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DiWt Parau, Serak, Sha'ar (Sakit Tengeng/Kejang
pada Otot-Otot Leher), dan Bongkok

2048. Masalah: Abu Mutrammad berkata, Al
Bahah; kekakuan suara lpng diakibatkan oleh kotoran yang

masuk ke saluran paru-paru, sehingga ucaparuT/a tdak jelas dan

sulit dipahami. Terkadang kotoran ini bertambah ban5nk

sehingga ucapannya sama sekali tdak bisa dimengerti.

Al Ghanan; ucapan lnng keluar dari rongga hidung (yang

menimbulkan bunyr sengau).

Ash-Sha'a6 seluruh bagian wajah memaling parah ke

safu arah saja. Al Hadab, bongkok, lengkungan pada tulang

rusuk atau tulang dada, atau keduanya. Kondisi ini dialami oleh

orang dewasa dan anak-anak. -Kami memohon kesehatan

kepada Allah.-

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 meriwayatkan kepada

IL-
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kami; Al Hajjaj menceritakan kepada kami, dari Makhul, bahwa

Zaid bin Tsabit mengemukakan: Pencederaan hingga bongkok

dikenai dipt penuh; pencederaan hingga korban bersuara parau

dikenai diyat penuh; pencederaan hingga korban tidak bisa

menengok dikenai separuh dtyat, Sedangkan pencederaan yang

mengakibatkan korban bersuara sengau, maka diyahrya

diperhitungkan pada sisi kerusakannya.

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij

menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada

kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, AMurrazzaq

menceritakan kepada kami, dari lebih dari satu orang, dari Al

Hajjaj, dari Makhul, dari Zaid bin Tsabit, dia mengatakan:

Pencederaan hingga korban Udak bisa menengok dikenat diyat

penuh.

Riwayat lain berasal dari Abdurrazzaq, dari lbnu Jwaij,

Abdul Azz bin Umar bin Abdul Azu merrgabarkan kepadaku,

dia berkata: Umar bin Abdul Aziz mengatakan: Pencederaan

hingga korban tidak bisa menoleh; muka selalu miring, dikenai

separuh dryut, yaitu 500 dinar. Pendapat ini dikemukakan oleh

Ma'mar.

Ahmad bin Hanbal menyatakan: Pencederaan hingga

korban tidak bisa menengok dikenai diyat

Abu Muhammad berkata: Abu Hanifah, Malik, dan

Asy-Syafi'i mengatakan, "seluruh pencederaan ini hanya dikenai

sanksi hukumah." Pendapat ini termasuk stateman mereka yang

bertentangan dengan riwayat dari Zaid bin Tsabit. Tidak
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diketahui seorang sahabat pun yang menyalahi pendapat Zaid

bin Tsabit.

Sedangkan menurut hemat kami -Hanya kepada Allah

kami memohon pertolongan- iika seluruh ceAera tersebut

akibat pukulan secara sengaja, maka pelakunya dikenai qishash

dengan tindakan yang setimpal. Jika kejadian itu demikian

adanya.

Namun iika Udak demikian, maka pelaku pencederaan

tersebut fidak dikenai sesuatu yang lebih besar dari kejahatannya

itu. Ia dikenai balasan sesuai keiahatan tersebut. Tidak boleh

membalas kejahatannya dengan tindakan yang berbeda-

Seandainp kita mampu untuk melakukan balasan yang sann

persis seperti png telah dilakukannya dengan cara zhalim, tenfu

kita lakukan. Tetapi, iika kita tdak mampu melakulon itu, tentu

kita digugurkan dari sesuatu yang tidak sanggup dilakukan.

Allah $ berfirman,

",49r$yta.n{t'i-&{

"Allah tidak membebani s*eoft,ng kecuali menurut l<adar

kemampuann5a. '(Qs. Al Baqarah [2]:286'1.

Juga, sejalan dengan sabda Rasulullah #t,

Twt6Lt;$ iLr{€yf 6y

"Apbila aku perinbl<an sauafu pada l<alian naka

lalrulenlah semermpu kalian. "
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Rasulullah,6!$ memerintahkan kita untuk menerapkan

qishash secara umum.

***

Diyat Kuku

2049. Masalah, Abdullah bin Rabi' mengabarkan kepada

kami, Abdullah bin Muhammad bin Utsman menceritakan kepada

kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul

Aziz menceritakan kepada kami, AI Hajjaj bin Minhal mencerita-

kan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada

kami, dari Al Hajjaj, dari Makhul, dari Zaid bin Tsabit, dia berkata:

Pencederaan kuku hingga terlepas dikenai diyat seekor unta. Jika

kuku itu masih menempel, maka pelaku dikenai diyatdua perlima

unta. Pencederaan pada setiap ruas jari hingga patah kemudian

pulih kembali dikenai denda dua pertiga unta. Sdangkan

pencederaan pada tulung hidtrng hingga patah kemudian pulih

kembali dikenai denda tiga ekor unta.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia menyatakan: Pen-

cederaan kuku hingga terlepas dikenai seperlima diyat jart.

Pendapat ini dikemukakan oleh Ahmad bin Hanbal dan Ishaq.

Diriwaptkan dari jalur periwayatan AMurrazzaq, dari

Ma'mar dan hnu Juraij. Ma'mar berkatar Dari seseorang dari

Ikrimah. hnu Juraij berkata: Dari Amr bin Syu'aib. Kemudian,

Ikrimah dan Amr sepakat bahwa Umar bin Al l(haththab berkata:
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Pencederaan kuku hingga bengkak dan rusak dikenai diyat vna
muda.

Pendapat lain bersumber dari hnu Juraij, dari Abdul Aziz

bin Umar bin Abdul Aziz, bahwa Umar bin Abdul Adz
mengeluarkan ijma', bahwa pencederaan kuku dengan cara

mencabuhrya hingga menjadi koreng, lepas, atau menghitam,

dikenai sepersepuluh d,S t yaifu sepuluh dinar.

Abu Muhammad berkatar Penetapan dttnt unta muda

(qulusll sesuai dengan dalil mereka, karena ia merupakan

sepersepuluh diWtjari; yaifu unta deurasa.

Pendapat lain disandarkan pada AMurrazzaq, dia berkata:

Al Hajjaj mengatakan dari Makhul, dari Zaid bin Tsabit tentang

pencederaan kukul dengan cara dicabut; jika keluar hrlm png
hitam atau tidak tumbuh lagi, maka pelaku dikenai denda sepuluh

dinar. Namun jika keluar kular baru yang putih, maka ia dikenai

lima dinar.

Diriwayatkan dari Mujahid, dia berkata: Jika kuku 5nng

dicederai ini menghitam atau menjadi koreng, maka ia dikenai

denda seekor unta betina.

Diriwayatkan dari Mujahid, bahwa dia pemah mengatakan:

Jika kuku itu tdak tumbuh kembali, maka pelaku dikenai denda

unta betina.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan AMurrazzaq; hnu
Juraid menceritakan kepada karni, Muhammad bin Al Harits bin

r Dalam naskah no. 14 terhdis, "Dalam geraham."
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Sufuan menceritakan kepada kami, dari Udzainah, bahwa dia

berkata: Pencderaan kuku hingga terlepas dan tidak tumbuh lagi,

dikenai denda seekor vnta bintu mahl<hadh. Namun jika tidak

demikian, maka dikenai denda seekor unta ibnu labun-

Diriwaptkan dari Atha', dia berkata: Aku mendengar'

bahwa pencederaan kuku dikenai sesuatu yang tidak aku ketahui

apa itu.

Malik dan Asy-Syafi'i mengatakan: Pencederaan ini dikenai

hukumah.

Ali berkata: Kami tidak mengetahui seorang pun sebelum

Malik yang meriwayatkan sanksi hukumah dalam kasus ini.

Menunrt hemat kami, ucapan orang selain Rasulullah $
tidak bisa dijadikan huiiah, sebab tidak ada nash dalam kasus ini,

juga tidak terdapat ima'. Dalam pencedeman kuku hanya berlaku

qishashiika dilal11rkan secara sengaja, atau dikenai tebusan. Sebab,

ia tergolong pencederaan. Sementara jika cedera pada kuku ini

terjadi karena tersalah, maka pelaku tdak dikenai apapun. -Hanya

kepada Allahlah kami memohon taufik.-

EI - AIMuhalIa
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DiWt Dua Bibir

2050. Masalah: Abdullah bin Rabi' menceritakan

kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Utsman menceritakan

kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Ali
bin AMul Aziz menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Minhal
menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan

kepada kami, AI Hajjaj bin Makhul mengabarkan kepada kami dari
Zaid bin Tsabit, dia berkata: Perrcederaan pada alis dikenai diWt
sepertiga dttn4 pencederaan pada bibir atas dikenai sepertiga

dpt pencederaan pada bibir bawah dikenai dua
pertiga dUt karena bibir bawah tempat lanntnya makanan dan
minuman.

Diriwalptkan dari Sa'id bin Al Musa5yib keterangan lnng
salna.

Diriwa5ntkan dari jalur petirlayatan AMurrazzaq; dari hnu
Jurarj, dari Amr bin Syr'aib, dia berkata: Abu Bakar memufuskan

perkara pencederaan dua bibir dengan diyatserah,s ekor unta.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Minhal;

Abu Awanah menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari
Ashim bin Dhamrah dari Ali, dia berkata: Pencederaan satu bibir
dikenai separuh. Maksudnp adalah, separuh diyat

Diriwayatkan dari lalur periwayatan Abdurrazzaq, dari hnu
Juraij, dia berkata: Aku bertanya kepada Atha', "Bagaimana

dengan pencedeman dua bibir?." Dia menjawab, "Pelakunya

dikenai denda 50 ekor unta."

AlMuhaIIa - tE



Diriwayatkan dari ialur periwaptan Abdunazzaq, dari

Ma'mar dari Qatadah, dia berkata: Pencederaan satu bibir dikenai

sepanrh disat

IGrni meriwayatkan dari AslrSlra'bi dan dari Mulahid, dia

berkata, "Dua bibir itu sarna. Hanya saja, bibir bawah mendapat

dilntyarglebih utama; unta png lebih bagus."

Ali berkata: Masalah ini diperdebatkan oleh Ali dan Zaid,

seperti telah kami kemukakan. Tidak ada nash yang shahih dart

tidak pula ada ijma'tenbng d$ntdrn bibir. Pemptaan seseoftmg

selain Rasulullah S Udak bisa diiadikan huiiah. Sementara hukum

asal harta benda adalah haram.

Aslnb Abu Hanihh, Mal& dan Aslrslnfi'i dalam kasus ini

menlnnggah pemSntaan Zaid bin Tsabit. Pada beberapa bab di

depan mereka menSnlahi pam sahabat Spng tidak disangsah ol€h

sahabat lainnya. Sanggahan ini tanpa dasar hrjrah baik dari Al

Qr.r'an, glnnahnrauFrn ijrna'.

Ahran 37ang uraiib dalam losilrs pencederaan dua bibir

adalah qi$ashjika dilalukan s@ara sengaja, atau dengan tebtrsan,

karena ia termasuk pencederaan. Sedangkan jika perbtntan ini

dilatnrltan karena tersalah, ia tdak dikenai sanksi aP"Pm, karena

orang png keliru ifu bisa dimaaflon. Pengharaman harta hanrs

berdasarkan nash atau iirna'. -Hanlra k"puda Allahlah kami

mernohon taufik.-

***
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Diyat Pendengaran

Z.OSL. Masalah, Muhammad bin Sa'id bin Nabat

menceritakan kepada kami, AMullah bin Nashar menceritakan

kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami,

hnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Musa bin MuawiSnh

menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami dari

Auf, dia menyatakan: Alm mendengar seorang Syaikh

menyampaikan hadits di masjid, lalu aku duduk bersamanya.

Orang-orang berkata, "Orang ifu Abu Al Muhallab; paman Abu

Qilabah." Dia menyampaikan, "Seseorang melernpar kepala orang

lain dengan batu hingga pendengaran, lisan, dan kesadarannln

hilurrg. Ia pun mengalami impotensi. Dalam kasus ini, Umar bin Al
I$aththab memutuskan empat di5atpda pelaku.

Ali berkata: Tidak ada beorang sahabat pun yang

men3nmpaikan riwayat tentang denda pendengaran selain ini.

Riwayrat ini tidak shahih, karena Abu Al Muhallab tidak pemah

bertemu dengan Umar. Mengenai denda pendengaran ini juga

tidak terdapat satu atsar pun dari Nabi $,' baik yang shahih

maupun dha'if. Tdak ditemukan seorang tabi'in pun yang

marajibkan dijnt pada pencederaan pendengaran selain Qatadah.

Tabi'in yang lain menyanggah pendapat ini.

Misalnya, seperti keterangan yang diceritakan oleh

Hammam kepada kami, Ibnu Mufanij menceritakan kepada kami

dari hnu Al A'rabi, Ad-Dabari menceritakan kepada kami,

Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, hnu Juraij menceritakan

Al MuhaIIa - t-2-I



kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, dia berkata:

Hilangnya pendengar dikenai ditnt5} ekor unta.

Pendapat laln dinisbatkan pada Ibnu Juraij dari Atha', dia

berkata: Aku tidak menerima keterangan tentang dtyat

penghilangan pendengaran. Keterangan ini hanya bersumber dari

Umar bin Abdul Aziz, hrahim An-Nakha'i, dan Ibnu Alatsah:

Mereka milih pendapat bahwa riwayat ini hanya menyebutkan

hilangnya pendengaran saja, dan Udak mewajibkan diyat sarna

sekali. Kami menyebutkan hal ini agar pihak lain tidak berdalih:

Misalnya, seperti keterangan yang kami riwayatkan dari
jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari hnu Juraij, dia berkata: Tidak

terdapat ijma'dalam kasus ini yang bersumber dari Umar bin

Abdul Azz. Bekau mengemukakan: Alan tidak mendengar sesuatu

yang menimpa mulut dan dua lubang hidung orang normal; jika

telinga masih mendengar bunyr, maka itu Udak masalah.

Seorang pria menemui Umar bin AMul Aaz,lalu berkata,

'Fulan memukulku sampai salah safu telingaku tuli.' Umar

bertan5n, "Bagaimana kamu mengetahui itu?" Dia berkata,

"Panggil para tabib!." Beliau memanggilnya, lalu mereka

memeriksa telinganya. Mereka berkata pada si fuli, "lni telinga

lang tuIi."

Diriwayatkan dari jalur periunyatan Abdurrazzaq; dari

Sutnn Ats-Tsauri, dia berkata: Aku menerima kabar dari hrahim
dan lainnp, dia mengatakan, "P€riksalah, Ialu perhatikan apakah

dia mendengar atau tidak."

Diriua5ntkan dari Abdurrazzaq dari Ma'mar, aku bertanya

pada hnu Alatsah Al Qadhi, "Seorang pria mengadukan orang
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lain bahwa dia fuli gara{ara pukulannya. Bagaimana carit

mengetahui hal ihr?"

Ibnu Alatsah menjawab, "selidiki kelengahannyra; jika dia

mampu melakukan sesuafu. Jika tidak, minta dia untuk bersumpah

kemudian berikan haknya. Jika seseorang mengklaim tuli pada

salah sahr telinganya, aku menerima informasi, anda perlu

menjauhi telinga yang tidak hrli, dan mencari kelengahannya.

Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi' i, dan asha b mer el<a berkata,

"Penghilangan p.endengaran dikenai diJnt" Keterangan ini tdak

berdasarkan nash dan ijma, karena adanya perbedaan perrdapat,

seperti kami kemukakan di depan.

Abu Hanifah mengatakan: Pencederaan hingga meng.

hilangkan indera penciuman itu dik€nai d$at

Abu Muhammad berkatar Demikian ini ketuajiban

syariat. Seluruh sSnriat haryra diwajibkan oleh Allah & dalam Al

Qur'an atau melalui lisan Rasul-Nya &. Penghilangan

pendengaran karena tersalah tidak dikenai sanksi apapun, karena

seluruh harta benda (menurut hukum asalnya) diharamkan, kecuali

berdasarkan nash atau ima'.

Adapun penghilangan pendengaran secara sengaja, maka

jika memungkinkan qishash dengan balasan perbuatan yang

setimpal, maka itu wajib dilakukan. Yaitu, dengan cara

memasukkan sesuatu ke dalam telinga pelaku yang dapat

melenyapkan pendengarannya, asal arnan dan tidak mengancam

jiwanya. Inilah qishash.
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Diyat Telinga

2052. Masalah, Kami telah kemukakan dalam lembaran

hnu Hazm dan hadits Makhul: Pencederaan dua telinga dikenai

diyat Keterangan ini bersumber dari ulama salaf.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Sa'id bin

Manshur; Sufuan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari

Abdullah bin Thawus, dari bapaknya, bahwa Abu Bakar Ash-

Shiddiq memufuskan kasus pencederaan telinga dengan 15 ekor

unta, dan tidak seorang pun yang memuhrskan demikian

sebelumnya. Dia menyatakan, bahwa korban menuhrpi telingarrya

dengan rambut, imamah, dan peci-

Kami meriwayatkan dari jalur periwa5atan AMurrazzaq;

dari Ma'mar, dari Alrytrb As-Sikhtiyani, dari llsimah, bahwa Abu

Bakar Ash-Shiddiq memufuskan pencederaan telinga dengan

denda 15 ekor unta- Dia menyatakan, sebenamya pencederaan

telinga (yang dimaksud di sini) sesuatu 5nng tidak membahayakan

pendengaran dan tidak mengurangi kekuaran telinga unfuk

menyangga rambut dan imamah.

Riua5rat lain disandarkan pada Ma'mar; dari Qatadah, dia

berkata, Ketika telinga seseorang dipotong, Abu Bakar

memutuskan perkara ini dengan denda 15 ekor unta. Ini safu

pendapat.

DiriuaSntkan dari AMunazzaq; dari Ma'mar, dari lbnu

Thawus, dari bapaknya, bahr,va Umar bin Al Khaththab
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memuhrskan perkara pencederaan telinga hir,gga terpotong

dengan denda separuh ditnt

Abdurrazzaq berkata: Orang-orang mengaqr pendapat ini.

Diriwa5ntkan dari jalur periwayatan Abdunazzaq; dari hnu
Juraij, dari Amr bin Syr'aib, dia mengatakan: Umar bin Al

Khaththab memufuskan kasus pencederaan telinga dengan denda

separuh drl t atau dialihkan pada denda emas dan pemk.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Minhal;

Abu Awanah menceritakan kepada karni, dari Abu lshaq dari

Ashim bin Dhamrah dari Ali bin Abu Thalib, dia berkata:

Pencderaan hidung dikenai dttat, pencederaan lidah dikenai

diyat, kemaluan ada dt5nt, mata separuh drl t telinga sepanrh

d|nt, tangan separuh drlnt kaki sepanrh dilnt, dan satu bibir

separuh dSpt

Diriwaptkan dari AsySya'bi dari Slmraih, dia mengatakan:

Pencederaan telinga dikenai separuh dSat

Diriwaptkan dari jalur periwaptan AMurrazzaq dari hnu
Juraij, dia berkata: Atha' berkata pencederaan telinga hinggu

putus dikenai denda 50 ekor unta.

Diriwayatkan dari Mujahid, jika telinga terpotong hingga

habis, maka dikenai separuh dtpt

DiriwaSntkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari hnu
Juraij, dari Alqamah bin Qais, dia berkata: hnu Mas'ud

mengatakan: Setiap sepasang anggota badan ada di5nt penuh.

Setiap satu padangan ini dikenai ditnt Pendapat ini dikemukakan
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oleh hrahim An-Nakha'i, Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad,

dan ashab mereka.

Diriwaptkan dari jalur periwaSntan Abu Bakar bin Abu

Syaibah; Abdurrahim bin Sulaiman dan Ubaidillah bin Numair

menceritakan kepada kami, mereka bersumber dari Hajjaj dari

Makhul dari Zaid bin Tsabit, dia mengatakan: Pencederan pada

cuping telinga dikenai sepertiga diSnt telinga.

Abu Muhammad berkata' Kami ketahui ulama

kalangan Maliki sangat mempermasalahkan sikap menyalahi

pendapat sahabat jika pendapat itu sejalan dengan taklid mereka.

Dalam kasus ini, mereka menyalahi pendapat Abu Bakar, LJmar,

Ali bin Abu Thalib, Ibnu Mas'ud, danTaid bin Tsabit. Mereka ildak

merujuk keterangan lnng diriunSratkan darinSn dan bahkan

membatalkan dalildalilqn.

Karni mengemukakan hal ini agar mereka tdak

menyatakan, "SebenamSra oremg:orang yang menlnrnpaikan

beberapa riunlat dari mereka memahami 'telinga' di sini adalah

'pendengaran'." Mer€ka sering sekali berdalih seperti ini. Oleh

karena ifu, kami perlihatkan padanya sesuahr yrang tidak bisa

dikerjakan.

Dikatakan pada mereka, keterangan yang diriwayatkan dari

Ali, bahwa pencederaan telinga dikenai ditnt Mungkin saja yang

beliau maksud adalah 'penciuman' saja, bukan hidung yang

tampak. Riwayat dariZarid mengenai oping telinga membatalkan

tal$ril mereka ini.
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Ali berkata' Adapun kami tdak punya hujjah selain

bersumber dari kalam Allah & dan kalam Rasulullah $, atau ijma'

yang meyakinkan, dan tidak ada ruang untuk meragukann!,a.

Dalam kasus ini tidak ditemukan satu pun dalil tersebut. Jadi,

pencederaan dua telinga dikenai qishash atau tebusan jika terjadi

secara sengaja. Sebab itu tergolong pencederaan.

Pencederaan telinga yang terjadi karena tersalah fidak

dikenai apapun, karena alasan yang telah kami singgung di depan.

DiWt Penis dan Testis

2053. Masalah, Kami telah menyampaikan keterangan

kasus ini dalam lembaran Amr bin Hazm dan lembamn Amr bin

Syu'aib, hadits Makhul, dan seorang anggota keluarga Umar.

Seluruh riwayat ini fidak sahr pun yang shahih. Inslra Allah kami

akan mengemukakan keterangan kasus ini png bersumber dari

ulama salaf yang baik hati.

AHullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, AMullah bin

Muhammad bin Utsman menceritakan kepada kami, Ahmad bin

Khalid menceritakan kepada kami, Ali bin AMul Aziz

menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Minhal meriwayatkan

kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami, dari Abu

Ishaq, dari Ashim bin Dhamrah, dari Ali bin Abu Thalib, dia

menyatakan: Pencederaan penis dikenai dyat
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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

kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari

Auf, dari Syaikh, dari Umar, dengan hadits yang sama.

Riwayat berikutnya disandarkan pada Waki'; Sufuan

menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Ashim bin

Dhamarah, dari Ali, bahwa pencderaan salah satu testis ihr

dikenai separuh dipt

Pendapat lain disandarkan pada Waki'; S"fuan

menceritakan kepada kami dari Auf, dia mengatakan: Aku

mendengar seorang guru sedang menyampaikan hadits di dalam

masjid, lalu aku duduk bersamanYa-

Mereka berkata: Orang itu Abu Al Muhallab, paman Abu

Qlabah. Dia menufurkan: Seorang lelaki melempar kepala orang

lain dengan bafu, hingga pendengaran, lisan, kesadarannln hilang.

Penisn5n juga impoten. Umar memuttrskan kasus ini dengan

empat ditpt

Hammam menceritakan kepada karni, hnu Mufani;

menceritakan kepada kami, hnu Al A'rabi meriwayatkan kepada

kami, Ad-Dabari meriwayatkan kepada kami, AMurrazzaq

menceritakan kepada karni, dari hnu Juraii, dari Amr bin Syr'aib,

dia berkata: Abu Bakar memutuskan kasus pencederaan penis

dengan denda 100 ekor unta.

Pendapat lain disandarkan pada AMurrazzaq; dari Ma'mar,

dari Abu Ishaq As-sabi'i, dari Ashim bin Dhamrah, dari Ali, bahwa
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beliau memufuskan percederaan c-uping telinga dengan dtyat

sempuma.

Diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari

kakeknya, Abdullah bin Amr bin Al Ash, dari Umar bin Al
I(haththab, dia memuhrskan pencederaan sah-r testis pada bagian

urat bagian atasnya dengan denda seperenam dAat

Diriwayatkan dari Makhul disebutkan, Umar memufuskan

perkara pencederaan tangan yang lumpuh, lidah orang bisu, dan

penis yang dikebiri dengan sanksi sepertiga dtl/at

Diriwayatkan dari Amr bin Syr'aib, bahwa Amr bin Al Ash

menulis surat pada Umar bin Al Khaththab. Amr bertarya kepada

Umar tentang kasus seorang wanita yang merenggut testis

suaminya hingga kulitnya melepuh -skrofumnSra tidak sampai

melepuh- maka Umar memufuskan dengan huknman seperenam

diJnt

Diriwa5ntkan dari jalur periwayatan Abu Bakar bin Abu

Syaibah; Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami dari

laits, dari Amr bin Syu'aib, dia berkata: Dilayangkan surat kepada

Umar bin Al Khaththab tentang kasus wanita yang merenggut

testis suaminya hingga kulitnya melepuh -tdak sampai

melepuhkan skrofum.- Umar lalu bertanya pada para sahabahya,

"Apa pendapat kalian mengenai kasus ini?." Mereka menjawab,

posisikan dia seperti wanita yang menusuk hingga bagian dalam.

Umar menanggapi, tetapi aku berpendapat lain.

menurutku, wanita itu dikenai separuh diyatpelaku penusukan.
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Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dia berkata: Pencederaan

terhadap anggota badan yang berpasangan dikenai dtyaC

pencederaan salah satunya pun juga dikenai ditnt.

Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi dari Abu Mas'ud, dia berkata,

"Dua testis d$ntrrya sama."

Diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit, "Kedua testis dtyatrya

sama."

Sementara itu kalangan tabi'in berpendapat Kami

meriwayatkan dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Minhal,

Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Qatadah,

dari sa'id bin Al Musalyib, dia berkata: PenceAeraan testis kanan

dikenai denda sepertiga d&rt, sedangkan testis kiri dua pertiga

d,Wt karena anak berasal darinya.

Diriwalntkan dari AqlSya'bi, dari Masnrq, dia berkata: Dua

testis ifu sama. Keduanln berlaku dipt

Diriwaptkan dari Ibrahim An-Nakha'i, bahwa pencederaan

terhadap kepala penis (hasyafallt dikenai ditat

Diriuayatkan dari Thawus, bahwa pencederaan penis

dikenai dilnt

Diriwaptkan dari Atha', dia berkata: Kepala penis

mendapat dSnt iikaterpotong. Aku bertanln, "Bagaimana dengan

penis yang selunfinya terpotong?." Atha' menjawab, "la

mendapat ditnt" Aku bertanya lagi, "Bagaimana menurut anda,

jika kepala penis terpotong selrrnrhnSn, kemudian setelah ihr penis

yang tersisa terpotong lagi?." Atha' menjawab, "Ifu pencedeman

lnng sama." Aku bertanya lagi, "Bagaimana dengan penis yang
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tidak mampu menggauli wanita?." Dia menjawab, "Sama seperti

penis yang marnpu menggauli wanita."

Aku bertanya lagi, "Orang sepuh yang kemampuan

seksualnya, bukankah tetap dipenuhi diyatly*." Atha' menjawab,

'Ya!." Aku bertanya lagi, "Pencederaan dua testis, apakah setiap

te.s;ns diyafrrya 50 ekor unta?." Mujahid menjawab, "Keduanya

tidak dapat dipisahkan. "

Diriwayatkan dari Qatadah, bahwa pencederaan penis yang

tidak mampu menggauli wanita dikenai sepertiga dttnt penis lnng
normal. Demikian pula, hukum ini di-gi3a.*kan pada pencederaan

lidah orang bisu, gigi yang hitam, dan mata juling.

Diriwayatkan dad lbrahim, bahwa pencederaan testis ada

hukumannya tersendiri. Walhasil, bab ini memuat beberapa

riwalnt dari Abu Bakar, Umar, Ali, hnu Mas'ud, dan Zaid, 5nng

menyebutkan bahwa pencederaan penis dikenai ditnt Hanya saja,

ada riwayat dari Umar yang menyebutkan, bahwa

tensti dikenai sepertiga d,Wt sedangkan pencederaan kantong

sluohrm dikenai seperenarn diyat

Diriwayatkan dari orang ynng mengalami masa sahabat,

bahwa pencederaan kantong skrohrm dikenai sepertiga dpt
Diriwayatkan dari Ali, hnu Mas'ud, dan 7aid, tentang

kesamaan denda pencederaan dua tesfrs. Kami pun telah

mencanhrmkan informasi 5nng bersumber dari tabi'in.

Malik, Ats-Tsauri, dan Abu Hanifah berpendapat, bahwa

pencederaan penis anak-anak dikenai hukumah.
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Abu Hanifah dan ashabnya berpendapat, bahwa

pencederaan penis bnng tidak dapat menggauli wanita dikenai

hukumah. Asy-Syafi'i berkata],2 bahwa pencederaan penis yang

dikebiri, penis anak-anak, penis orcmg tua renta, dan penis yrang

impoten dikenai diyat pernth.

Abu Muhammad berkata' Pada bab ini hanya terdapat
keterangan dari lima orang sahabat.@. ndak ada satu pun

riwayat yang shahih selain riwayat Ali. Pihak yang mengklaim ijma'
di sini berarti telah melontarkan hal dusta pada seluruh umat.

Dalam kasus tersebut mereka mengemukakan keterangan

yang diceritakan oleh Hammam kepada kami, Ibnu Mufarrij

menceritakan kepada kami, hnu Al A'rabi menceritakan kepada

kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq

menceritakan kepada kami, dari lbnu JuraU, hnu Thawus

mengabarkan kepadaku dari bapaknya, bahwa dia mempunyai
surat dari Nabi $ ynng isinya,

iu *t /'-tt Uti,
{o / / ,t. lzzoz
4J.^*i *)-,n Aj *4;,

" Ketika penis dipotong pelakun5m dikenai dgmt serafus ekor

unta, yang telah memenggal syahunt dan menghilangl<an bakal

kefuntnannya."

2 Tambahan ini berasal dari naskah no. 45.

//
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Riwayat di atas munqathi'. Jika mereka men-shahih-

kannya, maka konsekuensinya diyat ttdak diwajibkan pada kasus

pencederaan penis orang yang mandul atau penis orang yang

sudah sangat sepuh. Padahal, mereka tidak berpendapat demikian'

Mereka menyangkal Sa'id bin Al Musayyib yang

mengatakan, "Sungguh, pencederaan testis kiri dikenai dua pertiga

d,l t sedangkan testis kanan sepertiga dipt." Seandainya masalah

ini telah menjadi ijma', tentu tidak diperbolehkan menyanggah

pendapat hnu Al Musayyib.

Ali berkata: Adapun pemyatan Sa'id, "Anak berasal dari

testis kiri," dikabarkan kepadaku oleh Ahmad bin Sa'id bin Hassan

bin Haddaj Al funiri -dia orang yang tsiqah, terpercaya, dan

utama- bahwa dia mengalami cdem pada testis kiri yang hampir

saja mengancarn nyawa. Ia diangkat seluruhnya, sehingga tidak

tersisa bekas apapun, kemudian diapun sembuh. Paska

pengangkatan ini, ia fidak akan pemah dikaruniai anak.

Ketika pencederaan penis dan dua testis udak sah dikenai

hukuman apapun lantaran ketiadaan nash dan iima'. Maka, wajib

unhrk udak menjafuhkan apapun pada tindakan pencederaan

anggota ini lantaran dilakukan secara udak sengaja. Wajib

memberlakukan qishash atau tebusan jika pencederaan ini

dilalukan se@ra sengaja. Sebab, ia termasuk luka. -Hanya kepada

Allahlah kami memohon taufik.-

***
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D$ptTulang Panggul dan Tulang Punggung

2054. Masalahr Hammam menceritakan kepada karni,

Ibnu Mufanil menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi

menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami,

menceritakan kepada karni, dari hnu Juraij, dari Amr
bin Sy.r'aib, dia berkata: Abu Bakar memuhrskan kasus pencedera-

an fulang panggul seseorang hingga patah kemudian sembuh total

dengan dttntpenuh; ini jika dia tidak dapat mengangkat sesuatu,3

dan dikenai separuh digtjil<a ia mampu mengangkat.

Pendapat lain disandarkan pada hnu Juraij dan Ma'mar,

png bersumber dari seoftmg pria dari lk'unah, bahwa Abu Bakar

dan Umar memutuskan4 pencederaan terhadap hrlung panggul

hingga tidak bisa mendapat kefurunan dikenai diyatpertth, narnun

jika masih mendapatkan keturunan, maka ia dikenai separuh ditnt

Pendapat berikumya dari hnu Juraij, Muhammad bin Al
Harits bin Sufuan mengabarkan kepadaku, bahwa Muhammad bin

Abdunahman bin AMullah bin Abu Rabi'ah menuturkan: Aku

menemui Abdullah bin Az-Zubair. Ketika itu beliau memutuskan

perkara seseorang png tulang panggulnya patah, sebesar dua

pertiga dqt Orang itu bongkok dan tidak dapat duduk dengan

sempuma, serta jalannya terbungkuk-bungkuk.

Riwayat lain bersumber dari Abdurrazzaq dari hnu Juraij,

dia berkata: Asy-Sya'bi mengatakan:7.-ard bin Tsabit memutuskan

kasus pencederaan seluruh ruas tulang punggung dengan dqt
3 Dahm naskah no. 45 tertulis, "Jika udak dapat membenihi."
4 Dalam naskah no. 45 tercanfum, "Abu bakar dan Umar memutuskan."
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penuh; yaitu seribu dinar. Ruas tulang punggung berjumlah 32

ruas. Jadi, setiap satu mas nilainya 3L,25 dinar. Denda ini berlaku

pada ruas tulang yang patah kemudian sembuh kembali tanpa

dibalut; namun jika ruas fulang ini sembuh dengan cam dibalut,

maka besaran dendanya unfuk tulang ynng patah adalah 31,25

dinar, sedangkan balutannya dikenai hukum tersendiri.

Diriwayatkan dari Makhul, dia berkata: Setiap ruas tulang

punggung dikenai digt3l,25 dinar.

Diriwayatkan dari Az-Zvhi, dia berkata: Pencederaan

tulang panggul hingga patah dikenai diyatpemlt Keterangan yang

sarna diriwayatkan dari Atha'. Senada dengan Atha', Sa'id bin

Jubair pun berpendapat demikian.

Demikian ini pendapat-pendapat Hasan Al Bashri dan

Yazid bin Qasith.

Ats-Tsauri dan AsySyafi'i berpendapat demikian, jika

korban tidak bisa berjalan. Sanksi yang sama dijatuhkans oleh

Ahmad dan Ishaq, jika korban menjadi mandul akibat cedera

tersebut.

Dalam kasus ini terdapat atsar, seperti keterangan Snng

diceritakan kepada kami oleh Hammam bin Ahmad, Ibnu Mufanil

menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada

kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq men-

ceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami dari

hnu Abu Najih, dari Mujahid, dia menyatakan: Pencederaan tulang

panggul hingga patah dan mengakibatkan produksi sperma lnng

s Dahm naskah no. 45 tertnlis, "Berdasarkan ifu dia mengatakan."
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nihil dikenat dgnt penuh. Jika tdak sampai mengganggu organ

reproduksi, maka pelaku dikenai separuh d$at Demihan putr.rsan

hukum yang pernah dfatuhkan oleh Rasulullah $.

Abu Muhammad berkata, Riwayat ini bersumber dari

empat orang sahabat, -yang tidak ada seorang pun sahabat lain

lpng menlnnggahnya.- Mereka adalah Abu Bakar, lJmar, hnu Az-

Zubair, dan Zaid. Namun, riwaSnt dari jalur periwayatan Zaid

tdaklah shahih.6

Ulama madzhab Hanafi dan Maliki tidak mengemukakan

pendapat ini. Pendapat tersebut konhadilsi. Mereka tidak ber-

pandangan, bahwa pukulan pada tulang panggul hingga

menyebabkan mandul dikenai suafu sanksi. Mereka juga pun5ra

pandangan yang sama dalam kams pencederaan ruas-ruas fulang

punggung,; yaitu seperti png diriuayatkan dari Taid bin Tsabit.

Tidak ada seorang sahabat pun lnng men!rurggahnya.

Pendapat di atas juga berasal dari sejumlah tabi'in, dan

seluruh keterangan lrang kami kemukakan sebelumnya tdak

berbeda safu sama lain.

Dalam kasus ini pun terdapat hadits murcal -seperti telah

kami sebutkan- yang menetapkan diSntper*hjika alat reproduksi

korban terganggu sehingga tidak punya kefunman, dan denda

separuh dipt jika alat reproduksinya tidak terganggu. Mereka

6 Dalam naskah no. 45 tertulis, "Dari Aid berkualitas slnhih-" Tampaknya,

redaksi lrang menggunakan bentuk negatif ini disisitrkan.
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mengklaim dengan merujuk dall murcal, dan tidak peduli dengan

kontadiksi serta mereka pun mencaci-maki musuhnya.T

Mereka menetapkan di5ntwtuk pencederaan satu gigi, hal

ifu drqiSn*kan dengan penghilangan nyawa. Pencederaan dua gigi

terdapat diyat tersendiri, empat gigi ada diyatnya, dan setiap

sepuluh gigi terdapat diyat sendiri. Lalu, mengapa mereka tidak

memberlakukan hal ini dalam kasus pencederaan ruas-ruas hrlang

punggung, seperti keterangan dari 7aid. Ini salah safu sikap

mereka yang membatalkan gitns.

Ali berkata: Kami tidak berhujjah dengan dalil musal,

tidak pula dengan pemyataan seseorang selain Rasulullah $. Pada

bab ini tidak terdapat khabar dari Nabi ,pB y-S shahih dan tidak

prla ijma'yang meyakinkan. Seluruh harta benda itu haram,

kecuali yang dimubahkan oleh nashatau ijma'.

Perbuatan keliru dimaafkan, seperti telah dipaparkan di

depan. Oleh Karena ifu, pencederaan fulang panggul dan ruas-

ruas tulang punggung yang terjadi karena tersalah, pelakunya tidak

dikenai sanksi apapun. Sedangkan, pencederaan yang terjadi

secara sengaja, pelakunya dikenai qishash atau tebr:san saja,

karena itu bukan pencederaan. Jika tindakan itu dikategorikan

sebagai pencederaan, maka di sini berlaku qishash atau tebusan,

seperti yang sudah alnr jelaskan.

7 Dahm naskah no. 14 tertilis, "I(arena sikap permtrsuhan mereka."
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DilratTulang Rusuk

2055. Masalah, Ahmad bin Muhammad bin Al Jasur

menceritakan kepada kami, Ahmad bin Sa'id bin Hazm

menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Yahya menceritakan

kepada kami, bapakku menceritakan kepada kami, Malik

menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari Muslim bin

Jundub, dari Aslam maula Umar bin Al l(haththab, dia berkata:

Umar memufuskan kasus pencederaan geraham dengan denda

seekor unta; pencederaan fulang selangka dikenai seekor unta; dan

pencederaan fulang rusuk juga dengan seekor unta-"

Diriwalntkan dari jalur periwayatan Waki; Sut/an

meriwayatkan kepada karni, dari zaid bin Aslam, dari Muslim bin

Jtrndub, dari Aslam mauh Umar bin Al l{haththab, dia berkata:

Aku mendengar Umar menyampaikan pidato di atas mimbar,
.,pencederaan fulang rusuk denda seekor unta, pencederaan

geraham denda seekor unta, dan pencederaan fulang selangka

denda seekor unta."

Diriwayatkan dari jalur pedwayatan AMunazzaq; dari

Ma'mar, dari hnu Abu Najih, dari Mujahid, dia berkata:

Pencederaan fulang rusuk hingga patah dikenai diyatse*kor vnta.

Diriwayatkan dari lbn Juraii; AMul Aaz bn Umar bin

Abdul Azu mengabarkan kepadaku dari bapaknya, dari Umar bin

Al l(haththab, bahwa dia memutskan kasus pencederaan fulang

rusuk dengan denda seekor unta.

Wl - AtMuhatla



DiriwaSntkan dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Minhal;

Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Al Hajjaj

bin Artha'ah dari Daud bin Abu Ashim, dari Sa'id bin Al

Musayyib, bahwa dia berkata: "Pencederaan tulang selangka

diltenai denda seekor unta, dan pencederaan tulang rusuk dikenai

seekor unta."

Hammad berkata: Qatadah mengabarkan kepada kami,

bahwa Abdul Malik bin Marwan memutuskan kasus pencederaan

tulang rusuk dengan denda seekor unta. Jika tindakan ini memuat

penganiayaan, maka dikenai denda dua ekor unta.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari

Ma'mar dari Qatadah, bahwa pencederaan fulang rusak hingga

patah kemudian pulih kembali dikenai denda 20 dinar. Jika cedera

tersebut perlu diperban, maka dikenai denda 40 dinar. Sedangkan

pencederaan fulang rusuk perempuan hingga patah dikenai denda

10 dinar.

Diriwayatkan dari Masruq, bahwa pencederaan fulang rusuk

hanya dikenai sanksi. AsySyaf i dalam salah satu pendapatrya,

Ahmad bin Hanbal, dan Ishaq bin Rahawaih menS;atakan,

"Pencedeman h.rlang msuk dendanya seekor unta, dan hrlang

selangka dendanp seekor unta."

Malik, Abu Hanifah, serta ashab mereka, dan AsySyaf i

dalam salah safu pendapatnyaS menyebutkan, "Dalam seluruh

kasus ini harya terdapat sanksi."

E Dahm naskah no. 14 tercanhrm, "Ddam pendapatnya."
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Abu Muhammad berkata: Sanad ini sangat shahih darl

Umar bin Al Khaththab yang sedang berpidato di atas mimbar di

hadapan para sahabat. Tidak ditemukan di tengah mereka orang

yang menyanggahnya. Isi pidatonSn, bahwa pencederaan tulang

rusuk wajib dikenai denda seekor unta, dan pencederaan geraham

juga dendanya seekor unta.

Pendapat ini dikemukakan oleh para tabi'in yang menerima

statemen tersebut dari Umar, selain Masruq dan Qatadah. Karena

Qatadah melipatkan di5nt dalam kasus ini. Dia menambahi

statemen Umar, narnun tdak menyanggahnya dalam hal

ka,vajiban diyat pada kasus tersebut. Ulama madzhab Maliki dan

Hanafi menganggap remeh sanggahan seluruh pendapat ini

dengan nalamya. Menurut hemat kami, pemyataan seseorang

selain Rasulullah #t fldak bisa dijadikan hujjah.

Riwayat seperti ini bukanlah iima', karena terkadang

seorang sahabat9 tidak menanggapi sebagian pesan. Terkadang

sebagian mereka tidak diketahui rimbanya. Sesuatu bisa disebut

ijma' jika setiap orang mengetahui dan memahaminya, seperti

shalat, zakat, haji, puasa Ramadhan, dan seluruh syariat yang

dipastikan telah menjadi ijma'.

Apabila dalam kasus ini Udak terdapat nash dan tidak ada

ijma', maka pencederaan tulang rusuk tidak dikenai sanksi apapun

jika dilakukan karena tersalah. Sebab, orang yang keliru ihl

dimaafkan berdasarkan dalil nash dan Sunnah. Seluruh harta

benda itu diharamkan kecuali ada dalil nash N Qur'an dan

S un n ah yang mempertolehkannya.

9 Dahm naskah no. 45 tertulis, "Para sahabat diam."
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Jika pencederaan ini dilahkan secara sengaja, maka ia

dikenai qishash saja. lain halnya, iika pencederaan ini

mengandung motif kriminal, maka pelaku dikenai qislnsh atau

tebusan, seperti telah lorni terangkan sebelumnya. -HanSra
kepada Allahlah kami memohon taufik.-

*t*

DiyatTulang Selangka

2056. Masalah: Kami telah mengutip penlptaan Umar,

"Pencederaan tulang selangka dikenai denda seekor unta," tepat

pada bab sebelumnln, dan pidato beliau di atas mimbar dalam

kasus lrang sama. Keterangan ini tdak perlu diulang.

Pemyataan Sa'id bin Al Musayyib senada dengan statemen

Umar. Pendapat ini dikemulokan oleh Ahmad dan Ishaq. Aqr
Slafi'i pada salah safu pendapatrSn berpendapat demikian.

Pendapat lain karni rfunyatkan dari ialrl periuayatan Al

Haliaj bin Minhal; Al Hajiaj menceritakan kepada karni, dari

Makhul, dari Zaid bin Tsabit, dia berkata: "Pencederaan fulang

selangka dikenai denda empat ekor unta.

Diriu4atkan dari AslrSln'bi dan Muiahid, mereka

mengatakan: Pencederaan fulang selanglo hingga patah dik€nai

denda 40 dtorar.
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Diriwayatkan dari AMurrazzaq, disebutkan bahua pen-

cederaan tulang selangka dendan5n 20 dinar.

Abdul Malik bin Marwah memutuskan kasus pencederaan

tulang selangka dengan denda dua ekor unta. Jika celera fular,g

selangka ini sembuh narnun bengkok, maka dikenai denda empat

ekor unta.

Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, "Setiap bagian dari

anggota tubuh mempunyai sangsi tersendiri, selain fulang

selangka, karena dendanya dua ekor unta.

Abu Muhammad berkata: Peftedaan pendapat ini
tetap ada, bahwa pencederaan anggota hrbuh tidak dikenat dit/at
tertentu. Kedua mata dan grgl termasuk anggota tubuh. Maka,

batallah kelaim ijma' dalamkasus ini.

Diriwayatkan dari Masruq, bahwa dalam pencederaan

fulang selangka terdapat sanksi, dan dalam pencederaan geraham

ada sanksi sendiri. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah,

Malik, Asy-Syafi'i dalam salah satu pendapatrya, dan juga ashab

mereka.

Sedangkan riwayat dari Zaid sangat lemah, karena dalam

rangkaian sanadnya terdapat Al Hajjaj bin Artha'ah. Dia periwayat

yang dha'if. Selanjuh,ya, rangkaian sanad 'Makhul dari Zaid'.

Makhul belum pemah bertemu Zaid.

Sementara riwayat dari Umar berkualitas shahih. Beliau

menyampaikan statemen ifu di atas mimbar di hadapan para
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sahabat. Namun, dalil ini disanggah oleh ulama Maliki dan Hanafi

dengan nalar mereka.

Ali berkata: Menurut hemat kami, pemyataan seseorang

selain Rasulullah # tidak bisa diladil<an hujjah. Dalam kasus ini

tidak ditemukan nash. Oleh karena ifu, pencederaan tulang

selangka karena tersalah tidak wajib dikenai apapun, hal ini seperti

Snng telah kami jelaskan. [Sedangkan jika itu terjadi dengan

sengaja, maka hukum yang wajib diberlakukan adalah qishash saja.

Keanali, jika terdapat unsur laiminal; pelakunya dikenai qishash

atau tebusan, seperti yang telah kami singgung di depapl.lo -

HanF kepada Allahlah kami memohon taufik.-

Diyat Palrudara

2057 - Masalah' AMullah bin Rabi' menceritakan kepada

kami, AMullah bin Muhammad bin Utsman menceritakan kepada

kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul

Ailz menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Minhal

menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan

kepada kami, dari Al Hajaj bin Artha'ah, dari Makhul, bahwa Zaid

bin Tsabit mengatakan: "Pencedeman puting susu laki-laki hingga

10 Tambahan ini berasal dari naskah no. 45.

AlMuhalla - EI

***



terpotong dikenai denda seperdelapan dipt susunya, sedangkan

pencederaan puting susu wanita hingga terpotong, dendanya

seperempat d$nt payfiaranya. "

Hammam menceritakan kepada kami, hnu Mufanij men-

ceritakan kepada kami, hnu Al A'rabi menceritakan kepada kami,

Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan

kepada kami, dari Muhammad bin Rasyid, dari Makhul, dari

Qabishah bin Dzu'aib, dari Zaid bin Tsabit, dia mengatakan'
"Pencederaan puting susu dendanya seperempat di5nt"

Kami meriwayatkan dengan sanad tersebut dari

Abdunazzaq, dari Ma'mar, dari seorang lelaki, dari lkrimah, bahwa

Abu Bakar Ash-Shiddiq memberlakukan denda pencederaan dua

puting strsu lelaki sebesar 50 dinar; dan pada puting susu wanita
100 dinar.

Ma'mar berkata: Aku nnendengar Atha' Al Khurasain

mengemukakan pemyataan lrang sama.

Pendapat lain berasal dari Abdurrazzaq dari hnu Juraij, dari

Amr bin S1ru'aib, dia berkata: Abu Bakar memufuskan kasus

pencederaan puting susu wanita dengan denda sepuluh ekor unta;
jika cedera ini hanya mengenai puting susu. Tetapi jika ia
terpotong dari pangkalnya, rnaka dedanya adalah 15 ekor unta.

Diriwayatkan dari Az-Zuhi, dia berkata: Pencederaan

puting susu lelaki dikenai denda 5 ekor unta.

Diriwayatkan dari Atha', ditanyakan padan3n tentang

denda pencederaan puting susu lelaki, dia menjawab, "Aku tidak

tahu."

EI - Al Muhalta



Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, dia berkata,'lPencederaan

salah satu paqrdara wanita, dendanya adalah separuh dgntrrya."

Diriwayatkan dari hrahim An-Nakha'i, dia mengatakan:

Pencederaan payrdara \ranita dikenai dWt sedangkan pen-

cederaan paSnrdara lelaki dikenai hukumah.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; Sufyan

Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Sulaiman AsySyaibani,

dari Asy-Sya'bi, dia menyatakan: Pencederaan payudara wanita

dikenai dttnt

Pendapat ini dikemukakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, Malik,

Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Ahmad, dan ashabnya. Mereka

menyatakan: Pencederaan payudara lelaki dikenai hukumah.

Sedangkan Ahmad dan Ishaq berpendapat, bahwa pencedeman

keduanya dikenai diSnt pemth.

Abu Muhammad berkata: Apabila terjadi perbedaan

pendapat, seperti disebutkan di atas, kita r,rnjib kembali kepada

apa Sang diperintahkan oleh Allah, yaitu merujuk pada Al Qur'an
dan Sunnah.

Setelah kami teliti, dalam kasus ini kami tidak temukan

nash N Qur'an dan Sunnal4 bail< shahih maupun trdak shahih,

tidak pula ijma' yang maTakinkan. Seluruh hukum 1nng tidak

terjadi dalam konteks kesengajaan ini jelas batil.

Menurut kami, pemlataan seseorang selain Rasulullah tidak

bisa dijadil<an hujjah. Pem5rataan seorang sahabat atau tabi'in di
atas bukanlah Sunnah, bukan Al Qur'an, bukan pula ijma. Telah

AlMuhalla - EI



kami kemukakan benrlang kali, bahwa hukum asal harta benda itu

adalah haram, ini berdasarkan firrnan Allah &,

,Y4\&6i5frrg?$
'Jangankh kalian menal<an ham bendak lalian dangan

cam batil. "(Qs. Al Baqamh [2]: 188].

Rasulullah $ bersaMa,

"saungguhnSa damh dan han kalian itu harun bagi

l<alian."

Oleh karena ihr, pencederaan dua payudarall tidak wajib

dikenai denda satna sekali. Jika keduanya terluka tanpa sengaja,

pelaku tidak dikenai denda apapLln, karena alasan di atas- Akan

tetapi, jika pencederaan ini dilakukan secara sengaja, maka pelalo

wajib dikenai qishash. Dernikian ini pendapat Abu Sulaiman dan

seluruh ashabkarni, dan yang menjadi rujukan kami.

Ali berkata: Apabila seormg lelaki memotong puting sustt

wanita, maka seluruh payudaranp dipotong, karena payudara

laki-laki hanya terdiri dari puting, tanpa kantong susu.

Apabila wanita memotong dua payudarEl seorang pria,

maka kedua puting strsu wanita ini harus dipotong.

11 Dalam naskah no. 14 tertulis, "Pa5nr.dara'"

rt?'{*'€JGl, rsic2 oy.
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Jika seorang pria memotong seluruh payudara wanita

secara sengaja, maka kulit di sekitar puting pria ini yang

diperkirakan selebar payudara wajib dipotong. Praktik ini sejalan

dengan firman Allah &,

W e')A Y ;\,,r4;b:tg6 "#,;s;i ;s
'Barangsiapa menyeftng kamu, maka seranglah dia

setimpal dengan serangannya terhadap kamu. "(Qs. Al Baqarah

l2l:194').
***

Dilrat Perbuatan Mesum

2058- Masalah, Hammam menceritakan kepada kami,

Abdullah bin Muhammad bin Ali Al Baji menceritakan kepada

kami, Abdullah bin Yunus Al Muradi menceritakan kepada kami,

Baqi bin Makhlad menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu

Slaibah menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan

kepada kami, dari Daud, dari Amr bin Syu'aib bahwa ada pria

memaksa seorang wanita lalu menggaulinya. Umar menjafuhkan

had pada pria tersebut dan memberlakukan sepertiga di5atwarrita

tersebut.

Hammam menceritakan kepada kami, hnu Mufarrij

menceritakan kepada kami, hnu Al A'rabi menceritakan kepada
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lorni, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq

menceritakan kepada kami, dari seorang pria, dari lkrimah, dia

menyatakan: Umar bin Al Khaththab mernufuskan kasus wanita

Snng tidak berdaya lalu diperkosa atau hilang keperaunnannya,

dengan karajiban memba3nr sepertiga digtrrya bagi si pelaku,

dan unnita itu Udak dikenai hukuman iad

Riunyat lain dari , dari Ma'mar, dari seorang

pria, dari Qatadah menyebutkan, bagaimana dengan seorang pria

lnng memaksa seorang wanita lalu memperkosanya? Dia wajib

membalnr sepertiga diyatrrya.

Pendapat lain seperti Snng l<ami riwayiatkan dengan sanad

tersebut dari Abdurrazzaq, dad Abdullah bin Muhriz, dari Qatadah,

bahwa Zaid bin Tsabit menuhrkan tentang seorang wanita 5nng

diped<osa oleh suaminSa. Jika wanita ini menahan kebutuhan

(zuaminya) dan belum mengaruniai anak, maka suami tersebut

dikenai sepertiga ditat Akan tetapi, jika ia tidak menahan segala

kebuh.rhannya dan telah mengaruniai m*, maka suami tersebut

membayar di5ntpernJr..

Pendapat berikutrya berasal dari Abdurrazzaq, dari Ibnu

Juraij, dari Abdul Adz bin Umar bin AMul Aziz [bahwa Umar bin

AMul Azhllz. Dia menyatakan kasus pemerkosaan wanita dikenai

dtpt penuh, karena tindakan ini dapat menghalangi kenikmatan

dan hubungan seksual.

Diriwayatkan dari jalur periwa3ntan Al Hajjaj bin Minhal,

Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, Hisyam bin

Amr Al Fazari menceritakan kepada kami, dia menuturkan: Al+r

12 Tambahan ini berasal dari nasloh no. 45.
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menlnksikan Umar bin Abdul Aziz ketika menerima surat dari

seorang menterinya di Najran. Setelah membaca surat ifu, Umar

berkata, "Bagaimana menurutrnu tentang seorang pria kap raya

png meminang puti pria miskin, lalu dia menikahinya. Pria kaSn

ihr berkata, 'serahkan ia padaku. Aku akan memberikan nafkah

Snng berlimpah padanya.' Pria miskin ini menjawab, 'Aku takut

engkau berbuat senonoh padanya.'

'Jangan takut. Alru Udak akan mendekatinya,' kata si kala.

Pria miskin ihr menyerahkan anak gadisqn pada si ka5n. Dia

menggauli lalu menikamnp. Darah pun mengalir dan gadis ihr

ta{as."

AMullah bin Ma'qil bin Muqrin menyatakan: Demi Allah, ia

wajib membalnr ganti rugi.

AMullah bin Amr bin Utsman bin Affan berkata, "Derni

Allah, dia harus membayar ganti nrgi."

Umar bin Abdul Aziz balik batanya, "Apakah denda itu

ben rpa di5nt dan maskawin; di5at dan maskawin?"

Aban bin Utsman bin Affan menanggapi, "Jika gadis ihr

merasakan (kenikmatan) yang umurnnya dirasakan oleh wanita,

maka ia tidak mendapatkan digt Tetapi, jika dia tidak merasakan

apa yang dirasakan oleh seorang wanita (yang berhubungan intm),

maka dia berhak mendapatkan dttnt

Akhimya, Umar menyampaikan jawaban tersebut pada AI

Walid bin Abdul Malik.

Diriwayatkan dari jalur periwa5ntan Abu Bakar bin Abu

Syaibah, Zaid bin Al Hubab menceritakan kepada karni, dari
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Khalid bin AMullah, dari Khalid Al Khadzdza', dari Aban bin

Utsman: Seorang pria melapor padanya bahwa dia telah menikahi

seorang gadis lalu memerkosanya. Terkait masalah ini, Aban dan

Umar bin Abdul Aziz menanggapi: Jika gadis itu termasuk wanita

yang biasa diperlakukan seperti itu, maka ia tdak berhak

mendapatkan ganti rugi apapun. Akan tetapi, jika dia temasuk

wanita yang tidak biasa diperlakukan demikian, maka sang suami

wajib membayar sepertiga dipt

Diriwayatkan dari hnu Juraij, bahwa jika pria ini tergolong

orang yang tidak bisa menahan diri dari perbuatan keji, maka ia

dikenai diyat peruh. Pendapat ini dikemukakan oleh Sufyan Ats-

Tsauri dan Abu Tsaur.

Abu Hanifah berpendapat senada, dengan tambahan: Jika

dia mampu menahan diri dari perbuatan ifu, maka ia dikenai

sepertiga diwt Malik dan AsySyafi'i udak berkomentar dalam

kasus ini.

Abu Muhammad berkata' Riwapt dalam kasus ini

yang berasal dari Umar bin Al Khaththab dan Zaid bin Tsabit

bersifat tauqif. Sesuatu yang bersrtat buqif itu harus bersumber

dari Allah & melalui lisan Nabi-Nya. Kalangan Maliki yang suka

mengecam dalam menerima pendapat sahabat yang tdak

disanggah oleh sahabat yang lain, semestinya dalam kasus ini

merujuk pendapat Umar dan Zaid bin Tsabit. Tetapi, mereka

jr.rstu bersikap konbadiktif.

Sementara ifu, ulama ma&hab Hanafi menyampingkan

dalil tersebut, dan dalam kasus ini meieka berpendapat dengan
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riwa5nt Umar dan Zaid. Lalu, mengapa mereka tidak menerapkan

sikap ini dalam kasus pencederaan puting susu laki{aki dan

perempuan. Dari sini engkau melihat sikap konhadiksi kelompok

ulama ini, dan mereka tidak berusaha melakukan veriftkasi.

Ali berkata: Menurut pendapat kami, jika pria ka3n itu

meryrakiti istinya tanpa disadari, namun istinya masih hidup dan

sembuh dari lukanya, maka pria itu tidak dikenai sanksi apapun,

karena ia lalai. Allah $ mempertolehkan dia unhrk menggauli

istinya. Dan dia tidak melampaui batas-batas Allah dalam hal iU.

Jika pria itu melakukan perkosaan secara sengaja -dia
tahu istinya tdak akan hamil- atau melakukan perbuatan tersebut

dengan budak wanitanla, atau wanita lain, maka ia dikenai

qishash. Tubuhnp disayat dengan benda tajam selebar saptan
yang dia lakukan pada istin5a sebagai balasan kejahatan. Selain

dikenai sayatan, pelaku juga dihukum had jil<a melakukan

perbuatan itu pada wanita lain. Pelaku tidak dikenai denda apapun

dalam kasus ini.

lain halnya jika seseorang melakukan penganiayaan ini

karena tersalah, lalu wanita ifu meninggal dunia, maka pelaku

dikenai digt pemth. karena telah terjadi penghilangan nyawa. -

Haryra kepada Allahlah kami memohon taufik.-

***
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Diyat Pemotongan Sebagian Kulit

2059. Mas,alah' AHullah bin Rabi' menceritakan kepada

kami, Abdullah bin Muhammad bin Utsman menceritakan kepada

kami, Utsman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid

menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul Adz menceritakan

kepada kami, Al Hajjaj menceritakan kepada kami, dari Makhul,

dia menuturkan: "Jika kulit wajah dan kepala seseorang dikelupas

selebar dirham, maka pelakunya dikenai digtnga ekor unta. Jika

yang dikelupas adalah kulit badan, maka diSnt<rya satu setengah

unta."

Abu Muhammad berkata: Batasan ini udak diterangkan

dalam nash AI Qur'an, Sunnah, dan ijma'- Jadi, tindakan

pencederaan kulit ini tidak dikenai apapun.

Sedangkan ulama madzhab Hanafi, Maliki, dan Asy-Syafi'i

adalah para pendukung qiyas, menumt anggapannya- Menurut

dalil-dalil mereka,l3 kasus ini wajib drqiya*kan pada pendapatnya

tentang luka mudhihah (cedera yang menembus fulutg atau

tengkorak). Namun, ini termasuk kasus yang konkadiktif.

Menurut hemat kami, qishash dalam kasus di atas hanya

berlaku dalam pencederaan kulit yang dilakukan dengan sengaja.

Pencederaan tidak sengaja tidak dikenai sanksi apapun, ini sesuai

dengan firman Allah &,

13 Dalam naskah no. 14 terhrlis, "Menurut dalil mereka."
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"Dan fidak ada dos atasmu jil<a l<anu lthikf tentang itu,

tebpi 6nng ada dosanSn) apa tpng disengaja oleh hatimu. "(Qs. Al
Ahzaab [33]' 5).

-Hanya kepada Allahlah kami memohon pertolongan.-

***

Cedera Patah Tulang lpng Pulih Kembali

2060- Masalah, AMullah bin Rabi' menceritakan kepada

kami, AMullah bin Muhammad bin Utsman menceritakan kepada

kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Ali bin AMul
Aiu menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Minhal

menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan

kepada kami, Qatadah menceritakan kepada kami, dari Sulaiman

bin Yasart Umar bin Al l(haththab memuhrskan kasus pria yang

tangan, kaki, atau pahanya patah kemudian pulih kembali; beliau

menjatrhkan denda dua unta hiqqah.

Diriwaptkan dari Hammad bin Salamah, Amr bin Dinar

menceritakan kepada kami, dia menuturkan: Dalam kastrs tersebut

Umar memutuskan denda 200 dirham.
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Diriwayatkan dari Hammad bin Salamah, dari Al Hajjaj,

dari Ikrimah bin Khalid Al Makhzumi, bahwa Umar bin Al

I(haththab memutuskan kasus ini dengan denda dua ekor unta.

Dua ekor unta sebanding dengan seratus dirham, dari total diyat

sepuluh ribu dirham.

Diriwayatkan dari Hammad bin Salamah; Ayytrb As-

Sukhtiyani, Hisyam bin Hassan, dan Hubaib bin Asy-Syahid

meriwayatkan kepada kami, mereka semua meriwayatkan dari

Muhammad bin Sirin, bahwa S5ruraih memuhrskan pencederaan

lnng mengakibatkan patah; jika ia pulih kembali, "Denda yang

dibebankan pada cedera seperti ini tidak lebih dari biaya dokter

dan kebufuhan hidup secukupnya, karena korban berhalangan

kerja."

Diriwayatkan dari Makhul, dia berkata: Pencederaan lengan

atas hingga patah jika pulih kembali dikenai denda delapan unta.

Apabila salah satu pergelangan tangannya patah kemudian pulih

kembali, maka pelaku dikenai sepuluh unta. Setiap ruas jari yang

patah kemudian pulih kembali, dikenai denda dua pertiga unta.

Pencederaan kuku jika lepas dikenai denda seekor unta. Jika kuku

ini hmbuh kembali, maka dikenai denda dua perlima unta-

Beragam atsar ini bersumber dari Umar bin Al Khaththab,

Syuraih, dan Makhul. Namun, ulama madzhab Hanafi, Maliki, dan

AsyS5nfi'i menyanggah keterangan dari Umar dengan rasio

mereka.

Abu Muhammad berkata: Dalam selunrh kasus ini;

menurut kami, diberlakukan qishash jika pencederaan tersebut
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dilakukan secara sengaja. Sedangkan pencederaan karena tersalah

(Udak disengaja), maka tidak dikenai apapun, sesuai dengan alasan

Snng telah kami kemukakan di depan; dalil Al Qr.r'an dan Sunnah

Rasulullah €i.

DiWt Penyagratan Kandung Kemih

2O6L- Masalah' Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada

karni, Abdullah bin Muhammad bin Utsman menceritakan kepada

kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, AMul Adz

menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Minhal menceritakan

kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami,

Qatadah menceritakan kepada kami, dari Abu Mijlaz bahwa dia

berkata: "Tindakan penyayatan kantung kemih dikenai sepertiga

diyat"

Diriwayatkan dari jalw periwayatan Waki', Sufuan Ats-

Tsauri menceritakan kepada kami dari Azhar, dari Abu Aun;

Muhammad bin Ubaidillah Ats-Tsaqafi dari Syuraih, dia

menptakan: "Penyayatan dikenai sepertiga diyat"

Hammam menceritakan kepada kami, hnu Mufanii

menceritakan kepada kami, Ibnu AI A'rabi menceritakan kepada

kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq

menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, dari seseorang, dari Aslr
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Sya'bi, dia mengatakan: "Ketika kanfung kemih dikoyak, maka

dikenai sepertiga diyat."

Abdurrazzaq mengemukakan, hnu Juraij menuturkan: Aku

berkata, "Pencederaan kantung kemih jika sampai tidak bisa

mengendalikan buang air kecil dikenai dipt penuh. Pendapat ini

dikemukakan oleh Ahli Syam. Sufuan Ats-Tsauri sependapat

dengan mereka.

Ali berkata: Pencederaan kanhrng kemih hanya dikenai

qishashjika dilakukan secara sengaja atau dikenai tebusan. Sebab,

tindakan ini tergolong kriminal. Pencederaan yang dilakukan

karena tersalah tidak dikenai sanksi apapun, seperti yang kami

kemukakan di depan.

***

Diyat Pangkal Paha

2061. Masalah' Kami meriwayatkan dari jalur

periwayatan Al Hajjaj bin Minhal, Hammad bin Salamah

menceritakan kepada kami, dari Al Hajjaj, dari Makhul, dari Zaid

bin Tsabit, dia berpendapat tentang kasus pencederaan pangkal

paha hingga patah kemudian pulih kembali; dikenai sepuluh ekor

unta.
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Ini pendapatl4 sahabat yang tidak diketahui ada seorang

sahabat pun yang menyanggahnya. Ulama ma&hab Hanafi,

Maliki, dan Asy-S5nfi'i mengecap sanggahan terhadap seorang

sahabat jika ihr sejalan dengan taklid mereka.

Menunrt hemat kami, pencedaraan ini jika dilaln"rkan se@ra

sengaja dikenai qishash saja. Sedangkan jika terjadi karena tersalah

(tdak disengaja), maka pelaku tdak dikenai sanksi apapun.

***

Diyat Bokong, Dua Bibir Kemaluan, Dua Sisi
Leher, Aflahls, dan Bahu

2062. Masalah, Hammam menceritakan kepada kami,

hnu Mufanij menceritakan kepada kami, hnu Al A'rabi

menceritakan kepada karni, Ad-Dabari menceritakan kepada kami,

AMurrazzaq menceritakan kepada kami, dari hnu Juraij dari

Abdul Karim, dia mengatakan, "Perrcderaan bokong hingga

korban tidak mampu menahan buang air besar dikenai ditmt"

Pendapat ini dikemukakan oleh Ats-Tsauri.

Pendapat lain bersumber dari AMurrazzaq dari hnu Jurarj

dari Abdul Karim, dari Amr bin Syu'aib, dia berkata: Pemotongan

14 Dalam naskah no. 14 terfulis, "Dan ini pendapat."
ts al efalah dan Al Afal addah sesuatu yang keluar dari kemaltnn wanita

dan unta grang masih hidup mirip cairan lnng dikeluarkan oleh pria. Benhrk
ferniminimnyra Alla'. Al Adimh adalah cairan testis.
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pada dua sisi leher hingga tulangnya terlihat dikenai dipt penuh.

Sedangkan pemotongan salah safunya dikenai separuh diwt

Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i disebutkan bahwa

pencederaan dua sisi leher dikenai dipt

Pendapat selanjutnya dari Abduffazzaq dari Ibnu Juraij,

Muhammad bin Al Harits bin Sufyan mengabarkan kepadaku, dia

berkata: Pencederaan bibir kemaluan wanita hingga mengenai

tulang dikenai separuh diryt. Pencederaan dua bibir kemaluan

wanita jika mengenai tulang dikenai diyat pem:h. sekalipun ia

mandul.

hnu Juraij menyatakan: Umar bin Abdul Azu menghimpun

ima', bahwa pencederaan tempat tumbuh rambut kemaluan

wanita (rakaA dikenai dtryt karena itu dapat menghalangi

kenikmatan bersenggama.

Atha' menuturkan: Aku tidak mengetahui sanksi apapun

terhadap pencederaan kemaluan wanita di negeri kami.

hnu Juraij berkata: Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz

mengabarkan kepadaku, dia menufurkan: Ulama berkonsensus

pada bapakku saat beliau menjabat sebagai khalifah, bahwa Afalah

akibat pukulan dikenai ditnt penuh, karena kondisi ini

menghambat kenikmatan dan hubungan intim. Sementara

pencederaan bahu hingga patah kemudian sembuh kembali tanpa

dibalut, dikenai denda 40 dinar.
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Ali berkata: Asy-Syafi'i berkata: Afalahyang menghambat

hubungan intim dikenai diyat Begitu pun dalam kazus

pencderaan dua bibir kemaluan.l5

Abu Hanifah, AsySyafi'i, Ahmad, dan ashab mereka

menlatakan, bahwa pencederaan dua bokong ih.r dikenai ditDt

Seluruh keterangan di atas tidak berdasarkan nasi tidak

prla ijma'. Pencederaan di atas jika dilakukan karena tersalah tdak
dikenai sanksi apapun. Sdangkan iika hal itu dilakukan se@ra

sengaja, maka qishash dilakukan pada bagian lrang memungkin-

kan,u atau dengan tebusan pada bagian png terluka. -HanF
kepada Allah kami mernohon tauftk.-

D$PtLeher

2063. Masalah, Hammam menceritakan kepada karni,

hnu Mufanij menceritakan kepada kami, hnu Al A'rabi

menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami,

AMurrazzaq menceritakan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri,

dari Azhar, dari Abu Aun, dari Syuraih, dia berkata: "Pencederaan

leher dikenai sepertiga diyat"

t6 Aqrslathin adalah benhrk btsniah dali stilfr yang berarti pinggiran
sesuatu. Asyfarul ain adalah pinggiran pelupuk mata tempat bulu mata.

17 Dahm naskah no. 14 tertulis, "Jika bisa."
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Ali berkata: Tidak ada sanksi apapun pada pencederaan

leher jika terjadi karena tersalah. Sedangkan pencederaan leher

secara sengaja wajib dikenai qishash.

Diyat Memukul Perut Orang Lain hingga Terluka

2064. Masalah: Hammam meriwayatkan kepada kami,

Abdullah bin Muhammad bin Ali Al Bajili menceritakan kepada

kami, Abdullah bin Yunus menceritakan kepada kami, Baqi bin

Makhlad menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah

menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun meriwayatkan

kepada kami, dari Yahya bin Sa'id Al Anshari menuturkan: Dua

orang pria berperkara di Madinah pada masa Umar bin Abdul

Aziz. Seorang dari mereka berkata pada yang lain, "Engkau telah

memukulnya hingga terluka." Pihak yang lain berkata,

"Persaksikanlah, sumpah demi Allah; dia berkata benar."

Umar bin Abdul Aziz mengirim uhrsan menemui Sa'id bin

Al MusaSryib untuk menanyakan kasus seseorang yang memukul

orang lain hingga terluka. Apakah dalam kasus ini tercatat atsar

atau Sunnalf

Sa'id bin Al Musalryib menanggapi, bahwa dalam kasus ini

Utsman bin Affan memufuskan denda sebesar sepertiga diryt

sufuan menjelaskan, bahwa denda tersebut tidak diambil dari ahli

waris ashabahpelaku.
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Dalam kasus tersebut terdapat riwayat lain dari Utsman,

sebagaimana yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Al Haiiaj

bin Minhal, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari

Umar bin Abdullah bin Thalhah Al l(huza'i, dia menuturkan:

Seorang pria bemama hnu Uqab yang berpostur besar dan gemuk

bertengkar dengan seorang pria pendek. Pria ini mernukul perut

pria gemuk itu hingga terjungkal.

Umar bin AMul Aia merryirim utusan kepada Sa'id bin Al

Musayyib unhrk menanSakan kejadian tersebut. Sa'id bin Al

Musryyib menjawab, "lJtsman bin Affan memutuskan kasus ini

dengan denda 40 dinar atau 40 faridhah."

Diriwayatkan dari Hammad bin Salamah, dari Abu Al

Khaththab, dari Hamid bin Yazid, dari Nafi, bahwa Utsman bin

Affan memufuskan kasus ini dengan dengan 40 ekor r:nta.

Maksudnya adalah, kasus pemuhrlan hingga terluka.

Ali berkata, Menurut hemat karni, pern5rataan dan

putusan hukum siapa pun selain Rasulullah #i tidak bisa dijadikan

hujjah. Menurut karni, pada kasus ini hanya dikenai hukum

qishash: pukulan dibalas dengan pukulan dan tanpa tambahan

apapun. Kejadian tersebut bukanlah tindakan pemukul terhadap si

terpukul. Dalam kasus ini fidak ada unsur kejahatan. Sementara

itu, karakter pukulan itu berteda-beda; ada pukulan 5nng kaas

dan ada pula pukulan yang ringan. -Hanya kepada Allahlah karni

memohon taufik.-
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Diyat Mencukur Terlalu Pendek

2065. Masalah, 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, dari Ma'mar, dari Isma'il

bin Umagyah, bahwa seorang prialg mencukur kumis Umar bin Al

Khaththab. Umar membuah,ya kaget hingga dia mencukumya

terlalu pendek. Pria ifu berkata, "Sungguh, kami tidak

menginginkan ini. Akan tetapi kami akan menggantinya." Dia lalu

memberinya 40 dirham.

Isma'il bin Umayyah berkata: Aku yakin dia berkata,

"seekor kambing atau anak kambing."

Ali berkata:,Umar bin Al Khaththab yang diberi dalam

kasus ini menyebut pemberian tersebut, "denda." Sementara

ulama madzhab AsySyafi'i, Maliki, dan Hanafi membantahnya,

dan Udak meriwayatkannya salna sekali.

Tindakan ini termasuk berhukum dan bermain-main dengan

agama yang tidak halal. Apabila keterangan yang diriwayatkan dari

seorang sahabat yang tidak disanggah oleh sahabat yang lain, dan

bisa dijadikan hujjah, tenhr mereka wajib menerima semua

keterangan ini dan seluruh apa yang kami sampaikan. Jika mereka

melakukan itu semua, berarti mereka telah meninggalkan sebagian

18 Isma'il yang disebut dalam sanad riwayat ini tidak pemah bertemu dengan

Umar. Sementara "seorang pria" tidak diketahui dan udak dikenali siapa dia.

\,
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besar madzhabnya, dan meninggalkan orang yang bertaklid pada

agamanlB.

Sebaliknya, jika keterangan yang diriwayatkan dari sahabat

Nabi png tidak disanggah oleh sahabat yang lain udak dijadikan

hujjah -ini pendapat kami.- hendaknSa mereka meninggalkan

ketakutan atas orang Snng menyanggahnya, dan menggugurkan

berhujjah dengan argumen yang mereka gunakan.

***

Diyat Kening

2066- Masalah, Hammam menceritakan kepada lorni,

hnu Mufanil meriwayatkan kepada kami, Ibnu Al A'rabi

menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami,

AMurrazzaq menceritakan kepada kami, dari hnu Juraji, AMul
Aziz bin Umar bin AMul Aziz mengabarkan kepadaku dari lUmar
bin AMul Azizllg, dia mengemukakan, "Pencederan kening hingga

remuk dan mengakibatkan luka dalam, dikenai denda 150 dinar.

Jika luka ini mengenai bagian muka antara dua alis hirggu pecah,

narnun fulangnya tidak bergeser, maka dikenai seperempat dtl/at

Jika luka tersebut mengenai bagian \ rajah antara dua

telinga sampai uiung rahang tempat geraham, sampai

19 Tambahan ini berasal dari nmkah no. 45.
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rambutnya rontok namum lukanya tidak berbahaya dan fulangnya

tidak bergeser, maka dalam kasus ini dikenai diyatlo| dinar.

Ali berkata: Rangkaian sanad ini merupakan sanad paling
shahih, -seperti engkau ketahui,- dari Umar bin Abdul Aziz &,.
Sekalipun riwayat ini hanya pendapat -seperti pendapat pada

umumnya,- aku yakin pendapat Umar bin Abdul Aziz pasti lebih

tepat ketimbang pendapat Abu Hanfaih, Malik, dan AsySyafi'i.

Andaikata riwayat ini dinisbatkan pada orang yang memiliki

keutamaan yang mengeluarkan pemSataan seperti ini, dan tidak
dikatakan sebagai 'pendapat',- ia dikategorikan taugif (arahan dari
Allah dan Rasul-Nya). Sebab, Umar bin Abdul Aziz lebl/r. berhak
mendapat kedudukan ini daripada orang yang kami sebutkan di
depan.

Menumt hemat kami, Umar @ dan generasi salaf lainnya

tidak lepas dari kesalahan. Kekeliruan mereka dapat dimaklumi,

dan hasil ijtihadnya berpahala. Tidak ada pemyataan seseorang

selain Rasulullah r** yang bisa dijadikan hujjah.

Kasus ini tidak didukung oleh nash dan ijmal Oleh karena

itu, pendapat terkait masalah ini tidak diperbolehkan. Pencederaan

di atas jika dilakukan secara sengaja, maka dikenai hukum qishash,

kecuali jika itu menimbulkan cedera, maka dikenai tebusan.

Pencederaan yang terjadi karena tersalah (Udak sengaja) tidak

dikenai sanksi apapun. -Hanya kepada Allahlah kami memohon
taufik.-
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Hantaman

2068. Masalahr Hammam menceritakan kepada kami,

hnu Mufarrii menceritakan kepada kami, hnu Al A'rabi

meriwaSntkan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada

kami, AMurrazzaq menceritakan kepada kami, dia menuturkan:

Aku mendengar maula milik Sulaiman bin Habib mengabarkan

dari Ma'mar, dia berkata, "Sulaiman bin Habib memutuskan losus

pukulan hingga bagan tubuh yang terpukul lebam; baik beruama

merah, hitam, atau hijau, maka dikenai denda 5 dinar.

Abu Muhammad berkata: Keterangan ini seperti

penjelasan sebelumnga. Dalam kasus ini hanya berlaku qishash.

Seandainya terdapat bukt dalam beberapa kasr-rs lnng kami

sebutkan di depan, bahwa pelaku bermaksud mernukul yang lain

yang diperbolehkan, maka itu terjadi karena tersalah; yaihr yang

tidak dikenai sanlsi apapun.

***

Cedera dan Jenisnya

2068. Masalah' Abu Muhammad berkata' Tingkat

pertama harishah, selanjutrya secara berhrrut-furut yarfu dami5ah,

darni'ah, badhi'ah, mutalahimah, dan simhaq, atau juga disebut
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miltha. Tingkat berikutnya, cdera yang disebut mudhihah,

munaqqilah, ma'mumah, atau ammah.

Luka pada perut disebut kifah, yaitu luka yang menembus

sampai rongga penrt.

Harishah adalah luka yang mengoyak kulit stadium ringan.

seperti digunakan dalam bahasa Arab Haisha Al Qashshar Ats-

Tsaub (bambu itu merobek sedikit baju).

Dami5nh adalah luka yang mengeluarkan darah narnun

tidak sampai mengalir

Dami'ah adalah luka yang mengakibatkan darah mengalir

seperti air mata.

Badhi'ah adalah luka yang mengoyak kulit dan mencapai

jaringan daging (otot).

Mutalahimah adalah luka 5nng mengoyak kulit dan dagrng.

Simhaq atau miltha adalah luka yang memufuskan seluruh

jaringan kulit dan dagrng sampai serabut tipis yang melapisi tulang.

Mudhihah adalah luka yang mengoyak kulit, daging, dan

serabut tipis sehingga tulangprya tampak jelas.

Hasyimah adalah luka yang memutuskan kulit, daging, dan

serabut tipis fulang, dan membekas pada tulang dan

menggoresnya.

Munaqqilah atau manqulah adalah luka yang merobek

seluruh jaringan kulit, daging, dan serabut lemak il*g, dan

mematahkan il*g, sehingga tulang keluar dari rangkaiannya.
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Ma'munah adalah luka stadium tertinggi yang mengoyak

seluruh jaringan kulit, daging, serabut, dan tulang, bahkan sampai

mengenai pusat otak.

Keterangan di atas seperti yang kami terima dari Ahmad

bin Muhammad bin Al Jasur, dia menuturkan: Muhammad bin Isa

bin Rifa'ah menceritakan kepada kami, dia berkata: Ali bin AMul

Aziz menceritakan kepada kami, Abu Ubaid menceritakan kepada

kami dari Al Ashma'i dan lainn5n, begifu juga keterangan

seterusnya.

Abu Muhammad berkata: Sebagian salaf menlntakan,

seperti telah kami sebutkan di depan, Tidak berlaku hukum

qishash dalam pencederaan yang dilakukan secara sengaja di atas,

selain pada cedem mudhihah. Mereka mengklaim, bahwa

memberikan balasan 5nng setimpal pada pencederaan ini sangat

sulit diterapkan.

Ulama lain berpendapat, bahwa jushn: qishash itu
diberlakukan dalam seluruh ceAera di atas. Balasan Snng sebanding

sangat mungkin dilakukan, seperti diperintahkan oleh Allah &.

Kami telah mengemukakan batalnya pendapat ulama Snng

melarang qishash pada kasus ini berdasarkan pertimbangan rasio.

Keterangan ini tidak perlu kami ulang.

Secara umum, pendapat mereka terbantahkan oleh firman

Allah &,

Sbtai'e,trs
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"Dan luka-luka (pun) ada qishash-nya ftalasan tnng sama),"

(Qs. Al Maa'idah [5]: 45).

Allah $ berfirman,

Y )+,r&'tr!rl,w €-,i.ii #"&6. Lt:Its

Walitt
"Dan (terhadap) sauatu tnng dihormati furlalru (hukun)

qishash. Oleh sebab ifu banngsiap menyqang kanu, maka

sennglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu."
(QS. Al Baqarah l2l: 7941.

Allah juga berfirman,

"Dan Tuhanmu tidak lupa." (Ql Maryam 1791 641.

Andaikata Allah memberitahu, bahwa bertagai jenis luka

Snng tersebut di atas tidak bisa dibalas dengan cara setimpal, maka

tenfu Dia tidak mengeluarkan perintah umum unfuk menjalankan

qishash pada tindak pencederaan, dan tidak mengkhususkan jenis

luka apapun.

Kami bersalsi dengan kesaksian Allah & y*g sempurna

dan pasti benar; dan mengeluarkan sahr keputusan yang

meyakinkan dan sejalan dengan firman Allah $, bahwa andaikan

Allah S hendak melarang qishash pada jenis pencederaan tertentu

yang terjadi secara sengaja, pasti Dia telah menjelaskannya.

\54,L{t'
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Seperti halnya Allah menginformasikan perihal kitab'nya bahwa ia

difurunkan sebagai penjelas segala sesuatu.

Ketika Allah tidak menentukan hal itu, kami bersumpah

demi Allah @ dengan sumpah yang baik, Dia sama sekali tidak

ingin melarang qishash pada pencederaan tertenhr, kecuali yang

dilakukan secara sengaja. -Hanr kepada Allahlah kami memohon

taufik.-

2069- Masalah, Orang yang membunuh secara sengaja

lalu dimaafkan (oleh wali korban), dikenai dUt atau tebusan.

Abu Muhammad berkata, Para ulama berbeda

pendapat dalam masalah ini. Sekelompok ulama berpendapat:

Pembunuh itu dikenai hukuman dera seratus kali dan diasingkan

selama setahun. Demikian ini sesuai dengan keterangan yang

diriwayatkan oleh Hammam; hnu Mufanij menceritakan kepada

kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari

menceritakan kepada kami, AMurrazzaq menceritakan kepada

kami, dari hnu Juraij, Abbas bin Abdullah mengabarkan

kepadaku, bahwa Umar bin Al Khaththab berkata perihal orang

yang membunuh secara sengaja: "Dia tidak dikenai qishash berupa

dera serafus kali." Aku bertanya, "Mengapa?." Dia menjawab,

"Ketenfuan ini berlaku bagi orang merdeka yang membunuh

secara sengaja, atau kasus sejenisnyn."
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Pendapat lain dinisbatkan pada hnu Juraij, dari Amr bin

Syu'aib, bahwa Umar mendera orang merdeka 5nng membunuh

seorang budak sebanyak seratus deraan dan diasingkan selama

satu tahun.

Pendapat berikutrya bersumber dari Isma'il bin Umayah,

dia berkata: Umar mendera orang merdeka yang membunuh

budak dengan hukuman tahanan selama setahun dan dicambuk

seraturs kali.

Pendapat yang lain berasal dari hnu Juraij dari hnu
Syihab, dia berkata: Jika orang merdeka membunuh budak, dia

dihukum dera, dilaparkan, ditawan, dan memerdekakan seorcng

budak. Jika pelaku tidak mempunlni budak, maka ia berpuasa dua

bulan berturut-furut, dan tidak ada hukuman lainnya.

Al Auza'i, Al-[-aits, dan Malik berpendapat: Siapa Snng

membunuh secara sengaja lalu para wali korban memaafkannla,

atau meminta tebusffi dipt maka pelaku dikenai hukuman dera

seratus kali dan diasingkan selama setahun. Sampai pada

pemyataan Malik, dalam kasus qasamaF0 yang didalcwakan pada

sekelompok orang; jika mereka bersumpah bahwa pelakunya

hanya satu orang, lalu bersumpah demikian. Mereka menghukum

mati orang ifu dan mendera sisanSn. Masing-masing serafus kali

deraan, dan diasingkan selama satu tahun.

20 Al Qasnnh secara bahasa krrnalma 'bagus' dan 'indah'. Secara isulah
galxrmah, seperti dikutip dari hnu Hajar, artinya sejenis sumpah dalam perkara

tudrrhan pembunuhan untuk menetapkan atau menolak tuduhan tersebut. (Pent)

l:tat Al Qanus Al Fiqhi, trlm. 303.
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Sekelompok ulama !/ang lain berpendapat, bahwa

pelakunya tidak dikenai hukuman apapun. Demikian ini

sebagaimana diriwayatkan kepada kami oleh Hammam; Abdullah

bin Muhammad bin Ali Al Baji menceritakan kepada kami,

Abdullah bin Yunus menceritakan kepada kami, Baqi bin Makhlad

menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah

menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan

kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Mujahid, dari hnu Abbas,

dia mengatakan: "Di tengah kalangan Banu Isra'il berlaku hukum

qishash, namun tidak ada hukum diwt Allah S berfirman, /,4(
).

fi'j? *'s!*g_6fu6 ;;;\'";16 fygTfiI a j(firff
D./. .( ' .ict *) q 'Diowiibkan abs l<amu (melakanakan) qishash

berkenaan dengan oftng Wng dibunuh- Orang merdeka dengan

orzng merdeka, hamba sahaSm dengan hamba sahaya, perempuan

dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari

saudannya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan

membaSnr di5nt (tebusan) kepadarym dengan baik (pula)'. "(Qs. Al
Baqarah 12lt 178l.

Pemberian maaf yaitu menerima dryt dalam kasus

pembunuhan secara sengaja sebagai dispensasi dan belas kasih

Allah.

Mereka men5ntakan: Pelaku kriminal yang memperoleh

maaf dari wali korban wajib membalasnya dengan kebaikan. Oleh

karena ifu, hendaklah dia membayar ditnt kepadanya dengan cara

yang baik. Sebalikn5n, @ 4 ,\r:t; ii$ 6tl:s i"; e6 ,*
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"Skpa saja Smng melampaui batas setelah ifu, dia akan mendapat

azab jnng sangat pedih. "(Qs. Al Baqarah 121 1781.

Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah, AsySyafi'i,

Ahmad bin Hanbal, Abu Sulaiman, dan murid-murid mereka.

Riwayat senrpa disampaikan oleh Ishaq bin Rahawaih dan seluruh

periwayat hadits.

Ketika mereka bertda pendapat, -seperti lrang kami

kemukakan di depan- kita perlu menganalisa argumen yang

dikemukakan oleh ulama yang mer,vajibkan hukuman fisik dan

pengasingan. Kami temukan mereka berpendapat, atau sebagian

mereka, berargumen dengan firman Allah &,

Zi;t*; :i;\ *yirt # Ci ;ai'o$i'- 1;

-;4tti4$a$It;.;,'j-@ 661 '61 ,ry" {'eru5

;G;,'if@ $4i-*-#u
'Dan frdak membunuh oring tnng diharamkan Allah

kecuali dengan (alasan) tnng benar, dan frdak berzina; dan

bamngskpa melakukan demikian ifu, niscaya dia mendapat

hukuman tnng berat, (Wkni) akan dilipatgandakan azab untuknya

pda hari Kiamat dan dia akan kekal dalam azab ifu, dakm

kadaan terhina, kecuali oftng-orang tnng bemuht, " (Qs. Al

Furqaan [25]:58-70l,.

Anah & menyerupakan pembunuhan dengan pertuatan

ana. Kami dapati hukuman perbuatan zina; yaifu rajam bagi
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pelaku yang muhshan. Jika pelaku bukan muhshan, maka

hukuman rajam gugur atas dirinya namun wajib dikenai seratus kali

dera dan diasingkan selama satahun.

Mereka menyatakan: Seharusnya pelaku pembunuhan yang

telah diberi maaf oleh wali korban juga dikenai hukuman yang

sama, yaifu didera serahrs kali dan diasingkan selama setahun.

Kelompok ulama ini mengutarakan keterangan lnng

diceritakan kepada kami oleh Ahmad bin Umar bin Anas Al Udzri;

Abdullah bin Al Husain bin Aqqal menceritakan kepada kami,

Ibrahim bin Muhammad menceritakan kepada kami, Muhammad

bin Ahad bin Al Jaham menceritakan kepada kami, Muhammad

bin Abdus menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah

menceritakan kepada kami, Isma'il bin Alryasy menceritakan

kepada kami dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Farwah dari Amr bin

Syu'aib dan hrahim bin Abdullah bin Hunain: Amr berkata: Dari

bapaknya dari kakeknya: hrahim mengatakan: Dari bapaknya dari

Ali bin Abu Thalib. Selanjutnya Ali menyampaikan hal yang sarna

dengan kakek Amr bin Syu'aib, mereka berdua mengemukakan:

"Dibawa ke hadapan Nabi $ seorang pria yang telah membunuh

budaknya secara sengaja. Beliau lantas menderanya sebanyak

serahrs kali dan mengasingkannya selama setahun, serta

mengalihkan bagiannya untuk kaum muslimin, dan tidak dikenai

di5mt"

Abu Muhammad berkata' Selain dalih ini, mereka

hanya beralasan dengan keterangan yang baru saja kami

kemukakan pada bagran awal bab, yaitu dari Umar bin Al
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Khaththab rg,. Seluruh riwayat ini tidak bisa dijadikan hujjah bagi

mereka.

Sementara itu, dalil mereka dengan firman Allah Si, 1;

4; i, ;i:\ Jyit ii $i "5i)i 
|,Jli- "Dan tidak

membunuh oftng tnng dkanmltan Allah kecuali dengan (aksan)

tlang benar, dan tidak benina...dan setentsnja." (Qs. Al Furqaan

l25l: 68) dan menganalogikan hukuman pelaku pembunuhan

dengan hukuman pelaku zitra, adalah sangat rusak dan

melencengkan firman dan hukum Allah dari tempatnSp. Kesalahan

argumen tersebut bisa ditilik dari beberapa perspektif:

Perhma, dalil seperti ini dikategorikan sebagai qilas,
sementara semua qitns ifu dalah batl.

Kdua, seandain5a qiyas ter6ebut benar adanya, maka tenfu
penganalogian kasus ini sangatlah batil, karena Allah $ sama

sekali tidak menyamakan hukuman pembunuh dan pezina. Allah

hanya menyamakan keduanya dalam hal ancaman akhirat saja.

Hukum dunia tentu saja berbeda dengan hukum akhirat.

Mengingat, orang yang bertobat dari seluruh perbuatan ini
(membunuh dan berzina), sungguh ancaman akhirahya telah

gugur, namun menunrt kesepakatan ulama, hukum dunia tidak
gugur baginya.

Ketiga, tidak ada pertedaan pendapat antara ulama [bahwa
hukum peina memperhatikan apakah ia muhshan atau bukan

muhshan. Juga, tidak ada pefredaan pendapatl bahwa dalam

kasus pembunuhan dua halini tidak diperhatikan.
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KeempaPl, hukum pezina jika telah dipuh:skan dikenai

hukum mati, maka eksekusi mati ini hanya dilakukan dengan cara

rajam (dilempari batu hingga mati). Ketentuan ini berbeda dengan

hukum pembunuh ketika diputuskan dikenai qishash, kecuali jika

pelaku membunuh korban dengan cara melempamya dengan

bah"r.

Kelima, Allah & berfirman pada permulaan ayat yang

dijadikan dalil pendapat mereka secara sepotong-sepotong, { i-}i3

Zj;.*; r;\ $yf,t & 6i ;Iti'rj,:;- 1; 7t;tlyit x5;;
'Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan

sembahan lain dan fidak membunuh orang yang diharamkan Allah

kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina." (Qs. Al

Furqaan [25]: 68).

Apabila mereka menyamakan hukum pembunuh dan

pezina, karena Allah S menyebutkannya secara bersama, tentu

mereka pun harus menyamakan antara orang kafir, pembunuh,

dan pezina, mengingat Allah juga menyebutkan tiga golongan ini

secara bersamaan. Juga, menyamakan mereka dalam ancaman

akhir, kecuali orang yang bertobat.

Ketika orang kafir dan orang murtad kembali memeluk

agama Islam, mereka wajib menderanya sebanyak seratus kali dan

mengasingkan selama setahun, karena hukuman mati telah

digugurkan atas dirinya, seperti halnya pengguguran hukuman

2r Dalam naskah no. 14 terhdis, " Ketiga, tidak ada khilaf antara ulama

bahwa hal tersebut tidak diperhatikan dalam kasus pembunul'an. Keemp'4 ....dan

seterusnya."
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mati bagi pembunuh yang telah mendapatkan maaf dari wali

korban, dan puina yang bukan muhshan.

Apabila mereka berkata: Ijma'melarang praktik tersebut.

Maka kami menjawab: Engkau telah menetapkan, bahwa

ijma'telah melarang dan membatalkan qiyas batil png engkau

gunakan.

Dengan demikian, jelaslah kemsakan pem3ntaan mereka

ini.22 -Hanya kepada Allahlah kami memohon tauftk.-

Hadits Snng dijadikan sandaran perrdapat mereka sangat

batil dan rapuh, karena itu bersumber dari Isma'il bin [67asy -
seorang periwayat yang sangat dhalf. Terlebih, riwayat png
bersumber dari penduduk Hijaz tidak mempunyai nilai kebaikan

sarna sekali, menumt seorang ahli ilmu.-

Selanjutnya, riwayat ini bersumber dari Ishaq bin AMultah

bin Farwah,z3 -haditsnya ditinggalkan.- Jadi, yang tersisa hanya

sandaran mereka pada keterangan yang kami riwayatkan dalam

kasus ini dari Umar rS,. Kami menganalisa riwayat hi, dan

temyata ia tidak bisa diiadil<an hujjah, lantaran riwayat itu tidak

benar dari Umar. Sebab, riwayat di atas bersumber dari Amr bin

Syu'aib yang berbunyi: bahwa Umar...; sementara riwayat dari Al

Abbas bin Abdullah bahwa Umar.... Kedua periwayat ini (Amr bin

Syu'aib dan Al Abbas bin AMullah) lahir beberapa puluh tahun

sepeninggal Umar.

22 Dalam naskah no. 45 disebutkan, "statemen mereka ini-"
23 Dalam naskah no. 45 tertulis, "Abdullah bin Abu Farwah."
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Di samping itu, Ibnu Abbas jush: meriwayatkan keterangan

yang kontradiktif dengan keterangan di atas. Ketika keterangan

yang berbeda dari seorang sahabat itu berkualitas shahih, maka

pemyataan sebagian sahabat tidak lebih utama dari sahabat

lainnya. Dalam kondisi demikian, sudah semestinya merujuk pada

apa yang telah diperintahkan oleh Allah & ketika teriadi

perdebatan.

Allah $ berfirman,

)fi:,i i'i Jyt:# ,,3 c"i;p uy

"Jika kamu befida pendapat tenbng sesuafu, maka

kembalikanlah kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (Sunnahn5n),"

(Qs. An-Nisa' [4]: 59).

Setiap pendapat yang tidak didukung dalil jelas adalah batil.

Allah & berfirman,

<$):a & bLHriil;'\4 S
"Katakanlah, "Tunjukkan bukfr kebenamnmu iika l<amu

orang tnng benar. "(Qs. Al Baqarah [2]: 111).

Selanjupa, kami menganalisa pemSntaan ulama yang tidak

berpendapat, bahwa pembunuh yang mendapatkan maaf dari wali

korban dan tidak dikenai drlnt, tebusan, atau ampunan tanpa

syarat; baik berupa hukuman dera atau pengasingan; kami dapati

mereka men5ntakan: Allah S berfirman,
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,fiL',.GL +r;\'#s",6 #;, li.* ";:'

,:)y', 1;. U|frit,# *;'# i W q', "*y,

L$,51ii{i
"Tebpi tnng maaf dari audara-

ng, hendaHah dia mengikutin5n dengan baik, dan membalar

dttrat (tebusan) kepadanSn dengan baik (pula). Yang demikian itu
adalah keringanan dan mhmat dari Tthanmu. hmngsiap tnng
melampaui batas setelah itu, maka ia alan mendapt azab 3ang
angat pedih."(Qs. Al Baqarah l2l:7761.

Allah S mewajibkan dengan tegas bahwa orang yang

membunuh secara sengaja, ia wajib dihukum qishash. Kemudian,

apabila wali korban rnemberi maaf kepada pelaku dengan syarat

tebusan, maka wali pemberi maaf wajib memperlakukan pelaku

yang menerima maaf dengan baik. Allah & jrgu malajibkan

pelaku tersebut unfuk membalas wali korban dengan cam yang

baik pula. Sementara deraan dan pengasingan selama setahun

bukanlah kebaikan.

Kami mendapati mereka berargumen dengan saMa

Rasulullah $,

'€ruL &t?ft €,ift €iY:;).
)z

dr:5Jlr1
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"sesungguhnya darah, harta benda, dan kehormatan, dan

jiwamu adalah haram bagimu."

Jadi, benar adanya bahwa tindakan kriminal yang

dilakukan oleh pembunuh adalah pertuatan haram yang telah

dilarang oleh Allah &. Oleh karena itu, mendera dan mengasing-

kan pelaku pembunuhan jelas tidak halal, sebab baik Al Qur'an,

Sunnah, ijma;, bahkan fidak ada satu dalil pun yang

mauajibkannya.

Kelompok ulama di atas mengemukakan keterangan yang

diceritakan kepada kami oleh AMullah bin Yusuf, Ahmad bin

Fath, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad

bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali

menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan

kepada kami, Muhammad bin Hatim menceritakan kepada kami,

sa'id bin sulaiman menceritakan kepada kami, Hasyim mencerita-

kan kepada kami, Isma'il bin Salim menceritakan kepada kami,

dari Alqamah bin Wa'il bin Al Auza'i, dari bapaknya, dia

menuturkan: "seorang pria png telah membunuh seseorang

dibawa ke hadapan Rasulullah #h. Wali korban menunhrt p.laku

dihukum qishash. Wali membawa pria itu dengan leher yang

terikat tali pelana. Ketika pria tersebut berlalu, Rasulullah $
bersaMa, 'Pembunuh dan onng Wng dibunuh masuk nenka'."

Seseorang menemui wali korban lalu menlnmpaikan

saMa Nabi $ padanya, dan dia pun langsung melepaskannya."

Isma'il bin Salim menyatakan, "Aku menyampaikan pernlntaan

tersebut kepada Habaib bin Abu Tsabit.
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Habib mengatakan: hnu Asywa' menceritakan kepadaku,

bahwa Nabi $ meminta wali unfuk memaafkan pelaku, namun ia

enggan.

AMullah bin Rabi' menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin

Syr'aib menceritakan kepada kami, Muhammad bin Barysyar

menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththan

menceritakan kepada kami, dari Auf bin Abu Jamilah2a dan Jami

bin Mathar Al Habathi. Auf mengemukakan:

Hamzah Al Aidzi Abu Umar menceritakan kepadaku,

selanjutnya Jami dan Hamzah bersumber dari riwagnt Alqamah bin

Wa'il bin Ha;ar, dari Wa'il, dia mengatakan: "Aku menyaksikan

Nabi $ pada saat seorang pembunuh dibawa ke hadapan beliau.

Wali korban menyeretrya dengan tali kekang. Rasulullah #i
bertanln pada wali korban, "Apal<ah engkau telah

memaall<annya ?, " Dia menjawab, "Tidak! . "

Beliau bertanya padanya, "Apal<ah engkau telah menarik

diyat?." Dia menjawab, "Tidak!." Beliau bertanya, "Apakah

engkau akan membunuhnya?." Dia menjawab, "Ya!." Beliau

memerintah, " Silakan bawa dia!.'

Setelah orang itu berlalu, beliau memanggilnya, lalu

kembali bertanya, "Apakah engkau memberinya maaP." Dia

menjawab, "Tidak!." Beliau bertanya, "Apakah engkau menarik

ditn?." Dia menjawab, "Tidak!." Beliau bertan5ra, "Apa engkau

akan membunuhnya?." Dia menjawab, "Ya!." Beliau berkata,

"Silakan pergi!."

24 Dalam naskah no. 14 tertulis, "Dari Auf bin Jambalah", ini tidak tepat.
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Pada kesempatan ifu, Rasulullah # bersabda, "lngatlah,

jika engl<au memaa/kannya, dia al<an membawa dosarya dan dosa

temanmu." Akhimya dia memaafkan pelakr,.r dan meninggalkan-

nya. Periwayat menuturkan, "Aku melihat orang itu menyeret tali

kekangnya."

Yahya bin Sa'id Al Qaththan menuhrkan: Dia

mengemukakan dua hadits ini. Yahya meriwayatkan hadits dari

Jami: Hadits ini lebih bagus darinya. Maksudnya adalah, hadits

riwayat Jami' lebih bagus dari hadits riwayat Hamzah.

Ali berkata: Memang seperti itu, Hamzah Al Aidi adalah

orang fua yang tidak dikenal. hnu Ma'in mengkritiknln,

"sepengetahuanku, tidak ada seorang pun yang menilainya

tsiqah."

Sementara, Jami' bin Mathar menurut pailaian Ahmad

bin Hanbal, "Dia tidak masalah. Kami tidak mengetahui seorang

pun yang mengkritiknya. Beberapa imam meriwayatkan hadits

darinya, seperti Yahya, Abdusshamad bin Abdul Warits, Hafash

bin Umar Al Haudhi, dan lain{ain.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin

Syu'aib menceritakan kepada kami, Amr bin Manshur

menceritakan kepada kami, Hafsh bin Umar AI Haudhi

menceritakan kepada kami, Jami' bin Mathar menceritakan

kepada kami, dari Alqamah bin Wa'il dari bapaknya, dia

menuturkan, "Orang ini dan saudara berada di dalam sebuah

Al Muhalla - tg2-l



sumur yang sedang mereka gali. Salah seorang dari mereka

menghantamkan linggis ke kepala temannya, hingga te\ ras."

Rasulullah S bersabda, "Maalkan dia!." Wali korban

enggan memberi maaf, lantas berkata, "Wahai Nabiyrllah, orang

ini dan saudaraku berada dalam sumur png sedang mereka gali,

lalu dia mengangkat linggis dan menghantamkannya ke kepala

temannln hingga te\ ras."

Nabi menyarankarn, "Maafkanlah dia!," narnun unli
kortan enggan memberi maaf.

Beliau melanjutkan, wil kortan berkata: "Wahai

Rasulullah, orang ini dan saudaranya berada dalam sebuah surnur

yang sedang mereka gali, lalu dia mengangkat linggis -aku
meriwayatkan, dia berkata: 'Dia lalu memukulkannya ke kepala

temannya hingga ter.uas.'

Rasulullah bersabda, "Maafkan dia!." Wali korban enggan

memberinya maaf. Beliau mengatakan: "Jika engkau membunuh-

n5n, engkau sama saja dengannya."

Wali korban keluar sambil membawa pelaku meninggalkan

Rasulullah. Lalu, kami memanggilnya, "Apa engkau tidak

mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah #i." Dia

kembali lalu berkata, "Jika aku membunuhnya, aku sama saja

seperti dia." Beliau bersaMa, "Eblar, maall<anlah drb." Orang ihr

pulang sambil menyeret tali kekang hingga lenlap dari pandangan

kami."

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin

I ?o 
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Syu'aib menceritakan kepada kami, Isa bin Yunus Al Fakhuri

menceritakan kepada kami, Dhamrah menceritakan kepada kami,

dari AMullah bin Syaudzab, dari Tsabit Al Bunnani, dari Anas, dia

menufurkan: "seorang pria, wali korban, membawa pelaku

pembunuhan kepada Rasulullah $. Nabi $ berkata padanya,

"Maafkanlah dia." Namun, dia enggan memaafkan. "Pungutlah

diSntdannya," kata beliau. Dia juga tetap enggan memungut ditnt

Beliau bersabda, "Pergilah. Bunuhlah dia, karena engkau salna

sepertinya. "Akhimya, dia membebaskan pelaku. Orang itu leruat

sambil menyeret tali kekangnya.

Abu Muhammad berkata, Mengenai hadits Isma'il bin

Salim dan Jami bin Mathar, keduanya bersumber dari Alqamah,

berkualitas bagus dan bisa dijadikan huijah. Pada dua riwayat ini

disebutkan pembunuh yang menerima ampunan dan dia

meninggalkan jamaah hingga hilang dari pandangan- Dia tidak

dipukul dan tidak pula diasingkan.

Jadi, adalah shahih ulama yang berpendapat bahwa

pembunuh tidak dikenai hukum dera dan pengasingan; jika telah

diampuni oleh wali korban.

Demikian ini pendapat hnu Abbas- Tidak ada pendapat

shahih dari sahabat yang kontra dengan pemyataan ini. Demikian

salah sahr dalih yang dikemukakan oleh kalangan Maliki jika

relevan dengan taklid mereka. Jika pendapat tersebut konta

denganrqn, narnun mereka tidak menghiraukan hal ini.
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Pendapat Malik dalam kasus qasamah tidak dikenal dari

seorang sahabat pun. -Hanya kepada Allahlah kami memohon

taufik.-

2O7O. Masalah' Maksud saMa Nabi $ dalam hadits

berikut,
.o ) - c z o - t J C , /c'i4'.:? Xi'i'ols :61 e S'r*it, lA,' 

'o.orru** ; ;, ;* di neraka, dan iika enst<au

membunuhryn, kanu sama dengann5n. "

Ali berkata: Kami yakin -segala puji hanya milik Allah-
Rasulullah $ hanya men5nmpaikan kebenaran yang me5nkinkan.

Kami juga yakin, bahwa beliau tidak akan memutuskan hukum

secara batil, saat beliau tahu hal itu batil. Dua hal ini fidak perlu

disangsikan lagi. Seharusnya kita mencari dalil puhrsan qishash

yang dijatuhkan oleh Rasulullah dh dalam beberapa hadits ini, dan

menetapkan hukuman mati dalam kasus ini, sementara beliau

bersaMa,

)61 G J:il6 Jurt3 b ok &'o\
'Jil<a dia membunuhn5n, fuarfr dia sama aia dengannSn.

Pembunuh orang tnng dibunuh benda di neral<a.'
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Orang pasti bertanya, "Bagaimana mungkin Rasulullah $
memutuskan hukum qishash yang tidak dihalal bagin5n. Beliau

tahun itu tidak halal." Aku berlindung dari hal seperti ini. Apabila

ketenhran hukum ini Udak diperbolehkan, lantas mengapa orang

yang terbunuh masuk neraka dan sama seperti pembunuh. Srapa

yang menarik ditat seperti diperintahkan oleh Rasulullah $ dan

siapa yang meniafuhkan qishash dengan benar-

Abu Muhammad berkata: Sementara itu tafsir hnu

Aslnna' 5ang baru saja kami sampaikan dari jalur periwayatan

Muslim bahwa Rasulullah $ meminta wali korban unhrk

memaafkan pelaku tetapi dia enggan, ini mempakan penafsiran

yang fasid dan tidak diperbolehkan. Sebab, dalam kasus ini

Rasulullah #i fidak lepas dari dua hal berikut: Mungkin beliau

memberikan syafaat dalam benfuk alnpunan, atau mungkin saja

memerintakan orang lain unhrk memberi maaf'

Jika beliau pemberi syafaat, maka udak terlarang

syafaatrya diberikan pada orang yang bermaksiat kepada Allah &.
Misalnya, seperti findakan Barirah, ketika Rasulullah #t
memberikan pilihan padanya unhfi melanjutkan hidup dengan

suaminya atau berpisah, lalu dia memilih bercerai, beliau bersaMa,

)Ui'l i6tl i-J4r: ! "S*nau4, engl<au ruiuk dengannSm mal<a

dia bapk dai anakmu. "

Barirah bertanya, "Apakah, tuan memerintahku, wahai

Rasulullah?" "Tidak, aku hanya memberi syafaat." Barirah

menjawab, "Aku tidak akan kembali padanya selaman5n." Tidak
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ada khikfantara imam bahwa Barirah 4' tidak bermaksiat akibat

tindakan tersebut.

Apabila Rasulullah $ pemberi syafaat terhadap

pembunuh ini, maka tentu pelaku maksiat pun tidak terlarang dari

pertolongannya. Sebab, jika dia bukan pelaku maksiat, maka dia

udak akan di neraka. Dia juga tidak seperti pembunuh yang

zhalim. Jika Rasulullah $ memerintah, maka beliau pasti

memerintahkan sesuatu yang wajib dan fardhu.

Jika Rasulullah memerintahkan sesuafu narnun beliau

mengucapkan hal yang sebaliknp dan tidak melarang sesuafu

yang haram dan konbadiksi dengan kenlntaan, maka ini adalah

hal yang batil. Ini yang disebut memuhrskan perkara se@ra batil. -
Hanya kepada Allah $ melindungi beliau dari hal seperti ini.

Jika mereka mengatakan, bahwa perintah tersebut

sekadar anjuran. Maka kami menanggapinya, bahwa

pemyrataanmu tanpa dasar, karena orang yang menolak perintah

yang bersifat anjuran dan bukan fardhu, maka tidak masuk neraka.

Ia juga tdak sarna seperti pembunuh yang zhalim. Dengan

demikian batallah, interpretasi hnu As!,wa'.

Begihr pula pendapat dalam keterangan yang diceritakan

kepada kami oleh AMullah bin Rabi', AMullah bin Muhammad

bin Utsman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid

menceritakan kepada kami, Ali bin AMul Aziz menceritakan

kepada kami, Al Hajjaj bin Minhal menceritakan kepada kami,

Hammad bin Salamah menceritakan kepada karni, Ali bin Al

Hakam Al Bunnani mengabarkan kepada kami, dari Muhammad

bin Zaid, dari Sa'id bin Jubair, dia mengatakan: "Seorang pria
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berkata, 'Wahai Rasulullah, seseorang telah membunuh saudaraku,

lalu dia masuk neraka. Jika aku membunuhnya, apakah aku masuk

neraka?." Rasulullah g menjawab , ,i61.* tA, kn '!e( jA '^t r

aSrl:. |tl4rai; ;rilt 'c.la': '* 'oti # ,f '# ,;f, "Dia telah

membunuh saudaramu, lalu masuk neraka akibat pembunuhan

tersebut. Sungguh, aku melanng engkau membunuhn5m. Jika

engkau membunuh4m, engkau masuk nenl<a larena

kemaksiatanmu terhadapku. "

Abu Muhammad berkata: "Riwayat ini mursal. Hadits

mutal tidak bisa dijadikan hujjah- Argumen yang membatalkan

rivvaSat ini sama seperti keterangan tentang hadits Ibnu Asyura'.

Riwayat lain bersumber dari Hammad, dari Hamid, dari Al

Hasan, bahwa maksud hadits, "Jika engkau membunuhn5n, maka

engkau sarna sepertin5n, "hadits ini bermakna umum.

Begitu halnya keterangan yang diceritakan kepada kami

oleh Abdullah bin Rabi', Ibnu As-Salim menceritakan kepada kami,

hnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Abu Daud mencerita-

kan kepada kami, Musa bin Isma'il menceritakan kepada karni,

AMullah bin Bakar bin AMullah Al Muzani menceritakan kepada

kami, dari Atha' bin Abu Maimunah, dari Anas bin Malik, dia

mengatakan: "Setiap kali Rasulullah menerima laporan tentang

tindakan kriminal 3nng dikenai hukuman qishash, beliau selalu

memerintatrkan yang bersangkutan untuk memberi maaf."
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Abu Muhammad berkata selanjutnya: Seandainya

pemyataan ini adalah perintah fardhu dan wajib, tentu qishash

diharamkan secara umum. Perintah ini sangat meyakinkan. Ia

tidak pemah diucapkan seoftmg pun dari kalangan penganut

Islam. Jika ia termasuk perintah 5nng bersifat anjuran, maka tenfu

orang yang menolaknya tdak akan masuk neraka. Dan orang yang

meninggalkan anjuran bukan karena tdak menyrkainya

dikategorikan zhalim. Sedangkan orang yang meninggalkan

anjuran Nabi lantaran membencinla, maka ia termasuk fasik atau

bahkan kafu.

Ali berkata: Pendapat png tepat dalam kasus ini,

menunrt kami adalah, keterangan yang kami temukan pada hadits

5nng lain. Yaifu, keterangan Snng diceritakan kepada kami oleh

Abdullah bin Rabi', Muhammad bin Muawiyah menceritakan

kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Abu

Kuraib Muhammad bin Ala' Al Hamdani Al Kufi dan Ahmad bin

Harb menceritakan kepada kami -redaksi hadits berasal darinya,-

mereka berkata, Abu Muawiyah menceritakan kepada kami dari Al

A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dia mengatakan:

"Pada masa Rasulullah $ ada seorang pria Snng dibunuh.

PelakunSa dilaporkan kepada Nabi $, lalu diserahkan kepada wali

korban. Si pelaku berkata, "Wahai Rasulullah, tdak. Demi Allah,

aku tdak bermaksud membunuhnlra."

Rasulullah $ berkata pada unli korban, "Ingatlah, jila dia

benar, hlu engkau membunuhn5n, mgl<au Fsti masuk neraka."

Akhimln, wali korban melepaskan orang itu -kedua tangannya
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terikat ke belakang pundak- lalu keluar sambil menyeret tali

kekangnya. Kemudian orang itu lalu dijuluki "si pemilik tali

kekang."

Abu Muhammad berkata, Maka inilah penjelasan

hadits berkenaan dengan kasus di atas. ndak diperbolehkan

mangeluarkan penjelasan yang lain. Yaihr, bahwa Rasulullah $
memufuskan hukum dalam kasus pembunuhan dengan digt darr

hukuman mati sebagar qishash berdasarkan fakta dan bukti, atau

pengakuan lnng sempuma.

Inilah kebenaran lnng wajib diaplikasikan oleh para

hakim5 yang meyakini Allah & memerintahkan mereka untuk

mengamalkannyra, dan fidak membebani mereka unfuk

mengetahui hal-hal ghaib. Nabi $ menjatuhkan hukum dalam

kasus ini dengan penuh kebenaran.

Ketika pelaku berkata, "Sungguh aku tdak sengaja

membunuhnya"-dan itu mungkin- Nabi $ menginformasikan,

bahwa kalau kondisinya seperti ifu, maka pembunuhnya masuk

neraka, dan ia akan sama seperti pelakunya. Sebab, dalam kondisi

demikian ia tdak halal membunuh. Jadi, hukum dan saMa

Rasulullah # itu pasti benar adanya.

Demikian ini seperti saMa Rasulullah *h,

25 Dalam naskah no. 14 t€rtulis, "Dalam hukum."
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"Barangsiapa tnng aku pufuslan dengan sesuafu dad hak

*udannlm mal<a jangan mengambihya. Sungguh, aku telah

memufuskan unfuknya bongkahan dari neraka."

Nabi $ memutuskan perkara berdasarkan fakta hukum

png berupa bukti, pengakuan, atau sumpah. Beliau seorcmg

hakim yang mengacu pada kebenaran absolut,25 bukan kebenaran

nisbi, akan tetapi tetap berdasarkan apa yang diperintahkan oleh

Allah untuk diputuskan dan itu pasti adanya. Sekalipun kondisi

batin bertentangan dengan fakta tersebut, dimana seandainya

beliau mengetahui hal itu, beliaupun udak akan menjalankannya

dan tidak meninggalkannya, demi melaksanakan dalil tersebut.

-HanF kepada Allahlah kami memohon taufik.-

Jika dikatakan, demikian ini aspek kompromi antara

hukum Nabi S dan pemyataan beliau dalam kasus yang sama.

[-antas, dimana aspek hukum beliau, bahwa pembunuh dan yang

diburnuh ifu berada di neraka, dan pembunuh satna saja dengan

pelaku sebelumnya? Mengapa orang yang membunuh tanpa

tujuan unhrk membunuh tetap dimasukkan ke dalam nemka?

Maka kami pun menjawab demikian: -Hanya Allahlah

tempat kami memohon pertolongan.- Ini merupakan informasi

dari Nabi $ tentang hal ghaibyang telah diberitahukan oleh Allah.

25 Dahm naskah no. 14 t€rtulis, 'Pada kebenaran yang !akin."
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Sebab, Rasulullah S hanya menyampaikan kebenaran, dan tidak

berkata berdasarkan praduga yang diyakini sebagai sebuah

kebenaran. Siapa saja yang mengemukakan hal ini dan

menisbatkannya pada beliau, maka dia telah kafir.

Menurut hemat kami, pembunuh tersebut -Fng tidak

sengaja membunuh- adalah seorang fasik dari golongan ahli

neraka. Dia masuk neraka lantaran perbuatannya (fasik), dan

bukan karena pembunuhan tersebut. Allah & memperlihatkan

kepada Nabi $ akibat pertuatan orang tersebut yang akan ada di

neraka. Darahnya tidak serta merta halal akibat pembunuhan itu,

karena dia tidak sengaja membrrnuh saudaranya.

Seandainya pembunuhan tersebut terjadi dengan cara

demikian, maka berarti dia telah membunuh dengan alasan 5nng

tidak dibenarkan dan tidak berhak masuk neraka. Dia berstatus

zhalim seperti korban, karena tidak semua orang zhalim berhak

dikenai hukuman mati. -Hanya kepada Allahlah kami memohon

taufik.-

2O7L- Masalah' Tentang orang yang terbunuh dalam

keadaan berdesakan, atau Udak diketahui siapa yang membr.rnuh-

nya, atau terkena panah atau batu menyasar yang tidak diketahui

siapa yang melempamya, atau pembunuhnya melarikan diri.

Ali berkatat Hammam menceritakan kepada kami,

AMullah bin Muhammad bin Ali Al Baji menceritakan kepada
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kami, Abdullah bin Yunus menceritakan kepada kami, Baqi bin
Makhlad menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Slnibah
menceritakan kepada kami, Abu Syaibah menceritakan kepada

kami, Waki' menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan

kepada kami, dari Al Hakam bin Utaibah, dari hrahim An-
Nakha'i, bahwa seorang pria tauuas dalam kerumunan yang sedang

thawaf. Orang-orang pun akhimya meminta saran kepada Umar,

dan Umar pun berkata: Di5atrrya dibebankan kepada kaum

muslimin, atau Baiful Mal.

Pendapat serupa dinisbatkan kepada Wah', Wahab bin
Uqbah dan Muslim bin Yazid bin Madzkur menceritakan kepada

kami. Mereka berdua mendengarkan hadits ini dari Yazid bin
Madzkw, dia berkata: Orang-orang berdesakan di Masjid Jarni'

Kufah pada hari Jum'at. Desakan ini menimbulkan seorcrng terr,ras.

Akhim5n Ali bin Abi Thalib membayar diyat korban dari Baitul
Mal.

Hammam meriwayatkan kepada kami, hnu Mufarrij

menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada

kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, AMurrazzaq
menceritakan kepada kami, dari Sufuan Ats-Tsauri, dari Al Hakam

bin Utaibah, dari tbmhim An-Nakha'i, dari Al Asrpad, bahwa ada

seorang pria tanuas di dalam Ka'bah. Umar bertan5n kepada Ali,
dan Ali menjawab, " DiSnttya diambilkan dari Baiful Mal."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan hnu Wahab; Sa'id bin
AMullah Ats-Tsaqafi menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari

Umar bin Abdul Aziz, bahwa dia menulis surat tentang kasus dua

orang pria yang tewas dalam kondisi berdesakdesakan, bahwa
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keduaduanya menerima dtpt dari Baitul Mal. Sebab,

pembunuhannya adalah tangan atau kaki.

Keterangan ini juga diriwayatkan dari Sa'id bin Al

Musa5ryib dan Urwah bin Az-Zubair. Masih terdapat riwayat lain,

seperti keterangan yang kami riwayatkan dari jalur periwalatan

Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dia mengatakan: Siapa

yang teruas dalam peristiwa desakdesakan, maka d$atrrya

dibebankan pada orang-oftmg ]lang hadir saat shalat Jum'at

tersebut, atau lainn5n.

Ali berkata' Ketika para ulama berbeda pendapat

seperti kami kemukakan, maka kita wajib menganalisa argumen

yang digunakan oleh setiap kelompok ulama. Kami dapati

pendukung pendapat pertama berhujjah dengan keterangan 5nng

diceritakan kepada kami oleh Hammam; hnu Mufanil

menceritakan kepada kami, hnu Al A'rabi menceritakan kepada

kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq

menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Abdul Aziz bin

Umar bin Abdul Aziz, dari surat yang ditujukan kepada Umar bin

Abdul Aziz.

Beliau menufurkan: Kami menerima informasi, bahwa

Basulullah & memuhrskan oftmg yang tewas pada hari raya

kurtan atau Idul Fiti, bahwa diintrrya dibebankan pada seluruh

jama'ah.

Tidak diketahui siapa yang telah membunuh korban.

Hadits ini mursal, dan ia tidak bisa dijadikan huiiah.
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Pendapat yang kami kemukakan: Orang yang terhimpit

dalam kondisi berdesak-desakan hingga tewas akibat himpitan

tersebut,2T kita tahu sekumpulan orang tersebut jelas telah

membunuhnya. Sebab, mereka semua saling berdesakan hingga

orang yang terhimpit pun ter,r,ras.

Jika telah diketahui dengan jelas mereka telah membunuh

korban, maka dipt wajib dibebankan pada seluruh ahli waris

ashabah mereka. Jika para ashabah ini mampu dilacak, maka

tanggung jawab ihr dibebankan kepada mereka. Jika mereka tidak

mengetahuinya, mereka berstahrs sebagai orang yang berutang

@hariminl. Hak ghaim dialokasikan dari sedekah kaum muslimin,

dan dalam seluruh aset yang diwakafkan demi kemaslahatan umat

Islam.

Ketentuan di atas sejalan dengan firman Allah &,

W'4*5i5 a{,3i5 "r;AL 
*r$i (,y

;5 ;1it,# J''.ryrt:vvt;i Ji "fr$$gv

HUr$s'SA'LG,;"J;;I\
"Sesungguhnya zakat ifu harynlah unfuk orang-orang

fakir, orang miskin, amil akat, Wng dilunakkan hatiqn (mualaf),

unfuk (memerdel<akan) hamba saha3a, unfuk (membebaskan)

orang yang berhutang, unfuk jalan Allah dan unfuk orang yang

27 Dahm naskah no. 14 tertulis, "Dari himpitan itu."
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sdang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dan Allah. Allah

Maha Mengetahui, Mahabijakana." (Qs.At-Taubah [9]: 60).

Rasulullah # j,rgu bersaMa,

"Barangsiapa yang meninggalkan ukng atau tanggungan,

maka ia dikembalikan padaku dan menjadi keormjibanku."

Jika seseorang tewas karena sesuatu yang tidak diketahui

siapa pelakunlB, maka diSntaya dibebankan kepada seluruh aset

wakaf untuk kemaslahatan umat Islam, karena pelakunln pastilah

orang 5ang berutang atau aqilal>nya-

Demikian ini menurut nasrS hadits. Sekalipun ia fidak bisa

dijadikan hujjah lantaran stafusnSra mursal, tetapi makna yang

terkandung adalah shahih, sesuai dengan nash-nash 5nng telah

kami cantumkan di depan. -Hanya kepada Allah lah kami

memohon taufik.-

Abu Muhammad berkata, 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, dari

Ma'mar, dia menuturkan: "Hisyam bin Sulaiman memutuskan

kasus beberapa orang yang saling menenggelamkan di dalam air

hingga salah seorang dari mereka meninggal dunia. Dua orang

bersaksi, bahwa pelakunya tiga orang; sebaliknya tidak orang ini

hUrlGQ'):tG:-; !; u/
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bersaksi, bahwa pelakunya dua orang. Hisyam membebankan

diyattrya pada mereka semua.

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin

Minhal, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami,

Salamah bin Kuhail dan Hammad bin Abu Sulaiman mengabarkan

kepada kami, bahwa Ali bin Abu Thalib memuhrskan kasus enarn

orang anak yang saling menenggelamkan di sungai sampai salah

seorang dari mereka tenggelam. Dua orang bersaksi bahwa tiga

orang telah menenggelamkannya; dan sebaliknya tiga orang ini

bersaksi, bahwa yang menenggelamkan adalah dua orang. Ali bin

Abu Thalib memutuskan beban tiga perlima diSnt kepada dua

orang, dan dua perlima diSntpadatiga orang.

Ali berkata: Periwa5nt dari Ali bin Abu Thalib tidak sah.

Seandainya riwayat tersebut shahih, maka tenfu selumh pihak

yang berteda pendapat dengan kami telah menyanggah hukum

tersebut.

Pendapat yang kuat menurut kami adalah, Allah & tetah

mengharamkan har.ta benda kecuali dilrakini harta tersebut benar-

benar halal. Hal ini sejalan dengan firman Allah &,

"Dan janganlah kamu mal<an ham di anbra kamu dengan

jalan yang batil,"lQs. Al Baqarah [2]: 188).

Rasulullah $ bersaMa,

,} i#&i5frr3ti13
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Mereka membuntuti dan menemukan beberapa orang

atau dua orang lebih berada di balik anak bukit, di belakang kedai,

atau rumah. Di antara mereka terdapat orang yang tsiqah darr

tldak tsiqah.

Para pembtrm pelaku pembunuhan tersebut bertaryra

pada sekelompok orang tersebut, "Siapa yang baru saja masuk

menemui kalian?" Setiap orang dari mereka meniawab, "Kami

tidak tahu. Setiap orang sedang sibuk dengan urusan masing-

masing."

Ulama madzhab Maliki berpendapat, bahwa setiap oftmg

yang berada di kedai tersebut, setiap orang yang berada dalam

rumah itu, dan setiap orang yang berada di balik bukit itu
dijebloskan dalam penjara dalam jangka waktu yang panjang,

sehingga kematiannya lebih baik bagi mereka daripada tetap

hidup.

Tindakan ini jelas kuhaliman yang sangat keji, dan

kekeliruan di sisi Allah &. Sebab, setiap orang dari mereka pasti

dizhalimi selain satu orang (pelaku pembunuhan). Sekelompok

ulama ini telah merekomendasikan kezhaliman terhadap seribu

orang, padahal mereka tahu telah menzhaliminya, han5n khawatir

satn orang zhalim (pembunuh) yang belum diketahui identitasnya

dengan jelas melarikan diri.

Abu Muhammad berkata' Orang yang berpendapat

dernikian3o dalam kondisi apapun sehamsnya memenjarakan

30 Dalam naskah no. 14 t6tulis, "Pendapat ini."
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seluruh orang pasar, karena kami tahu di antara mereka pasti ada

pemakan riba dan peminum khaner

Begitu pun dalam kasus korban pembunuhan yang

ditemukan di kota atau di pulau, mereka semestinya menawan

seluruh penduduk kota itu atau penghuni pulau tersebut. Jika fidak

demikian, mereka telah bersikap sangat kontradiktif.

Rasulullah db telah membatalkan hukum yang rusak ini

melalui kebijakan beliau3l terhadap penduduk Khaibar, pada saat

Abdullah bin Sahal ig terbunuh di sana. ndak seorang pun dari

mereka yang ditahan, tetapi beliau menctrkupkan diri dengan

sumpah terhadap terdakr,va atau dengan sumpah mereka.

Abu Muhammad berkata: Hukum di atas juga

dibatalkan dengan firman Allah &, :5!1 ;rt 6 l$i Syi'i& ot

"Mqel<a hanJn mengikuti dugaan, dan apa J/ang diingini oleh

keinginannya. " (Qs. An-Najm t53l: 23) Dan, firman-Nya, it#- ol

q, iF 'u ,*.i "J$'l,V'iSt$ 'Mereka tidak tain hanSalah

mengikuti dugaan, dan sesunggahn5n dugaan ifu frdak berfadah

sedikit pun terhadap kebenamn. "(Qs. An-Najm [53]' 28).

Juga, terbantahkan oleh saMa Rasulullah $, ,lA'i €i)
*"#t ',1J(1 ,pt 'og "Jagalah din katian dari pnduga, karena

dugaan adalah ucapan tnng phg dusta." Tidak halal

memperkarakan orang lain hanln berdasarkan praduga. Lantas,

3r Dahm naskah no. 14 tercanfum, "sabdanya."

I ss I - Al Muhatla

Y



mengapa mereka dalam kasus ini telah melakukan tindakan

kejahatan mumi dan kezhaliman yang keji.

Jadi, dalam kasus ini sehamsnya tidak seorang pun dari

mereka (yang berada di balik bukit, di dalam mmah, atau di dalam

kedai) yang ditahan. Akan tetapi, stapa 5rang didalnua, maka para

pendakwa disumpah dalam attran hukum qasamah- Apabila

mereka menolak bersumpah, maka terdakr,va saia lnng
bersumpah.

Begihr pula seandainya beberapa orcmg mendals,va

sekelompok orang, setiap orang dari mereka bersumpah safu kali

dan terbebas dari dat<waan. Ketenhran ini sejalan dengan sabda

Rasulullah #r, ',#i ,e<lryfi 
e I ir, ?-F Lsb\l it:f:*, a6t 'r$t i

* ,*:tt f ,P ',#t ",4ndaikab oftng-oftng dibei hak abs

dakunan merel<a, pastilah safu l<aum mendalrum danh dan harb

benda l<aum yang lain. Akan tetapi, sunpah hanW dibqil<an

kepda terdakwa."

Apabila pembunuh ditemukan di rumah suatu kaum,

maaka dia dihukumi di sana dengan hukum qasamah. *lanya

kepada Allahlah kami memohon tauftk.-

***

2072. Masalaht Orang lnng menyrnfi orang lain

untuk memotong tangannSn, atau membunuh anaknlp, budaknla,

atau mernbunuh dirinrc.
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AHullah bin Rabi menceritakan kepada kami, AMullah

bin Muhammad bin Utsman menceritakan kepada kami, Ahmad

bin Khalid menceritakan kepada kami, Ali bin AMul Aziz

menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Minhal menceritakan

kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami,

dari Amr bin Dinar, dia menyatakan: Seorang pria berkata pada

seorang budak, "Potonglah telingaku, narrn di5nfir5n kita bagi

dua." Budak itu lantas memotong tehnga si penyuruh. Mereka lalu

berperkara kepada hnu Az-Zuban, bukti pemyataannya

disampaikan, maka batallah di5ntrtya.

Ali berkata: Allah telah marajibkan diyat dalam kasus

pelenyapan nyawa jika wali korban menghendakinya, melalui lisan

Nabi S. Demikian pula Allah & telah mewajibkan dlJnt jemari

seperti telah kami singgung di depan. Allah S mengharamkan

ketaatan kepada seseorang untuk bermaksiat kepada Allah &.
Seluruh keterangan ini telah kami sampaikan berilnrt sanadnya,

seperti yang dipaparkan dalam buku kami.

AMullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad

bin Fatah menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa

menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan

kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim

bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Qutaibah menceritakan

kepada kami, l-aits bin Sa'ad menceritakan kepada kami, dari

Ubaidillah bin Umar, dari Nafi, dari lbnu Umar dari Nabi $,
Beliau bersaMa,

I
I

l

l
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? ";'i I t1 ;f t
GGv,

,Ji q, 
f,-.Jjt o'-?t ;'u&:r, |pr

ts a*,;;f 6t; ab),

"seorang muslim berhak mendengarkan dan memafuhi

apa tnng dia sul<ai atau benci, kecuali iika dia dipennbh unfuk

bermaksiat maka ia fidak boleh mendengarl<an dan menaatinp."

Riwayat sempa disandarkan pada Muslim, Muhammad bin

Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'afar

Ghundar menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan

kepada kami, dari Zubaid, dari Sa'ad bin Ubaid, dari Abu

AMurrahman As-Sulamai dari Ali bin Abu Thalib, bahwa

Rasulullah $ bersaMa,

r':Ft ett4rdy
"sesungguhnSn kepafuhan ifu dalam kebaikan."

Abu Muhammad berkata: Setiap orang lnng
diperintah untuk melakukan maksiat, maka ia haram menuruti

perintah tersebut. Jika dia melakukannya, berarti ia fasik dan

bermaksiat kepada Allah S[. Tidak ada alasan baginya.

Demikian halnya orang yang menyrruh orang lain unfuk

melakukan hal 5nng tidak diperbolehkan oleh Allah $ terhadap

dirinp, ia telah bermaksiat kepada Allah dan fasik. Tidak ada
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alasan bagi orang yang diperintah unhrk memafuhinya. Bahkan,

pihak yang menyuruh dan orang yang disuruh punya kedudukan

yang sama dalam hal ini. Bahkan, pihak yang meny.rruh orang lain

untuk memotong tangannya (si periluruh) tanpa alasan yang

benar, atau unhrk membunuh budaknya, atau juga membr-rnuh

anaknya, wajib dikenai hukuman yang dikenakan bagi orang yang

melala.rkan tindakan tersebut tanpa disuruh; seperti qishash atau

diyat Sebab, keberadaan perintahnya dalam kastrs ini batil,

dimana memperbolehkan findakan png dilarang di sini tdak

mempengaruhi hukum Snng berlaku.

BeSifu pula orang yang memperbolehkan orang lain unfuk

membunuh dirinya (penyuruh), lalu dia pun melakukannya, maka

bagi para wali korban berhak melakukan qishash atau menarik

d$nt

Malik menyatakan: Barangsiapa yang menyuruh orang

lain unhrk membunuh budaknya lalu dia membunuhnya, maka

pihak yang disuruh ihr udak dikenai sanksi apapun.

AsySyafi'i berpendapat: Barangsiapa yang menyuruh

pihak lain unfuk memotong tangannya (penyrruh), maka orang

]/ang memotong itu tidak dikenai sanl$i apapun.

Ali berkata: Dua pendapat yang terakhir ini sangat rusak

karena alasan yang telah kami sebutkan di atas. AnehnSn, menurut

anggapannya, mereka para pendukung qitns. Mereka fidak

belteda pandangan dalam kasr.rs orang yang menyunrh seseorang

unhrk berzina dengan budak perempuan miliknya, lalu dia
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melakukannya, maka pihak yang disuruh lah yang dikenai

hukuman .6ad

Apabila mereka berkata, Pelaku bisa memperoleh maaf

dari wali korban setelah memotong tangan, membunuh bapaknya,

atau budaknya, maka tidak demikian dengan orang Srang berzina

dengan budak wanita pihak yang menyr.rruh.

Tanggapannya, wakfu pemberian maaf tidak datang

setelahnya, karena itu pelaku tidak berhak mendapatkan maaf.

Mereka tidak berbeda pendapat tentang oftmg yang mengatakan,

'Siapa yang membunuh keponakanku, fulan bin fi.rlan, sungguh

aku telah memaafkannya, lalu dia dibunuh oleh seorang

pembunuh, maka dia berhak melakukan qishash. Jadi, argumen

mereka jelas terbatas. -Hanya kepada Allah lah kami memohon

taufik.-

2073. Masalah, Tentang firman Allah W, 4':G ;S
\';'AL'# + "Banngsiap yang melepasl<an (hak qishash)n5a,

maka itu (menjadil penebus dosa baginSn " (Qs. Al Maa'idah [5],

45).

Allah & berfirman,

AlMuhalla - El
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#\'L'\G

"5 u:r(lL'# + 433 ;i' &\a4'clHrs
"I<ami telah menetapkan bagt merela di dalamnya

(Taurat) bahwa npwa (dibalas) dengan ntnwE, mata dengan mata,

hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi,

dan fuka-fuka (pun) ada qishash-nia halasan Wng sma).

Barangsiapa melepaskan (hak qishash)ntn, maka itu (meniadi)

penebus dosa bagin5m."(Qs. Al Maa'idah [5]: 45).

Ali berkata: Siapa yang membaca ayat, g-3\ -1 Gl\at

'3\G1;dS D{LIG ;'3i\4*lti.},!! GiiS "mata

dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi

dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qishash-nya (balasan yang

sama), "dengan dibaca rafa'dalam seluruh rangkaian ayat ini, tidak

dengan meng-athafl<an pada frase, "n5nwa (dibalas) dengan

nt/awa, " maka hukum tersebut telah ditetapkan dan diberlakukan

kepada kita.

Sementara orang yang membaca seluruh rangkaian ayrat di

atas dengan nasab, berarti ia di-athafkan pada frase "bahwa

nlnetm (dibalas) dengan ntnwa, " maka ketentuan ini menrpakan

bagan dari hukum Taurat.

+u 4}lii .4vq,1fiis ;3\
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mendengamya dan berkata: Jika dia memaafkannya, men-qishasb

nya, atau menerima diyat+rya, maka ifu menjadi penebus buahya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan hnu Abu Syaibah;

Jarir dan Waki' menceritakan kepada kami. Waki berkata: Dari

Sufuan. Selanjutrya, Jarir dan Sufuan satna-salna meriwayatkan

dari Manshur, dari hrahim An-Nakha'i, dia mengatakan: Tebusan

dosa bagi orang yang membebaskan pelaku dan diyat sementara

pahala besamya diserahkan kepada Allah &.

Abu Muhammad berkata: Ketika mereka berbeda

pandangan, seperti yang kami kemukakan, maka kita wajib

menjalankan apa yang diperintah oleh Allah S, karena Allah &
berfirman, )fiU iti Jy',i!j, ,13 c'il o$ "Jika kamu berbda

pendapat tentang sauatu, maka kembalikanlah kepada Nlah (Al

Qur'an) dan Rasul (SunnahnW)... dan seterusn5m." (Qs.An-Nsaa'

[4]: 59) dan kita pun menjal

Kami juga menemukan nash hrman Allah &, 4':C' ;Z
'5 2:r(1L ';t +, "Barangsiapa melepaskan (hak qishash)ryn,

maka itu (menjadi) penebus dosa bagin5n, " (Qs. Al Maa'idah [5]:

45) diungkapan dengan bahasa fuab.

Demikian ini sebagaimana firman Allah &, GE G *eq,
"Dengan bahasa,4rab 5nng jelas. "(Qs. AsySyr'araa' 1261:195).
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Kami temukan dalam kaidah bahasa fuab, kata ganti

(dhamil pasti merujuk pada kata yang disebutkan paling dekat,

kecuali dengan adanya dalil lainnya.

Kami dapati kata yang disebutkan paling dekat terdapat

pada, 'Maka itu (menjadi) penebus doa baginya. "Kata ganti yang

terdapat dalam frase, "melepaskann5m, "yaifu kata ganti dari kata,

"Orang yang dilukai; yang membebaskan haknya." Oleh karena

itu, fidak boleh merujuk kata ganti ini pada kata yang lain, kecuali

berdasarkan dalil. Sementara dalam rangkaian a5nt ini tidak ada

indikasi yang lain.

Adapun pihak yang membebaskan haknya; di sini terdapat

rincian hukum. Apabila kasus ini terkait pencederaan yang Udak

sampai menimbulkan korban jiwa, kemudian korban memberikan

maaf berupa ampunan dan pembebasan hak, maka jelas pelaku

diampuni dan pemberian maaf ini menjadi penebus dosa korban-

Sedangkan jika korban tidak mengampuninya, tetapi dia

mengakhirkan funfutannya sampai akhirat, dan menggugurkannya

di dunia, maka tidak disangsikan lagi, kami pun tahu, haknya tetap

ada padanya, dan pada hari Kiamat nanti seluruh kebaikannya

akan dikurangi.

Sementara itu, pelaku yang membunuh oremg lain, ia

dikenai dua hak. Yaitu, hak korban yang dibunuh karena ia telah

menzhaliminya, dan hak wali untuk melakukan qishash- Ketika

wali korban memberikan maaf, sebenamya dia melepaskan hak

dirinya, dan tidak bisa melepaskan hak pihak lain (kortan); yaitu:

hak untuk korban. Hak korban tetap ada padanya sampai kapan

pun. Demikian ini sejalan dengan firman Allah &,
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W1,*'LL#7i
"Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa onng

lain. " (Qs. Al An'aam [6], 164).

Keterangan ini diperkuat dengan hadits Nabi $. Kami

meriwayatkannya dari jalur periwayatan Muslim;

:Yri ,;L U ui *; ^# 6L
,

*1#t,f - f u.r e:- };:*'LGL
;a?r, Jt" Ai ',S"irli ,i;:,; e.i * ,*i
,:e'*.At :t;$,f;^Iii | 6 o'))'ii .i6 *:,
'u ,lit "t :'Jti .t6 \) li ",lr: Y U

e!-:- ;,g, ?V) e,Y'4; yflt {; ,jS G;i
l/

?t'Or-,3 til 
'JS'F0 rr; Jiry t-'.*, i

.,l,u) 9G o ui e* -t-ri, Q?)t*
4? 11 ;*i'it'&- ;itG'*'oP ca3ti,L

)at ecy; *G,fr iuw o'. 1

L-f, J'l
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.,dit if;ll ;,etar
Qutaibah dan Ali bin Hujr menceritakan kepada kami,

mereka berkata: Isma'il -hnu Ja'far- menceritakan kepada kami,

dari Al Ala', dari bapaknya, dari Abu Hurairah, dia mengatakan:

Rasulullah $ bersaMa, "Tbhukah kalian siapa ore,ng Wng Pilit
ifu?"Mercl<a menjawab, "Orang pailit, menrrnrt kami, yaitu orang

S,ang tidak punya dirham dan hana benda." Beliau bersabda,

"Amng paitit dari umatku pada Hari Kiamat dabng metnbaum

(amalan) shakt, puasa, dan zakat Dia dabng membawm (dos)

mencaci oftng ini, menuduh zina onng ini, memakan ham orang

ini, mengalirkan darah orang ini, dan memukul orang ini- Ialu,

kebaikann5m diberikan kepada omng ini, kebailan 3nng lain

diberikan kepada orang ini. Jila kebaikannya habis -sebelum
terbayar tanggungann5n- maka kaalahan mereka diambil lalu

diberikan padanya, kemudian dia diampakkan ke nemka. Pada

Hari Kiamat seluruh hak akan diberikan kepada pemiliknya,

hngga diginng kambing yang tidak bertanduk dari kambing yang

bertanduk."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Bukhari, Umar bin

Hafash bin Ghiyats menceritakan kepada kami, bapalilnr

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

Syaqiq menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar

Abdullah bin Mas'ud mengatakan: Nabi $ bersaMa,
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"Perkan pertama yang dipufuskan antan umat manusia

tnifu maslah darah. "

Riwayat lain bersumber dari Al Bukhari; Isma'il bin Abu

Uwais menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada

kami, dari Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah,

bahwa Rasulullah $ bersaMa,

)11$t ,I.,y6t ;r. ;AG J'rl

,e 1fr;4;r: b:U;;*t'i utr;l(r'.
4JU

e

cf,li":--

'a bg re'i't(,F'u ir) \ ) 3G-:'; ;
.'9, o l.z o I i ../ /gW :, J;'c ..>U"...>

ztz

.{.'6}i y7W

zl/c.'n';iJ 7 0p

'Ehnngsiap tnng bqbuat zhalim pada *udann3a,
hendalrlah dia memohon kehalalan dari4n, karena kelak di sna
tidak ada dinar dan dirham, sebelum kebaikanryn diambil untuk

saudannjm. Jika ia tidak pun5n kebaikan, maka keburukan

saudannya alan diambil lalu dibebankan padanta."

DiriwaSatkan dari jalur periwaSntan Al Bukhari; Ash-Shalt

bin Muhammad menceritakan kepada kami, Yazid bin Zurai'

menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abu Arubah menceritakan

kepada kami, dari Qatadah, dari Abu Al Mutawakkil An-Naji,

bahwa Abu Sa'id Al l(hudri berkata: Rasulullah $ bersabda,
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'Orang-orang mukmin terhindar dari neraka, dan tertahan

di atas jembatan di antara neral<a dan surga, lalu mereka aling
menebus kezhaliman yang pemah terjadi antarmereka. Ketika

telah bercih, mereka diizinkan masuk surga. Demi ht yang dii
Muharnmad ada dalam genggamannya, sungguh seorang dai
mereka lebih tahu tempat di surga daripada tempat

tinggahjm dulu di dunia."

Ali berkata' Sementara jika pelaku telah dijatuhi

hukuman mati sebagai qishash, berarti dia telah insaf dari

kejahatannya, hal ini seperti yang telah Allah & perintahkan. Di

akhirat kelak dia tidak akan dituntut lagi. -Hanya kepada Allahlah

kami memohon taufik.-
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2074. Masalah' Seorang wanita yang tidur di depan

anaknln atau bukan anakngra lalu anak tersebut ditemukan dalam

kondisi meninggal dunia.

Ali berkata: Muhammad bin Sa'id bin Nabat

menceritakan kepada kami, Ahmad bin AMul Bashir menceritakan

kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Abdussalam Al l(hus5nni menceritakan kepada

kami, Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami,

AMurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Sufun Ats-

Tsauri menceritakan kepada kami, dari Al Mughirah bin Muqsim,

dari hrahim An-Nakha'i berkenaan dengan wanita (hamil) yang

memini-m obat, lalu bayinya . hrahim berpendapat: Dia

membayar kafarat Dia pernah ditanya tentang wanita yang

menidurkan bayr di sampingnya, lalu pakaiannla teriatuh

mengenai si bayi, dan pada esok harinya bayi ifu ditemukan dalam

keadaan meninggal dunia. hrahirn menjawab: Aku cenderung

untuk memberlakukan kafamt

Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada

kami, AMullah bin Nashr menceritakan kepada kami, Qasim bin

Asbagh menceritakan kepada kami, hnu Wadhdhah menceritakan

kepada kami, Musa bin Mua'wiyah menceritakan kepada kami,

Waki' menceritakan kepada kami, Mughirah menceritakan kepada

kami, dari hrahim bahwa dia berpendapat tentang kasus seorcmg

wanita yang menutup muka bayinya, lalu bayi ifu meninggal saat

tidur. Menunrtrya, wanita itu harus memerdekakan seorang

budak.
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Abu Muhammad berkata: Apabila bayr tersebut

meninggal dunia akibat tindakan wanita ini; misalnya, dia menarik

selimut ke muka si bayi kemudian bayinya tidur, lalu menelunglup

dan meninggal karena terhrtup, atau lengannya menufup mulut si

bayi, atau payudaranya menyumpal mulukr5ra, atau tertindih -
tanpa disadari- maka jelas ia telah membunuhnya karena tersalah

(fidak sengaja). Oleh karena itu, ia dikenai kafarat, dan ahli waris

ashababnya dikenai drlnt atau dibebankan pada Baitul MaL

Jika bayi ini meninggal dunia bukan karena tindakan si

wanita, maka ia tidak dikenai sanksi apapun dalam kasgs ini, atau

tidak ada diimt apaprxr.

Apabila wanita ini ragu, apakah bayi itu meninggal dunia

akibat perbuatannya atau bukan karena perbuatannya, ia tidak

dikenai ditrat dan tidak pula kafamf Sebab, kami yakin wanita ini

terbebas dari darahnSn.

Selanjuhya, dalam kasus ragu apakah bayr tersebut

meninggal dunia karena findakan si wanita atau bukan, kita perlu

memperhatikan bahwa menurut hukum asal harta benda ifu

diharamkan kecuali berdasarkan dalil yang meyakinkan. IGfarat

merupakan kewajiban syariat; dan syariat hanya mauaiibkan

sesuafu berdasarkan nash atau iima'. Jadi, udak halal

mengharuskan suafu denda, puasa, dan membebankan dtpt
kepada ahli waris ashabah pelaku yang hanya berdasarkan

praduga palsu. -Hanya kepada Allahlah kami memohon taufik.-
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2075. Masalahr Apakah antara pekeria dan orang yang

memperkerjakan berlaku qishaslf

Ali berkata: Diriwayatkan dari sebagian tabi'in, antara

pekerja dan orang yang memperkerjakannya tidak berlaku qishash,

kecuali jika pembunuhan terjadi secara terencana. Dalam kasus ini,

salah sahr pihak wajib membayar dgntsetelah dilakukan qasamah.

Pendapat ini keliru, karena Allah 8t tidak membedakan antara

orang lnng memperkerjakan dan lainnln

Pembunuhan kalau tidak karena tersalah pasti secara

sengaja. Pembunuhan yang terjadi karena tersalah tidak dikenai

sanksi apapun, selain apa yang telah diwajibkan oleh Allah &
dalam pelenyapan jiwa.

Sedangkan pembunuhan secara sengaja, di sini berlaku

hukum qishash; baik dia pekerja maupun orang yang

memperkerjakan. Demikian ini sesuai dengan firman Allah &,

W a:iii y 
++,, r&'bi"t6 .&,;s;i 

;S
'Ehnngsiapa yang menyeftng l<amu, maka seranglah dia

setimpal dengan serangannya terhadap kamu. "(Qs. Al Baqarah

l2l:194l,.
***

2076. Masalah' Peurarisan Diyat
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Ali berkata: Para ulama berbeda pandangan mengenai

tata cara pewarisan diyat.

Satu kelompok ulama berpendapat, bahwa dipt
diberikan kepada ahli waris ashabah.

Kelompok ulama lain menyatakan, bahwa diyat itu untuk

seluruh ahli waris, seperti keterangan yang diriwayatkan oleh

Muhammad bin Sa'id bin Nabat, Abdullah bin Nashr

menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan

kepada kami, Muhammad bin AMussalam Al l(husyani

menceritakan kepada kami, Muhammad bin AI Mutsanna

menceritakan kepada kami, Abu Muawiyah Muhammad bin

Khazim Adh-Dharir menceritakan kepada kami, dari l-aits bin

Abu Salim, dari Abu Amr Al Abdi, dari Ali bin Abu Thalib, dia

berkata: " Diyat dibagikan seperti apa yang dibagikan kepada

ahli waris."

Riwayat lain bersumber dari Qasim bin Ashbagh; Ibnu

Wadhdhah menceritakan kepada kami, Musa bin Muawiyah

menceritakan kepada kami, waki' menceritakan kepada kami,

Sufuan menceritakan kepada kami, dari Ammar, dari orang

yang mendengar dari Ali, dia mengatakan: "Sungguh zhalim

orang yang melarang para saudara laki{aki seibu dari bagian

diyat."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Bakar bin Abu

Syaibah; Abdurrahim bin Sulaiman menceritakan kepada kami,

dari Muhammad bin Salim, dari Asy-Sya'bi, dari Umar bin Al

I(haththab, dia berkata: "selumh ahli waris, suami, dan istri
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mewarisi dryut dalam kasus pembunuhan karena tersalah dan

secara sengaja.

Riwayat lain bersumber dari Abu bakar bin Abu Syaibah;

Jarir menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari lbrahim, dia

berkata tentang kasus pria yang membunuh secara sengaja, lalu

sebagian ahli warisnya memberi maaf. Ibrahim menanggapi:

Istrinya mendapat warisan dan diyattersebut.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Bakar bin Abu

Syaibah; Asbath bin Muhammad menceritakan kepada kami dari

Hisyam, dari AI Hasan, dia berkata: Seorang istri mendapatkan

warisan dan diyatatas kematian suaminya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Bakar bin Abu

Syaibah; Ma'an bin Isa menceritakan kepada kami, dari Ibnu

Abu Dzi'b, dari Az-Zuhi, dia berkata: Apabila wali korban

menerima diyat dalam kasus pembunuhan secara sengaja, maka

d@at tersebut menjadi warisan yang dibagikan kepada istri dan

ahli waris lainnya.

Diriwayatkan dari Abu Qilabah, dia menceritakan bahwa

pembagian diyat sama seperti warisan.

Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, dia mengemukakan: DiWt
diberikan pada ahli waris.

Diriwayatkan dari hnu Jarir, dia mengatakan: Aku
bertanya kepada Atha', "Apakah dtyat sama seperti warisan?"

Dia menjawab, "Ya." Aku bertanya, "Apakah para saudara laki-

laki seibu mendapatkan bagian diya?" Dia menjawab, "Ya!."
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Diriwayatkan dari Umar bin Abdul Azlz, bahwa dia

menulis surat yang isinya seluruh saudara lakFlaki seibu

mewarisi dryt, begitu juga seluruh ahli waris-

Abu Muhammad berkata: Pendapat kedua, seperti

keterangan yang diceritakan kepada kami oleh Hammam; Ibnu

Mufanij menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi

menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada

kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami dari Az-Zvhrt,

dari Ibnu Al Musa}ryib, dia berkata: Umar bin Al Khaththab

menyatakan: Menurutku, diyat hanya diberikan kepada ahli

waris ashabah, karena merekalah yang menanggung diyat ahli

keluarga. Apakah seorang dari kalian pemah mendengar

keterangan ini dari Rasulullah $?
Adh-Dhahhak bin Sufuan Al Kilabi -Rasulullah $

mengangkatnya sebagai duta kalangan badui- mengatakan:

Rasulullah,$ mengirim surat kepadaku. Isinya, aku memberi

warisan kepada istri Asyyam Adh-Dhababi dan diyat suaminya.

Umar lalu menarik diYattersebut-

Riwayat lain bersumber dari Abdurrazzaq; Ma'mar

menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu

Salamah bin Abdunahman bin Auf, bahwa Abu Salamah tidak

mewariskan diyatsedikitpun kepada para saudara laki-laki seibu-

Abu Muhammad berkata: Ketika mereka berbeda

pendapat -seperti kami kemukakan di depan- kita perlu
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"Barangsiapa tnng terbunuh setelah pemyataanku ini,

maka keluargan5m diberi dua pilihan: menaik ditnt atau

melakukan qishash.

Ali berkata: Kami dapati hadits ini tidak bisa diladikan

hujjah mereka, karena Rasulullah S memberlakukan dlnt
kepada pelaku kriminal yang sehamsnya dikenai qishash. Beliau

.t j*;'o|t';3'1Ar | :LV'oi';,,i:-€

menganalisa masalah yang diperdebatkan untuk mengetahui

hujjah yang dikemukakan oleh setiap kalangan. Kita mencari

kebenaran dimana pun ia berada. -Hanya kepada Allahlah kami

memohon taufik.-

Kami dapati huiiah sekelompok ulama yang berpendapat,

bahwa hanya ahli waris ashabahlah yang mer,r,rarisi dryut, sesuai

dengan keterangan yang diceritakan kepada kami oleh AMullah

bin Rabi', Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami,

Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Abu Daud

menceritakan kepada kami, Musaddad menceritakan kepada

kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada kami,

Ibnu Abu Dzi'b menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abu Sa'id

Al Maqburi menceritakan kepada kami, dia menuturkan, Aku

mendengar Abu Syuraikh Al Ka'bi mengatakan: Rasul"lluh #
bersabda,

;; ;iuli
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juga menginformasikan, bahwa yang mendapatkan opsi ini

adalah keluarga korban. Para saudara laki-laki seibu, suami, dan

istri bisa disebut "keluarga," seperti keterangan yang akan kami

paparkan nanti pada bab orang yang berhak melakukan qishash

boleh memberikan maaf.

Sebaliknya, hadits shahih yang bersumber dari

Rasulullah $ berikut kontradiktif dengan pendapat mereka:

Yaifu, keterangan yang kami riwayatkan dari jalur

periwayatan Muslim; Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada

kami, Al-Laits bin Sa'ad menceritakan kepada kami dari Ibnu

Syihab, dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Abu Hurairah, dia

menufurkan: Rasulullah $ memutuskan kasus kematian janin

milik wanita Banu Lihyan yang keguguran dengan denda

seorang budak; laki-laki atau perempuan. Sayangnya, wanita

yang telah diputuskan mendapatkan denda itu telah meninggal

dunia. Rasulullah,S$ lalu memutuskan warisannya diberikan

kepada anak laki-laki dan suaminya,32 sedangkan diyat diberikan

pada ahli waris ashabalrnya."

Abu Muhammad berkata, Memang benar

Rasulullah $ memutuskan warisan kepada selain orang yang

dikenai diyat.Jadi dengan demikian, pendapat mereka batal.

Rasulullah 4S menghukumi dalam kasus pembunuhan

karena tersalah (tidak sengaja) bahwa dipt diberikan secara

suka rela kepada keluarga korban; sedangkan dipt dalam

32 Tambahan ini berasal dari naskah no. 45.
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pembunuhan secara sengaja wajib diberikan kepada keluarga

korban -jika mereka ingin mengambilnya.- Benar, dalam

pembunuhan ifu hanya ada pembunuhan secara sengaja dan

karena tersalah. Juga, benar bahwa dipt secara tegas diberikan

kepada keluarga korban. Dan, istri juga termasuk keluarga.

Misalnya, seperti keterangan yang kami riwayatkan dari

jalur periwayatan Al Bukhari; Al Uwaisi menceritakan kepada

kami, Ibrahim bin Sa'ad menceritakan kepada kami dari Shalih

bin Kaisan, dari Ibnu Syihab, dia berkata: Urwah, Ibnu Al

MusayTib, Alqamah bin Waqqash, dan Ubaidillah bin AMullah

bin Utbah mengabarkan kepadaku dari Aisyah, ketika para

penyebar kabar burung (ahli ifkllmenyampaikan informasi yang

tidak benar tentangnya, Aisyah menuturkan: Rasulullah $
memanggil Ali bin Abu Thalib dan Usamah bin Zaid untuk

meminta masukan dari mereka, saat wahyr Udak kunjung furun.

Beliau meminta saran soal rencana menceraikan istrinya.

Usamah menyampaikan sebatas pengetahuannya, bahwa

istri beliau (Aisyah)bersih dari segala fitnah tersebut.

Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Allah Udak

mempersempit fuan. Wanita selain dia sangat banyak. Tanyakan

pada wanita muda ihr (Aisyah), dia akan berkata jujur pada

fuan."

Beliau bertanya, "Apakah engkau melihat sesuafu lnng
meragukanmu?" Barirah menjawab, "Aku tidak melihat

apapun.s Dia tidak lebih dari gadis yang masih belia yang

s Dalam naskah no. 14 tertulis, "Perkara."
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tertidur saat mengolah adonan roti, lalu datanglah keledai dan

keledai itu memakan adonan itu. "

Beliau berdiri di atas mimbar lalu bersabda, "Wahai

sekalian kaum muslimin, siapa yang memberi alasan kepadaku

dari seorang pria yang menyampaikan ketidaksukaannya pada

istriku. Sungguh,34 aku hanya mengetahui kebaikan keluarga-

ku."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Urwah; dia

mengatakan: Ketika Aisyah mendengar gosip tersebut, dia

berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau mengizinkan aku

pulang menemui keluargaku?." Beliau mengizinkan Aisyah

pulang dan mengirimkan seorang pelayan unfuknya.

Demikianlah, Rasulullah $ menyebut istrinya,

"keluarga," dan menginformasikan bahwa Aisyah adalah

"keluarganya."

Barirah menyampaikan kepada Rasulullah, "Dia (Aisyah)

tertidur di samping adonan roti keluarganya. Tidak disangsikan

lagi, Rasulullah $ punya bagian terhadap adonan tersebut.

Karena, beliau juga keluarganya.

Aisyah meminta izin kepada Rasulullah untuk pulang

menemui keluarganya. Aisyah mempunyai seorang saudara laki-

laki seibu yang terkenal. Jadi, benar semua ini masuk dalam

kategori keluarga.

Berdasarkan nashAl Qur'an dan Sunnah, diyatdiberikan

kepada keluarga. Istri, suami, dan para saudara laki{aki seibu

34 Dahm naskah no. 45 tertulis, "Derni Allah."
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disebut "keluarga." Bagian mereka atas diyat wajib diberikan
seperti ahli waris yang lain.

Tidak ada perbedaan pandangan di antara umat, bahwa
dipt diwariskan seperti halnya warisan bagi orang yang wajib
menerimanya. Ini dasar pendapat kami soal pewarisan dipt

Sedangkan beberapa hadits yang mengulas masalah ini,
di luar riwayat yang kami kemukakan, beberapa riwayat tersebut
sangat rapuh dan tidak shahih. Hadits yang paling bagus dalam

kasus ini adalah hadits Adh-Dhahhak bin Sufr7an Adh-Dhababi
yang baru saja kami sebutkan. Hadits tersebut munqathi'. Sa'id
bin Al Musayyib tidak mendengar hadits ini darinya.

Abu Muhammad berkatat Seandainya seseorang
bemadzar karena Allah & akan menyedekahkan seluruh harta

yang diwarisinya dari fulan, kemudian dia membunuh si fulan
karena tersalah atau secara sengaja, maka dia tidak
berkewajiban menyedekahkan sebagian diyat dalam
pembunuhan secara sengaja dan juga karena tersalah, sebab dia
tidak mevuarisinya.

***

2077. Masalah: Mengulas keterangan yang
diriwayatkan dari Nabi $ tentang mengumpulkan para

pembunuh.

Abdullah bin Rabi menceritakan kepada kami,
Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad

Al Muhalta - tllf]



bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Ishaq bin hrahim bin

Rahawaih menceritakan kepada kami, Al Walid bin Muslim

menceritakan kepada kami, dari Al Auza'i, Hishan menceritakan

kepadaku, Abu Salamah menceritakan kepadaku, dari Aisyah,

bahwa Rasulullah $ bersabda,

'o$ 
J'1\r, i'r\i rli*Li-'61r | .b:,

'af;t rik
"Para pembunuh wajib dibhan safu demi satu, sekalipun

dia wanita."

Abu Muhammad berkata: Apa orang-orang

menyimpang dalam menafsirkan hadits di atas?.

Ahmad bin Muhammad Ath-Thahawi meriwayatkan,

bahwa dia bertanya kepada Muhammad bin Abdullah bin Abdul

Hakam, Ahmad bin Abu Imran, dan Ibrahim Al Muzani

mengenai tafsir hadits ini.

Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam tidak

menjawab sedikit pun pertanyaan tersebut. Ahmad tahu bahwa

beliau tidak tahu mengenai makna hadits ini.

Sementara Ahmad bin Abu Imran menjawab, melalui

hadits ini keluar aturan bolehnya pemberian maaf pada

pembunuh wanita dari sanksi dam.
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Sedangkan AI Muzani menanggapi, bahwa makna hadits

ini adalah larangan membunuh tanpa alasan yang dibenarkan.

Abu Muhammad berkata: hnu Abdul Hakam
bersikap lebih baik, karena dia memilih diam dari hal-hal yang

belum jelas buatnya.

Sedangkan Ibnu Abu Imran dia melontarkan pendapat

yang buruk, karena orang tidak akan mengerti maksud

pemyataan, "Para pembunuh wajib ditahan safu demi safu,

dia wanita." Hadits ini berbicara tentang boleh

tidaknya memberi maaf kepada wanita dari sanksi dam. Ini
pemyataan yang sangat buruk. Orang bisa saja berkata

seenaknya ketika dirinya tidak dilindungi oleh sifat wara'darr
rasa malu.

Sementara itu, Al Muzani menyatakan pendapat yang

benar, dimana tidak seorang pun boleh berpendapat selain itu.

Inilah maksud dan makna hadits di atas yang tidak dipahami
oleh yang lain. Yaitu, para pembunuh wajib ditahan safu dari
yang lain, tidak boleh saling membunuh.

Penahanan ini dimulai pada pembunuh pertama dan

setenrsnya, sebab orang-orang yang melakukan pembunuhan

pertama kali adalah penyerang pertama sebelum orang lain.

Tujuan penahanan ini berlaku pada pembunuh pertama dan
setemsnya sekalipun dia wanita. Sebab, pembunuhan yang

terjadi di antara mereka diharamkan.
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Meski demikian, hadits di atas tidak shahih, karena Hishn

termasuk periwayat yang tidak dikenal.

*!t*

2078. Masalah: Orang yang berhak memperoleh maaf

dan tidak memperoleh maaf dari sanksi dam.

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Safu

kelompok ulama berpendapat, bahwa pemberian maaf

diperbolehkan; baik bagi setiap anggota ahli waris korban.

Begitu juga bagi istri, suami, dan lainnya. Apabila salah satu dari

orang yang aku sebutkan ini memberi maaf kepada pelaku,

maka ia haram di-qishash dan wajib membawar d@at kepada

orang yang tidak memaafkan.

Kelompok ulama lain berpendapat, bahwa wali korban
yang menghendaki qishash, ia berhak melakukan itu, dan tidak

perlu mempertimbangkan wali korban yang menginginkan diyat

atau pemberian maaf, hal ini dilakukan selama para wali belum

bersepakat soal itu.

Pendapat pertama seperti keterangan yang kami

riwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Hasyim

menceritakan kepada kami, Al A'masy menceritakan kepada

kami, dari Zaid bin Wahb, bahwa ada seorang pria membunuh

istrinya yang masih mempunyai beberapa saudara laki-laki.

Salah seorang saudara korban memberi maaf. Umar bin Al
Khaththab memperbolehkan hal tersebut. Beliau menggugurkan
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bagian dipt pihak yang memberi maaf, dan pelaku tetap

memberikan bagian diyatpada pihak yang tidak memaafkan.

Sa'id menuturkan: SufSran bin Uyainah dan Abu Awanah
menceritakan kepada kami. Mereka meriwayatkannya dari Al
A'masy dan Zaid bin Wahab dengan riwayat yang sama.

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Bakar bin
Abu Syaibah; Waki' menceritakan kepada kami, Al A'masy
menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Wahb, dia
mengatakan: Seseorang melihat pria lain tidur bersama istrinya,

lalu dia membunuh si istri. Kejadian ini dilaporkan kepada Umar
bin Al Khaththab. Salah seorang Saudara laki-laki wanita ini
memberikan bagiannya pada si pembunuh. Umar pun lalu

memerintahkan saudara korban yang lain untuk menarik dttnt

Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i, tentang seorang

pria yang rnembunuh pria lain secara sengaja, lalu seorang wali
korban memaafkannya. Peristiwa ini dilaporkan pada Umar bin
Al Khaththab. Umar pun berkata pada Abdullah bin Mas'ud,
"Pufuskan kasus ini." Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Engkau

lebih berhak untuk memutuskan, wahai Amirul Mukminin,"

Abdullah bin Mas'ud berkata lebih lanjut, "Jika sebagian

wali korban memberi maaf, maka pelaku tidak dikenai hukuman
qishash. Pelaku mengurangi bagian pihak yang memaafkan, dan

wali korban lainnya berhak mendapatkan dipt." Umar
menanggapi, "Demikian ifu pendapatmu. Engkau sependapat

dengan apa yang tersimpan dalam benakku."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari
Ma'mar, dari Al A'masy, dari Zaid bin Wahb bahwa Umar bin Al
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Khaththab menerima laporan seorang pria yang telah

membunuh pria lain. Para wali korban datang dan menuntut

pelaku dilatuhi qishash. Saudara perempuan korban -yang
ternyata istri pelaku- berkata, "Aku telah memaafkan, dan

melepaskan bagianku dari suamiku." Umar memufuskan: "Pria

ifu dibebaskan dari hukuman mati."

Diriwayatkan dari lbrahim, dia berkata: "Pemberian maaf

dari setiap pihak yang memiliki bagian itu diperbolehkan."

Diriwayatkan dari Ibnu Jarir, dia berpendapat: Atha'
menuturkan tentang kasus seorang pria yang membunuh orang

lain secara sengaja lalu salah seorang putra korban

memaafkannya, namun pukanya yang lain enggan memaafkan.

Menurut Atha', putra korban yang tidak memberi maaf itu
mendapatkan sepanrh diyat.

Diriwayatkan dari Qatadah, dia mengatakan: Apabila

salah satu wali korban memberi maaf, maka pelaku wajib

membayar diyat yang besarannya dikurangi bagian wali yang

memaalkannya.

Diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz, bahwa apabila

salah seorang dari wali korban memberi maaf, maka pelaku

wajib membayar diyat

Pendapat kedua mengacu pada keterangan yang kami

riwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaqi dari Ma'mar,

dan Az-Zuhri, dia berkata: Hak pemberian maaf ada di tangan

wali korban. Wanita tidak berhak maafkan.
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Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Bakar bin Abu

Syaibah; Abu Khalid meriwayatkan dari Asy'ats, dari Az-Zuhri,

dia mengatakanr Pemilik damlebih berhak memberikan maaf.

Diriwayatkan dari Qatadah, bahwa tidak ada hak

memberikan maaf pada wanita. Jika diSntrrya korban ifu berupa

dtl/at, maka ahli waris wanita berhak mendapatkan bagiannya.

Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i, bahwa suami dan

ishi tidak berhak memberikan maaf.

Diriwalntkan dari Az-Zuhri, Rabi'ah, dan Abu Az-Z'r:rad'.

Rabi'ah mengatakan: hu tidak berhak memberikan maaf. Wali

berfungsi sebagaimana mestinln. Anak perempuan berhak

memberikan maaf bersama para wali korban. Para wali tidak boleh

memberikan maaf tanpa dukungan anak perempuan korban.

Az-Zrrhn menlntakan: Wali korban lebih b€rhak

memberikan maaf.

Abu Az-Zinad berpendapat: Wali kortan punln hak untuk

menjahfikan qishashatau mernberi maaf.

Sementara ulama muta'akhkhirin seperti Abu Hanifah,

Sutpn Ats-Tsar.ri, Al Hasan bin Hay, Al Auza'i, dan Aqr$nfi'i
berpendapat berdasarkan keterangan yang diriwayatkan dari Umar

bin Al Khaththab dan hnu Mas'ud; bahwa setiap ahli unris berhak

memberikan maaf, pelaku tdak boleh dihukum mati tanpa

kesepakatan para wali untuk menjahrhkan qishash.

hnu Syrbrumah dan Al-laits, mengatakan: Para \rnnita
tidak berhak memberikan maaf.
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hnu Abu l.aila mengatakan: Setiap ahli waris berhak

memberikan maaf, selain suami dan isti. Mereka berdua tidak

berwenang memberikan maaf .

Malik berpendapat: Pendapat yang kami sepakati dalam

kasus orang yang membunuh secaftr sengaja dan tidak mempunyai

wali selain para wanita dan ahli waris ashabah, sementara mereka

ingin memaafkan pelaku dari dam, narnun para putri korban

enggan memberi maaf, maka ahli waris ashabah tidak berhak

memberi maaf. Dalam kasus ini, pelaku dijatuhi hukuman mati.

Sebaliknya, jika para puti kortan ingin memberikan maaf,

narnun ashabah enggan memaafkan, maka para pubi korban ini

juga Udak bisa memaafkan. Pemyataan yang diperhitungkan

adalah pemyataan ashabah. Pelaku dikenai hukuman mati jika dua

belah ahli waris ini (para puti kortan dan ahli waris ashabah udak

sepakat unhrk memaafkan.

Demikian pula jika kortan mempunyai seoftIng anak

perempuan, dan dia menghendaki hukuman mati, sedangkan para

ahli waris ashabah memaafkan pelaku, maka ahli waris ashabah

tdak bisa memaafkannya.

Malik berpendapat: Apabila kortan mempun5ni seorcmg

puba dan seorang pubi, maka putinya tidak bisa memaafkan

pelaku sekalipun bersamaan dengan putanya. Akan tetapi jika

putanla memberi maaf, maka putinya pun bisa mememaafkan.

Malik juga berpendapat: Pemberian maaf terhadap pelaku

dari ahli waris ashabah png paling dekat, dan lalu yang terdekat

itu diperbolehkan, daripada pemaafan yang berasal dari ahli waris

ashabah yang jauh.
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Abu Muhammad berkata: Apabila para ulama berbeda

pendapat seperti yang telah kami kemukakan di depan, kita wajib

menganalisa argumen yang dikemukakan oleh masing-masing

kalangan unfuk mengetahui mana pendapat yang benar.

Kami menguji kalangan yang berpendapat, bahwa setiap

ahli waris boleh memberikan maaf, temyata mereka berargumen

dengan firman Allah &,

'3{.'J5;fi 
\ ps { ; i;J I J}\ r# J;

"Pembebasan ifu lebih del<at kepada bkun. Dan janganlah

kamu lupa kebaikan di antam kamu. "(Qs. Al Baqarah l2l:238).

Ketika pembebasan itu lebih dekat pada ketalnuaan, maka

wajiblah bagi orang yang menyeru, kepada pemaafan orang lrang
paling dekat dengan keluarga korban, sebab ucapannya lebih

utama.

Mereka mengemukakan dalam kasus ini, keterangan lrang
diriunSratkan dari Anas bin Malik, bahwa dia berkata: "Tidaklah

aku melihat Rasulullah $ ililapori sesuahr png berkonsekuensi

qishash kecuali beliau memerintahkan untuk mernaafkan."

Mereka berpendapat: Demikianlah Rasulullah $ lrang

mernerintahkan setiap kasrls qishash yang dilaporkan padanp

r.rnhrk diberi maaf. Jadi, pemberian maaf ih.r lebih unggul dari

qishash.

Hukum ini juga dipraktikkan oleh Umar dan hnu Mas'ud di

hadapan para sahabat yang lain, dan tidak ada seorang sahabat

pun yang menyalahi mereka.
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Selunrh argumen yang mereka kemukakan ini, menunrt

hemat kami, tidak ada satupun yang bisa dijadikan dalil.

Selanjutnya, kami menganalisa ulama yang berpendapat,

bahwa pemberian maaf merupakan hak seluruh ahli waris, selain

suami dan istri. Kami udak menemukan dalil, selain pemlntaan

mereka, bahwa suami dan istri bukanlah termasuk ahli waris

ashbah, mereka tidak bisa membayar diyatbersama aqilah.

Kami menganalisa ulama yang berpendapat, bahwa

pemberian maaf hanya khusus bagi laki-laki, bukan perempuan.

Kami juga udak menemukan dalil, selain pemyataan mereka

bahwa kaum wanita tidak merparisi wala' dan tidak bisa menjadi

wali dalam pemikahan. Karena ifu, wanita Udak berhak

memberikan maaf.

Sementara ifu ulama gnng membedakan antara suami-isfui

dengan ahli waris yang lain, karena suami-istri bukan termasuk atrli

waris ashabah, pendapat ini sangat rapuh.

Atas dasar apa mereka menyimpulkan, bahwa pemberian

maaf itu khusus bagi ahli waris ashabn Hukum ini tdak berasal

dari Allah & dur, bukan dari Rasulullah #t. Dan ihr batil.

Pendapat yang mengatakan suami-isfui tidak bisa menerima

diyatbersama aqilah, itu benar. I-antas mengapa? Faktor apa lnng
memasukkan hukum aqilah ke dalam hukum pemberian maaf dari

dad? Aqilah sebenamya hanya terdapat dalam kasus pembunuhan

karena tersalah, sementara pemberian maaf hanlra ada dalam

pembunuhan secara sengaja. I-alu, ada alasan penggabungan

hukum pembunuhan secam sengaja dan karena tersalah ini?
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Kemudian, kami menyelidiki ulama yang berpendapat

bahwa pemberian maaf hanya unh-rk laki-laki, dan bukan

perempuan. Kami temukan pendapat ini juga sangat lemah,

karena itu berdasarkan pada qgms. Padahal, seluruh qitns itu batil.

Selanjutrya kami menganalisa pendapat Malik; kami

temukan pendapat ini sangat konbadiksi, bahkan tanpa dalil sama

sekali. Sebab, terkadang dia memenangkan orang yang menunfut

hukuman mati. Misalnya, dalam kasus anak perempuan kortan

dan ahli waris ashabah, ketika ashabah menuntut hukuman mati

sementara anak perempuan memberi maaf, maka yang

dimenangkan adalah pemlntaan ashabah.

Malik berhujjah, bahwa terkadang keputusan memberi maaf

itu dipengaruhi oleh suaminya, dan ihr memerintahkan dia unfuk

bersikap lemah.

Sebaliknya, jika ashabah memberi maaf sedang puti
kortan menuntut hukuman mati, maka yang dimenangkan adalah

pemyataan puti korban. Malik berargumen, ia sedang dalarn

keadaan berduka karena kematian bapaknya.

Jadi, di safu sisi Malik mempertimbangkan sikap lernah

puti kortan serta perrganrh suaminln r.nhrk memberi maaf, tanpa

memperhatikan musibah png sedang dialami. Namtrn di sisi png
lain, beliau memenangkan pihak yang menuntut pemberian maaf.

Yaitu, dalam kasus beberapa anak kortan yang salah safuqn

memberi maaf namun lnng lain3s enggan memberi maaf.

Terkadang malik mengunggulkan atrli waris laki-laki atas ahli waris

35 Dahm naskah no. 14 tertulis, "Dari yang lain."
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perempuan dalam kasus ahli waris yang terdiri dari beberapa

orang anak perempuan dan seorang anak laki{aki.

Seluruh pendapat ini jelas kontradiksi dan berbenfuran satu

sarna lainnya. Satu pun tidak ada png berdasarkan hujjah, baik itu

dalil Al Qur'an, Sunnah yang shahih atau dha'if, qilns, ijma',

ataupun pemyataan sahabat. Walhasil inilah pendapat yang paling

lemah.

Berikutrya kami menguji hujjah ulama yang memperboleh-

kan pemberian maaf dari seluruh ahli uraris dan memenangkannya;

kami dapati mereka berargumen dengan firman Allah &,

ufu55t-i.;'6;
"Pembebasan itu lebih dekat kepada bkun." (Qs. Al

Baqarah l2l:2381, dan firman-Nya,

"Y;u''17$A'Ft'Dan dalam qishash ifu ada fiannan) kehidupn bagimu. "

(Qs. Al Baqarah 12\ 7791.

Menurut kalangan ]lang menyatakan perrdapat ini,

memberi maaf kepada pelaku kejahatan pahalanya lebih besar.

Meski demikian, gishash tanpa perlu disangsikan lagi adalah suatu

hal yang mubah. Apabila dua hal ini (memberi maaf dan qishashl

suafu hal yang mubah, maka ulama sepakat melarang pemaksaan

sesuafu yang lebih utama pada orang yang tidak menghendakinya.

Berbeda halnya dengan orang 5nng suka. Jadi, batallah pendapat

lnng mengatakan, bahwa ayat ini memuat dalil gugumya hak
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orang yang menghendaki qishash ketika salah safu ahli waris

korban itu memaafkan pelaku

Penjelasan yang sama berlaku pada hadits Anas, jika ia
shahih, bahwa ketika menerima laporan kasus yang dikenai

qishash, Rasulullah,$ selalu memerintahkan wali korban unfuk

memaafkan. Ulama umat ini sepakat, bahwa jika hadits ini shahih,

maka perintah tersebut pun bersifat anjuran, dan bukan perintah

wajib. Jika demikian adanya, maka ulama tidak berbeda pendapat,

tentang Udak boleh memaksakan sesuatu yang lebih utama kepada

oftilng yang tdak menginginkan hal itu dan udak pula

membencinya, -ketika ia menghendaki sesuaht yang mubah

baginya.- Jadi, hadits ini fidak bisa dijadikan dalil pendapat

mereka.

Abu Muhammad berkata: Ketika seluruh pendapat ini
gugur dan tidak mempunyai landasan dalil, tentunya di saat terjadi

perdebatan kita mesti merujuk apa yang telah diwajibkan oleh

dalam kondisi seperti ini. Allah S berfirman, Jy',j:; *1C-i;p o9

Sift iti 'Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka

kembalikanlah kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (Sunnahnsa)...

dan seterusryn " (Qs. An-Nisaa' [4]: 59).

Kami mengamalkan perintah tersebut. Kami dapati Allah &
berftrman,

i*ur.t74't A'Ft
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'Dan dalam qishash itu ada (iaminan) kehidupan bagimu."
(Qs. At Baqarah 121:179).

Rasulullah,$ bersabda,

o, I

dl
. o. o//c/ / ca

1.,*. ,jC;F Ll./

f)*i'ot,;:) ;_,:r frbv
"Eknngsiapa tnng anggob dibunuh,

keluarganSm diberi pilihan: ,4nan untuk mengambil di5nt abu
merfatuhkan qishash.'

Allah S menetapl<an qishash sebagai sal<si yang benar.

Dan Rasulullah # memberikan dua opsi kepada keluarga korban

pembunuhan; menarik diyat atau melakukan qishash. Beliau

menyetarakan dua saksi ini, dan memberikan kebebasan pada wali

korban untuk memilih.

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Isahq

bin Manshur menceritakan kepada kami, Bisyr bin Umar Az-

Zuhranis mengabarkan kepada kami: Aku mendengar Malik bin

Anas berkata: Abu I aila bin AMullah bin Abdunahman bin Sahal

bin Abu Hatsmah berkata: Dia mengabarkan padanya dari

beberapa orcmg pemuka kaumnya: Abdullah bin Sahal dan

Muha5yishah berangkat ke l(haibar akibat kesulitan Snng dialami

mereka. Muhayyishah menemui Rasulullah $ sekaligus mengabar-

36 Dahm naskah no. 14 t€rtulis Bisln bin Amr Az-Zuhri. Penulisan nama ini
fidak benar. Kami telah mengklarilikasi data ini dalan Taqrib At-Tahdz'b.
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kan, bahwa Abdullah bin Sahal ditemukan dalam keadaan tidak

bernlnun di sebuah surnur.

Muhalryishah mendatangi kaum Yahudi. Abdullah bertanya,

"Derni Allah, apakah kalian telah membunuhnya?" Kaum Yahudi

ihr menjawab, "Demi Allah, kami fidak membunuhnya."

MuhaSryishah pulang dan kembali pada kaumnya, lalu

menceritakan peristiwa tersebut pada mereka. Selanjutrya

Muhayyishah berserta saudara fuanla, dan Abdurrahman bin Sahal

kembali menemui Rasulullah. Muhayyishah langsung angkat

bicara. Dia dahulu tingsal di Khaibar. Rasulullah $ bersabda,

" Dahulukan gng tua, dahulukan tang tua! Pilihanrya menarik

di5ntaudara kalian abu mengobarl<an perang."

Rasulullah $ menulis surat kepada kaum Yahudi terkait

kasus ini. Mereka membalas, "Demi Allah, kami Udak

mernbunuhnya." Rasulullah $ bertanya, "Apakah kalian

berrumpah dan menunfut darah teman kalian?" Mereka

menjawab, "Tidak!.". Dan seterusnya hingga akhir hadits.

Riwayat serupa bersumber dari Muslim; Ubaidillah bin

Umar Al Qawariri menceritakan kepadaku, Hammad bin Zaid

menceritakan kepada kami, Yahfn bin Sa'id menceritakan kepada

lorni, dari Basyir bin Yasar, dari Sahal bin Abu Hatsmah dan Rafi'

bin Khudaij, dia menuturkan:

Muha!,yishah bin Mas'ud dan AMullah bin Sahal berangkat

ke daerah l(haibar. Mereka berpisah di sebuah perkebunan kurma.

Abdullah bin Sahal terbunuh. Mereka menuduh kaum Yahudi lah

petat<unva.
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Datanglah saudara Abdullah, Abdurrahman dan dua
keponakannya: Huwa5ryishah dan Muhayyishah, menemui
Rasulullah,S- Abdurrahman menceritakan kejadian yang

menimpa saudaranya. Dia orang paling muda di antara mereka.

Rasulullah S bersabda, "Dahulukan Wng tua, dahulukan
yang fua!'Atau beliau bersabda, "Hendaknya yang lebih fua
befriara lebih dahulu." Mereka berdua (Huwayyishah dan
Muhayyishah) menceritakan peristiwa grang dialami temannya.

Rasulullah S bersabda, "Lima puluh orang di antara kalian
bercumpah atas seseorang lalu denda nyawantm diberil<an."
Mereka berkata, "Perkara yang belum kami saksikan. Bagaimana
kami bersumpah?" Dan, seterusnla.

Pada hadits ketiga disebutkan, Rasulullah $ memberikan
hak menuntut dam kepada keponakan kortan (berdasarkan

senioritas),37 seperti hak yang diberikan pada saudara seayah.
Saudara seayah termasuk ahli waris, lain halnya dengan
keponakan (anak laki-laki saudara lakilaki bupuk). selain ihr,
Rasulullah memberikan kesempatan pertama kali kepada seorang
keponakan korban (Muhayyishah dan HuwaSryishah).

Jadi, batallah pendapat yang memberikan hak menuntut
kepada keluarga korban yang paling dekat, atau kepada ahli waris,
dan tidak pada orang lain.

Adalah shahih, hak menunfut dan memberi maaf diberikan
kepada keluarga, seperti disinggung dalam Al eur'an dan gnnah
yang shahih. Keponakan, dalam bahasa Arab, ielas termasuk

37 Tambahan ini berasal dari naskah no. 45.
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keluarga. lni ijma'yang shahih, karena ia berdasarkan ilmu para

sahabat di Madinah. Informasi terbunuhnya orang sekelas Abdullah

bin Salam dan funtutan keadilan Banu Haritsah atas tindakan

tersebut, tidak mungkin disembunyikan dari anggota kaumnya dan

kalangan Muhajirin. Jadi, hak tersebut berlaku sama untuk seluruh

anggota keluaga.

Pendapat yang batil adalah pendapat yang memprioritas-

kan safu anggota keluarga dari sebagian lainnya, kecrrali

berdasarkan nash atau ijma'. Sementara dalam kasus ini tdak
terdapat nasi maupun ijma'.

Selanjutnp, kami menguji pendapat ketika salah seorcmg

anggota keluarga memberi maaf, natnun anggota keluarga png
lain Udak memaafkan, padahal ijma'umat menyeburtkan, "Jika

seluruh keluarga korban sepakat unfuk menjatuhkan qishash,

maka qishash harus dilaksanakan; sebaliknya jika mereka sepakat

unfuk memberi maaf, ini pun harus dilaksanakan"l ini diperkuat

dengan dalil yang menjelaskan, bahwa jika keluarga safu strara

unfuk menarik di5nt atau denda, maka kesepakatan ini harus

dijalankan.

Kami dapati, hukuman qishash dan diJnt diberlakukan

sebagai opsi 3nng disampaikan dalam konteks yang sama. Qishash
tdak lebih utama dari drl t begrtu pun sebaliknya. Oleh

, pemberian maaf safu anggota keluarga tidak boleh

dimenangkan [atas keinginan sebagian keluarga unfuk

menjahrhkan qishaslflS kecuali berdasarkan nash atau ijma'.

$ Tambahan ini berasal dari naskah no. 45.
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Sementara ifu, fidak ada nash dan ijma'yang mengunggulkan

pemberi maaf.

Kami menguji pendapat ini, dan kami menemukan Allah &
berfirman,

UA'i:",as 3i 1;W $,#je +{s7;
"Setiap pubuatan dosa seseorang, dirin5n sendiri tnng

jawab. Dan saeonng tidak akan memikul beban

dosa omng lain. " (Qs. Al An'aam [5]: 154).

Berdasarkan ayat ini, pemberian maaf pihak keluarga tidak

bisa mendominasi anggota keluarga yang tidak memberi maaf.

Kami temukan dalil, bahwa pelaku menghalalkan darah korban

leunt pembunuhan tersebut.

Abdullah bin Rabi' mencqitakan kepada kami, Umar bin
AMul Malik menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakar

menceritakan kepada kami, Abu Daud Sulaiman bin Harb
menceritakan kepada kami, Hammad bin Taid menceritakan

kepada kami, dari Yahyra bin Sa'id Al Anshari, dari Abu Umamah

bin Sahal bin Hunaif, dia mengatakan: "Kami bersama Utsman bin
Affan.{b yang dalam keadaan dikeptrng. Beliau keluar menemui

kami dengan wajah memerah, seraln berkata, 'Kalian bartr saja

mengancam akan membunutrlm. Mengapa kalian ingin

membunuhku? Aku mendengar Rasulullah $ bersaMa, it',y.;- 1

i1 ywt Ji,i. J6\l $L\lu.'j; ihr.px o:ey.\\F ytt
W ,; & *i S 'O*uh seoft,ng muslim tidak hatal kecuali
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larena salah afu dari tiga perkara: Orang yang kafir setelah

memeluk Islam, orang yang berzina setelah berstafus muhshan,

dan orang tnng membunuh orzng lain tanpa alasan Wng
dibenarkan, maka dia boleh dibunuh.'

Demi Allah, aku sama sekali tidak pemah berzina pada

masa jahiliyah dan pada masa Islam; aku tidak menginginkan

berganti agama sejak Allah S memberiku petunjuk; dan aku tidak

pernah membunuh."

Abu Muhammad berkata: Jadi, benar pemyataan

Nabi $ bahwa darah orcrng yang membunuh telah keluar dari

hukum haram menjadi halal, akibat pembunuhan tersebut. Dengan

demikian, darah pembunuh jelas halal; dan pihak 5rang menunhrt

pelaksanaan qishash berarti menenfukan sesuatu yang benar dan

telah menjadi haknya.

Pemberi maaf adalah pihak lnng menginginkan keharaman

darah yang jelas telah dihalalkan. Oleh karena itu, ia tidak berhak

membunuhnya, kecuali berdasarkan nash atau ijma'. Sementam

pihak yang menginginkan drlnt bukanlah orang yang

menghendaki legalitas untuk mengambil harta orang lain.

Sedangkan harta benda itu diharamkan berdasarkan sabda

Rasulullah #i,

?'?'#'€GLlic2ly
'Sungguh, damh dan harta benda l<alian hanrn i* *

kalian."
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Nash dengan tegas menjelaskan mubahnya darah

pembunuh, seperti telah kami kemukakan dimana ia jelas boleh

dihukum mati. Namun, tidak terdapat nashyxrg memperbolehkan

diwt, kecuali atas permintaan anggota keluarga korban. Redaksi

ini berkonsekuensi terhadap kesepakatan keluarga untuk menarik

dtpt Jadi, selama keluarga belum bersepakat unhrk mengambil

diyat dari pelaku, maka pengambilan di5nt ini jelas batil, karena

belum dimubahkan oleh nashdan ijma'.

Memang benar pemyataan yang menyebutkan, bahwa

anggota keluarga yang menuntut qishash, maka dialah orang lnng
berhak melakukannya. Demikian ini pemyataan Malik dalam kasus

keluarga korban yang terdiri dari beberapa anak perempuan dan

ahli waris ashabah. Hanya saja, pendapat ini kotradiksi dengan

kasus pembunuhan yang wali korbannya terdiri dari beterapa anak

laki-laki dan anak perempuan; danjuqga anak laki{aki dengan anak

laki-laki.

Abu Muhammad berkata, Menurut perdapat kami,

seluruh ahli waris mempunyai hak yang sama. Ketetapan hukum

dikembalikan ke tangan keluarga. Mereka adalah orang-orang

lnng memiliki hubungan darah dengan korban. Seperti, Abdullah

bin Sahal punya hubungan darah dengan Banu Haritsah. Lima
puluh orang di antara mereka diperintah oleh Rastrlullah # ,rnfuk

bersumpah dan berhak untuk memilih qishash ataru dgnt

Sebagian orang yang menghendaki qishash; baik dia

berstafus sebagai anak, keponakan (aki{aki maupun perempuan),

atau anggota keluarga lainnya seperti ibu, suami, istri, anak
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perempuan dari saudara laki-laki bapak atau ibu, maka qishash ilr.t

wajib dilaksanakan. Dia tidak perlu memperhatikan maaf png
diberikan oleh anggota keluarga yang lebih dekat, lebih jauh, atau

lebih banSnk jumlahnya.

Apabila seluruh ahli unris sepakat untuk memberi maaf,

maka dalam kondisi ini mereka berhak menerima diyat dart

mengharamkan darah (hukuman mati). Sebaliknya, jika salah satu

ahli waris ingin memberi maaf dan ditnt, maka dia ptm berhak

melakukan itu pada bagan dirinya saja. Sebab, harta ihr adalah

bagian dari hartanya. -Hanya kepada Allahlah kami memohon

taufik.-
***

2079. Masalahr Korban pembunuhan yang para walinya

tidak berada di tempat (ghai\, masih kecil, atau sakit liula. Para

ulama berbeda pendapat dalam kasus ini.

Abu Hanifah mengemukakan: Apabila kotran mempungni

beberapa orang anak laki-laki yang terdiri safu derr,rasa dan lainnya

masih kecil, maka anak yang dewasa ini berhak menjafuhkan

hukuman mati dan tidak perlu menunggu adik-adiknya balish.

Abu Hanifah menambahkan: Apabila di antara anak-anak

kortan terdapat anak yang tidak berada di tempat, maka bagi

anak-anak yang berada di tempat Udak boleh menjahfikan
hukuman mati,39 sebelum yang lainnya hadir. Demikian ini

39 Dahm naskah no. 45 tertulis:, "Bagi anak yang hadir unh.rk menjatuhkan
hukurnan mati."
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pendapat Al-l-aits bin Sa'd. Pendapat tersebut dikemukakan oleh

Hammad bin Abu Sulaiman.

Malik menyampaikan pendapat lang sama persis, narnun

beliau menambahkan, bahwa jika korban mempunyai anak yang

masih kecil dan saudara laki-laki atau saudara perempuan danrasa,

maka bagi saudaranya itu boleh menjatuhkan qishash dan tidak
perlu menunggu anak tersebut baligh. Begitu juga terhadap ahli

waris ashabah. Demikian menunrt pendapat AlAuza'i.

Malik berpendapat: Apabila anak kortan masih kecil, para

ahli waris ashabah boleh berdamai dengan pelaku, yaifu dengan

cara menarik d,lpt dan hukum mereka sah.

hnu Abu Laila, Al Hasan bin Hay, Abu Yusuf, Muhammad,

dan AslrSyafi'i mengatakan: Anak korban yang sudah deunsa

udak bisa menjahrhkan qishash sebelum anaknya Snng kecil telah

baligh. Pendapat ini diriwayatkan dari Umar bin AMul Aziz.

Abu Muhammad berkata, Secara telstual mereka

mengatakan, bahwa anak kortan yang sakit jiua sarna seperti

anak png masih kecil. Ketika para ulama berbeda pandangan,

-seperti kami sampaikan di depan,- kita perlu mencermati

argumen 3nng dikemukakan oleh masing-masing ulama, guna

mengetahui mana huijahpng benar, dan lalu mengikutinp.

Kami menguji pendapat Abu Hanifah, dan tem5rata

pendapat ini sangat kobadiksi. Sebab, beliau membedakan antara

anak png tidak berada di tempat dan anak yang masih kecil. Kami

temukan hujjah mereka dalam kasus ini, bahwa anak yang tidak
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berada di tempat itu tidak bisa digantikan oleh walinya, sedangkan

anak yang masih kecil bisa digantikan oleh walinya.

Mereka menjelaskan: Sama seperti salah seorang dari dua

orang wali4o nikah yang masih kecil, begitu pula dalam kasus

pembunuhan.

Mereka mengemukakan: Al Hasan bin Ali rg menghukum

mati AMurrahman bin Mullam; pembunuh Ali. Ketika itu Ali
mempunyai beberapa anak laki{aki yang masih kecil. Mereka

hidup bersama para sahabat, tanpa ada satu sahabat pun lnng
menyanggahnya.

Ali berkata: Hujjah mereka dengan tindakan Al Hasan

bin Ali dilontarkan oleh ulama ma&hab Asy$nfi'i dan

sependapat dengannya dari ulama madzhab Hanafi; seperti Abu
Yusuf dan Muhammad bin AI Hasan. Sebab, kalangan 5nng
disebut terakhir ini sama seperti golongan pertama jika sejalan

dengan taklidnya.

Abu Muhammad berkata: Sungguhpun pendapakryra

sarna seperti pendapat pertama secara ijma', narntrn ulama

madzhab Hanafi menpksikan S!/aikh mereka bertentangan

dengan ima' tersebut. Jika mereka mengkafirkan keduanya

dengan pendapat ini atau membid'ahkannya, tenfu mereka tidak

halal menarik diSnt+rya dari orang kafir atau pelaku bid'ah,

sekalipun mereka berhalangan melakukann5n. Kami juga

o Dalam naskah no. 14 tertulis, "salah seorang wali."
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mempunyai alasan yang dikemukakan Ya'qub dan Muhammad.

Dengan demikian, dalih mereka batal untuk selamanya, dan ini

sangat jelas. -Segala puji hanya milik Allah.-

Abu Muhammad berkata: Di antara bantahan ulama

madzhab AsySyafi'i menyebutkan, bahwa Al Hasan bin Ali e6
adalah seorang imam. Beliau melihat kasus yang menimpa

aphnya dari sudut kewenangan seorang pemimpin. Atau, Al
Hasan membunuh Abdurrahman bin Muljam melalui perang, dan

bukan qishash. Pendapat ini tidak kuat, karena Abdurrahman bin

Muljam tidak ikut berperang. Aku tidak menghiraukan pemyataan

ini.

Menurut ulama madzhab AsySyafi'i; baik imam maupun
pewasiat tidak berhak melakukan qishash untuk wali korban yang

masih kecil hingga ia baligh. Jadi, dalih mereka4l pun batal.

Hanya saja, kisah ini merujuk pada pemyataan ulama madzhab

Hanafi 5nng mirip dengan hasutan png dilontarkan oleh ulama

ma&hab AsySyafi'i. Sebab, mereka dan kalangan Maliki

sependapat, bahwa orang yang membunuh orang lain atas dasar

penafsiran agama, maka ia tidak bisa dikenai qishash.

ndak ada perbedaan pendapat antara ulama umat ini,
bahwa Abdunahman bin Muljam membunuh Ali & atas dasar

penafsiran, ijtihad, dan keyakinan bahwa apa yang dilakukan ihr

benar.

4r Dalam naskah no. 14 tercantum, "Hasutan mereka."
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Berkenaan dengan ifu, Imran bin Haththan, seorang

penyair Ash-Shifriah, melantunkan syaimya:

"Wahai pukulan dari seomng tnng takwa, h*t ingin # menapi
keridhaan &ng Pemilik,Arasy

Suafu saat aku akan merzgingah3n lalu menghifungnSa $
fimbangannya memuaskan seluruh makhluk di sisi Allah."

Maksudnya, aku tidak akan memikirkannya kemudian

menghitungnya. Ulama madzhab Hanafi bersikap kontra terhadap

Al Hasan bin Ali, seperti hasutan42 yang dilontarkan pada ulama

ma&hab Asy-Syafi'i. Selamanya kelompok ulama ini Udak akan

menukil tentang serangan balik mereka dan ikut terjerumus dalam

lubang yang digalinya sendiri. Jadi, jelas sudah kontradiksi ulama

madzhab Hanafi dan Maliki dalam membedakan antara anak atau

wali korban yang tidak berada di tempat dan yang masih kecil.

Pemyataan mereka, bahwa anak kecil bisa digantikan

perwaliannya, sedangkan anak yang tidak berada di tempat tidak

bisa digantikan perwaliannya, itu bukanlah dalil [mereka]43 dalam

kasus ini. Sebab, anak yang tidak di tempat itu dapat diurakilkan,

seperti halnya perwalian anak kecil.

42 Dahm naskah no. 45 tercanturn, "Dalih."
€ Tambahan ini berasal dari naskah no. 45.

gtt.,) i-At ,r'a &.Oy# tb.;tri C A U t;b \
6rL lt'+ ilt e'rf #'+C,+ i?\tr ;t
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Selain ifu, menunrt mereka orang yang berwasiat itu fidak

boleh meng-qishash untuk anak korban yang masih kecil. Dengan

demikian, seluruh kutipan mereka batil.

Abu Muhammad berkata' Keterangan yang kami

kemukakan ini telah kami uraikan sebelumnya, bahwa yang

dimenangkan adalah pemyataan anggota keluarga korban yang

menunfut qishash. Puka korban yang sudah besar, sedang berada

di tempat, dan berakal boleh melalrukan eksekusi terhadap pelaku

tanpa menunggu baliglrnya anak png masih kecil, sembuhnya

anak yang sakit liwa, dan datangnya anak yang tidak berada di

tempat.

Apabila anak-anak kortan yang berada di ternpat dan

baligh memberi maaf pada pelaku, maka hal tersebut tidak serta-

merta boleh dilakukan anak yang masih kecil, anak yang tidak

berada di tempat, dan anak Snng sakit jiwa. Jush.r, mereka tetap

memiliki haknya unhrk menjatuhkan qishash, hingga baligh dan

sembuh dari sakibr3n.

Dengan demikian, apabilah salah seorang dari anak korban

ini mentrnfut qishash, maka tuntutann5n dipenuhi. Jika seluruh

anak kortan sepakat unfuk memberi maaf, maka dalam kondisi

demikian hal ini dipertolehkan, seperti telah kami jelaskan pada

bab sebelumnln. -Hanya kepada Allahlah kami memohon taufik.-

Ali berkata:: Apabila anak 1nng masih kecil, tidak berada

di tempat, atau sakit jiwa meninggal dunia, maka penenfuan nasib
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pelaku diserahkan pada ahli waris korban yang masih ada. Pihak

yang telah memberi maaf lalu tidak merealisasikannya, ia tidak

terikat dengan pemberian maaf yang telah batal ini. Justu, ia
harus menariknya. Sebab, tidak ada hukum lagi baginya; baik

dalam aasrl maupun ijma'. Pemberian maaf yang berlaku hanyalah

grang sah dijalankan berdasarkan nash alau ijma'saja. Hal ini
sesuai dengan sabda Nabi $,

\; i6';( *?'*lti;,t", a
*Ehnngsiap 

tnng melahtl<an arnalan lnng tidak sauai
dqgan ajann kami, mal<a ia ditolak."

Sapa yang memberi maaf, bukan anggota keluarga ko6an,
sungguh dia telah melakukan amalan yang tidak sesuai dengan

ajaran Rasulullah $, maka dia pun ditolak.

Ali berkata: Anggota keluarga korban yang meninggal

dunia tidak bisa mer,variskan hak memilih (unhrk menetapkan

qishash atau di5nt terhadap pelaku). Sebab, hak memilih (khit/at

ini hanya diberikan kepada keluarga korban berdasarkan nasrl

hukum Rasulullah $. Dan siapapun yang mempunyai ikatan

keltnrga dengan korban, maka dia berhak untuk memilih.

Sebaliknya, siapa yang tdak punya ikatan keluarga dengan

korban, ia tidak punya hak memilih sama sekali, karena nash dan

ijma' ldrdak ma,rajibkannp.
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Hak memilih bukanlah harta yang bisa diwariskan. Allah
menjadikan warisan pada harta yang ditinggalkan pa,,r.raris. Sekali
lagi, khi5mrbukanlah harta yang diwariskan.

Seandainya khlnr termasuk harta yang diwariskan, tenfu
hak ahli waris yang menerima sepertiga atau kurang dari itu vrajib

dipenuhi.

Abu Muhammad berkata: Apabila ahli waris masih
kecil, sakit liwa, atau tidak berada di tempat, dan tidak ada ahli

waris yang lain, maka pelaku wajib dijafuhi qishash, dan tidak
wajib diyat atau tebusan, keanali atas kerelaan ahli waris, atau
saling meridhai antara ahli waris dan pelaku.

Kita ketahui anak kecil dan orang gila fidak bisa

menyatakan sikap ridha, sedangkan qishash jelas telah menjadi
hak mereka, maka eksekusi qishash wajib dijalankan dalam kondisi
apapun; yaitu yang ditangani oleh wali atau sultan. Begitu halnya
anak korban yang tidak berada di tempat lqhaiA. Tidak ada

bedanya antara tindakan mengambil bagian anak korban dalam
kasus qishash, dan mengambil bagian harta peninggalan orang fua
mereka. Memberi maaf itu diperbolehkan.'Pembebasan hak anak
yang tidak berada di tempat dalam dua perkara ini (qishash atau
ditnt juga sama-sama diperbolehkan. Sebab, sernu.l itu

Begitu pula penjelasan soal anak korban yang masih kecil
dan anak yang sakit jiwa, sama persis. Pengambilan hukum ini
tidak berdasarkan qiyas-kami memohon perlindungan dari semua

ifu.- Tetapi ini merupakan safu hukum dalam dua hak yang sama-
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sarna diwajibkan. Hal ini pun wajib bagi orang yang boleh

memberikan maaf dari kedua belah pihak ini.

Bukan berarti, salah safunya pokok dan yang lain cabang.

Keduanya sarna-sarla pokok. Bukan pula, salah safunya

berdasarkan nash, sedang yang lain tidak berdasarkan nash,

melainkan keduanya mengacu pada nash. Sebab, kita wajib

bersikap adil dalam masalah qishash dan harta benda. -Hanya

Allahlah kami memohon taufik.-

***

2080. Masalah, Pemberian maaf bapak atas pencedem-

an yang dialami anaknya yang masih kecil, atau menunfut qbhash

untuk anak kecil atau untuk anak png sakit jiwa.

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Bakar bin

Abu Syaibah; Hafash bin Ghi5rats menceritakan kepada kami, dari

Abu Ishaq AsySyaibani, dari Asy-S5a'bi, dia mengatakan: Apabila
pencederaan ini mengakibatkan luka kecil, maka bapaknla boleh

memaafkannya.

Ali berkata' Membedakan luka kecil dan luka besar,

seperti disampaikan AsySya'bi; udak merujuk pada sumber yang
jelas. Allah S berfirman,

w1';i:*#7i
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"setiap perbuatan dosa seseorang, diinya sendiri tnng
bertanggung jawab. "(Qs. Al An'aam [6]:164).

Hak anak kecil dan anak yang sakit liwa telah ditetapkan. Ia

tidak boleh digugurkan oleh pihak lain. Sebab, luka tersebut

diakibatkan oleh tindakan orang lain yang merugikan dirinya. Hal

ini sudah sangat jelas.

Para ulama sepakat, bahwa bapak dan wali berhak

menunfut atau meng- qishash setiap hak anak kecil atau orang sakit

jiwa terkait harta benda. Tetapi, bapak dan wali tidak benuenang

memberikan maaf dan pembebasan. Apakah mereka tidak meng-

qiya*l<an kasus qishash terhadap anak kecil dan orang gila dengan

perkara harta benda? Akan tetapi menunrt mereka, tidak ada gtyas

png dinilai bagus dan Udak ada nashyang diikuti dalam kasus ini.

Abu Muhammad berkata' Pendapat yang tepat dalam

kasus di atas merujuk pada firman Allah &,

3f{6 9J! -1 6ii
.r,4':6i3'3bt3-'Ciit6#t':giS#Sii,

5r:r(LL.i)
'IGmi telah menetapkan baqt merel<a di dalannSa

(Tawat) bahvn npqm (dibalas) dengan nlnwa, mab dengan mata,

hidung dengan hidung telinga dengan telinga, gigi dengan gigi,

dan luka-fuka (pun) ada qishash-np halasan yang sma).

4{*t;.+v!
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Barangsiapa melepaskan (hak qishash)n5n, maka itu (menjadi)

penebus dosa baginya."(Qs. Al Maa'idarh [5]: 45).

Allah S berfirman,

'&t:;.Lslts

"Dan (terhadap) squatu tmng dihormati berlaku (hukun)

qishash. "(Qs. Al Baqarah l2l:194).

Pada ayat yang lain, Allah $ berfirman,

(t:'q-#'693
oDan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan tang

setimpal. " (Qs. Asy-Sgruraa I42l: 4Ol.

Berdasarkan beberapa nash di atas, qishash telah

diwajibkan dan harus dilaksanakan; dan pemberian maaf hanya

sah dari kerelaan korban yang dicederai. Sementara anak kecil dan

orang grla tidak bisa mengungkapkan keridhaan, Udak bisa

memberi maaf, dan pelepasan haknya pun tidak sah. Jadi, satu

aspek ini telah gugur. Dan, yang tersisa adalah, qishash yang jelas

wajib. Oleh karena ifu, bapak, wali, atau pewasiatrya harus

menuntut qishash unfuk si anak.

Apabila bapak, wali, atau palasiat lupa mentrntut hak
qishash hingga anak ifu baligh dan orang gila tersebut sembuh,

maka anak ini berhak melaksanakan qishash yang telah dir,rajibkan

sebelumnya. Bahkan, ia pun memiliki werrrenang unfuk

memaafkan, jika ia menghendaki.
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Sementara dalam kasus pencederaan; baik bapak maupun

wali tidak berhak untuk mengambil dipt atau meminta tebusan

apapun pada pelaku. Sebab, semua ini masuk dalam ka,vajiban

qishash [dan memberi maafl,4 ]Eng semua ini hanrs dilal$rkan

berdasarkan kerelaan korban, atau kerelaan dua belah pihak;

kortan dan pelaku.

208L. Masalah' Apakah pemberian maaf kortan

pencederaan yang dapat mengakibatkan kematiann3n png terjadi

karena tersalah atau secara sengaja, atas digtatau denda lainnya,

diperbolehkan?.45

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Bakar bin

Abu Syraibah; Hafash bin Gh[nts menceritakan kepada kami, dari

Asy'ats bin Siwwar, dari Abu Bakar bin Hafsh, dia mengatakan:

Dahulu antara kaum Banu Adi dan penduduk suatu daerah sering

terjadi tawuran, saling lempar bahr, dan saling pukul dengan

terompah. Seorang anak dari kelr.rarga Umar terkena seftmgan

tersebut hi.ggu dia meninggal dunia. Menjelang kematiannln,

anak ihr berkata, "srrngguh, aku telah mernaafkan derni

mengharapkan pahala dan kdamaian antara dua kaum-"

hnu Umar menyehriui pernberian maaf tersebut.

Rivrnyat lain dinisbatkan pada Abu Bakar bin Abu $nibah;
Hasyim menceritakan kepada kami dari Yunus bin ubaid, dari Al

4 Tambahan dari naskah no. 45.
,15 Dahm naskah no. 14 tertulis, "Karena tersalah atau secara sengaja dari

damnya atau piutangnln, atau tidak boleh-..dan setemsnln. "
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Hasan Al Bashri, dia mengatakan: Apabila seorang korban

memberi maaf pelaku pencederaan secara sengaja sebelum

meninggal dunia, maka ini diperbolehkan.

Diriwayatkan dari hnu Thawus, aku bertanya pada

bapakku, "Apakah boleh orang yang dibunuh secara sengaja atau

karena tersalah memberi maaf pada pelakunya?." Bapakku

menjawab, "Ya!."

Diriwayatkan dari AsySya'bi, dia mengatakan: Apabila

seseorang diserang, lalu dia memaafkan pelaku dari dan, maka

bagi ahli warisnla tidak boleh menjafuhkan hukuman mati pada

pelaku.

Diriwayatkan dari hnu Juraij, aku pemah berkata pada

Atha': "Apabila orang yang diserang karena tersalah

menyerahkan diyatrrya kepada orang yang menyerangnya, maka

si penyerang hanya berhak menerima sepertiganya, karena ditpt
tersebut termasuk harta yang diwasiatkan.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari

Ma'mar, dari Sammak bin Al Fadhal, dia menufurkan: Umar bin

Abdul Aziz memutuskan korban tidak boleh menyrmbangkan

di5nttya. Apabila korban pembunuhan karena tersalah, sepertiga

dan diyatrrya boleh disumbangkan, jika memang dia tidak punp
aset lain.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari

S,lfuan Ats-Tsauri, dari Yunus bin Ubaid, dari Al Hasan, dalam

kasus omng yang ditebas dengan pedang secaftl sengaja,

kemudian kortan memberi maaf sebelum meninggal dunia. Atha'
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menanggapi, bahwa itu dipertolehkan, dan tidak masuk dalam

sepertiga harta warisan.

Hisyam meriwayatkan dari Al Hasan: Jika pembunuhan ini

terjadi karena tersalah, maka sumbangan ifu masuk dalam

sepertiga harta warisan.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Bakar bin Abu

Syaibah; Qabishah bin Uqbah menceritakan kepada kami, Sufpn

menceritakan kepada kami dari hnu Juraij, dari Abu Ubaidillah,

dari hnu Abbas, tentang kasus seorang pria yang tanganngn

terpotong lalu dia memaafkan pelahrn5n. Kondisinln semakin

parah, dan akhimya meninggal dunia. hnu Abbas menanggapi,

bahwa perdamaian itu ditolak, dan ahli warisnya berhak menarik

disnt

Abu Muhammad berkata: Ulama muta'akhirin seperti

Abu Hanifah dan Tafr berpendapat, bahwa apabila korban

memberi maaf atas percederaan secara sengaja atau luka, dan

segala akibat yang ditimbulkannya, maka hal ini dipe6olehkan.

Pelaku tidak dikenai sanksi apapun. Akan tetapi, jika korban

memaafkan perbuatan pencederaan, pemotongan, dan melukai,

kemudian ia meninggal dunia, maka pelaku wajib memba5nr d$nt

Abu Yusuf dan Muhammad mengemukakan: Pelaku

pembunuhan dalam kasus ini tdak dikenai apapun. Mereka

menuturkan: Jika kortan memberi maaf atas dgnttya dalam

kasus pencederaan karena tersalah, maka pembebasan ini hanya

pada sepertiga diyat
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Malik berpendapat: Siapa saja yang berdamai dengan

pelaku pencederaan atau pemotongan anggota fubuh kemudian

dia meninggal dunia, maka perdamaian ini batal dan wajib

dilakukan qishash. Jika korban memberi maaf atas diyattya dalam

kasus yang terjadi karena tersalah, maka pembebasan ifu hanya

sepertiga diyatsaja.

Sufiyan Ats-Tsauri menerangkan: Apabila korban memberi

maaf atas tindakan pencederaan, kemudian ia meninggal dunia,

maka pelaku tidak dikenai qishash, akan tetapi pelaku wajib

membayar di5nt setelah dikurangi denda pencederaan.

Asy-Syafi'i berpendapat: Apabila korban memberi maaf

atas tindakan pencederaan atau pencederaan lainnya dan

membebaskan pelakunya dari di5atatau qishash, kemudian korban

meninggal dunia, maka pelaku tidak dikenai qishash. Selanjutrya,

pendapatnya berbeda soal di5at, terkadang pendapat Asy-Spfi'i
sama seperti pendapat Sufuan Ats-Tsauri yang telah kami

cantumkan sebelumnya; dan terkadang beliau berpendapat, bahwa

ahli r,rnris memperoleh seluruh diyat

Asy-Syafi'i dalam salah satu dari dua pendapatuiya

menyatakan: Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Tsaur, Ahmad,

dan Ishaq, bahwa tdak ada pemberian maaf dalam kasus

pembunuhan se@ra sengaja.

Abu Muhammad berkatar Ketika para ulama berselisih

pendapat, -seperti kami sebutkan di atas- kami menguji seluruh

pendapat ifu untuk mengetahui pendapat yang benar, dan lalu

mengikutinya.
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Kami dapati mereka berargumen dengan firman Allah &,

':;(ia # +, 3'iC #" S)\ai-'C,Frs
ur'7

,a{

"Dan fuka-lul<a (pun) ada qishash-n5m (balasan tnng ama).

funngsiap tnng melepskan (hak qishash)nya, mala itu (meniadi)

panebus doa bagintn "(Qs. Al Maa'idah [5]: 45).

Allah $ berfirman,

7it t,,:tAr'&$ 6r i;i"qr+:'q'#'61$
'Dan balasan suatu kejahabn adalah kejahabn Wng

setimpl, tebpi memaall<an dan berbuat baik (kepada

omng t/ang berbuat jahat), mal<a phalang dari Allah. " (Qs. Asyr

Sytruraa l42lz 4Ol.

Allah & i,rgu berftrman,

:*.*ju,U1 $)1fr6otr
oDan jika kanu metnbalas, maka balaslah dengan

halasn) gng sama dengan siksan tnng didnpakan

Tebpi jika kamu bercabar, saungguhnya itulah gng lebih baik

bagi onng tnng sabar. "(Qs. An-Nahl 116l: 1261.

Mereka menyebutkan keterangan yang diceritakan oleh

Hammam kepada kami; AMullah bin Muhammad bin Ali Al Baji

menceritakan kepada kami, AMullah bin Yunus menceritakan
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kepada kami, Baqi bin Makhlad menceritakan kepada kami, Abu

Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Muhammad

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

menceritakan kepada kami dari Qatadah: Urwah bin Mas'ud Ats-

Tsaqafi menyem kaumnya kepada Allah dan Rasulnya. Seorang

pria dari mereka memanahnya hingga tev,ras. Namun, sebelum

meninggal Urwah memaafkan tindakan pria itu. kejadian ini

dilaporkan kepada Rasulullah $. Beliau memperbolehkan

pemberian maaf tersebut. Beliau bersabda, "Dia seperti sahabat

Yasin."

Yahya bin AMurrahman bin Mas'ud menceritakan kepada

kami, Ahmad bin Dahim menceritakan kepada kami, hrahim bin

Hammad menceritakan kepada kami, Isma'il bin Ishaq

menceritakan kepada kami, Ali bin AMullah menceritakan kepada

kami, Imran bin Thabiyan menceritakan kepada kami dari Adi bin
Tsabit, dia menufurkan: Seorang sahabat Rasulullah $ berkata:

Aku mendengar Nabi $ bersaMa,

'a li';1;r ok t:! 6 r+ Gu";
l/

yG:# ?; JLts ?,
'Ehnngsiapa wng -.-Lburk* ,r-r* "o, **n

dari ifu, ia menjadi perzebus dosan5m seJak hari ia dilahirkan hingu
hari membebaslanrym."
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Ali berkata: Mereka berkata, "Demikian ini putusan

hukum hnu Umar di hadapan para sahabat,&. Tidak satu pun

dari mereka yang menyalahinya."

Mereka menambahkan, "lni hak korban pencedeman. Ia

lebih berhak atas dirin5a." Inilah argumen lnng mereka

kemukakan terkait pendapat di atas.

Kami menganalisa argumen yang digunakan. Kami dapati

tidak ada satu pun keterangan 5nng bisa dfiadikan hujjah pendapat

kelompok ulama ini.

sedangkan firman Allah &,h ':t(i'-'# *4a.i6';7
"Elanngsiapa Wng melepsl<an (hak maka ifu
(menjadi) penebus dosa baginya. "(Qs.Al Maa'idah [5]: 45).

Ayat ini turun setelah firman-Nyn, Gif, ;3\ -< yli:t

136 ;37)Lar-'cin:s 4\'L1C rfu! d}lt'' .+Y!
'l';Ca'# .*, *Mab dengan mab, hidung dangan hidung,

telinga dengan telinga, gigi dengan grgr, dan luka-fuka (pun) ada

kisasnSa. Elarangsiap tnng melepsl<an kak kiss) nym, Mala
melepsl<an hak itu (menjadi) Wtebus dosa bagirym. " (Qs. Al

Maa'idah [5]: 45).

Seluruh rangkaian redaksi ini mempakan redaksi permulaan

setelah firman Allah &, ",$i$)i"6Qi-rl"6$ 
"Karni telah

menebpkan bagi mereka di dalamryn (Taurat) bahwa nqwa
(dibalas) dengan ntnwa, " (Qs. Al Maa'idah [5]: 45). Sebenarnya,
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Allah @ menjelaskan masalah pembebasan diyat ini dalam kasus

pencederaan anggota tubuh.

Oleh karena itulah kami berpendapat, bahwa korban

pencederaan boleh membebaskan pelaku dari tuntutan, sehingga

qishasltnya dibatalkan. Ayat ini Udak menjelaskan hukum

pembebasan damai dalam kasus pembunuhan jiwa, karena nyawa

dibalas dengan nyawa. Keterangan ini tercantum dalam Taurat,

sesuai redaksi ayat ini.

Ayat tersebut tidak ditqukan kepada kami. Jushr, ayat

sesudahnya yang diarahkan kepada kita. Terlebih lagi, jika kita

membaca beberapa redaksi ayat di atas dengan rafa' ldhammahl.

Sebaliknya, jika redaksi itu dibaca nashab (fathahl, maka ia tidak

ditujukan kepada kita. Dua qira'at ini benar berasal dari Allah &.
Dengan begihr batallah argLrmen mereka dengan ayat ini.

Sementara firman Allah &, L4 dS qIr"q -#'$t;i

"S iF ,t*'gg *Dan balasan suatu keiahatan adalah keiahabn

Wng setimpal, tetapi barangsiapa memaafkan dan befruat baik

(kepada orang Wng berbuat iaha|, maka dari Allah- "

(Qs. AsySyuuraa 1421: 4Ol. Dan firman-Nya, W)1J' lJlG i'fi

:*, *j V, ;1 "Dan iika l<amu membalas, maka balaslah

dengan haksan) gng firna dengan siksaan 5nng
kepdamu." (Qs. An-Nahl [15]' 126), menjelaskan dengan

gamblang bahwa balasan setimpal pada ayat ini berlaku pada

pencederaan yang tidak sampai mengakibatkan kematian.
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Objek ayat di atas diperintahkan untuk melakukan balasan

setimpal yang sama dengan siksaan yang ditimpakan padanya.

Demikian ini pesan zhahir ayat yang tidak boleh dialihkan pada

makna yang lain. Ini menurut kami.

Ayat ini sama sekali tidak menyinggung soal pemberian

maaf dalam kasus pembunuhan. Ia hanya menyinggung bolehnya

bersikap sabar, yaifu melakukan balasan seperti siksaan png
diterima saja.

Selanjutrya ayat,'$,',fi '&fi L41 i$W"q';ii|$93
'Ul "Oun balasan suatu kejahabn adahh keiahabn tang setimpal,

tebpi barangsiapa memaafkan dan berbuat baik kepda oftng

Jnng befiuat jahat), maka pahalaryn dan Nlah. "(Qs. AsySyruma

t42l: 40) berlaku umum, yang mencakup pemberian maaf dalam

kasus pembunuhan maupun pencederaan anggota tubuh.

Pemberian maaf wali juga masuk dalam konteks ayat ini. Jika kami

menemukan dalil yang mengkhususkan seperti keterangan yang

mereka sampaikan, tenfu kami urajib meruiuknya. Namun jika

tidak demikian, tenfu pendapat mereka benar.

Sedangkan hadits Urwah bin Mas'ud 4$, dia menyeru

kaumnya unfuk masuk Islam. Ketika itu, kaum Urwah masih kaftr

yang diperangi oleh Nabi $. Urwah bin Mas'ud kembali menemui

kaumnya yang sudah melampaui batas, lalu mengajak mereka

1rnfuk memeluk Islam, seperti tercanfum dalam rasi hadits di atas.

Kaum ifu jusru memanah Urwah hingga teuras. Tidak ada

perbedaan pendapat antara umat ini, bahwa pembunuh Urwah
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tidak dikenai qishash tidak pula d,yut jika ia telah masuk Islam.

Lalu, apa maksud pemberian maaf di sini?

Demikian halnya keterangan mengenai statemen Nabi $
yang menyerupakan Urwah bin Mas'ud dengan teman Yasin. Jadi,

seluruh argumen mereka batil. Semua itu sekadar kutipan yang

tidak dipikirkan matang-matang akibatrya nanti' pada hari

pertanggungjawaban di hadapan Allah &.

Selanjutrya mengenai hadits Adi bin Tsabit, keberadaan

kami bersama Isma'il nyatanya menolak hal yang musnad lagi

shahih dari Adi bin Tsabit ketika menyalahi pendapatnya. Yaitu,

riwalnt tentang orang yang mendengar adzan dalam keadaan tidak

sibuk dan sehat, namun tidak menjawabnya, maka dia tidak

mendapatkan pahala shalat (sekalipun melaksanakannya), kecuali

dalam kondisi udzur. Isma'il menilai lemah riwayat Adi, karena

haditsnya munkar.

Orang yang percaya, bahwa setiap ucapan akan dimintai

pertanggung jawaban, terlebih dalam masalah agalna, dan dirinya

mau merenungkan firman Allah &, 3* # ;'i $t)j ,t 1';f,;e

@ "Tidak ada suatu kata Snng diuapkannya melainkan ada di

sisin5n malaikat pengawas lnng selafu siap (mencatat)."(Qs. Qaaf

[50]: 18) tidak akan bertndak gegabah dalam masalah ini. Aku

coba mencermati pendapat 5nng sangat lemah ini melalui para

pengkaji pendapat mereka -segala puji bagi Allah yang

mengaruniai sikap pafuh pada kebenaran- dan orang lnng
meninggalkan sikap fanatik terhadap berbagai pendapat 5nng tidak

diperlukan; baik pendapat maupun orang yang berpendapat.
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Kembali pada hadits di atas. -Hanya kepada Allah kami
memohon taufik.- Hadits ini memuat beberapa titik kelemahan
sehingga ia tidak bisa dijadikan hujjah.

Pertama, riwayat ini bersumber dari Imran bin Zhabiyan,
yang keadilannya belum diketahui. Ahmad berpendapat, Imran bin
Zhabiyah bermasalah.

Kedua, sanad haditsnya terpufus (munqathi), karena Adi bin
Tsabit tidak menyebutkan beliau menerima hadits tersebut dari
seorang sahabat.

Ketiga, kita sama sekali tidak tahu apakah sahabat png
meriwayatkan hadits ini apakah benar seorang sahabat Nabi atau
bukan?

Keempat, seandainya hadits ini shahih, tenfu pesannya

bersifat umum, seperti keterangan kami mengenai ayat, 'i*j"'f*
'S iF |rfi'&Ydl i3 qtr.q ,,Dan 

batasan suatu kejahabn

adalah kejahatan tnng setimpal, tebpi bamngsiapa memaafkan
dan berbuat baik (kepada o,zng yang berbuat jahat), mal<a

dari Allah. "(Qs. Asy-Syuuraa1421: 401.

Apabila ditemukan dalil yang mengkhususkan pesan hadits

ini, maka ia bisa ditafsirkan demikian. Tetapi, jika tidak ada dalil
lain, dan kita wajib memaknai kedua dalil ini sesuai pesan

umumnya. -Hanya kepada Allahlah kami memohon taufik.-

Sementara ifu, pemyataan mereka "itu ucapan hnu Umar
di hadapan para sahabat," tidak bisa dijadikan hujjah, dengan
beberapa alasan:
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Pertama, kami telah mengemukakan keterangan yang

disanggah oleh jumhur sahabat, yang tidak ada seorang sahabat

pun yang menyalahinya ketika tidak sejalan dengan pendapat

mereka. Contohnya, putusan hukum Umar bin Al Khaththab dan

hnu Abbas dalam kasus pemotongan tangan yang lumpuh dan

memecahkan grgi yang hitam, dikenai sepertiga diyat

Pemyataan sahabat yang relerran dengan pendapat

kalangan ini, bagi mereka itu merupal<an huiiah yang tidak bisa

disanggah. Sebaliknya, jika statemen itu konba dengan hawa nafsu

dan taklid mereka, maka menunrtrya, itu bukan huiiah dan bisa

disanggah. Hukum seperti ini dirumuskan oleh orang yang tidak

bertakun dan tidak punya rasa malu.

Kedua, riwayat tersebut berasal dari Asy'ats bin Siwwar, dia

merupakan periwayat yang dha'if.

Ketiga, riwayat ini juga munqathi', karena dalam rangkaian

sanadnya terdapat Abu Bakar bin Hafsh, yang udak pemah

bertemu dengan hnu Umar.

Keempat, masalah sebenamya tdak seperti itu. Kisah

dalam hadits di atas sangat populer. Dahulu hubungan anak-anak

Al Jaham bin Hudzaifah Al Adawi tidak harmonis dan sering

terjadi pertikaian. Kondisi ini diperbunrk dengan konflik mereka

dengan Banu Adi.

Suafu malam di saat teriadi baku-hantam antara dua kaum

ini, tiba-tiba datang seorang pemuda -bemama Zaid bin Umar bin

Al Khaththab-- bersama ibunyn, Ummu Kultsum bint Ali bin Abu

Thalib. Sebuah batu besar 1nng udak diketahui siapa pelempamln

mengenainya. Satu riwayat menyebutkan, diperkirakan pelakunya
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adalah Khalid bin Aslam, saudara kandung Zaid bin Aslam, maula

Umar bin Al Khaththab. Dia memukul pemuda itu dalam

kegelapan.

AMullah bin Umar; yang masih saudaran5ra Zaid, saat

menjelang kematian 7aid, ia berkata: "Bertakwalah kepada Allah,

7aid. Engkau tidak tahu siapa orang yang mencelakakanmu.

Peristiwa itu terjadi dalam keadaan gelap dan kacau." Demikian

kisah sebenamla.

Sedangkan pemlntaan mereka, "dia kortan, dan lebih

berhak atas dirinya," ini kutipan yang sangat lemah. Sebab,

pencederaan yang menjadikan korban berhak unfuk membalasnya,

maksud hal ini adalah perkara yang telah diputuskan oleh hakim

setelah leurat masa setahun. Inilah keterangan yang benar.

Pemberian hak memilih terhadap kortan berlaku jika dia masih

hidup setelah jangka waktu tersebut. Sedangkan jika korban telah

meninggal dunia, maka menunrt hemat kami, hak tersebut tidak

ada. Korban juga tidak punya pilihan dalam kasus pencederaan

yang belum dilaporkan.

Abu Muhammad berkata: Ketika mereka hanya
berargumen dengan firman Allah S tentang pembunuhan karena

tersalah, (rt-q '#'r39j 'Dan balasan suatu kejahabn adalah

kejahatan tmng sefimpal. " (Qs. Asy-Sy.ruraa {421: 40) dan orang
yang membebaskan pelaku dan dan, kami menganalisa argumen

mereka.

Firman Allah &,

lls6 I - AtMuhalla



/-/a //
Jr .r:4. .

4>-: F*9, v+3 3.;i cE t t
=^fi {1YUt'

"Bamngsiapa yang membunuh seorang yang beriman

karena tersalah kendaHah) dia memerdekakan seorang hamba

sahaSn tnng beiman serta (membalnl tebusan yang disemhkan

kepada keluargaryn (si terbunuh itu). " (Qs. An-Nisa' 141: 92l,.

Ayat ini berkenaan dengan pembunuhan karena tersalah.

Kemudian firman Allah &,

rA <fi 6X" -itG';i (,ji; $ A
5# Lrtsylslsia

"Dan dibunuh se@ra zhalim, maka sungguh,

Kami telah membei kekuasaanM kepada walinya, tetapi ianganlah

walinSn ifu melampui batas dalam pembunuhan. Sesungguh4n

dia adalah orang Wng mendapat pertolongan "(Qs. Al Israa' [17]:

33).

Ayat ini berbicara tentang pembunuhan secara sengaja.

Jadi, pembunuhan ifu hanya dua macam: Pernbunuhan png
dilakukan dengan sengaja atau pembunuhan yang dilalukan

karena tersalah (tdak sengaja).

* K.kuaraan di sini ialah atrli waris yang terbunuh atau penguam r:nhrk

menuntut qishash atau menerima d|nt lil:.rrt Al Qur'an surah Al Baqarah [2]:
178. dan An-Nsaa' 14lt 92.
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Memang benar adanya, bahwa diyat dalarn pembunuhan

karena tersalah wajib diserahkan kepada keluarga korban. Karena

alasan tersebut, maka pelaku haram membatalkan penyerahan

diyat keatali berdasarkan perintah Allah S. Begitu juga tentang

siapa saja yang haram menjalankan keputusan kortan unfuk

membatalkan penyerahan diyal pada keluarganya, dan ini sudah

sangat jelas.

Juga benar, bahwa berdasarkan nash kalamulkh dan

hukum-Nya yang tidak terbantahkan, bahwa Allah @ memberikan

kau,renangan kepada wali korban unfuk melakukan qishash, dmr

haram bertindak melampaui batas. Sangat keliru jika korban

diperbolehkan untuk menetapkan pembatalan kev,renangan wali
yang telah di-nash oleh Allah S. Juga sangat keliru, menjalankan

keputusan korban untuk menSnlahi perintah Allah &. Inilah

ketidakadilan dan dosa dalam wasiat.

Meskipun demikian, Allah & melalui lisan Rasulullah #
memberikan hak memilih kepada keluarga korban unhrk

melakukan qishash, dtya| atau tebusan. Kami bersaksi dengan

kesaksian Allah $ melalui lisan Rasulullah #i, bahwa korban tidak

dihalalkan untuk membatalkan hak memilih yang telah ditetapkan

oleh Allah dan Rasul-Nya kepada keluarganya, setelah kematian

korban. Juga, Udak seorang pun halal menjalankan pufusan

korban dalam kasus ini. Sebab, tindakan tersebut jelas sangat

menyimpang, menurut Allah &.

Jadi jelas sudah, bahwa pemberian maaf korban atas diSat

yang telah ditetapkan oleh Allah bagi keluarganya terjadi setelah
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kematian kortan, dan bukan diberikan saat korban masih hidup.

Allah S berfirman,

W$*;;'lz#7i
"setiap perbuatan doa saeorang, diring sendiri tnng

berhnggung jawab. "(Qs.Al An'aam [6]: 164).

Dengan kata lain, pemberian maaf korban atas diyat yang

wajib diberikan kepada keluarganya, dam, atau harta benda;

keluarganya diberi pilihan oleh Allah sepeninggal korban;

maksudnya adalah bahwa hal itu menjadi tanggungjawab

keluarganya. Prakfik ini batil berdasarkan nash N Qur'an.

Rasulullah $ bersaMa,

?t?'#'€t?l3{ic2 oy.

'Sungguh, danh dan harb benda kalian hanm abs

kalian."

Sesuai nash N Qur'an dan saMa Rasulullah $, maka

ditnt itu diberikan kepada keluarga korban. Kortan haram

menggunakan sebagian harta ihr, karena harta tersebut merupakan

aset keluarganya.

Abu Muhammad berkata: Tidak ditemukan dalt msh
dari Allah & dan dari Rasulullah # y-g menyebutkan, bahwa

korban memiliki weurenang sendiri untuk menjafuhkan qishash.
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Juga, tidak ada dalil, bahwa korban bebas memilih diyat atau

qishasla dan bahwa korban berhak menetapkan ditntwajlb.

Jadi, tdak tepat jika korban punya hak, pendapat,

pandangan, atau perintah dalam masalah tersebut.

Dengan demikian, firman Allah &, gs"(it%'*'t*
g

itlil;,|fr'&yG "Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan

tnng setimpal, tetapi memaalkan dan berbuat baik

(kepada oftng Wng befruat jahat) maka pahalarya dari Allah.'
(Qs. AsySyuuraa 1421: 40), hanln berlaku dalam kasus

pencederaan yang tidak menyebabkan kematian. Pemberian maaf
yang dirumuskan oleh Allah & dan Rasulullah $ berlaku setelah

kematian korban. Demikian kesimpulan pendapat ini berdasarkan

hadits di atas, kalau memang ifu shahih.

Dalil lain, bahwa tidak disangsikan lagi diSat merupakan

kompensasi atas qishash dalam kasus pembunuhan secara

sengaja, dan kompensasi nyawa dalam kasus pembunuhan

tersalah (tdak disengaja). Ulama umat ini sepakat, bahwa selama

korban masih hidup, dia tidak berhak melakukan qishash. Ketika

tidak punya hak untuk qishash, maka ia pun tidak punya hak

unfuk memaafkan pelaku. Sesuafu 3nang bukan hak seseorang,

maka itu berimplikasi tidak punya kekuatan hukum.

Demikian halnya kortan pencederaan yang tidak sampai

kehilangan nyawa, karena diyat dalam kasus yang terjadi karena

tersalah ini merupakan kompensasi nyawa. Pelaku tidak dikenai

kewajiban apapun setelah ifu. Kortan pun tidak punya hak atas

apa yang belum diwajibkan pada pelaku. Jelas, setiap orang yang
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berakal dapat memahami, bahwa qishash dm di5nt diwajibkan

setelah korban meninggal dunia. Artinya, bahwa jika korban belum

meninggal; baik qishash maupun diyatfrdakdiwajibkan atas pelaku

dan aqilah.

Setiap orang yang punya indera yang sehat juga pasti

mengerti, bahwa seseorang tidak punya hak terhadap sesuatu yang

tidak wajib. Ketika semua itu menjadi kalajiban, maka pasti

korban itu telah meninggal dunia, maka dalam kondisi ini hukum

dilimpahkan pada keluarga korban.

Abu Muhammad berkata: Jadi, batal sudah pemberian

maaf, hukuman, atau wasiat terkait qishash atau diynt, bagi korban

pembunuhan karena tersalah atau secara sengaja. Jika demikian

adanya, maka di5nt menjadi harta keluarga korban yang dimiliki

paska kematian korban, dan belum ma,r.rarisi darinya. Sebab, tidak

secrril pun harta yang berhak dimiliki keluarga dari kortan selama

dia masih hidup.

Jadi, keliru jika utang kofuan dilunasi dari aset ahli waris

yang belum dimilikinya dan melaksanakan wasiattya, sementara

korban masih hidup. Harta ini sekalipun menjadi hak ahli waris

akibat kematian korban, ia sama seperti harta milik maula kortan

yang wafat sepeninggal korban. Harta tesebut wajib diberikan

kepada ahli waris karena kernatian korban, dan bukan karena

mayat tersebut. -HanF kepada Allahlah kami memohon

pertolongan.-
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Abu Muhammad berkata, Andaikata seluruh atau
sebagian ahli waris merelakan bagiannya atas diJnt karena
dilakukan secara tersalah sebelum kematian korban, atau
seluruhnya memberi maaf atas qishash sebelum kematian korban,
maka semua pendapat ini batil. sebab, mereka tdak wajib
melakukan apapun sebelum itu. semua ifu wajib dilakukan setelah
kematian korban. Dengan demikian, pemberian maaf ahli waris
tidak berpengaruh apapun dan tidak mengikat mereka.

Diyat menjadi hak ahli waris atau pihak yang memaafkan
setelah kematian korban. Begifu juga qishash, wajib bagi mereka
paska kematian korban. Demikian ini pendapat Abu Hanifah dan
ashabnya. sepengetahuan kami, ini tdak lain adalah pendapat
ulama madzhab Maliki dan juga Asysyafi'i. sangatlah aneh,
mereka menggugurkan pemberian maaf ahli waris sebelum
diwajibkan qishash atau diSat Padahal, ahli unris adalah pihak

lnng memiliki dan yang berhak atasnya.

Selanjutnya, mereka memperbolehkan pemberian maaf
korban dalam perkara yang tidak wajib baginya semasa masih
hidup -yaitu dipt dan qishash.- Juga, tdak wajib paska
kematiann5n. Inilah batas penalaran mereka. -Hanya kepada Allah
kami memohon taufik.-

Abu Muhammad berkata, Sementara orcng yang
terkena cedera seperti luka, potong, atau pecah, lalu memberi
maaf pelakunya saja, atau pelaku berikut tindakannya, maka
pemberian maaf atas tindakan pelaku ini batal, seperti keterangan
di depan, karena dia belum wajib melakukan itu.
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Sedangkan pemberian maaf kortan terhadap orang yang

mencederainya itu diperbolehkan, karena itu haknya. Demikian ini

karena korban telah wajib melakukan qishash dalam kasus

pemecahan anggota tubuh atau membayar tebusan dalam kasus

luka. K€fika dia memaafkan berarti dia memaafkan atas haknya

sendiri pada saat kejadian.

Jika kortan meninggal akibat cdera tersebut atau cedera

ihr mengakibatkan kerusakan anggota tubuh yang lain, maka

korban berhak melakukan qishash pada anggota tubuh lain dari

pelaku, karena sekarang korban dan para walinya berhak

melakukan hukuman mati dengan pedang secara khusus, bukan

seperti cara pelaku mencederai korbannya. Sebab, kortan berhak

meng-qishash seluruh pencederaan ini, lalu memaafkann5a,

sehingga qishaslrnya gugur, dan yang tersisa hanyalah kasus

pelenyapan nyawa (akibat ceaera tersebut), dan korban dalam hal

ini tidak berhak memaafkan.

Kasus kematian korban ini menjadi hak para ahli warisnSra.

Merekalah yang berhak mengeksekusi pelaku. Karena ahli waris

adalah eksekutomya. Kemudian batallah cara meng-qishash seperti

pencederaan yang dilakukan pelaku terhadap korban- Ulama

sepakat, bahwa pencederaan ini tdak dikenai qishash. Dan,

hukuman mati tersebut hanya dilakukan dengan pedang.

Begitu pula seandainya korban telah meng-qishash pelaku

dengan luka yang sama, kemudian korban meninggal dunia, maka

pelaku dalam hal ini dikenai hukuman mati dengan pedang.

Sebab, dia telah dikenai qishash atas tindak pencduaannya,

sehingga tidak merembet pada Snng lain.
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AIi berkata, Seandainya pelaku mencederai seseorang

dengan luka yang korbannya terkadang bisa bertahan hidup, atau

tidak mungkin bisa hidup, lalu uali korban menghukum pelaku

hinggu meninggal dunia sebelum kematian korban; maka bagi para

wali pelaku yang telah dihukum mati boleh mengeksekusi mati wali
mereka. Kemudian, jika pelaku pencederaan ifu meninggal dunia,

maka tidak ada hukum lain dalam kasus ini. Sebab, masing-masing

cedera ini tdak mengakibatkan kematian korbannya sampai

pelakunya meninggal dunia, karenanya tidak ada sanksi hukum di
sini. Mengingat, qishash telah batal akibat kematian pelaku.

Harta (dtryt atau tebusan akibat pencederaan) sepanjang

korban masih hidup dibebankan kepada selain pelaku. Yaitu, pada

ahli waris korban. Denda ini berasal dari aset ahli waris. Tidak ada

hak bagi pelaku, dan tidak denda sama sekali yang dibebankan
pada pelaku. Jadi, undak pencederaannya itu batal. Allah &
berfirman,

W$,6it-6371
'Setiap perbuatan dosa saeorang, diriryn sendii tnng

javnb. "(Qs. Al An'aam [6]: 164).

-Hanya kepada Allahlah kami memohon taufik.-

2082. Masalah' Wali korban memberi maaf atau
menarik dilntkemudian mengeksehrsi pelaku.
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Ali berkatar Para ulama berbeda pendapat mengenai

masalah ini.

Sekelompok ulama berpendapat: Dia dikenai hukuman

mati, seperti keterangan yang diceritakan kepada kami oleh

AHullah bin Rabi'; hnu Mufanij menceritakan kepada kami,

Qasim bin Ashbagh meriwayatkan kepada kami, hnu Wadhdhah

menceritakan kepada kami, Sahnun menceritakan kepada kami,

hnu Wahab menceritakan kepada kami, Yunus menceritakan

kepada kami, dia menuhrkan: Aku bertanya pada hnu Syibah

tentang seseorang yang membunuh orang lain, kemudian

berdamai, lalu membayar d,lnt dan kemudian membunuhnp?

hnu Syihab menanggapi, bahwa menunrt kami, pelaku dikenai

qishash agar jera, dan walinya berhak memberi maaf, iika

menghendaki.

Hammam menceritakan kepada kami; Abdullah bin

Muhammad bin Ali Al Baji menceritakan kepada kami, AMullah

bin Yunus menceritakan kepada kami, Baqi bin Makhlad

menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah

menceritakan kepada kami, AMurrahman bin Mahdi menceritakan

kepada kami, dari Al Qasim bin Al Fadhal, dari Harun, dari

Ikrimah mengenai orang yang menjafuhkan hukuman mati

padahal sudah menarik ditd dan pelaku. Ikrimah menjawab, dia

dihukum mati. Perhatikan firman Allah & berikut,

li: .5rii',13 ,^y3 ''i tsigt ;3
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"Ehnngskpa yang melampaui batas setelah ifu, maka ia
akan mendapat azab yang sangat pedih. " (Qs. Al Baqarah [2]:
178).

Sekelompok ulama yang lain berpendapat: Pelaku tindakan

ini fidak dihukum mati, ini seperti keterangan yang kami

riwaSntkan dengan sanad tersebut yang bersumber dari Abu Bakar

bin Abu Syaibah; Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada

kami, dari Hammad bin Salamah, dari Yunus bin Ubaid, dari Al
Hasan berkenaan dengan orcmg png membunuh pelaku setelah

menari diyat dainya. AI Hasan mengatakan, ia dikenai di5nt darr

tidak dijatuhi hukuman mati.

Abu Muhammad berkata: Ketika para ulama berbeda

pandangan, -seperti kami setutkan di depan,- kita wajib
menganalisanya unfuk mengetahui mana pendapat yang benar,

Ialu mengikutinya -atas pertolongan dan karunia Allah.- Kami

menganalisa beberapa pendapat di atas.

Kami dapati Rasulullah # p.-uh bersabda,

;; xi;l1i
$/

t-:;u-, 9r,n Gtli, 'rX. ii'Ji u
.tjk-'o:t CLi S;st tr;f,l('rf (L:G:-€

"Anggota keluarga siap tnng terbunuh setelah

pem5ntaanku ini maka keluargan5n diberi dua pilihan: menarik
d$nt abu menjafuhkan hukuman mati." Atau, dengan pemyataan

Snng semakna.
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Benar, Rasulullah $ hanya menetapkan salah sahr dari dua

hal kepada keluarga korban, yartu digf atau qishash.aT Beliau

tidak menetapkan keduanya secara bersamaan. Apabila keluar

bentuk menjalankan hukuman mati terhadap pelaku, maka dia

tidak memperoleh drlrt, sebaliknya, jika menarik d,yut dia tidak

melakukan hukuman mati. Demililan nash yang telah ditetapkan

oleh Rasulullah #.
Kami juga menemukan, bahwa jika keluarga korban telah

memberi maaf dan menarik d,lrt, maka harta ifu halal baginya dan

menjadi haknya, dan batal hak keluarga untuk merry'qishash.

Berdasarkan nash, mereka tidak boleh melakukan dua perkara ini

secara bersamaan. Ketika hak mereka untuk qishash batal, maka

gishash ini haram dan diyatmenjadi halal.

Andaisaja qishash tidak diharamkan, tentu diyatndak halal.

Apabila qishash diharamkan, berarti keluarga korban telah

membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah &. Ketika mereka

membunuh jiwa yang diharamkan, maka qishash wajib dualankan

dalam kasus ini, hal ini berdasarkan saMa Rasulullah $,

t*\ a:f,;-v;vr * 'fit ?t'H Y
,'

,y:t
o

t-.*.CJ

,r/

J, ')f )C\'rx. ;:)')'t fq-\'rx.;
o.a 

c<',f -*.,/,

47 Dahrn naskah no. 45 tertulis, "Memberi rnaaf'"
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"Darah seorang muslim tidak halal kecuali sebab salah safu

dari tiga perkara: Orang yang kaftr setelah beiman, atau berzina

setelah berctafus muhshan, abu membunuh iiorra yang frdak

membunuh jiwa yang lain.'

Jika ditanyakant Bukankah tindakan ini (membunuh pelaku

setelah menarik korban) termasuk membunuh jiwa secara adil?

Maka kami menanggapi demikian: Membunuh jiwa dibalas

dengan membunuh tidak dihalalkan kecuali telah dihalalkan oleh

Allah & melalui lisan Nabi $. Allah & hanya menghalalkan

qishash, jika keluarga korban memilihnya, dan bukan memilih

diyat Sedangkan, jika mereka memilih dryt, maka Allah @ telah

mengharamkan jiwa tersebut, karena Allah hanya memberikan dua

opsi.

Siapa saja yang mengklaim. sesuatu yang benar-benar halal

sebagai suatu yang haram dalam kasr.rs ini, berarti dia telah bertuat

batil. [.ain halnya jika ldaimnya didukung oleh nash atau ijma'.

Dipastikan benar, bahwa digt itu halal bagi keluarga korban, dan

bagian dari aset mereka jika mereka telah mengambilnya. Benar

pula, pengharaman qishash bagi keluarga korban, dalam kondisi

demikian, tanpa perbedaan pendapat. Sebab, tidak ada seorang

pun di muka bumi yang menghimpun dua perkara ini secara

bersamaan ;8 d$at dan qishash.

Tidak disangsikan lagi dalam keterangan lnng kami

kemukakan: Siapa yang mengklaim bahwa nyawa yang benar

haram bagi mereka berubah menjadi halal; bahwa diyat yang

mereka ambil adalah halal, maka diharamkan baginya. Pemyataan

'18 Dahm naskah no. 14 tertulis, "Seluruhn1a.."
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ini bisa dibenarkan jika didukung Al Qur'an atau sunnah. Tidak

ada jalan lain bagi mereka kecuali dengan membuktikan dalil

tersebut. -Hanya Allahlah tempat kami memohon taufik'-

2083. Masalah' Apakah boleh melakukan hukuman

qishashdi tanah suci?

Ali berkata: Para ulama berteda pendapat dalam kasus

ini. Sekelompok ulama berpendapat: Pelaku tidak boleh di-qishash

di tanah suci.

Pendapat ini sesuai dengan keterangan yang diceritakan

kepada kami oleh Humam; hnu Mufarrij menceritakan kepada

kami, hnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari

menceritakan kepada kami, Auurrazzaq menceritakan kepada

kami, Ma'mar menceritakan kepada karni, dari hnu Thawus, dari

bapaknln, dari hnu Abbas, dia menufurkan: "Siapa saja yang

membunuh atau mencuri di tanah suci, atau di tanah halal

kemudian masuk tanah suci, maka dia tidak boleh ditemani, tidak

diajak bicara, tidak boleh disakifi, dan membimbingnya hingga

keluar tanah suci lalu dilatuhi hukuman .6ad

Siapa yang membunuh atau mencuri, lalu ditangkap di

tanah halal, kemudian dibawa masuk ke tanah suci; sementara

keluarga korban ingin menjalankan hukuman terhadapnya, mereka

mesti membawa orang ini keluar dari tanah suci menuju tanah

halal.
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Jika seseorang melakukan pembunuhan atau pencurian di
tanah suci, maka ia dikenai hukuman di tanah suci. lbnu Abbas
tidak sependapat dengan hnu Az-Zuban dalam kasus penjahat
yang ditangkap di tanah halal kemudian dibawa masuk ke tanah
suci, kemudian dikeluarkan dari tanah halal dan dijatuhi hukuman
mati.

Pendapat lain dinisbatkan pada Abdurrazzaq; hnu Uyainah
menceritakan kepadaku dari hrahim bin Maisarah, dari Thawus,

dari hnu Abbas, terkait orang yang membunuh di tanah halal

kemudian masuk ke tanah suci. hnu Abbas berkomentar: Dia
fidak boleh ditemani, tidak boleh diajak bicara, Udak boleh
bertransaksi, dan tidak boleh disakiti.

Orang itu dibawa ke hadapan hnu Abbas. Dikatakan
padanya, "Fulan, takutlah kepada Allah atas darah fulan. Keluarlah
dari bertagai tindakan haram."

Yahya bin AMurmhman bin Mas'ud menceritakan kepada
kami, Ahmad bin Duhaim menceritakan kepada kami, hrahim bin
Hammad menceritakan kepada kami, Isma'il bin Ishaq

menceritakan kepada kami, Ali bin AMullah bin Al Madini
menceritakan kepada kami, Sufuan bin Uyainah menceritakan

kepada kami, hrahim bin Maisarah mengabarkan kepadaku -dia
seorcmg yang tsiqah dan terpercaya-, dia menufurkan: Alm
mendengar Thawus berkata: Aku mendengar hnu Abbas
mengatakan: "Siapa yang dikenai hukuman had kemudian masuk
ke tanah suci, maka ia tidak boleh ditemani dan tidak boleh
berhansaksi dengannya. Kalangan berwajib yang mencarinya,

menasihati, 'Fulan, takutlah kepada Allah atas darah fulan.
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Keluarlah dari berbagai tindakan haram.' Jika dia keluar dari tanah

suci, maka hukuman hadbisa dilaksanakan."

Pendapat berikutnya berasal dari Isma'il; Sulaiman bin

Harb menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah

menceritakan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari hnu Abbas,

berkenaan dengan firman Allah El,

"tlr;6(rti; Ji\tlr6
"(Di antanng) maqam lbmhim.4g Ekrangsiap wng

memasukin5n (Baitullah) ananlah dia. " lQs. Aali Imraan [3]: 97)-

hnu Abbas berkata, "Apabila seseorang melalnrkan

tindakan kriminal kemudian masuk ke wilayah tanah suci, ia tidak

boleh diberikan tempat tinggal, tidak boleh berjual-beli, Udak boleh

diberi makan, dan tidak boleh diberi minum, hingga ia keluar dari

tanah suci, dan lalu ditangkap."

Diriwagntkan dari jahr periwayatan AMurrazzaq, dia

berkata: hnu Juraij menufurkan: Alnr mendengar lbnu Abu Husain

menceritakan dari Ikrimah bin Khalid, dia berkata: Umar bin Al

Khaththab mengatakan, "Seandainya aku menemukan pembunuh

Al Khaththab di sana -tanah suci Makkah- aku tdak akan

menyenhrhnya sebelum dia keluar dari sana."

Ibnu Jurarj mengatakan: Abu Az-Zubair menceritakan

kepadaku, dia berkata: hnu Umar mengatakan: "Seandainya aku

menemukan pembunuh Umar di sana -tanah suci Makkah- aku

tidak akan menghardiknya. "

nt Uh. Qs. Al Baqarah l2l : 125.
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Diriwayatkan dari Atha', dari hnu Abbas, dia mengatakan:
"Seandainya aku menemukan pembunuh bapakku di tanah suci,

aku tidak akan memukulnya."

Atha' mengatakan: Bulan-bulan haram juga sama seperti

hukum tanah suci dalam masalah ini.

Az-Zuhn berpendapat: Siapa yang membunuh di tanah

suci, maka ia dihukum mati di tanah suci; siapa yang membunuh

di tanah halal, kemudian masuk tanah suci, maka ia dikeluarkan ke
tanah halal tersebut kemudian dihukum mati di sana.

Az-Zvhn menambahkan: Demikian ajaran sunah. Pendapat

ini dikemukakan oleh Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, dan Ishaq.

Abu Muhammad berkata: Diriwayatkan keterangan

yang berbeda dari Sekelompok uiama [dan sesuatu yang dianggap

bertentangan dengannyal.so Yaitu, keterangan yang diceritakan

kepada kami oleh Yahya bin AMurrahman bin Mas'ud; Ahmad
bin Dahim menceritakan kepada kami, hrahim bin Hammad

menceritakan kepada kami, Isma'il bin Ishaq menceritakan kepada

kami, Abdullah bin Muadz menceritakan kepada kami, bapakku

menceritakan kepada kami, Asy'ats bin Abdul Malik menceritakan
kepada kami dari Al Hasan, mengenai firman Allah 8[,

't t;i,%i;;1

s0 Tambahan ini berasal dari naskah no. 14.
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"Siapa saia yang memasukinya (Baitullah), amanlah dia'"

(Qs. Aali Imraan [3]: 97).

Al Hasan berkomentar, "Ketentuan tersebut berlaku pada

masa jahiliyah. Sementara saat ini, seandainya seseorang mencuri

di tanah suci, maka ia dikenai hukuman potong tangan; jika dia

membunuh, ia dihukum mati. Bahkan, seandainya berhasil

menangkap kaum musyrikin (musuh yang memerangi) di tanah

suci, mereka pun boleh diPerangi."

Diriwayratkan dari Rabi'ah bin Abu AMurrahman; dia

berkata terkait orang yang mencelerar orang lain di tanah suci,

bahwa pelaku dikenai qishash di sana. Begitu pun seandainya

seseoftmg melukai orang lain di tanah halal, dra di-qishash di tanah

suci, dan dimana pun dia berhasil ditangkap.

Demikian ini pendapat Malik, AsySyafi'i, Abu Sulaiman,

dan ashab mereka.

Abu Muhammad berkata: Mereka ini dari kalangan

sahabat seperti umar bin Al Kaththab dan pukanya, Abdullah,

hnu Abbas, hnu Az-Zuban, dan Abu Sy,rtaih -seperti keterangan

37ang akan aku sampaikan setelah ini, insya Allah- dan tidak ada

seorang sahabat pun yang menyanggah pendapat mereka'

Sementara dari kalangan tabi'in yaitu Atha', Ubaid bin

Umar, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Az-Z)ht'I, dan lain-lain'

keterangan tersebut dikabarkan dari para ulama mereka. Yaitu,

para tabi'in yang berasal dari Madinah. Dikabarkan bahwa sunnah

memberlakukan afuran tersebut, menurut argumen ulama yang
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berseberangan dengan keterangan sebelumnya, selain riwayaFl

dari Rabi'ah.

Sedangkan pemyataan Qatadah dan Al Hasan Udak

bertentangan dengan orang yang telah kami sebutkan di depan.

Sebab, Al Hasan hanya menginformasikan berita yang beliau

dapat dari seseorang pada masa jahiliyah. Dia tidak mengatakan

bahwa Islam menyampaikan ajaran yang berbeda dengan praktik

itu.

Sementara Qatadah fidak menyatakan, "Orang yang

mengalirkan darah di tanah halal, ia di-qishash di tanah suci." Jadi,

batal sudah argumen mereka dengan pemyataan Qatadah dan Al

Hasan.

Abu Muhammad berkatat Sebagian mereka menyang-

gah keterangan ini dengan ,qlasan yang kwang tepat. Ia
menyebutkan keterangan yang diceritakan kepada kami oleh

Ahmad bin Umar, Abdullah bin Al Hasan menceritakan kepada

kami, Ibrahim bin Muhammad menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Al Jahm menceritakan kepada kami, Ahmad bin

Ai Haitsam menceritakan kepada kami, Abbad bin Al Awwam

menceritakan kepada kami, dari Sufun bin Al Husain, dari Al

Hakarn, dari Mujahid, dari hnu Abbas, dia mengatakan:

"Ada dua ayat yartg di-nasal<h dari surah ini (Al Maa'idah),
L

yaitu ayat N Qalaa'id, e A;t f '# # itQ oV "Jika

51 Dalam naskah no. 14 tertulis, "Keterangan tersebut telah leqnt dengan
argumen png bertentangan dengannya, selain satu riwayat."
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merel<a (onng Yahudil datang kepadamu (Muhammad untuk

meminb pufusan), maka benlah pufusan di antara mereka abu

berpalinllah dai mereka."(Qs. Al Maa'idah [5]: 741. Dia berdalih,

bahwa pertedaan pendapat ini berasal dari pemyataan hnu

Abbas.

Abu Muhammad berkata: Ini kebohongan dan dusta

besar. Memang benar bahwa firman Allah &,

7j Gflt1;irg #)i{3 8t F\:,i.,
'g#ti 

&j i$ir'ofr iwt eii\'tyLY- s ; $t
'Janganlah karnu melanggar syiar-syiar kesucian Allah,sz

dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan hamm,fi iangan

(mengganggu) hady (heunn-hanan lrurbanF dan qalaa'id

(heown-heunn kufran Wng diberi tanda),ss dan iangan (Wk)

mengganggu oftng-oftng tnng menguniungi kifulhanm; mereka

sz Syiar4yiarkesucian Allah ialah segala amalan yang dilakukan dalam rarEka

ibadah haji sepert tata cara melalrukan Awaf dan sa'i, serta tenpat-tempat

mengerjakannp, seperti Ka'bah, Shafa dan Marwa.
tt Bulan haram ialah Darha'dah, Darlhiijah, Mutraram dan Raiab. Pada

btrlan-bulan itu dilarans melakukan pePerangan.
* Hadju ialah heunn grang disembelih sebagai pengganti ldanl pekeiaarr

wajib yang ditinggalkan, atau sebagai denda karena melanggar hal-hal Sang

tedarang di dalam ibadah haji.
tt galaa 'rd adalah he*ran hady,t rrang diberi H*9, agar diketahui otang'

bahwa hannn ihr telah ditetapkan untuk dibawa ke Ka'bah.
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mencai karunia dan keridhaan Tuhannya.56" (Qs. Al Maa'idah

[5], 21. Bahwa menumt satu pendapat, yang di-nasakh hanya

afuran tentang qalaa'riy'saja.

Hal itu pun seperti keterangan yang diceritakan kepada
kami oleh Abu Sa'id Al Ja'fari; Muhammad bin Ali Al Maqburi
menceritakan kepada kami, Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin
Isma'il menceritakan kepada kami, Abu Ja'far Ath-Thahawi
menceritakan kepada kami, Salamah bin Syabib menceritakan

kepada kami, Abdunazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar
menceritakan kepada kami, dari Qatadah, lalu periwayat mengutip
ayat di atas.

Qatadah mengatakan: Ayat ini telah di-nasakh. Dahulu
pada masa jahiliyah setiap orang yang pergi haji menggunakan

kalung dari pintalan rambut, dan fidak seorang pun boleh
mengganggunya. Ketika ia telah berkalung rambut, seorang pun
tidak boleh mengganggunya. Saat ifu orang musyrik tidak boleh
memasuki Baitullah. Allah & lalu memerintahkan untuk tidak

memerangi kaum musyrikin pada bulan-bulan haram dan di dekat
Baitullah.

Kemudian, ayat ni di-nasakh dengan firman-Nya, iji6

iSgt L" 'ctlSfit 'Maka penngilah oftng-oftng musyrik

dimana saja kamu temui," (as. At-Taubah t9l' 5). Demikian
penjelasan pendapat Qatadah. Penasal<han qalaa'id,

* Y-g dimaksud dengan karunia di sini ialah kzuntungan yang diberikan
Allah dalam perjalanan ibadah haji, sedangkan keridhaan Allah ialah pahala
arnalan haji.
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menurutryra, fidaklah tepat. Mana dalil yang mengindikasikan

bahwa orang yang berpendapat penasaklran qalaa 'i'ilmen5nlahi

orang yang berpandangan, bahwa hukuman had ndak boleh

dilal$kan di tanah suci dan orang tidak boleh dijatuhi hukuman

mati di sana. orang Snng beragama semestinSla malu bersikap

masa bodoh seperti ini dan mengikuti hawa nafsrnya dalam

perkara batil.

Qalaa 'idyang dimalrsud apt di atas secara teksh.ral, adalah

kaLrng 3nng dipasang di leher her,rnn hdry, yang tidak halal

dilepas.

Abu Muhammad berkatat Kami mengetahui ulama

madzhab Maliki dan Asysyafi'i sangat memperrnasalahkan sikap

menentang sahabat, jika pendapatnln sejalan dengan taklid

mereka. Padahal, dalam kasus ini, mereka merSnlahi lima orang

sahabat yang tdak ada seorang sahabatpun menpnggah

pendapatnp. Mereka juga menlBlahi Al Qur'an dan Swnahyarg

shahih, seperti yang akan dikemulokan nanti. Instm Alkh-

tebih aneh dari semua ini, adalah aqlumen kelompok

ulama ini dengan pendapat Ibnu Khathal, -Orang Sang dahulu

pemah bergelantungan di selambu Ka'bah.- Telah ditegaskan oleh

Rasulullah #t, bahwa peristiwa ini berlaku khusus bagl hnu

Khathal. Tindakan tersebut udak halal dilakukan oleh siapapun

setelah ihr, seperti yang akan kami;elaskan di depan- Inqn Alkh.
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Ali berkata: Allah $ berfirman,

"(Di antaranya) maqam lbrahim. Barangsiapa yang

memasukinya (Baitullah) amanlah dia." lQs. Aali Imraan [3]: 97).

Perintah dari Allah is ini berfungsi sebagai kabar. Pendapat

seputar ayat ini tidak lepas dari pro-kontra apakah redaksi ayat di

atas termasuk kabar atau perintah. Pendapat bahwa ayat ini

bersifat kabar dapat dipatahkan, karena kami menemukan kaum

Qaramithah kafir -semoga Allah melaknat mereka- telah

membunuh kaum muslimin di tanah suci.

Kami juga menemukan informasi bahwa Yazid bin

Muawiyah dan Al Hajjaj yang fasik telah membunuh orang-orang

yang haram dibunuh di tanah suci. Maka, jelaslah ayat di atas

merupakan perintah dari Allah @, karena tidak ada indikasi makna

yang lain. Orang yang mengklaim ayat ini hanya berisi informasi

dari Allah S tentang kebiasaan kaum jahiliyah, ia telah berdusta.

Sebab, ia menisbatkan informasi kepada Allah, padahal Allah yang

tidak pemah menyampaikannya.

Allah S berfirman,

{ (, ;'(e i}fi ;v6rx" -*ii i u, fi\ig} 6,

@eg
"Dan (mengharamkan) kamu mernpercekutul<an Allah

dengan sesuafu, Dia tidak menunnkan alasan unfuk

L(rti;;;kyie
L

6:.
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itu, dan (menghanmkan) kamu membiarakan tentang Nlah apa

Wng tidak kamu kebhui. "(Qs. Al A'raaf [7]: 33).

Allah & jrgu berfirman,

{u ;i,i"yw J', "raar'r;A\ Fiycy
@5,53

"saunggwhn5n (syetan) ifu ha4n menyruh kamu agar

babuat jahat dan keji, dan mengabkan ap yang tidak larnu

kebhui tentang Allah."(Qs. Al Baqarah 121:1691.

Tidak mungkin Allah yang telah memuliakan tanah suci

pada masa jahilitah justu merendahkannya pada masa Islam.

Justu sebaliknya, Allah semakin menambah keagungan,

kehormatan, dan kemuliaan tanah suci pada era Islam.

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Al Bukhari;

Ubaid bin Isma'il menceritakan kepada kami, Usamah

menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari

bapakntn. Periwa5nt kemudian mengulas kejadian penaklukan

kota Makkah. Dalam hadits ini disebutkan: Sa'ad bin Ubadah

berkata pada Abu Sufuan, "Wahai Abu Sufyan, hari ini adalah hari

perang yang mencekam, hari dihalalkannya Ka'bah yang

diharamkan (unhrk berperang)." Ketika Rasulullah $ bertemu

dengan Abu Sufuan, dia bertanya, "Tahukan fuan apa png baru

saja diucapkan Sa'ad bin Ubadah?" Beliau bertanya, "Apa yang

dia katakan?." Dia menjawab, "Dia mengatakan ini dan ifu,"

Rasulullah $ bersabda, "Sa'ad bohong. Tetapi, ini adalah hari di
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saat Allah mengagungkan Ka'bah, hari di saat Ka'bah dipasangi

selambu... dan setentsnya."

Sebagian mereka berargumen dengan keterangan yang

kami riwayatkan dari jalur periwayatan Al Bukhari; Muhammad bin

Muqatil menceritakan kepada karni, Abdullah bin Al Mubarak

mengabarkan kepada kami, Yunus menceritakan kepada kami,

Urwah bin Az-Zubair mengabarkah kepadaku, dia menuturkan:

"Pada masa Rasulullah $ saat terjadi perang penaklukan kota

Makkah, ada seorang wanita mencuri. Kaum wanita ini memohon

suaka kepada Usamah bin Zaid.

Urwah menufurkan: Ketika Usamah menyampaikan kasus

wanita ihr kepada Rasulullah, raut muka beliau berubah. Beliau

bersabda, "fugkau berbiara padaku mengenai hukum had Allah?"

Usamah berkata, "Mohon ampuni aku, wahai Rasulullah."

Pada malam harinya Rasulullah menyampaikan pidato.

Beliau memuji Allah & dengan pujian yang semestinya, kemudian

bersaMa, "Amma ba'du. Sungguh, orang'orang sebelum kalian

binasa karena apabila oftng mulia dart kalangannSn mencui,

mereka membiarkannya. Tetapi iika orang lemah dari kalangannya

mencui, mereka menjatuhlan had. Demi Allah png diti

Muhammad ada pada gengganan-Nta, sandairyn Fathimah bnfi

Muhammad mencuri, pasti aku potong bnganryn.'

Selanjutrya, Rasulullah memerintahkan unfuk menjafuhkan

hukum potong tangan pada wanita ihr, akhimya tangan wanita ifu

pun dipotong." Aisyah melanjutkan hadits ini sampai selesai.
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Abu Muhammad berkata: Hadits ini tidak berkaitan

dengan pendapat mereka. Sebab, dalam hadits ini tidak disebutkan

bahwa wanita tersebut dipotong tangannya di tanah suci. Jika

praktik ini tidak disebutkan di sana, berarti ini tidak bisa menolak

nash N Qur'an. Kesimpulan yang diambil dari dalil Sunnah ini
bersifat asumsi, dan bukan suatu yang pasti. Bisa jadi Rasulullah

memerintahkan eksekusi hukum potong ifu di luar tanah suci, atau

di jalan.

Allah S berfirman,

"Saungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk

melaumn kebenaran "(Qs. Yuunus [10]: 36).

Selain ifu, hadits di atas secara zhahirsebenarnya murcal.

Sebagian orang 1l;ang tidak peduli dengan apa yang keluar

dari lisannya berpendapat: Makna firman Allah &, ,;i\AiC;
"q; i'( 5;! "(Di anbranya) maqan lbmhim. Barangsiapa tnng

memasukinya (Baitullah) amanlah dia." (Qs. Aali Imraan [3]: 97),

yaifu heuran buman akan aman jika berada di tanah suci. Selain

mendustakan Allah dan sengaja berbuat kebatilan, pendapat ini
juga sangat keliru ditinjau dari segi bahasa. Kata " man' dalam

bahasa fuab hanya ditulukan bagi makhluk berakal (manusia),

tidak digunakan unfuk hetvan.

W*''ot;1 #:iiy
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n;Atd;sut, 
-r*- 'ilS- & ,9t {a +i,}$"t; 'Dan

Apabila ada orang yang berpendapat: Sebenamya jaminan

keamanan ini57 hanya ada di maqam hrahim saja, berdasarkan

nash ayat tersebut.

Maka kami pun menjawabnya demikian: Allah & fidak

akan memerintahkan para hamba-Nya dengan sesuafu yang

mustahil dan tidak mungkin dilakukan. Jelas, setiap orang yang

punl,a indera yang sehat mengetahui, maqam hrahim bernrujud

sebuah bafu yang tidak orkup ditempati orang, dan orang tidak

mungkin bisa masuk ke dalamnya. Maksud maqam lbnhim adalah

seluruh wilayah tanah suci, seperti dikemukakan oleh Mujahid.

Apabila seseorang berpendapat, bahwa Allah & berfirman,

janganlah kamu perangi mereka di Masiidil haram, kecuali jika

mereka memerangi kamu di tempat ifu. Jika mereka memenngi

kamu, mala perangilah merel<a."(Qs. Al Baqarah [2]: 191).

Kami pun menanggapi demikian: Benar, demikian firman

Allah, dan demikian pula pendapat kami. Tidak halal memerangi

orang lain -baik musyrik maupun bukan,- di tanah suci Makkah.

Tetapi, (sebelum berperang) kami mengusir mereka terlebih dahulu

dari sana. Jika mereka telah keluar dan berada di tanah halal,

maka kami pun melaksanakan apa yang menjadi hukuman mereka

seperti hukuman mati, penahanan, atau siksaan.

Sebaliknya, jika mereka menolak keluar dari tanah suci

Makkah dan justru memerangi kita, maka dalam kondisi ini kita

57 Dalam naskah no. 14 tertulis, "Bahwa ini."
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pun memerangi mereka di tanah suci, seperti yang diperintahkan

oleh Allah &. Perlakuan yang sama kami berikan pada setiap

pemberontak dan penjahat dari kalangan umat Islam.

Jika mereka mengatakan: Allah @ berfirman, L" ij33t

:r$t; "Maka perangilah orang-oremg musyrik dimana aja

kamu temui...dan setemsnya." (Qs. At-Taubah [9]: 5).

Kami pun menanggapinya demikian: Allah & juga ber-

firman, \. 'iJ*!- & .Q ;rh + J.j*t; "Dan iansantah

kamu perangi merel<a di Masjidil Haram, kecuali jika mereka

mememngi kamu di tempat ifu. Jika mereka mememngi kanu,

mal<a pemngilah mereka. "(Qs.Al Baqarah [2]: 191).

Seluruh kalamullah dan janji-Nya adalah suatu png fardhu.

Tidak halal meninggalkan sebagian kakmullah karena sesuafu

yang lain, kecrrali melalui proses nasakh yang mq,rakinkan. Jadi,

kita wajib melaksanakan nash-nash seperti ini dan mengompromi-

kanryn. Kita mengecualikan suatu yang lebih kecil dari suafu 5rang

lebih besar. Sebab, selain itu tdak halal.

Kami memerangi kaum musyrikin dimana pun mereka

berada, selain di Masjidil Haram.

Apabila kami melaksanakan autran ini, maka lomi lnkin
telah menaati seluruh perintah Allah &. Sebaliknya, siapa saja

Sang menyalahi praktik ini, maka dia telah durhaka kepada Allah

pada salah satu dari dua ayat ini. Perbuatan ini jelas fidak halal.
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Hal ini seperti yang telah kami kemukakan di depan soal

kebijakan Amirul Mukminin AMullah bin Az-Zubair &. Ketika

orang-orang fasik menabuh genderang perang di tanah suci

Makkah, mereka yaitu Yazid, Amr bin Sa'id, Al Hushain bin

Namir, Al Hajjaj, para prajurit utusan, dan pasukan sultan, Az-

Zubair membalas serangan mereka r-mtuk membela diri dengan

cara yang baik. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

Auunahman bin AMullah bin Khalid menceritakan kepada

kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farbari

menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada

karni, Utsman bin Abu qpibah menceritakan kepada kami, Jarir

menceritakan kepada kami dari Manshur bin Al Mu'tamir, dari

Mujahid, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, dia menuhfkan:

Rasulullah S bersabda pada hari penaklukan Makkah,

'iftttl: $tn. $-z(Ut )k-
//

'"r.r, i:b,l
/ l/ ,O, ll//.ili ?d .Jt-*,ra,/ \ J- \)

hr L? \r z4/t$ o!, ,l':jb

;y;t; ir i|i ?t? 
';; f\\i, ',trfur

'{t e *:u* JqtU'f 'rr,YVr i;
.il' {'--e rt? *:q a*r r! ;U
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"|rt;\);:^;, k'tt k"g )ex-\ iqt f't-

t>t; ;ilr)w?;\\ffi
"Tidak ada hijrah, melainkan jihad dan niat. Jika kalian

dimintai maka alonglah. Sungguh, ini negei yang

telah dimuliakan oleh Nlah & puda hai Da menciptakan langit

dan bumi. Ia tanah suci berkat kemuliaan Allah @ hingga Hari

Kiamat. Sungguh, tidak seorang pun sebelumku halal berpenng di

setna, dan tidak halal bagi kecuali suafu waktu di siang hari. Ia

adalah tanah suci berkat kemuliaan Allah hingga Hai Kiamat

Pohon dwinya tidak boleh dicabut. Hewan buruannya tidak boleh

diangkap. Banng temuannSm fidak boleh dipungut kecuali olelt

oftng Wng akan mengumumkan4n. RumpuhSn ddak boleh

dipotong."

Al Abbas berkata, "Wahai Rasulullah, kecuali rumptrt

idzl<hir karena ia sangat dibutrfikan unfuk h-rkang besi dan rumah-

rumah mereka?" Beliau bersaMa, "Kecuali idzl<hir."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim bin Al Hajjaj;

Zuhair bin Hart menceritakan kepada kami, Al Walid bin Muslim

menceritakan kepada kami, Al Auza'i menceritakan kepada kami

dari Yahya bin Abu Katsir, Abu Salamah bin Auf menceritakan

kepadaku, Abu Hurairah menceritakan kepada kami, dia

menufurkan:

Pada saat Allah & menaklukkan Makkah untuk

Rasulullah $$, beliau berdiri di hadapan umat manusia, lalu

memuja dan muji Allah. Beliau kemudian bersabda,
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//a /o ,\4/a

a 
'rror,

) d-rtik *:u J; il
tW LL) 6J f .Ht o;,rltli;ut o!

t#Lj

*:u l; J 6L') ,v ,r o; J,'d' 6t:
cz"t6.r'

,F l: ri?'* .H'lt t^:tb'jir" 6>u..

.r;.JI".l,:itL\LtL

'Sungguh, Allah @ mencqah psukan gaiah dan Makkah

dan memberikan kekuaaan daenh ini kepada Rasul-N5n dan

kaum mukninin Sungguh, ia tidak halal bagi seonng pun

sebefumku. Ia pemah dkalalkan bagiku sesaat di waktu siang.

Sungguh, ia juga tidak akan W-uh halal bagi orang sesudahku.

IGrena itu, binatang buruannya tidak boleh diangl<ap. Pohon

berdurinSn tidak boleh diabuti. Dan, barang hilangryn tidak halal

kecuali bagi pencarirym. " Dan, setensnya hrngga akhir hadits ini

yang difuhrp dengan menyebutkan tanaman idzlthir-

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim;

Qutaibah bin Laits bin Sa'ad menceritakan kepada kami dari Sa'id

bin Abu Sa'id, dari Abu Syuraih Al Adawi, dia berkata pada Umar

bin Sa'id yang telah mengirim pasukan ke Makkah: "lzinkan aku,

wahai Amir, menyampaikan padamu ucapan 5nng pemah

disaMakan oleh Rasulullah #b pada hari penaklukan Makkah. Dua

telingaku mendengamya, hatiku memahaminya, dan kedua mataku

melihatr5ra saat beliau berpidato.
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Beliau memuji dan memuja Allah S, kemudian bersabda,

,H )o .J,"

\)t1; A'd#Joi ;\i r';t, !u)b'i f ;U
I' i- t )qrl*;L('ot;k}* A'6-
l;)o;f hr t1 ,f;"i,Q*3,11 \t ,u

t#Hil;ii,' q?'. ;ot

I z z - t / o lQ /

tii'a"ut-, W, J,oj Ct:) E'u;V l)

hr

o1,b)s
I

9o
;)a'n
;'- 

J ,i\t, -zlzot o .-/

Wf .>:Le

.+..Jatbfur

"Sungguh Allah telah menghanmkan Makkah, dan onng:
omng tidak menghararnkannya. I{arena ifu, tidak halal bagi onng

wng beriman kepada Allah dan Hari,4l<hir mengalirkan danh di
sana dan tidak boleh menebang pohon di sana. Jika saeonng
diben kemurahan untuk mememngi Rasulullah $ di sana,

katakanlah, 'Sungguh Allah, mengizinkan Rasul-N5n dan tidak

mengizinkan kalian.'

Sungguh, Dia mengizinlanku di sana sesaat di unktu siang.

Sungguh, keharamannya hai ini telah kembali seperti kehanman

kemarin. Hendaklah omng tnng menjnksikan mentnmryil<an

pada orang tmng tidak hadir."

,#";s ti
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Ditanyakan kepada Abu Syraih, "Apa yang dikatakan Amr

padamu?" Dia menjawab: Amr berkata, "Aku lebih tahu soal itu

daripadamu, wahai Abu Syrraih. Sesungguhnya, tanah suci tidak

melindungi orang yang maksiat dan orang yang lari dari medan

perang."

Abu Muhammad berkata: Tiada kemuliaan bagi orang

png ditempeleng setan dan pasukan orang fasik. Dia mengaku

lebih alim dari seorang sahabat Rasulullah & mengenai

keterangan yang didengamya langsung dari mulut Rasululah #t.
Innalillahi wa inna ilaihi miiun atas musibah yang menimpa Islam,

kemudian atas berlipatgandanyn bencana dari orang 5rang bersaksi

akan berhujjah dalam kisah ini dengan pemyataan omng fasik;

Amr bin Sa'id yang menentang Rasulullah $. Kemudian, dia

berbicara tentang agama Allah @, memuliakan oftmg-orang lnng
lemah bahwa dia seorang alim. Tidak ada orang yang bermaksiat

kepada Allah & dan Rasul-Nya $ selain si fasik Amr bin Sa'id,

dan orang yang mencintai dan bertaklid padanln. ndak ada orang

yang mengobarkan peperangan di dunia dan akhirat selain diri,

dan orang yang mengangkat, mendukung, dan membenarkan

ucapannya.

Abu Muhammad menyntalen: Kutipan ini diriwayat-

kan secara benmtut oleh tiga orang sahabat Rasulullah $: Abu

Hurairah, hnu Abbas, dan Abu S5nrmih. Mereka semua

meriwayatkan dari Rasulullah #i, bahwa beliau bersaMa,
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"sesungguhn5n Makkah diharaml<an oleh Nlah Ta'ala.'

Kita ketahui dengan yakin bahwa Rasulullah $ udak

mengharamkan Makkah secara khusus untuk berperang yang

diharamkan dengan ara zhalim, karena perang seperti ini haram

dilakukan di seluruh tempat di bumi ini. Akan tetapi, Rasulullah $
menegaskan, bahwa beliau hanya mengharamkan perang yang

justu diperintahkan di luar Makkah.

Rasulullah $ diperangi di Makkah. Tidak ada hukuman

mati kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Beliau melarang

berperang dengan pihak lain di sana, dan mengharamkan

berhujjah dengan keterangan ini pada kasus yang mirip.

Memotong tangan di sini sama dengan mengalirkan darah-

Demikian pula dengan qishash, sehingga ia tidak halal sama sekali

di Makkah.

Satu kaum berdalih dengan keterangan !/ang kami

dari jalur periwayatan Muslim, Yahya bin Yahn
menceritakan kepada kami, aku bertanya pada Malik: Ibnu Syihab

menceritakan kepada kami dari Anas, bahwa Nabi $ memasuki

Makloh dengan mengenakan topi besi. Ketika beliau melepasnya,

datanglah seorang pria lalu berkata, "Banu l&athal berganfungan

di selambung Ka'bah." "Bunuh dia!" kata beliau.

Abu Muhammad berkatar Hadits ini benar, namun ia

tidak bisa dfadikan hujjah buat mereka. Sebab, peristiwa tersebut

AlMuhalla - @l



terjadi pada saat beliau masuk Makkah pada tahun penaklukan

Makkah. Yaitu, pada saat Allah & menghalalkan Makkah untuk

beliau. Selanjutnya, pada hari kedua Rasulullah'$ mengabarkan,

bahwa Makkah telah kembali pada'keharamannya hingga Hari

Kiamat.

Kini tdak ada lagi kemusykilan dalam perkara tersebut.

Jaminan keamanan secara total wajib diberikan kepada setiap

oftrrg yang masuk Makloh; baik dari , qishash,

maupun had. -Harryakepada Allah kami memohon taufik.-

Apabila oftmg 1nng berhujjah dengan pendapat ini berkata:

Allah & berfirm *, ufilai. &{rS "Dan (terhadap) sauatu wng

dihormati berlaku (hukun) qishash." (Qs. Al Baqarah l2l: 194I
Srapa saja yang memsak kehormatan di tanah suci wajib, maka

dibalas dengan cara lnng satna di tanah suci?

Kami pun menanggapinya demikiant Dalil umum ini telah

dikhususkan densan firman Allah &, h: i( Xe! Ji siap

aja gng memasukin5m (Baitullah) dia aman. "(Qs. Aali Imraan [3],

97). A!/at ihr juga dikhususkan dengan saMa Rasulullah # y*s
mengharamkan Makkah. Sama sekali tidak boleh mengalirkan

darah di Makkah, kecuali orcmg yang diperangi oleh kaum

mr.rsyrikin di sana, dan menurut iima', hal ini bentuk melindungi

diri dari perbuatan zhalim. Memang benar Allah & tdak menolak

sama sekali, bahwa oftmg yang merusak kehormatan tanah suci,

maka kita balas perbuatan ihr dengan qishash. Namun, qishashfutr

dilaksanakan setelah pelaku dikeluarkan ke tanah halal. Demikian
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ini pendapat Umar bin Al Khaththab, Abdullah bin Umar, hnu
Abbas, Asy-Sya'bi, Sa'id bin Jubair, dan Al Hakam bin Utaibah.

Keterangan ini juga diriwayatkan dari Atha' dan kami

mengutipnya.

Mengenai larangan orang lain berjual beli dan berbicara

dengan pelaku kriminal di Makkah, Allah @ berfirman,

"Allah menghalalkan jual beli dan mengharankan iba.'
(Qs. Al Baqarah 121 275.\

Tidak boleh melarangnya dari jual beli tanpa dalil nasi dan

ima'. Begitu pun Allah & memerintahkan untuk menebarkan

salam. Ia tidak boleh dilarang kecuali berdasarkan nash atau ima'.

Apabila mereka berhujjah dengan pemyatan Abdurrahman

bin Famkh, dia menuturkan: Nafi'bin Abdul Harits, pejabat Umar

bin Al Khaththab untuk wilayah Makkah, membeli komplek

penjara dari Shafwan bin Uma5iyah bin Khalaf seharga 4 ribu. Jika

Umar rela, jual beli tersebut sah baginya. Sebaliknya, jika Umar

tidak rela, maka Shafiuan berhak atas uang 4 ribu tersebut.

Kamipun katakan kepada merekat Ada keterangan dari

sebagian salaf yang berbeda dengan riwayat ini. Misalnyn, seperti

keterangan yang diriwayatkan dari Thawus, bahwa dia

memakruhkan penjara di Makkah. Thawus beralasan, bahwa tidak

sepantasnya tempat penyiksaan (penjara) berada di dalam tempat

yang penuh rahmat (Makkah). Kami sependapat dengan ini.

g

\i)i;;r'€ii6i'i-Y,
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Apabila mereka menyanggah pendapat kami dengan

pandangan lain yang dikemukakan oleh Umar, Nafi, dan Shafi,rnn

dalam kasus ini.

Maka kami pun menjawab demikian: Kami udak

mengingkari hal ini, jika memang ia diwajibkan oleh Al Qur'an
dan Sunnah. Akan tetapi, jika kalian mengingkari ini, dan tidak

halal bagi kalian, lalu mengapa kalian mempertolehkan bersikap

berteda terhadap hadits ini, bahwa Umar menegaskan, "Maka

bagnlra jual beli tersebut. Jika ia tidak ridha, maka Shafwan

berhak atas uang 4 ribu".

. Prakuk seperti ini, menunrt selunrh kalangan yang

berseberangan dengan kami, dan disebut riba mumi. Dosanya

kembali pada mereka. Kehinaan iuga dituiukan pada sikap kontra

mereka terhadap apa lrang tidak dipertolehkan dalam menyikapi

perbedaan pendapat mereka; Umar, pukanya, Abu Sytraih, Ibnu

Abbas, dan hnu Az-Zuban. yaitu, larangan melalnrkan ekselnrsi

qishashdi Makkah.

Tidak ada seorang sahabat pun yang menlnnggah mereka.

Perrdapat mereka didukung oleh Al Qur'an dan Sunnah.

Rasulullah $ sendiri menyatakan ihr pada umat manusia pada hari

kedua penaklukan kota Makkah. Inilah ijma'yang shahih dan pasti

keberadaannya, bahwa seluruh sahabat berpendapat demikian.

Kita Udak punya dalih untuk menlnnggah firman Allah $, saMa,

dan hukum Rasulullah #. -Hutf kepada Allah kami memohon

taufik.-

t retl - At Muhaua

***



2084. Masalah' Apakah qishash atau had boleh

dilaksanakan pada bulan haram?

AIi berkata:: Allah $ berfirman,

Wari€rv*.:,r&b:g|.#

XSr).\crs b)q rfri fii*66g-
t\;1'd"b161*,r3i3-t1?4;'1,#e'J6t

W e';Ll'u,ii;' ifr '"4 Kr 4
"Mqe.ka bertanya Muhannad) tanbng

bqrcrg pda buhn hanm. I{abl<anlah, "Berpmng dalan
bulan itu adahh (dos) bmr. Tetapi manghalangi (onngl dan jalan

Alhh, in*ar ke@a-Nyta, (menghalangi oreng nasuld iulasiidil

Hamm, dan mangusir patduduk dari s*ibm5ta, lebk fuar

{,'i( f"?q &*ts rfi 
"at iw H)i

"Bulan hanm dengan bulan hanm, dan (terhadap) squafu

tnng dihormati berlaku kukun) qishash. Oleh sebab itu
bamngsiap menyerzng l<amu, naka seranglah dia setimpl
dangan serzngznnya terhadap l<amu. "(Qs.Al Baqarah l2lz 1941.

Allah & berftrman,
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(dosanya) dalam Allah. Sedangkan fib?atf8 lebih kejam

daripada pembunuhan "(Qs. Al Baqarah lzlt 2171.

Abu Muhammad berkata, Kami meriwayratkan dari jalur

periwayatan Abdurrazzaq; dari hnu Juraij, Aku bertanya pada

Atha': "R-agaimana menurutnu tentang oftmg yang membunuh di

tanah suci, dimana eksekusin5a dilakukan di sana?."

Atha' menanggapi: Di tempat yang dikehendaki keluarga

korban. hnu Juraij kembali bertanya, "Jika pelaku melakukan

pembunuhan di tanah halal, dan udak dieksekusi di tanah suci?"

Atha' menanggapi, "Begifu pula dengan bulan haram."

Riwayat lainnya dinisbatkan pada AMurrazzaq, dari

Ma'mar, dari Az-Zuhri, dia mengemukakan: "Bulan Allah Al
,4sham, fihr Rajab."

Az-Zuhn menambahkan: Kaum muslimin memuliakan

bulan-bulan haram, karena perbuatan zlzalim pada bulan tersebut

dosanln lebih berat.

Menurutnya, siapa yang membr.rnuh atau mencederai pada

bulan halal, ia tidak boleh dihukum mati pada bulan haram

sebelum tiba bulan halal. Allah & berfirman,

78 Fitnah di sini artinlra penganiaynan dan segala perbuatan yang

dimaksudkan untuk menindas Islam dan kaum Mtrslimin.

,w$uig #)i
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'Bulan haram dengan bulan hamm. " (Qs. Al Baqarah [2]:

t941.

Riwayat berikutrya dari Abdurrazzaqi dari Ibnu Juraij, dia

mengatakan: Atha' mengabarkan kepadaku, bahwa ada seorang

pria mencderai pada bulan halal, lalu Utsman bin Muhammad bin

Abu Sufuan hendak meng-qishaslrnya. -Stahrs Utsman kala itu

sebagai Amir pada bulan-bulan haram.- Ubaid bin Umair yang

berada di tengah kalang?n elit diuhrs untuk menemuinya, dia

menyampaikan: "Jangan eksekusi dia sebelum masuk bulan halal."

Abu Muhammad berkata: Ubaid bin Umair dan Az-

Zuhn tidak meriwayatkan agar orang yang melakukan tindakan

kriminal ada bulan halal untuk di-qishash pada bulan haram.

Ddiriwayatkan dari Atha' bin Abu Rabah, dia

meriwayatkan, bahwa orang yang membunuh pada bulan haram,

diekselmsi juga pada bulan haram. Namun, jika dia membunuh

pada bulan halal, maka ia tidak di-qishash pada bulan haram.

Demikian menurut pendapat para tabi'in besar dan pakar fikih

Makkah dan Madinah.

Ali berkata: Allah $ berfirman,
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"sesunggahnya iunlah bulan menurut Nlah ialah dua belas

bulan, (sebagaimana) dalam ketebpan Allah pada onktu Dia

menciptakan langit dan bumi, di anbmn5n ada empt bulan

hanm. Ifulah ketebpan) agzilna tnng lunts, maka ianganlah kamu

menzhalimi diimu datam hulan tnng empat) itu," (Qs-At-Taubah

[9]:36).

Allah & melarang perbuatan zhalim. Pertuatan zhalimyang

dilalukan pada bulan-bulan haram jauh lebih berat hukumannya

dibanding kezhalinran yang terjadi di luar bulan itu. Tidak halal

menambah informasi Slang fidak disampaikan oleh Allah.

Selanjufiya kami memikirkan ftrman Allah &, ifi Fti

,W\ #\ "Bulan hanm dengan bulan hamm-"Konselruensi ayat

ini, slapa saja yang membunuh atau mencederai pada bulan

haram, maka ia hanya boleh dieksekusi pada bulan halal- Wali

berhak melakukan qishash atau pencederaan ifu diberi pilihan;

boleh mengundur eksekusi sampai bulan haram -ini sesuai

dengan nash ayat- atau meninggalkan sebagian haknya. Ayat ini

tidak melarang praktik seperti itu, dan ini pendapat kami- -Hanya

kepada Allah kami memohon taufik.-
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Sementara firman Allah &, "1+ )Q +fri ,#i ,f '3$6-

"Merel<a bertanya kepadamu tentang peperangan Wda bulan

haram, " (Qs. Al Baqarah I2l: 2771. Ini berkenaan dengan perang,

dan tidak ada kaitannya dengan qishash.

Abu Muhammad berkata: Terhadap pelaku yang telah

divonis qishash, korban pencederaan atau wali korban boleh

mengundurkan eksekusi sampai bulan haram. Sebab, pelaku wajib

menanggung tindakan laiminal yang telah diperbuat, dan tidak

sepantasnya dilepas begifu saja. Tetapi, hukuman qishaslrnya

ditangguhkan, -menurut kesepakatan ulama,- dan dilarang

membiarkannya tanpa kejelasan waktu.

Abu Muhammad berkata' Sedangkan hukuman rlad
seperti rajam dan sebagainya dilaksanakan pada seluruh bulan

haram, karena Allah tidak mengeluarkan nash yang melarang

praktik ini, dan Rasulullah pun juga tidak melarangnya.

Bersegera melaksanakan ker,vajiban menunaikan hukuman

had jelas wajib. Kami mengetahui seandainya Allah menghendaki

unh.rk mengakhirkan eksekusi had dr luar bulan haram, tenfu Dia

menjelaskannya melalui lisan Rasulullah 8r, seperti yang beliau

jelaskan di tanah suci Makkah. Jika beliau tidak melakukan itu,

maka kami bersaksi dengan kesaksian Allah S, bahwa dia hanya

menjalankan hadpada bulan-bulan haram saja.

Pendapat yang sama berlaku pada tanah suci Madinah.
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"Dan Tuhanmu tidak fuW."lQg Marynm [19]' 64).

-Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

***

2085. Masalah, Membunuh orang yang lalat di depan

oftrng png sedang shalat.

Ali mengatakan: Orang yang hendak lenvat di depan orang

png sedang shalat; dengan pembatas maupun tanpa pembatas.

Orang yang hendak ler,r,rat di antara orang yang shalat dan

pembatas, atau di depan orang shalat, dalam hal ini terdapat

rincian hukum.

Jika tanpa menggunakan pembatas, hendaknya orang lnng
shalat menghalau orang lnng leuat di depannln- Jika ia
menyingkir dari sana, ini tdak masalah. Namun iika ia tidak mau

menyingkir, maka hendaklah orang png shalat itu membunuhnya.

Apabila orang 57ang shalat menghalau orang Sang lalat
hingga taAras, darahnp sia-sia, dan tidak dikenai sanksi apapun:

baik itu qishash, d,yut ataupun kafant Begitu pula jika dia

mematahkan anggota tubuh oftmg yang leuat di depann5ra.

Tetapi, jika tindakan tersebut justtr mengakibatkan orang yang

shalat ta,,r,ras, orang yang latat dikenai sanksi bempa, qishash,

d\nt, atau membayar tebusan.
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Dalil pendapat ini adalah, keterangan yang kami riwayatkan

dari jalur periwayatan Abu Daud, Musa bin Isma'il menceritakan

kepada kami, Sulaiman bin Al Mughirah menceritakan kepada

kami, dari Humaid, dia berkata: Abu Shalih mengatakan, "Aku

akan menceritakan padamu apa lnng aku lihat dan aku dengar

dari Abu Sa'id. Suatu hari Abu Sa'id mene,rnui Marwan, lantas

be*ata, 'Aku mendengar Rasulullah $ bersaMa,

'Apabila seori,ng dari kalian shalat menghadap sauafu

Wng dapt manghalangin5a dari omngrorang, lafu saeonng
hedak lqrat di depnnya, hendaklah dia menghalau sebisanSn.

Jika dia @g{1il, hendaHah ia dibunuh. SeswgSahnry dia

sjnithan."

Kami meriwaptkan dari jalur periwayatan ahmad bin

Syr'aib, Muhammad bin Muhammad bin Mas'abh Ash-Shuri

mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Al Mubarak Ash-Shuri

menceritakan kepada kami, AMul Aziz bin Muhammad Ad-

Darawardi menceritakan kepada kami, dari Shafimn bin Salim,

dari Atha' bin Yasar, dari Abu Sa'id Al Khudri: Ketika Abu Sa'id

sedang shalat, seorang puba Marwan ler,vat di depannya. Abu

Sa'id menghalaunya, dia bergeming; lalu memukulnya. Anak

AlMuhalta - lilD|



keluar dari tempat shalat sambil menangis, menemui Marwan, dan

menceritakan perbuatan Abu Sa'id padanya.

Marwan berkata pada Abu Sa'id, "Mengapa engkau pukul

keponakanmu?" "Aku tidak memukulnya. Sebenamya aku

memukul syaithan. Aku mendengar Rasulullah,$ bersabda,

tLG /6t'u;:ilG ;y
,il"oy ,LtLb$::'StAu

ti\
'ot;;ll

iLi J,"

t^ cp

i/ta oy,ih)ili Jt"ov

ol / / oz At.
tJ.l'$J..a.Jt- - L)-. J

iz

otb;, ,r,)ttil1

Apabila seorang dari kalian sdang shalat, lalu saeorang
ingn lewat di depannya, halaulah dia semampu4n. Jika dia

enggzn beranjak, hendaHah dia membunuhn5n, l<arena

saungguhnjm dia syaitan'. "

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; dari

Rasulullah fu , diabersaMa,

"Jika dia enggan beranjak, hendaklah dia membunuhn5m.

Sungguh, Qarin bersamanSn- "

Siapa lnng membunuh (orang yang lalat di depan orang

shalat), seperti diperintahkan oleh Rasululluh #, berarti dia telah

bertuat baik. Allah {$ berfirman,
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"Tidak ada alasan aF pun unfuk menyalahkan oftng-o,zng

tnng bertuat baik.'(Qs. ArTaubah [9]: 91).

Jika dia orang yang berbuat baik, berarti bukan orang yang

melampui batas; dan jika tidak melampaui batas berarti dia tidak

dikenai qishash dan dipt Dia juga bukan pembunuh karena

tersalah yang dikenai sanksi kafant

Seandainya orang yang shalat bisa menghalau orang lnng
lewat di depannya, tetapi dengan sengaja dia membunuhnya,

maka pelaku dikenai hukuman qishash, karena dalam kasr:s ini dia

telah melampaui batas dengan Undakan yang tidak diperintahkan-

Sementara orang yang latat di depan orang yang sedang shalat,

maka dia telah melampaui batas dengan tindakannp; lerr.rat dan

mengakibatkan terjadinya pembunuhan. Oleh karena ifu, ia dikenai

qishash. *lanya kepada Allah kami memohon taufik--

***

2086- Masalah' Sekolompok orang mengeroyok sahr

orang hingga tewas dan tdak diketahui srapa yang telah

mernbunuhnp; dua orang yang saling menempeleng; orang lpng
menindih orang lain; orang lpng menggantung pada orang lain

lalu jatuh; para penggali; dua oftmg yang bergulat; dan dua orang

yang bermain-main, lalu salah satunya meninggal dunia.
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Abu Muhammad berkata: Sekelompok orang yang

memukul seseorang hingga tewas dan tidak diketahui siapa yang

membunuhnya. Jika korban telah ditemukan dalam kondisi tidak

bemyawa di suafu daerah, lalu keluarganya menunfut penduduk

daerah tersebut -dan temyata orang-orang yang mengeroyoknya

berasal dari daerah ifu- dalam kasus ini berlaku qasamah seperti

yang akan kami jelaskan nanti insya Allah.

Apabila kelompok orang yang mengeroyok korban tidak

berasal dari daerah itu, di sini tidak berlaku hukum qasamah,

melainkan hukum gugatan. Pembuktian dalam kasus ini ada pada

tangan penggugat dam. Jika ihr dapat membuktikan gugatannya,

maka dia berhak melakukan qishash. Sebaliknya jika tidak bisa

membuktikannya, maka mereka men!rumpahnya; jika menunfut

seluruh pelaku pengeroyokan; atau salah seorang tergugat saja

yang menyumpahnya dan mereka ptrn terbebas dari gugatan.

Selunrh kasus ini akan kami paparkan dalam Bab Qasamah.

***

2087. Masalah:sg Apabila dua orang saling serang, lalu

salah safunya membunuh yang lain.

Sekelompok ulama berpendapat: Pelaku yang hidup dikenai

sepanrh drlnt karena kortan ifu terras akibat peltuatannya dan

perbuatan orcmg lain. Pendapat ini tidak kuat. Sebab, ko6an -
sekalipun telah bermaksiat kepada Allah & dun- berada di neraka,

59 Dahm naskah no. 45 tertulis, "dia berkata" sebagai ganti dari kata,
"masalah."
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sesuai dengan sabda Rasulullah #, '&.riti 
@/CIijr 4t 61

)6t e ,S*Jl 'Apabila dua orang muslim bertarung dengan

pdangnya, maka pembunuh dan Jnng dibunuh berada di
neraka.'L tidak setiap pelaku maksiat halal darahnya dan tidak

menanggung diyat. Akan tetapi, pembunuh yang masih hidup,

dialah pembunuh orang lain, tanpa disangsikan lagi. Ketika dia

telah membunuhnya, berarti dia dikenai sanksi yang dijatuhkan

pada seorang pembunuh.

Keterangan di atas sesuai dengan keterangan yang

diriwayatkan dari jalur periwayatan AMunazzaq; dari hnu Juraij,

dia berkata: hnu Syihab ditanya tentang orang Snng per.tama kali

menjatuhkan separuh dijntpada dua orang yang saling memukul.

hnu Syihab menjawab, "Menurut hemat kami, diyat sempxna

dibebankan pada orang yang masih hidup dari mereka. Itulah

ketenhran Sunnah, seperti png kami temukan."

Abu Muhammad berkata, Apabila korban mencederai

pembunuhnya dengan luka yang mengakibatkan kematiannSn

setelah korban ta,uas, maka qishash harus segera dilaksanakan

selagi pelaku masih hidup. Sebab, keduan5ra Sdnar-Sdnd berbuat

zlzalim.

Sanksinya, pelaku yang hidup dikenai qishash penghilangan

nyawa berikut pencederaan terhadap kortan, atau menarik dtt/at

darinya, atau dari aset'rya -baik pelal$ masih hidup maupun

sudah wafat.- Sebaliknya, aset korban tidak dikenai hukuman

apapun, bak dipt maupun denda lainnya. lain halnya, jika dia
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memotong jari-jemari, tangan, atau kaki pelaku, maka diyatrrya
diambil dari aset korban.

Dalilnya adalah kavajiban berupa diyafo yang dibebankan

selama pelaku masih hidup, juga berlaku setelah dia meninggal

dunia. Kewajiban tersebut tidak gugur akibat kematiann3a. Sebab,

sesuatu yang sah secara yakin fidak dapat digugurkan oleh
gugatan. Sementara sesuafu Snng tidak diwajibkan saat pelaku

masih hidup paska kejadian itu, kami pun tahu dengan yakin

setelah kematiannya, bahwa harta itu menjadi milik ahli warisnya,

atau unhrk melunasi utangnya.

Jika harta ifu menjadi milik ahli waris, berarE aset ifu
berasal dari harta mereka. Dgntharryawajib dibayar keEka korban
meninggal dunia. Dengan kata lain, ditnt diwajibkan akibat
kematian korban.

Sangat batil perrdapat yang memastikan, bahura dilnt
diambil dari harta oftrng png Udak membunuh kortan dan fidak
mencederain5ra. Begifu pl'rla diJ/atpembunuh5r yang mati sebelum

dikenai ka,uajiban ditnt Hukum tdak bisa diberlahrkan pada

omng png telah dunia. Hukum hanya b€rlaku pada

oftmg lnng masih hidup. -HanF kepada Allah kami memohon
taufik.- Ini hukum orrn(foftrng yar$ zl?alim.

Jika pernbunuh yang rnasih hidup sebagai pihak 1nng di-
z.halimi, sedangkan korban adalah pihak Vang zlnliq ia berada
dalam laknat Allah $. Perrbunuh 37ang mencederai tdak dikenai

60 Dahrn nasloh no. l4tertrlis, 'ryli &m.'
6r Dahm naskatr no. 14 tertrlis, "Wa Ia lhtb Atailn Wa Htnt Wa Dgatul

QafrL"
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saksi apapun; baik qishash' maupun diyat.Keterangan ini seperti

kami kernukakan dalam ulasan mengenai pemberontak (Kihb Ahli
At hshd.

Abu Muhammad berkata: Adapun dua pihak yang

bertabrakan; baik kedua orang berlalan kaki; di atas kendaraan,

atau di atas perahu.

Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi: Kasus tabrakan dtn belah

perahu, masing-masing pihak tidak dikenai denda apapun.

AslrSlraf i mengatakan: Praktik ini hanya menimbulkan

salah safu dari dua pendapatrya berikut AdakalanSn nahkoda

perahu membayar denda separuh karena perahunya menabrak

perahu yang lain; atau nahkoda tidak membalnr denda sarna

sekali. lain halnya, jika ia sendiri mampu membelokkan perahu

atau anak buah kapal mampu melakukan ifu, namun ia tidak

melakukannyn (sehingga terjadi tabrakan), maka ia membapr

denda.

Pemyataan yang dimenangkan adalah statemen nahkoda

diperlcnt sumpahnya, bahwa ia fidak mampu membelokkan

k pul. Jika dia hanrs mengganti kenrsakan aset pihak lain, maka

selunrh kerugian harta itu ditanggungnya, sedangkan denda

kerugian jiwa dibebankan padla aqilabnya.

Abu Muhammad berkata: Sebagian aslnb lorni

berpendapat, bahwa apabila dua buah perahu bertabrakan tanpa

trnsur kesengajaan dari kedua nahkodanya, tetapi karena
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disebabkan kecelakaan atau karena kelalaian, maka tidak ada

denda sedikit pun dalam peristiwa ini. Sebalil*yu, jika mereka

mengemudikan perahunya agar bertabrakan hingga kedua perahu

ihr rusak, maka masing-masing pihak menanggung separuh harga

perahu pihak yang lain, karena kecelakaan ini akibat gerakan

perahu dan tindakan nahkodanya.

Sementara ifu, mengenai dua pengendara kuda yang

bertabrakan; menumt Abu Hanifah, Malik, Al Auza'i, dan Al

Hasan bin Hay: Jika keduanya tewas, maka aqilah masing-masing

menanggung digtpenuh pihak lain.

Utsman Al Batti, Zufar, dan Asy-Syafi'i mengatakan, bahwa

masing-masing pihak menanggung separuh d$nt temartnya.

Sebagian ashab kami berpendapat seperti pemlntaan Asy-

Syafi'i dalam kasus ini. Mereka juga mewajibkan dttnt jika kedua

kuda atau salah safunya mati, ia menanggung separuh harganya.

Demikian halnya seandainya dua orang menembakkan

manjniq lalu pelurunya berbalik dan mengenai salah seorang dari

mereka hingga tewas, maka diyat dibebankan pada para aqilah-

nya; dilnrrangi bagian korban. Sebab, dia tewas akibat tindakannya

sendiri dan juga tindakan orang lain.

Mereka menyatakan: Seandainya salah seorang bertabrakan

dengan orang lain, lalu orang yang ditabrak itu tewas, maka diwt-

nya dibebankan pada aqilah penabrak, jika tabrakan itu terjadi

karena tidak sengaja; dan diambilkan dari aset pelaku, jika korban

ditabrak dengan sengaja.
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Abu Muhammad berkata: pendapat yang tepat dalam

kasus ini-hanya Allah tempat memohon pertolongan-jika kedua

perahu ini bertabrakan akibat hempasan angin kencang atau

akibat kelalaian, kedua belah pihak Udak dikenai sanksi apapun.

Sebab, dalam kasus ini kedua nahkoda tidak bertindak apa-apa,

dan tidak bisa mengusahakan apapun untuk menyelamatkan jiwa

mereka. Selain ifu, harta mereka dan juga harta para aqilah<rya

diharamkan, kecuali berdasarkan nash atau ima'.

Apabila beberapa perahu bertabrakan dan membawa

muahn -setiap nahkoda tidak mengetahui posisi perahu yang

lain. Mereka berada dalam gelap sehingga tidak bisa melihat apa-

apa- ini tergolong pencederaan. Selunfi harta benda mendapat

jaminan, karena mereka berperan merusaknya.

Allah S berfirman,

uDan balasan suatu keiahabn adalah kejahabn tnng
setimpl.'(Qs. AsySyur.uaa 1421: 4Ol

Sementara denda pelenppan iiv,a dibebankan kepada

selnnrh aqilah pelaku, karena kejadian ini tergolong pembunuhan

karena tersalah (tdak sengaja).

Jika mereka sengaja menabrakkan kapaln5n, selunrh

hartanya dijamin -seperti kami kemukakan.- sedangkan bagi

awak k pal yang selamat dikenai qishash atau diSatsempulna.

Pendapat mengenai dua penunggang kuda atau dua pejalan

kaki yang bertubrukan juga dikenai hukum yang sama seperti

(r;:'q'#'6fr
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tabrakan dua perahu. Demikian halnya kasus para penembak

manjaniq, diyatrrya dibagi kepada korban dan seluruh penembak,

aqilabnya dan aqilah mereka membayar diyataya secarir salna

rata.

Dalil pemyataan di atas dalam kasus pembunuhan karena

tersalah adalah, korban dikategorikan pembunuh dirinya sendiri

berikut orang yang membunuhnya. Sebelumnya sudah kami

sampaikan, bahwa orang yang membunuh dirinya dikenai dipt, ni
berdasarkan nash firman Allah & dalam kasus pembunuhan

karena tersalah. Allah mengulas selunrh kortan, tanpa

mengkhususkan pembr-rnuhan tersalah.

\5'S'i{f'
"Dan Tuhanmu tidak lup."(Qs. Ma4nm [19]: 64).

Abu Muhammad berkata' Kami kemudian merujuk

masalah di atas, dan kami simpulkan, bahwa pendapat mereka

tentang dua pihak yang bertabrakanr Korban ter,r,ras meninggal

dunia karena perbuatannya sendiri dan tindakan orang lain, ia

dikategorikan pembunuhan karena tersalah. Pertuatan maksudnya

adalah hal yang berhubungan langstrng antara pelaku dan tindakan

yang dilakukannya. Korban Udak berflndak sedikit pun secara

langsung dengan tabrakan62 pihak lain terhadap dirin5n.

Pam ulama tidak berteda pendapat tentang kasus orang

yang menyerahkan orang zhalim pada orang zhalim yang lain

62 Dalam naskah no. 14 terfulis, "lalu membenfurkannln."

I ,os I - AI Muhalla



unfuk membunuhnya, lalu salah sahrnya membunuh yang lain:

bahwa pembunuh itu dikenai qishash atau diryt penuh -jika
qishash terhambat oleh suatu perkara. Korban telah

menjemmuskan pada kematian dirinya dengan memulai serangan,

sarna seperti menjerumuskan kematian dirinya dalam kasus

tabmkan; sarna persis.- Ini letak kotadiksi pendapat mereka.

Abu Muhammad berkata: Pendapat yang sama berlaku

pada dua orang yang bergulat dan juga dalam permainan. Dalam

permainan, Allah tidak memubahkan sesuatu yang dikhawatirkan

akan menjerumuskan pada perkara grang serius.

Sedangkan kasus orang yang teriatuh dari tempat png
tingg lalu menimpa orang lain hingga keduanya ter,r,ras, atau salah

sahrnya; orang yang jafuh atau orang yang kejatuhan meninggal

dunia, maka orang yang jatuh adalah pihak yang secam langsmg

dan tertukti telah mencelakakan oftmg png kejafuhan. Peristiwa

ini membunuh orang yang kejafuhan. Sebaliknya, oftlng lEng

kejatuhan ifu tdak melalnrkan apapun. Oleh karena ih-t, dlat
orang yang kejatuhan -jiwa terruas- dibebankan pada aqilah orrrg
yang jatuh, iika ia tidak sengaja menjatrhi korban, sebab png
menjahrhi ihr termasuk pelaku pembunuhan karena tersalah (fidak

sengaja).

Jika dia menjatuhkan dirin5ra secara sengaja, maka pelaku

dikenai qishash; jika selamat, atau berlaku ditnt Begitu iuga diyat

yang diambil adalah dari harta pihak pelaku, di saat kortan yrang

kejatuhan itu telah meninggal dunia.
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Apabila kedua belah pihak meninggal dunia, atau orang

yang jahrh meninggal durnia terlebih dahulu, maka dalam kasus ini

tidak ada sanksi apapun. Alasannya adalah seperti telah kami

kemukakan, bahwa dipt wajib dibayarkan karena kematian

korban yang cedera, dan bukan sebelumnya.

Jika korban meninggal dunia setelah hidup dalam kondisi

yang memprihatinkan akibat peristiwa tersebut, maka dia berhak

mendapatkan diyatatau qishash dari aset pelaku.

Apabila korban meninggal dunia bersamaan dengan

pelakunya atau setelah pelakunya, maka ia Udak berhak

mendapatkan apapun; baik itu qishash maupun ditrat dari aset

pelaku.

Jika korban meninggal dunia, sedangkan pelaku sudah tiada

dan hartanya telah diberikan kepada para ahli waris; maka

menumt mereka, korban tidak punya hak apapun. Namun tidak

demikian dengan pembuhan karena tersalah. Sebab, diJ/at tidak

harus dibebankan dari aset pelaku pencederaan, melainkan

dibebankan pada aqilal>nya.

Artinya adalah, baik pelaku tervas sebelum korban, atau

bersamaan dengan korban, atau juga setelah korban, maka hal itu

tidak menggugurkan kalajiban ditnt Dtyat ini dikenakan pada

aqilah pnluku, jika dia mengetahuinya, atau pada seluruh aset

kaum muslimin, perkara ini seperti keterangan mengenai bagian

para gharim. -Hanya kepada Allahlah kami memohon taufik.-

Ahli waris orang yang iatuh tidak memperoleh apapun jika

dia meninggal dunia dalam seluruh kondisi di atas, baik di5nt

maupun denda lainnya; baik ia jatuh terkena pisau di tangan orang
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yang mengulurkannya, di atas tombak, ataupun benda lainnya.

Ahli waris tidak menerima apapun. Sebab, jika pelaku melakukan

perbuatan ini secara sengaja, berarti dia telah membunuh dirinya

dengan sengaja. Ulama sepakat, bahwa dalam tindakan ini ahli

warisnya tidak mendapatkan apapun.

Jika pelaku melakukannya se@ra tidak sengaja, dan tidak

secara langsung mencelakakan dirinSn, tetapi ia tertunuh oleh

bafu, pisau, atau sejenisnya, dan kasus semacam ini, maka ahli

warisnya tidak mendapatkan apapun. -Han5n kepada Allahlah

kami memohon taufik.-

Abu Muhammad berkata: Mengenai orang-onmg lnng
saling menenggelamkan di dalam air; jika diketahui siapa png
menenggelamkan korban ke dalam air hingga teuras, maka di sini

terdapat rincian hukum.

Jika perbuatan ini dilakukan secara sengaja, maka pelaku

dikenai qishash. Namun jika ini dilakukan dengan tidak sengaja,

tetapi salah seorang dari mereka tenggelam, ketika seseoftrrg

datang unhrk mengeluarkannlp dari air, dan ia terhalang oleh

penyelam lrang lain sehingga mereka terhalang unhrk

mengeluarkannya, dan ifu tanpa sengaja melakukan ifu, maka

dit/at dibebankan kepada qilah pelaku, sedang pelaku sendiri

dikenai kafarat Sebab, dia secara langsung melalnrkan ifu tanpa

sengaja. Dengan kata lain, ia telah melakukan pembunuhan karena

tersalah.

Jika pelaku menenggelamkan korban sekali -dimana
perbuatan seperti ini tidak akan mematikan- namun bertepatan
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dengan ajal korban, dalam kasus ini pelaku tidak dikenai sanksi

apapun, karena dia tidak membunuhnya -baik secara sengaja

maupun karena tersalah-, tetapi korban meninggal dunia karena

ajalnya telah tiba.

Apabila tidak diketahui siapa pelaku penenggelaman itu,

maka orang yang tertuduh diminta unfuk bersumpah dan terbebas

dari gugatan, sekalipun tidak mengajukan bukti. Dalam kasus ini

tdak terdapat karena dalam kasus seperti ini
Rasulullah # tdak memberlakukan qasamah.

Abu Muhammad mengemukakan: Pendapat yang

kami larup menyebutkan bahwa hukum qasamah wajib

diberlakukan dalam kasus di atas, karena inilah kasus dimana

Rasulullah $ memberlakukan qasamah. Sebab, dalam dua kasus

ini korbannya ditemukan. Rasulullah # udak mengatakan,

"Sungguh, aku memutuskan qasamah karena alasan rumah

tersebut, dan bukan karena rumah itu." Tidak boleh menisbatkan

sesuatu yang tidak diucapkan Rasulullah kepada beliau. Tetapi,

kami memufuskan jenis kasus ini seperti pufusan beliau dalam

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

Demikian halnln kasus orang yang terbunuh dalam

kecamuk peperangan, di malam gelap gulita, atau tidak diketahui

dimana ia tertunuh. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

Seandainya beberapa orcrng mengebor dinding -dengan
alasan yang benar atau dengan alasan yang batil-, atau menggali

tambang, atau sumur, lalu dinding atau galian itu menimbun

mereka dan seluruh atau sebagiannya tevuas, maka di sini terdapat

W2l - AlMuhatla



rincian kasus. Jika mereka memang sengaja dan bermaksud

meruntuhkan dinding tersebut pada diri mereka, ini dikategorikan

pembunuhan sengaja. Qishash atau diyat penuh dibebankan pada

orang yang selamat (hidup). Bagi setiap orang yang tewas, masing-

masing memperoleh d$nt karena setiap orang dari mereka telah

bunuh diri. Inilah hukum bunuh diri secara sengaja.

Apabila para penggali ini tidak bermaksud demikian, dan

sekadar bekerja, serta bukan unfuk merunfuhi diri sendiri, maka

mereka sernua dikategorikan pembunuh karena tersalah. Seluruh

aqilah mereka dikenakan satu di5at -*tu diSnf bagi setiap orcmg

5nng tams saja.-

Jika para korban ini Udak mempunyai aqilah, maka ditnt
dibebankan pada bagian gharim, atau dari harta yang

dipenrntukkan bagi kaum muslimin.

Seandain5n beberapa orang berdiri di tepi jurang, tiba-tiba

salah seorang tergelincir dan langsr.rng berpegangan pada orang di

dekatrya, lalu orang ini berpegangan pada yang lain hingga

seluruhn]E terjahrh dan tanas, maka orang pertama lnng
memegang temannya berstahrs pembunuh karena tersalah. Maka,

ditntdibebanl,aln pada qilah orang pertama yang berpegangan.

Misalnya, 7.aid berpegangan pada Khalid, dan Khalid

berpegangan pada Muhammad. Aqilrh 7-ard merranggung dSnt

Khalid, dan qilah Khalid menanggung ditnt Muhammad.

Demikian seterusnya. Sebab, orang yang berpegangan pada orang

lain hingga ia terr,ras disebut pembunuh karena tersalah. tain
halnya, jika ia dengan sengaja berpegangan, ia disebut pembunuh
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secara sengaja. Jika orang yang berpegangan ini selamat,

dipastikan ia dikenai qishash, dtyat, atau membayar tebusan.

Seandainya orang-orang ini berpegangan seperti di atas lalu

diserang singa atau ular besar hingga seluruhnya tev,ras, maka di

sini terdapat rincian huhlrn.

Apabila kondisi ihr teriadi karena tersalah, maka dalam

kasus ini ia tidak dikenai apapun, karena ia bukan pembunuh

karena tersalah, melainkan teru,ras dimangsa hewan buas.

Sebaliknya, jika keadaan itu akibat unsur kesengajaan,

maka pelaku dikenai qishash -jika selamat- dan dilempar ke

her.ryan buas Snng sama hingga ta,rJas, seperti tindakan yang dia

lakukan pada korban. Hal ini sesuai dengan firman Allah &,

v +r r", r{" b1"i6 "W ditr #" &6. LsltS

"Dan (terhadap) sauafu tnng dihormati berlaku (hukun)

qishash. Oleh sebab itu bamngsiapa menyeftng l<amu, maka

semnglah dia setimpal dengan serznganntn terhadap kamu. "(Qs.

Al Baqarah 121:1941.

Abu Muhammad berkata: Kami meriwayatkan dari

jalur periwalntan Abu Bakar bin Abu Syaibah, Ali bin Mushir

menceritakan kepada karni, dari Sa'id bin Abu Arubah, dari

Qatadah, dari Khalas, dia menuhrkan: Seseorang mempekeriakan

empat orang pria unfuk menggali sumur. Dalam proses
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penggalian, sumur itu runfuh dan menimpa mereka hingga salah

seorang dari mereka terr,ras.

Peristiwa ini dilaporkan pada Ali bin Abu Thalib. Beliau

memufuskan, tiga orang yang selamat menanggung tiga perempat

dryt dengan dikurangi seperempat dgntkorban.

Ali berkata: Abar tentang Ali yang memutuskan hukum

ditnt dalam kisah para penggali sumur ini berkualitas shahih.

Riwayat ini sejalan dengan pendapat Asy-Syafi'i dan ashab kami.

Mereka mencemooh orang png menyalahi sahabat ketika relernn

dengan pendapatryn. Dalam kasus ini, mereka justrr menyanggah

riwalnt shahih dari Ali, padahal tidak ada seorang sahabat ptrn

yang menyalahinya. Hal ini menjelaskan betapa mereka sangat

kontradiktif. -Hanya kepada Allah lah kami memohon tauftk.-

Menurut hemat kami, pemyataan seseoftmg selain

Rasulullah #i tidak dapat dijadikan hujjah. Para penggali sumur ini

secara langsung terlibat dengan longsomyra sumur sehingga

menimbulkan salah seorang rekan kerja mereka ter,r,ras. Karenanya,

seluruh aqilah mereka menjadi aqilah bagi korban yang selamat

maupun yang tau,ras.

Demikian pula seandainya mereka semua tewas. Masing-

masrng korban memperoleh di5nt Artinya adalah, bahwa setiap

kortan teruuas menerima safu d$nt saja Snng dibebankan pada

seluruh aqilah keempat orang ini, termasvk aqilah kortan. -Hanya

kepada Allahlah kami memohon taufik.-
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Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Bakar bin Abu

Syaibah; Abdul A'la menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, dari

Az-Ztrhri, bahwa dia ditanya mengenai para pekerja yang disewa

untuk meruntuhkan dinding, kemudian dinding tersebut menimpa

mereka hingga sebagiannya tewas.

Az-Zluhn menanggapi: Sebagian mereka menanggung diyat

sebagian yang lain.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Bakar bin

Syaibah, Waki' meriwayatkan kepada kami, Musa bin Ali

Rabah menceritakan kepada kami, dari bapaknya,

menceritakan: Pada masa Umar datanglah seorang

melantunkan syair pada orang-orang:

rnlr#r &\i J1L1'J^ #if3'41 u6,6: U

r;J ri>rt wt?
"Wahai manusia, aku menemukan kemungkaran * Apakah orzng

bub menanggung dtpt oftng tan normal

Mereka berdua terjeretnbab dan tulangng patah."

Waki' menuturkanr Mereka meriwayatkan bahwa seorang

pria menunhrn orang buta. Mereka berdua terjahrh ke dalam

sumur, lalu orang itu tewas. Mungkin si buta telah membunuhnya,

dan mungkin juga telah melukainp. Maka, si buta ini menanggung

di5ntrrya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan hnu Wahab, Al-laits

bin Sa'd menceritakan kepada kami, bahwa Umar bin Al

Abu

bin

dia

buta
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Khaththab memuhrskan kasus orang buta yang dituntun oleh

seseorang. Keduanya lalu terjerembab ke dalam sutnur, lalu pria

yang menunhrn ifu teru.ras, sementara orang buta selamat. Umar

memufuskan aqilah orang yang buta menanggung d$at<tya. Dia

menggambarkan kejadian ini dalam beberapa bait syair, seperti

telah aku lnrtip di depan.

hnu Wahb mengatakan: Alan mendengar Malik menufurkan

kisah ormg normal yang mentrnfut orang buta, lalu oftmg normal

ini teriatuh ke dalam sumur dan orang buta ikut jafuh dan

menimpanln hingga teuns. Menurut beliau, ditnt orang normal

ditanggung oleh aqilah orang Srang buta.

Abu Muhammad berkata' Riwayat dari Umar tentang

kasus orang buta ini bdak shahih. Riwayat tersebut berasal dari Ali

bin Rabbah dan Al-Laits. Sementara mereka berdua tidak pemah

bertemu dengan Umar.

Menurut hemat kami, kasus orang yang jafuh dan menimpa

orang lain, tdak lepas dari tiga kemungkinan berikut:

Pertama, bisa jadi didorong orang lain hingga orang lnng
jatuh atau orang yang tertimpa tanaas.

Kedua, mungkin saja orang yang tertimpa adalah orang

yang menarik orang yang jafuh, sehingga dia menindihnp, seperti

kasus orang normal yang menunfun orang buta. Orang buta

berpegangan pada orang normal, lalu orang normal terjahrh dan

secara reflek menarik orang buta atau oftmg sakit sehingga ia
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menindihnya. Akibahya, orang yang berada di bawah atau di atas

tewas.

Ketiga, mungkin juga orang tersebut iatuh bukan karena

findakan orang lain. Tetapi, ia sengaja menjatuhkan diri, atau tidak

sengaja namun tergelincir dan teriatuh.

Apabila korban didorong oleh pihak lain, maka omng yang

mendorong ini adalah pelaku pembunuhan. Jika dia melakukannya

secara sengaja, maka ia dikenai qishash, d,lnt atau membayar

tebusan, siapa pun lnng meninggal dunia -yang didorong atau

yang mendorong-.

Jika dorongan itu teriadi karena tersalah, aqilah pelaku

dikenai dpt dan pelakunya wajib membayar kafarat. Sebab, dia

telah membunuh karena tersalah. Orang yang didorong dan batu

dalam kasus ini sama saja. Ini kemungkinan pertama.

Apabila pendorong korban adalah tarikan onmg lnng jahrh,

maka di sini terdapat rincian hukum. Jika tarikan ini dilakukan

secara sengaja, maka itu dikategorikan pembtrnuhan se@ra

sengaja. Namun jika orang 5nng ditarik taAras, rnaka pelakun5n

dikenai qishash, diyrt, atau mernbalnr tebusan.

Jika orang yang menarik teuns, dia berarti telah membunuh

dirinln. Pihak yang ditarik tidak dikenai sanlsi apapun, karena dia

melala.rkan itu tanpa sengaja dan tidak karena teralah.

Apabila orang png jafuh tidak sengaja menarik orang lain,

tetapi hanya berpegangan, lalu Snng ditarik jatuh dan meninggal

dunia, maka aqilah orang yang menarik wajib menangung dtlnt
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orang yang ditarik -jika tev.ras- dan menanggung kafamt, sebab

ini termasuk pembunuhan karena tersalah.

Jika orang yang menarik terr,as, maka orang yang ditarik

tidak dikenai sanksi apapun, begitu prn aqilabnya, karena dia

tidak sengaja dan karena tersalah. Akan tetapi, aqilah pihak yang

menarik dikenai diyat dirinya, karena ia telah membunuh dirirya

se@ra tersalah. Ini kernungkinan kedua.

Apabila orang tersebut jahrtr bukan karena findakan orlng

lain, maka di sini pun terdapat rincian kasus. Jika pertuatan ini

dilakukan secara sengaja, maka pelakunla dikategorikan sebagai

pembunuhan secara sengaja. Apabila pelaku selamat, maka ia

dikenai qishash, atau diyat, atau membayar tebusan. Namun jika

pelaku ta,r,ras, maka dia telah mernbunuh dirinya se@ra sengaia,

dan orang yang tertimpa tidak dikenai sanksi apapun.

Jika perbuatan ini terjadi karena tidak sengaja, maka ihr

termasuk pembunuhan karena tersalah; bisa jadi dirinya atau orang

larn. Di5nt dibebankan pada aqilabnya, dan harus dipenuhi; jika

pelaku selamat dan yang lain tetruas, maka yang selamat unjib

membayar kafarat -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

Orang yang buta dan orang normal dalam hal ini sama saja.

2088. Masalah' Orang yang berpendapat, bahwa pu.tsa

dua bulan dalam kafamt merupakan pengganti d$nt dan

pemerdekaan budak, jika tidak ditemukan budak.
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Ali berkata' Muhammad bin Sa'id bin Nabat

menceritakan kepada kami, Affiullah bin Nashar menceritakan

kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami,

hnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Sahnun menceritakan

kepada kami, Musa bin Muawlnh menceritakan kepada kami,

Wak menceritakan kepada kami, 7-al<any1a menceritakan kepada

kami, dari AsySya'bi, dia menufurkan: Masruq pemah ditanp

tentang orang yang membunuh seorang mukmin karena tersalah,

dimana Allah $ berfirman,

,i {l =^tfr ,{1y2^7:''?'-Sp3?+3'6i

3-rr3 bi 3i r{J 
i'r6,,'} n6("$ fl,'tA'-

-i4:, "P3S ii orStL t)Li',6ii *S
,uaY, #s 3#i 46 ity 

*da, i1 $ W
iag i:,i1,?#4{r.3

"Dia memerdel<al<an seorzng hamba ahaP Wng beriman

serta (membayar) tebusan tnng disenhl<an kepda keluarganSn (si

tefrunuh itu), kecuali iika mqela (keluarga si tefiunuh)

membebaskan pemba5nnn. Jika dia (si terbunuh) dari kaurn tnng
memusuhimu, padahal dia omng beiman, maka (hqdaHah si

pembunuh) memerdel<al<an hamba ahaya tnng beriman- Dan iil<a

dia (si terbunuh) dari kaum (kaftl Wng ada perianiian (danai)

antara mereka dengan kamu, maka (hendaHah si pembunuh)
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membayar tebusan yang diserahkan kepada (si

terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaln yang beiman.

Barangsiapa Wng tidak mendapatkan (hamba sahaim), maka

hendaHah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berfurut-tuntt,"

(Qs. tui-Nissa' l4l: 921.

Pertanlaannya, apakah orkup memerdekakan budak saja,

atau membayar di5ntdan memerdelGlon budak.

AsySp'bi menanggapi, bahwa orang yang tdak

menemukan budak, maka puas.t dua bulan berhrrut-furut ini

menggantil<an ditnt dan juga budak.

Riwayat lain dinisbatkan kepada Waki; Isma'il menceritakan

kepada kami, dari Jabr, dari Amir, dia mengatakan: Siapa png
tidak menemukan budak, maka puasa dua bulan berturutrturut bisa

menjadi garfi dgntdan budak.

Ali berkata: Masruq dan AsySya'bi berpendapat terkait

firman Allah &, #,')3 i:,i:, ?YJ 4 { ;t "kranssiapa

yang tidak mendapatkan (hamba ahaya), maka hendaHah dia (si

pembunuh) berpuasa dua bulan berfurut-furut, "(Qs. An-Nisaa' [4]:

92!,. Jlfiia makna ayat ini demikian, lalu bagaimana dengan oftmg

yang tidak mampu membayar dgatdan membebaskan budak?

Ali berkata: Seandainya ada dalil yang kami kemukakan

instm Allah, tentu pendapat tersebut adalah pendapat mereka.

Ayat tersebut bersifat umum dan tidak boleh dikhususkan kecuali
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dengan dalil yang lain. Akan tetapi, ketika kita mengetahui bahwa

dtyat dalam pembunuhan karena tersalah itu tidak dibebankan

kepada pembunuh, melainkan pada aqilalrnya, maka batallah apa

yang dikemukakan oleh Masruq dan Amir. Sebab, pembayaran

ditnttidak mempertimbangkan apalah pelaku berkeorkupan atau

fidak.

Dengan demikian, benar maksud Allah dalam ayat d S

4 "Ehnngsiapa gng tidak mandaptkan" lQs.An-Msaa' [4]:

921 terkait dengan faktor lnng memperhatikan keberadaan

mukallaf, bukan faktor yang tidak menghiraukan eksistensinya.

Demikian ini hanya ada pada budak png wajib dikeluarkan dari

aset pelaku. Jika dia tidak menemukan budak, maka dia boleh

berpuasa, seperti diperintahkan oleh Allah &.

Abu Muhammad berkatar Sementara pelaku yang tidak

mempunyai aqilah, maka dipt wajib dalam kasus ini dibebankan

kepada harta yang dipenrntukkan bagi kaum muslimin. Sebab,

dalam pembunuhan tersalah, Allah mamiibkan d$nt yang

diserahkan pada keluarga korban.

Allah S berftrman,

"Dan tidak ada dosa absmu iil<a l<amu lchilaf tenbng itu,'
(Qs. Al Ahzaab [33]: 5)

Rasulullah $ bersaMa,
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o#ry'\Lar;i"*e)
'Telah diangkat (catatan amal) dari umatku salah dan lupa.'

Kami dapati para ulama berbeda pendapat soal, apakah

dgnt perrrbwuhan karena tersalah dibebankan kepada pelaku

yang tersalah atau tidak?

Berdasarkan firman Allah, .* ,ltiL1 -r1& -#* fi
"Dan tidak ada dosa atusmu jika kamu khilaf tentang rfu, "(Qs. Al

Ahzab [33]: 5) pembunuhan karena tersalah tidak wajib dikenai

ditnt

Nash dan ijma'membenarkan, bahwa pelaku pembunuhan

tersalah wajib membayar kafamt dengan memerdekakan budak

atau berpuasa dua bulan berturut-furut. Kami sejalan dengan .aash

dan ijma'dalam kasus ini. Kami pun mewajibkan diint kepada

aqilah berdasarkan nash yang tercantum di sini, seperti apa yang

akan kami uraikan dalam beberapa bab tentang aqilah, Insya

Allah. Kami juga mewajibkan d4ntdalam bentuk harta.

2089. Masalah, Orang yang menyuruh orang lain untuk

membunuh seseorang, lalu ia dibunuh oleh pesuruh tersebut.

Ali berkata: Para ulama berbeda pendapat dalam masalah

ini.
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Sekelompok ulama berpendapat, bahwa hanya penyrruh

yang dikenai hukuman mati.

Sekelompok ulama lainnya mengatakan, bahwa yang

dijatuhi hukuman mati hanyalah pihak yang disuruh.

Sekelompok ulama lainnya berpendapat, bahwa kedua

pihak sarna-sarna dijah-rhi hukuman mati.

Sekelompok ulama lainnya mengatakan, bahwa salah safu

dari mereka fidak dijatuhi hukuman mati.

Pendapat pertama, seperti keterangan yang diriwalntkan

kepada kami oleh Abdullah bin Rabi'; Abdullah bin Muhammad

bin Utsman menceritakan kepada karni, 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 Qatadah,

dari l(halas, bahwa Ali bin Abu Thalib mengatakan:

"Apabila seseorang menyunrh budaknya unfuk membunuh

orang lain, lalu dia membunuhyra, maka ia seperti @ang dan

cambuknya." Jadi, tuann3n dihukum mati, sdangkan budaknSn

ditahan dalam penjara.

Diriwayatkan dari ialur periunftan Abdurrazzaq; dari hnu

Juraij, dia berkata: Alnr bertanp kepada Atha': "Seseorang

menyunrh budaknya unh.rk membunuh oftrng lain, lalu ia

melakukanryla." Dia menanggapi: Penyuruhnya dihukum mati.

Aku mendengar Abu Hurairah berkata: Orang merdeka yang

menyqnrh dihukum mati, sedangkan budak itu tidak dihukum mati.
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Abu Hurairah mengatakan: "Bagaimana menunttnu,

seandainya seseorang mengirim hadiah berikut budaknya pada

seseorang, lantas siapa yang memberi hadiah?."

Ibnu Jurarj mengatakan: Alm bertanya, "Apakah dia

pekerjanSn?."

Abu Hurairah berkata: "Demikian ini seperti budaknln."

Saya melanjutkan: "Dia men3nrruh orang merdeka atau budak

5nng tidak dimilikinSn. Mereka berdua bukan pekeria."

Dia berkata: Hukuman mati dijahfikan pada pesuruh,

karena penyuruh tidak memiliki keduanya. Ketika seseoftmg

menyuruh orang merdeka unfuk membunuh seseorang, lalu

melakukannya, maka pelakunya adalah yang pembr-rnuh,

sedangkan penyuruh tidak dikenai sanksi apapun.

Pendapat kedua, seperti keterangan yang kami

dari jalur periwayatan hnu Wadhdhah; Musa bin Muawiyah

menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami,

Syr'bah menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku bertanya

pada Al Hakam bin Utaibah dan Hammad bin Abu Sulaiman soal

seseomng yang men5nrruh orang lain unhrk membunuh, lalu ia

melakukannya. Mereka berdua menjawab, "Pelalntnya dihukum

mati sedangkan penyurruh tidak dikenar qishash."

Riwayat lain dinisbatkan pada Waki'; Sufuan Ats-Tsauri

menceritakan kepada kami, dari Jabir, dari Amir AsgrSln'bi,

tentang kasus orang yang menyrruh budaknp unhrk membunuh

orang lain, dan dia menjal AsySya'bi berkata: "Budak

itu dijatuhi hukuman mati." AsySya'bi punya pendapat lain dan

juga tambahan, "dan tuannya dihukum."
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Perrdapat ketiga, yaitu pemyataan Qatadah, bahwa

keduanya (penyrruh dan pesuruh) dihukum mati.

Pendapat keempat, kami meriwayatkan dari Sulaiman bin

Musa, dia berkata: "seandainya seseorang menyuruh budaknya

untuk membunuh orang lain, lalu ia melakukannya, maka orang

yang menyLrruh itu tidak dihukum mati. Akan tetapi, ditangkap,

disiksa, dan ditahan. Jika seseorang men5nrruh orang merdeka,

insya Allah dia mematuhinya. Jika dia mau, dia boleh saja

menolaknya. Pihak yang menytrruh tidak dikenai hukum mati.

Sementara kalangan muta'akhir seperti Sufr7an Ats-Tsauri,

ia berpendapat, "Budak tersebut dikenai hukuman mati, dan

tuannya63 diberi sanksi. Seandainya seorang pria meny.rruh anak

kecil untuk membunuh orang lain, lalu anak itu membunuhnya,

maka dgntrrya dibebankan dari aset si anak, dan ia menuntrrt

gantinya pada pihak yang menyrruhnya, dan juga pihak yang

menyrruh agar tidak dihukum mati.

Ahmad bin Hanbal menlntakan: Apabila tuan menyuruh

budaknya unfuk membunuh seseorang, maka pihak yang

menlnrruh dikenai hukuman mati, sedangkan budak itu diberi

pelajaran. Jika seseorang memerintahkan orang merdeka untuk

membunuh orang lain, lalu dia membunuhnya, maka hanya pihak

png disuruh saja yang dihukum mati. Pendapat ini dikemulokan

oleh Ishaq.

Abu Hanifah dan Muhammad bin Al Hasan berpendapat

tentang budak yang dicekal; yang menyuruh budak tercekal lainnya

unfuk membunuh seseorang lalu dia pun membunuhnya, maka

53 Dahm naskah no. 14 tercanfum, "Diberi hukuman."
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tuan budak yang membunuh ini diberi beberapa opsi:

Menyerahkan budak tersebut pada wali kortan terbunuh atau

membayar tebr.rsan.

Jika si fuan memerdekakan budak yang meny.rruh ifu, tuan

budak Sang diperintah menariknya lalu menarik harga budaknla

yang telah diserahkan atau yang telah ditebusi.

Abu Yusuf mengemukakan: Ketika seorang budak

menyrruh budak lainnya unttrk membunuh atau menrsak harta

seseorang, maka di sini terdapat rincian kasus. Jika budak fnng
memerintah itu dimerdekakan, maka dia hanrs menanslung harta

yang nrsak akibat perintahnp, dan tidak wajib menebus darah

yang mengalir akibat perintahnya. Misalnya, seorang budak

mengaku dirinya telah melakukan undakan kriminal atau berutang

pada seseorang, kemudian dia dimerdekakan, maka budak ini

wajib mehrnasi utangnya, dan Udak wajib dikenai sanlsi iina5nh.

Zufr dan Al Hasan bin Ziyad berpendapat tentang budak

yang menyrruh seorang anak unfuk membunuh seseorang lalu dia

membunuhnya, maka ahli waris ashabah (aqilahl budak ini wajib

mengeluarkan diynt Selanjutrya, aqilah anak kecil tersebut

menarik diyatrrya dari fuan si budak. lalu dikatakan padanya,

"serahkan budak itu pada aqilalrnya atau tebuslah di5nfrtya."

AsySyafi'i mengemukakan, bahwa jika seseorang merdeka

memerintahkan budak orang lain unfuk membunuh seseofttng,

lalu ia pun membunuhnya; atau memerintahkan hal itu pada anak

kecil yang lain, lalu dia melakukannSn, maka dalam kasus ini

terdapat rincian hukum.
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Apabila budak dan anak kecil ini mengetahui, bahwa

korban adalah orang lain, dan kepatuhannya bukan pada mereka,

maka pihak yang memerintah itu dikenai hukuman; ia tidak

dikenai qishxh dan tidak pula dibebani dipt Pelaku pembunuhan

dalam kasus ini adalah budak atau anak kecil tersebut.

Jika mereka berdua Udak bisa membedakan hal tersebut,

maka qishashdijahrhkan pada pihak yang menyunrhnya.

Abu Muhammad berkata' Apabila mereka berselisih

pendapat, -seperti kami kemulokan di depan,- kita mesti m€ng-

analisa pendapatrya. Kami telah menguji pendapat Abu Hanifah

dan ashabnya. Ternpta, pendapat mereka tidak berdasarkan

hujjah, bahkan itu semata kumpulan pendapat Sang lemah.

Selanjutrya karrli menguii pendapat Sufuat, di sana kami

juga menemukan kekeliruan. Sebab, Suflpn membedakan antara

kasus ini dengan kasus fuan yang memerintahkan budaknya unhrk

membunuh seseorang lalu dia menialankan perintahnln. Menunrt-

n5n, budak ini berstafus sebagai pelaku pembunuhan. Namun,

beliau tidak berpendapat, bahr,ra fuan yang memerintah ini sebagai

pelaku pembunuhan.

Sementara pendapat AsySyafi'i, Ahmad, dan Abu

Sulaiman masuk dalam beberapa pendapat yang telah kami

sampaikan sebelumnya, dari para sahabat dan tabi'in. Kami Udak

mengulas pendapat tersebut secarcl khusus karena sudah cukup

dengan pendapat tokoh di atas. -Hanya kepada Allah kami

memohon taufik.-
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Sementara itu, pemyataan, "pihak yang menpruh dan

disuruh udak dikenai hukum mati," adalah keliru, karena di sini

terdapat unsur pembunuhan yang dilakukan secara sengaja.

Allah $ metvajibl<an qishash dalam kasus ini.

Sedangkan pendapat Al Hakam, Hammad, AsySSB'bi,

hrahim, dan Abu Sulaiman, didasari atas hujjah bahua

pembunuhnya adalah pihak png melakukan eksekusi pembunuh-

an secara langsung. Dialah pihak yang dikenai qishash secara

khusus.

Sedangkan pendapat Ali dan Abu Hurairah, mereka

memutr.rskan pihak png meny-rruh sebagai pelaku pembunuhan.

Dialah pihak yang dikenai qishash. Sementara pihak yang

diperintah hanplah alat unfuk menjalankan pembunuhan tersr&trt.

Demikian hujjah mereka.

Abu Muhammad berkata: Para pendukung qi1msdalam

masalah ini mengemukakan, bahwa pendapat yang bersumber dari

Ali dan Abu Hurairah itu berdasarkan qitms. Maksudryn,

pemyataan Ali, "pihak yang disuruh ibarat pisau atau cambuk

orang yang men5ruruhn5ra," dan statemen Abu Hurairah

"Bagaimana menunrt pendapat anda seandainya dia mengirim

hadiah bersamanya dari pemberi hadiah?"

Statemen ini tdak berkaitan dengan pendapat mereka,

bukan pula bersurnber dari q[ns, baik dalam kasus ini maupun

kasus sebelumnln. Sebab, qiyas menurut para pendukungnya tidak

lain adalah menetapkan hukum suatu kasus yang belum ada

ketentuan hukumnya dengan acuan hukum yang telah di-nash,
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atau menetapkan hukum kasus yang diperdebatkan dengan hukum

kasus yang telah disepakati; dan mengembalikan masalah cabang

(far'Q pada masalah utama (ashllarera ada keserupaan.

Pada kasus ini tidak ditemukan adanya keserupaan sama

sekali. Dengan demikian, batallah pengakuan mereka, bahwa dalil

tersebut q$as.Sebab, dengan meyakinkan kami tahu hukum pihak

17ang disuruh tdak sarna dengan pedang dan cambuk. Selain itu,

AIi berpendapat, bahwa pihak 5nng disuruh itu dikenai hukuman

penjara, padahal semua sepakat; baik pedang maupun cambuk itu

tidak mungkin dipenjara.

Walhasil, Ali sama sekali tidak menghukumi pihak 1nng

disuruh dengan hukum yang diberlakukan pada pedang dan

cambuk. Maka, batallah seluruh haSnlan ini.

Mengenai pemyataan Abu Hurairah, "Bagaimana menurut

anda seandainya dia membawa hadiah, dari oftmg yang

menghadiahinya?." Begifu pula hukum pedntah membunuh ini.

R-rtusan hukum Abu Hurairah terhadap pembunuh suruhan

tdaklah sarna dengan hukum pembawa hadiah. Ulama sepakat,

hukum kedua kasus ini sangat berbeda. Sebab, pembawa hadiah

dan pemberi hadiah sarna-satna mendapat ucapan terima kasih,

sedangkan pihak yang menyuruh membunuh dan pembunuhnSn

sama-sarna dikenai hukuman mati dan dikecam.

Seandainya kondisi ini dianggap sebagai gitms, berarti telah

terjadi peng-qi5n*an sesuatu pada kebalikannya. Andaikan dua hal

rni qgns, ia tidak meniscayakan kesahran hukum. Tindakan ini

meninggalkan qiyas yang dibenarkan, karena ia sekadar

menyerupakan saja.
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Abu Muhammad berkata: Kembali pada masalah yang

sedang kita bicarakan. Ketika mereka berbeda pendapat, -seperti

yang kami kemukakan,- kita wajib melakukan apa yang telah

diwaiibkan Allah &.

Allah $ berfirman,

)fi:ti fii Jy!:!j,,3 c'i;y o9

"Jika lamu bqbda pendapt tentang sauafu, nala
kmtblit<ankh kepada Allah AfQur'an) dan Rasul (sunnahn5a),"

Qs.ArNisaa' [4]: 59).

Kami menjalankan perintah hi, lalu kami temukan

keterangan 5nng kami riwayatkan dari jalur periwayatan Muslim;

Abu Ath-Thahir dan Harmalah menceritakan kepada kami,

mereka mengatakan: hnu Wahab meriwayatkan kepada kami,

Yunus mengabarkan kepadaku dari hnu Syihab, Ubaidillah bin

AMullah bin Utbah mengabarkan kepadaku bahwa dia mendengar

Abdullah bin Abbas berkata: Umar bin Al l(haththab menuturkan

(ketika itu ia duduk di atas mimbar Rasulullah .6$): "Sesungguhnya

Allah mengufus Muhammad mernbawa kebenaran. Dia h€Iltlftlfi-

kan Al Kitab kepadanya. Di antara apa lnng diturunkan oleh Allah

pada beliau, !/aifu ayat tentang rajam. Kami membacanla,

mengetahui, dan memahaminSn. Rasulullah $ merajam dan kami

pun merajam sepeninggal beliau."

Diriwalntkan dari ialur periwayatan Muslim; dari Abu

Hurairah, bahwa ia berkata: Seorang lelaki dari kaum muslimin

mendatangi Rasulallah # dut berkata, "Wahai Rasulullah, aku

telah berzina,..."Lalu ia menyebutkan haditsnya. Di dalam hadits
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ini Rasulullah # bersabda, "Apakah engkau telah menikah?,"

lelaki ifu berkata, "lya," maka Rasulullah pun bersabda, " Pergilah

bawa dia dan rajamlah!."

Diriwayatkan dari hrahim An-Nakha'i, dia menuturkan:

Adh-Dhahhak bin Qais hendak mengangkat Masnrq sebagai

pejabat. Imarah bin Uqbah berkata pada Adh-Dhahhak, "Apakah

engkau akan mengangkat seseorang ela pembunuh Utsman?"

Masruq menyatakan: AMullah bin Mas'ud menceritakan kepada

kami, "Manakala Rasulullah $ memerintahkan unfuk memerangi

bapakmu, beliau bertanya, 'Ap bala,an unfuk anak gadis ifu?'Dia

menjawab, 'Neraka.' Masnrq berkata, 'Aku ridha padamu apapun

1nng Rasulu[ah db lakukan."

Diriwa5ratkan dari jalur periwayatan Muslim; bahwa

Rasulullah $ memerintahkan untr.rk memotong tangan seorang

r*nnita yang telah mencuri. [alu, tangan wanita itu pun dipotong.

Ali berkata: Dalam beberapa l<habr ttt disebutkan,

bahwa penyuruh lAl Anit menunrt bahasa yang digunakan dalam

Al Qtn'an disebut juga "pelaku" (fa il dalam sebagian kondisi

sesuai konteks kebahasaan. Umar bin Al lftaththab di hadapan

para sahabat -mereka merupakan huiiahdalam masalah bahasa-

menyebut orang yang menyrruh unhrk merajam orang lain, lalu

melaksanakan dengan "Orang yang merajam orcmg 5nng dirajam."

Beliau menyebut dirinya iuga "perajam." Sedangkan,

Rasulullah $ menyebutrya "perajam," padahal beliau fidak

menghadiri proses rajam.
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Misalnya, seperti keterangan yang diriwayatkan kepada

kami oleh Abdullah bin Rabi'; Muhammad bin Muawiyah

menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan

kepada karni, Hamad bin Sulaiman fu-Rahawi menceritakan

kepada kami, Yazid bin Hanrn menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, Muhammad bin

Amr menceritakan kepada kami, dari Abu Salamah dari Abu

Hurairatr, dia menufurkan:

Maiz bin Malik menemui Rasulullah #f, lalu berkata,

"Wahai Rasulullah, sungguh aku telah berzina." Dan setenrsnya.

Pada hadits ini tercanfum: Rasulullah $ bersabda, "hum pqg,

dia lafu njamlah!"Mereka membawa pergr Maiz.

Ketka sebuah batu mengenai Maiz, dia mundur dengan

kuat. Seorang pria dengan membawa fular,g rahang unta

mendekatinya lalu memukulnya hingga dia terkapar. Kejadian

tentang larinya Maiz saat terkena hantaman bahr disampaikan

kepada Rasulullah $. Beliau bersaMa, 'Mengap l<alian fidak

membiarkann5n?.'

Abu Muhammad berkata, Rasulullah $ menyebut diri

beliau, *Pemotong tangan pencuri," padahal yang melakukan

ekselmsi orang lain. Kita sepakat, bahwa Rasulullah # pernah

menghukum mati Uqbah bin Abu Mu'aith. Namun, !,ang

mengeksehrsi hukuman mati ini adalah oftmg lain atas perintah

Rasulullah #.
Begihr pula keterangan dari Ali 16, seperti 1nng karni

riwayatkan dari AsySya'bi, bahwa Ali mendera Syarahah pada
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hari Kamis, dan merajamnya pada hari Jum'at. Beliau berkata,

"Aku menderamu atas dasar kitabullah, dan merajatnmu atas dasar

Sunnah Rasulullah ,S,"

Ali berkata:, Dengan demikian orang yang menyrruh

unhrk membunuh; dan pihak yang menjalankan pembunuhan

bemrti orang yang memafuhi peny-rruh dan menjalankan

perintahnya; dimana seandainya penyuruh ifu tdak memerintah-

kannya, maka ia pun tidak akan membunuh kortan. Secara

bahasa dan istilah, orang ini disebut "pembunuh" dan

"pemenggal."

Keduanya bisa disebut "pembunuh," "pemenggal," dan

"p€ndera." Jika demikian adanla, maka dua orang ini dikenai

saksi yang dijafuhkan pada pembunuh, pemenggal, dan pendera,

yartu qishash. Hukuman yang sama juga diberlakukan pada pihak

lnng memaksa, men1ruruh (penymfi), dan pihak yang dipatuhi.

Argumen ini sudah sangat jelas dan tidak terbantahkan.

Abu Muhammad berkata' Dalam hal ini baik pelaku

menyrruh budaknya, budak orcrng lain, anak kecil, orang baligh,

atau orang gila. Apabila seseorang melakukan eksekusi pembunuh-

an Undakan laiminal seperti memotong, mematahkan, atau

memulnrl orang lain, atau mengambil aset orang lain, sebenamya

dia melalnrkan itu atas perintah penyuruh. Seandainyn tidak ada

perintahnya, tentu pelaku Udak akan melaksanakannya. Jadi,

penyrruh dan pelaku salna-salna melakukan tindakan jahat

tersebut.
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Sedangkan jika seseorang menyuruh orang lain, lalu dia

melakukannya atas kemauan sendiri atas dasar kepafuhan pada

penyrruh, maka pelaku saja yang berstatus pembunuh, pemotong,

pematah, pencungkil, dan pelaku maksiat. Oleh karena itu, hanya

pelaku saja yang dikenai qishash. Penyuruhnya tidak dikenai sanksi

apapun. Sebab, ulama sepakat, dalam kasus ini dirinya tidak

disebut "pembunuh," "pemotong," "pendera," "pematah," dan

"penctmgkil." Hukum-hukum ini hanya berlaku pada orang yang

dilabeli narna-narna tersebut.

Sedangkan anak kecil dan orang gila tidak dikenai sanksi

apapun. Penyuruh adalah pembunuh, pemotong, pendera,

pematah, dan pencungl<i,, qishash haqn diberlakuan pada dirinln.

Sementara orang yang menyrruh budaknya, budak orang

lain, atau orang merdeka, sementara mereka bodoh, udak

mengetahui keharaman apa yang diperintahkan ifu; maka hanF
penpruh yang dilebeli pembunuh dan pelaku kriminal dalam

seluruh kasus ini. Penyrruh dikenai qishash, sedang pihak yang

tidak tahu tidak dikenai apaptrn. Allah @ berfirman,

U';'o{sit
'Agar dengan ifu aku membqi peringabn kepdamu dan

kepda orang gng ampi ru aur'an kepadanW)." (Qs. Al

An'aam [5]' 19).

Abu Muhammad berkata, Tidak ada bedanya antara

orang yang menyuruh budaknya dan orang yang menyuruh orang
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lain, juga tidak ada bedanya antara perintah sultan dan perintah

bukan sultan, karena Allah & hanya ma,vajibkan patuh pada

sultan dan fuan selama hal ifu merupakan kepafuhan kepada

Allah &. Allah mengharamkan kepatr:han makhluk untuk

bermaksiat terhadap Khalik.

Demikian ini seperti sabda Rasulullah &i,

iLi ;i tty ,ytut ,r:oat cy

z?vlv) ?r")w.
'sebenarn5n ketaatan ifu ada pda kebabn 9rg ;

apbila seoftng dai kalian diperinbh untuk melald<an malcsiat,

mala tidak perlu didengarkan dan dipatuhi."

Kami telah mencantumkan hadits ini berikr'rt sanadnln di

beberapa tempat.

Ali berkata: Siapa saja yang memerintahkan orang lain

untuk membunuh dirinya lalu dia membunuh dirinya atas perintah

tersebut, maka dalam hal ini terdapat rincian kasus.

Jika dia melakukan hal itu atas dasar kepahrhan pada

perintah, -seandainya tidak ada pe,rintah tersebut dia tidak akan

membunuh dirinya- maka penyuruh berstatus sebagai pembunuh.

Dia dikenai qishash. Kasus ini sama seperti pendapat kami tentang

kasus pembunuhan orang lain.

Wl - Al Muhatla



Seandainya seseorang memerintah orang lain, lalu berkata,

"Bunuh aku!" L^alu pesuruh membunuhnya karena memahfii

perintah tersebut, maka pelaku juga dikategorikan pembunuh dan

wajib di-qishash. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

2O9O- Masalah' Apakah orang yang menyekap oftrng

lain untuk membunuhnya dikenai qishash atau tidak? Bagaimana

dengan orang yang menghentikan, orang yang mengeksehrsi,

yang menunjukkan, pengikut, dan penentang?

Ali berkata: Para ulama berteda pendapat dalam kasus

ini.

Sekelompok ulama berpendapat, bahwa hanF orang lnng
menyekap saja yang dikenai hukuman.

Kelompok ulama lain berpendapat, bahr,ra pelalu

pembunuhan dihukum mati, sedangkan penyekap ditahan sampai

mati.

Kelompok ulama lainnya mengatakan, bahwa hanya

penyekap saja yang dikenai hukuman mati.

Pendapt pertama, kelompok ulama yang berpendapat,

bahwa penyekap ditahan hingga meninggal dunia berhujjah

dengan dalil berikut,

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Bakar bin

Abu Syaibah; Isa bin Yunus menceritakan kepada kami, dari Al
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Auza'i, dari Yahya bin Abu Katsir, dia menuturkan: "Ada dua

orang pria dilaporkan pada Ali bin Abu Thalib. Satu orang telah

membunuh, dan satunya lagi menyekap. Akhimya, beliau

menghukum mati orang yang membunuh. Dan berkata pada

orang yang menyekap, Kamu menyekap orang lain unfuk

membunuhnya. Oleh karena itLl, aku menahanmu dalam penjara

sampai mati'."

Pendapt kdua, seperti keterangan yang lomi riwayatkan

dari Al Hakam bin Utaibah dan Hammad bin Abu Sulaiman

tentang p.lukt, penyekapan dan pembunuhan. Mereka berdua

menyatakan; Pembunuh dikenai hukuman mati.

Diriwayatkan dari lbnu Syihab, bahwa dia menceritakan

tentang gerombolan orang lnng mengerubungi seorang pria.

Mereka mengeroyoknya. Salah seorang dari mereka mencungkil

kedua matanya, mematahkan kedua kakinya, kedua tangannla,

geriginya, atau sebagainya. hnu Syihab meng-qishash orang yang

melakukan tindakan pencederaan ifu, dan menghulnrm lainn5n

yang terlibat dalam pengeroyokan tersebut dengan hukuman png
menyakitkan. Jika korban menginginkan dtyat tenfu mereka

semua akan dikenakan dilntyang sama.

Abu Hanifah dan Asy$nfi'i mengatakan: Pembunuh

dihukum mati dan penyekap dihukum siksa.

Pendapat ketiga, seperti keterangan yang kami riunyatkan

dari jalur periwayatan Abu Bakar bin Abu Syaibah; Muhammad

bin Bakar menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dia berkata:

Aku mendengar Sulaiman bin Musa berkata, "Persekongkolan

terhadap korban, menunrt kami adalah; perhma, seseorang
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menahan seseorang dan orang lain memukulinya. Keduanya,

menurut kami, bersekuhr untuk membunuhnya; mereka berdua

dikenai hukuman mati.

Dari Rabi'ah bahwa dia menuhrkan tentang gerombolan

orang yang mengerubungi seseorang lalu mengeroyoknya,

kemudian salah seorang dari mereka mencr.rkil kedua matanya,

mematahkan kedua kakinya, kedua tangganya, atau anggota

semisalnya. Hukumannya, orang yang melakukan penganiayaan

dan menahannya dikenai hukuman qishash.

Malik berpendapat demikian dalam kasr.rs pembunuhan iika
pelaku menyekap korban terlebih dahulu. Kortan tahu penyekap

hendak membunuhnya, lalu dia pun membunuhn5n. Maka, qishash

dibebankan kepada mereka berdua. Pendapat ini juga

dikemukakan oleh Al-laits bin Sa'd.

Abu Muhammad berkata' Ketika terjadi perbedaan

pendapat, -seperti kami sampaikan di depan,- maka kita walib

menganalisanya untuk mengetahui mana Snng benar dan mana

yang salah. Kami temukan ulama lnng berpendapat untuk

menjafuhkan hukuman mafi pada pelaku penyekapan. Dia

mengemukakan sebtrah riwayat dari Umar yang menyebutkan,

"Andaikan seluruh penduduk Shan'a' berkomplot untuk

membunuh seseorang, maka wajib menghukum mati mereka."

Abu Muhammad berkatar Pertama, pem5rataan ini

tidak bisa menjadi huijah mereka, karena di dalamnya tidak
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menyebut pelaku penyekapan sama sekali. Benar, kami

mengatakan, "Seandainya seluruh penduduk Shan'a' terlibat

untuk membunuhnya, maka mereka wajib dijatuhi hukuman mati."

Kdua, hanya saMa Rasulullah ,$} saja yang bisa dijadikan

hriph.

Ketiga, kami telah menlampaikan sebagian pem3ntaan

Umar yang disanggah oleh mereka. Pemyataan ini memuat

puluhan hukum. Misalnya, seperti pidato Umar di atas mimbar

bahwa pencederaan geraham dikenai denda safu unta,

pencederaan fululg rusuk dikenai safu unta, pencederaan tulung

selangka dikenai seekor unta.

Contoh lainnya, pufusan hukum Umar pada kasus

pencederaan mata yang juling dengan sepertiga dipt mata,

pencederaan gigi yang hitam dengan sepertiga digt gigi, dan

pencederaan tangan yang lumpuh dikenai sepertiga dAat tangan.

Seluruh keterangan inl shahih dari Umar dengan sanad yang jelas

dan penjelasan yang gamblang.

Sungguh sangat aneh jika pemlntaan Umar rg dalam

pidato, serta pufusan hukumnya di hadapan para sahabat yang

tdak ada seorang pun yang menyanggahnya, bukan hujjah.

Sementara sesuatu yang belum diucapkan, fidak terindikasi, dan

tidak diisyaratkan saja, dijadikan hujjah. SebenamSn ada sahabat

lain png menyalahi pemyataan Umar. Seandainya ia shahih

darinya, lalu mengapa ia ndakdi-shahih*an?

Jika mereka berkata, "Pihak yang menyekap telah

membantu tindakan kriminal itu."
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Maka kami menanggapinya demikian, Benar. Namun tidak

ada satupun keterangan Sunnah, Al Qur'an, qiyas, dan

pemyataan sahabat, bahwa pihak yang menolong dikenai

hukuman mati. Jadi, pendapat ini batal karena ia tidak didukung

hujjah.

Selanjutr5n, kami menemukan pendapat itu dibatalkan oleh

dalil. Yaitu, Nabi & yang menegaskan,

,*)J ,s;,-;v;vr * 'f,t ?', k Y

#, ):t gGL r-; ;:) si y*L r,;';r ,y:,

"Darah seonng muslim frdak halal kecuali akibat alah safu

dari figa hal: hng Wng meninggalkan agamzntra (murbd), oftng

Jnng bezina setelah bercbfus muhshan, atau ofiing tnng
membunuh omng lain."

Pelaku penyekapan baik secara bahasa maupun secara

qnriat tidak disebut "pembunuh." Selanjutrya kami bertanp

kepada mereka tentang orang png menyekap seorang wanita

hirrggu orang lain berzina dengannln, apakah ia dikenai had ana

dan disebut "pezina" atau tidak?

Mereka sepakat bahwa pelaku penyekapan ini bukanlah

pezina dan tidak disebut "p@ina," juga tidak dikenai had ara.
Jadi, shahih bahwa pelakunya tidak disebut "penyekap," orang

yang melakukan penyekapan.

*

AlMuhalla - EI



Mereka mengemukakan pemyataan Al Walid bin Uqbah:

i*r4U u.uitV # rv *i r;fi ily' 
'r*u merel<a bukan pembunuhnya, dia # salna

saja menurutkami, penyel<ap dan pemukuln5n."

Maka kami katakan: Pemyataan ini sangat menyimpang.

Penyair hanya menyampaikan niatrya semata, dan bukan

menerangkan makna bahasa dan syariat kata yang dimaksud.

Dalil pemyataan ini mempakan kelanjutan syair Al Walid

berikubrp:

+6 l;n;:&xr,#'€*t;tavrr", gc e
^3.u sbr:U+r#q.i;rprJy f6 1

41 r i:rt G W); # 1i,! *u ti_*il bp

il; 6E. t1';'.>3:rb G #"ik t;k;f ;1P*
uBanu Hasyim, kembalikan senjata kalian * Jangan

meranpasntn dan mmpasann5n frdak halal

funu Hasyim, bagaimana sikap kelemah lembut di anbn kib #
Ada pda Ali baju dzimh dan sqala barang berhargang

Jika mereka bukan pn Wmbunuhnln, sungguh dia #
firna bagi l<ami; baik 5nng membunuh maupun tmng meft,rnpas

Mari peingati dia agar kalian menempafi posisinim s seperti

engkau meninggalkan Kisra, pan pemimpinn5n suafu hari."
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Abu Muhammad berkata, Mahasuci Allah, Aku

berlindung kepada Allah. Allah membantah klaim bahwa harta

rampasan, baju dzinh, dan segala harta yang berharga Utsman

ada di tangan Ali; seperti pemyataan Al Walid sang pendusta.

Aku berlindung kepada Allah, mustahil Ali membunuh

Utsman unfuk merebut kekuasaannya, atau alasan duniawi lainnya.

Ali terlalu takut kepada Allah jika harus membunuh Utsman.

Begihr pun Utsman terlalu takut kepada Allah jika harus

membunuh Ali.

Selanjutnya, kami berhujjah dengan syair di atas, tentu ini

hujjah yang menguatkan pendapat kita, sebab dalam syair ini

disebutkan:

i:uii'fu W); #';ri ,U.ti Vk "j'ry
"Jila mereka bukan pembunuh4m, sebenarnlm dia # ana saia

menurut kami, dan pemukuhin

Sebelumnya telah diinformasikan, bahwa para penyekap

bukanlah para pembunuh. ln huiiah Snng melemahkan pendapat

mereka. -Hanya kepada Allah kemi mernohon taufik.-

Abu Muhammad berkata: Kemudian kami

membandingkan dalil ini dengan huiiah yang lain, kami temukan

bahwa penyekap bukanlah pembunuh, tetapi ia telah melakukan

penyekapan seseorang hingga tev,ras.

Allah @ berfirman,

At Muhalta - t21t-1



u3Aai- 
Lclts

"Dan (tahadap) sauafu tnng dihormati berlaku (hukun)
qishash. "(Qs. Al Baqarah l2l:194't.

Jadi, tindakan menyekap hingga ter,,r,ras menjadi penyebab

dan perbuatan yang melampaui batas. Pelakunya harus dikenai

hukuman yang sama. Oleh karena ifu, pelaku wajib menerima
ganjaran lrang sarna: ia ditahan sampai tev,ras. Demikian ini
pendapat kami.

Pendapat di atas dilontarkan oleh Ali bin Abu Thalib, -yang

tidak ada seorang sahabat pun lrang menyanggahnlra.- Terkait

masalah ini terdapat abaryang mursal.

Misalnya, seperti keterangan yang diriwayatkan kepada

kami oleh Muhammad bin Sa'id bin Nabat; Abdullah bin Nashar

menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan

kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada karni, Musa

bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Waki menceritakan

kepada kami, dia berkata: Sufuan menceritakan kepada kami dari
Isma'il bin Umalyah, dia menuturkan, "Rasulullah,6$ memutuskan

perkara seorcmg pria yang menahan seseorang lalu kortan
dibunuh oleh orang lain; bahwa pembunuh dikenai hukuman mati

dan penahan dikenai kurungan."

Diriwaptkan dari jalur periwayatan AMurrazzaq; dari hnu
Juraij, Isma'il bin Umayah menyampaikan sebuah kabar kepadaku,
bahwa Rasulullah S bersabda,
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Ju;lt',p:t';; k,r>"3,J) \ilt G"
'Pelaku penyekapan dikenai hukuman hingga

teuras, seperti yang telah dia lalrukan; dan pembunuh dikenai

hukunan matl"

Abu Muhammad berkata' Rasulullah fl) membedakan

antara hukum pelaku penyekapan dan hukum pembunuh dengan

penjelasan 5rang gamblang.

Kami ketahui ulama madzhab Hanafi dan Maliki

berpendapat, bahwa hadits mursal dan musnad itu sama saja.

Hadits ini termasuk hadits mursal yang paling bagus. Mereka

menlnnggahnya dan mencemooh orang Snng menyalahi pendapat

seorang sahabat jika ifu sejalan dengan hawa nafsunya. -Hanlra

kepada Allah kami memohon taufik.-

2O9l- Masalah, Apakah dalam pernbunuhan sengaja

dik€nai l<afant atau tdak?

Ali berkata: Para ulama berbeda pendapat dalam masalah

Sekelompok ulama berpendapat, bahwa pelal$

ini.

pembunuhan se@ra sengaja dikenai kafarat, seperti sanksi png
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berlaku pada pembunuhan secara tersalah. Ini pendapat Al Hakam

bin Utbah dan AsgrSyafi'i.

Malik dan Al-Laits berpendapat, bahwa kafarat-nya yaitu

memerdekakan budak atau berpuasa dua bulan, dan melakukan

kebaikan semampunya untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Abu Muhammad berkata: Ketika mereka berselisih

pendapat, -seperti kami kemukakan,- kita perlu mencermati

masalah ini unfuk menemukan mana pendapat yang benar. Kami

telah menganalisa pendapat Malik dan Al-Laits, dan kami temukan

keduan5n tidak lepas dari penalaran kafarat itu wajib atau tidak

wajib.

Apabila Malik dan Al-L-aits berpendapat, bahwa lafarat itu
wajib, mereka memberi pilihan antara memerdekakan budak dan

puasa. Praktik seperti ini bukanlah sifat kafaralyang diperintahkan

oleh Allah & dalam pembunuhan secara tersalah, karena ini

termasuk kafarat mumttabah (berurutan). Sedangkan mereka

memberi opsi (takhyil. Jadi, pendapat ini gugur. -Hanya kepada

Allah kami memohon taufik.-

Kemudian, kami menganalisa ulama yang malajibkan

kafant dalam kasus ini. Kami temukan mereka berhujjah dengan

argumen berikut: Keterangan yang diceritakan kepada kami oleh

Abdullah bin Rabi', Muhammad bin Muawiyah menceritakan

kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Abdullah bin Yazid Al Muqri mengabarkan kepada

kami, bapakku mengabarkan kepada kami, hnu Al Mubarak
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menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Aliyah@, dari AI Ghadf

bin l1yas, dari Wa'ilah bin Al Asqa', dia berkata: "Sekelompok

oftmg dari Banu Sulaim menemui Nabi $, lalu berkata, 'Sungguh,

seorang sahabat kami telah wajib (membayar kafarall." Beliau

bersaMa,

,o .ro I -to o ) ),t-
tu' l-r.bg W -r.b9 JSt

l/
hr 'ar; 

^3:r,',r#

)6t'u
"Hendaklah dia memerdel<al<an seorang budak gng Allah

al<an merdel<akan setiap anggob fubuhn5n dengan anggota tubuh

budak itu dari nenl<a."

Ahmad bin Syu'aib menSratakan: fu-Rabi' bin Sulaiman

(seorang muadzin, murid Aslrslpfi'i) menceritakan kepada kami,

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada karni, Abdullah bin Salim

menceritakan kepada karni, hrahim bin Abu Aliyah menceritakan

kepadaku, dia menufurkan: "Aku sedang duduk di sebuah bangku.

Tibatiba Wa'ilah bin Al Asqa leuat bersandar pada AMullah bin

Ad-Dailami. Aku mempersilahkan dia duduk, kemudian Abdullah

menghampiriku seraya berkata, 'Aku takjub dengan riwagnt 37ang

disampaikan oleh Syaikh -maksudn5a Wailah bin Al Asqa.- Aku

bertanya, 'Apa lnng dbampaikan padamu?' Dia menjaunb, 'Kami

bersama Nabi $ dalam perang Tabuk. Sekelompok orang dari

Banu Sulaim menemui beliau. [alu, berkata, 'seorang sahabaf6

64 Dahm naskah no. 14 tertulis, "hrahim bin Abu Alilrah."
6 Ddam naskah no. 14 disebufl<an, "sesungguhngn sahabat kami."
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kami sungguh telah wajib (membayar kafarai.' Rasulullah i{}
bersabda,

"Merdel<akanlah untuk seonng budak. Allah akan

memerdekakan dai setiap anggota tubuhnya dengan anggota

tubuh budak itu dari neraka."

fugumen berikutnya, Ahmad bin Muhammad bin Abdullah

Ath-Thalamnaki menceritakan kepada kami,65 hnu Mufanij

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ayyub Ash-Sahmut

Ar-Raqi menceritakan kepada kami, Ahmad bin Amr bin Abdul

Khaliq NBazzar menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Mahdi

menceritakan kepada kami, AMurrazzaq menceritakan kepada

kami, Isma'il menceritakan kepada kami, dari Umar bin Al

Khaththab: Dia menuturkan: Qais bin Ashim menemui

Rasulullah S, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh aku telah

mengubur hiduphidup beberapa anak perempuanlm pada masa

jahiliyah."

Beliau bersabda, "Merdekakanlah seomng budak unfuk

seorang anak dari mereka. "Dia bertanya, "Wahai Rasulullah, aku

pemilik unta." Beliau bersabda, "sembelihlah seekor unta unfuk

setiap oftng darinya."

6 Dalam naskah no. 14 tertulis, "Dengan keterangan yang diriwayatkan

kepada kami."
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Mereka mengemukakan: Ketika Allah & mewajibkan

kafarat kepada pelaku pembunuhan karena tersalah, -sementara
ia tidak berdosa.- Maka tenfu pelaku pembunuhan se@ra

sengaja itu lebih wajib membayar kafant

Abu Muhammad berkata, Hadits Wa'ilah ndak shahih,

karena Al Gharif tidak dikenal. Sekelompok kaum beranggapan,

bahun Al Gharif adalah Abdullah bin Fairuz Ad-Dailami.

Anggapan ini hrang tepat, karena hnu Al Mubarak menisbatkan

Al Gharif dari hnu Alit ah.

Ibnu Iyyasy meqntakan, di tengah Banu AMullah bin

Fairuz tidak ada seorang pun yang bemama lyyasy.

hnu Al Mubarak lebih biqah dan lebih dhabith frqnt
hafalannya) daripada Abdullah bin Salim. Selanjutrya, seandainya

kabar ni shahih, tentu ia tidak bisa menjadi hujjah mereka, sebab

dalam riwayat ini tdak disebutkan pembunuhan secara sengaja.

Jika tdak terdapat keterangan tersebut, maka hadits ini tdak
punya kekuatan lagl bagr mereka.

Dalam matan hadits ini hanp disebrfkan, "Sungguh

seorang sahabat kami telah rlnjib laujabd." Kata, "telah wajib"

secara bahasa tdak menunjukkan arti "pernbunuhan seara

sengaja." Jadi, penafsiran ini mumi dusta dan klaim makna

kebahasaan yang tidak dikenali.

Kata, "telah wajib" terkadang dimaknai "malajibkan

neral<a pada dirinya akibat maksiat yang berjibun." Kata aujaba

juga terkadang diartikan "telah tiba ajalnya," seperti kalimat hada
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aujabu fulan lni kematian fulan). Singkatrya, pendapat mereka

terbantahkan.

Kelompok ulama yang lain berpendapat, bahwa sikap diam

Nabi S dalam hadits ini terkait penyebutan kata "budak" tanpa

menjelaskan stafus mukminnya, dan soal tawaran puasa dua bulan,

ini merupakan dalil batalnya pendapat ulama yang malajibkan

l<afarat dalarr. kasus pembunuhan secara sengaja.

Abu Muhammad berkata: Hadits Umar bin Al

I(haththab fidak shahih, karena dalam jalur periwayatannya

terdapat Isra'il. Dia periwayat yang tidak kuat; dan Simak bin

Hart, dia menerima riwayat leu,rat proses dikte.

Dapat disimpulkan, bahwa ka,rnjiban kafarat dihrjukan

pada setiap orang yang pemah membunuh orang pada masa

Jahiliyah. Ketika ihr la seomng kafir harti, -seperti Qais bin

Ashim,- yang diperintahkan untuk membayar kafant ini dalam

hadits ini. Mereka sarna sekali tidak menyinggung hal ini. Jadi,

batallah argumen mereka dengan hadits ini.

Sedangkan AsySyafi'i, sekalipun menolak pendapat

mereka karena keliru, dia juga melakukan kesalahan yang sama

dalam hal ini. Sebab, menunrt dalilnya sesuatu hanya dtqiSn*lart

dengan padanannya dan sesuahr lnng menyerupainya, tidak boleh

di-qiya*l<an pada lawannya dan sesuafu yang tidak menlnmainya-

Letak kesalahannya yaitu meng-qi5n*l<an pembunuhan sengaja

pada pembunuhan karena tersalah, yang notabene sebagai

antonimnya.

@l - AtMuhalla



Mereka dan Asy-Syafi'i pun melakukan kesalahan q$ns
yang sama dalam penganalogian kasus her,van buruan yang

dibunuh oleh orang yang berihram (muhriml pada kasus muhrim
yang sengaja membunuh herran buman. Di sini mereka meng-

qgn*l<an tndakan tidak sengaja pada tindakan sengaja, png jelas

antonimnya.

Selanjutrp, mereka begifu pula Asy-Syafi'i keliru meng-

qi5n*l<an kasus orang yang meninggalkan shalat secara sengaja

pada orrng ]lang meninggalkannya karena lupa. AsySyafi'i

bersama Malik dan Al-l-airc masih melakukan kesalahan yang lain

pada bab ini. Yaifu pemyataan mereka, tidak meng-qga*l<arr

orang yang sengaja mengucapkan salam dalam shalat sebelum

menyempumakan bilangan rakaat dalam hal ka,rnjiban melakukan

dua sujud sahwi, dengan orang yang mengucapkan salam dalam

shalat sebelum menyempumakannla karena lupa. Demikian ini
sifat qi5ms.

Sifat pendapat mereka dalarn seluruh gig*nya saling

meruntuhkan dan membatalkan sahr sama lain.

Abu Muhammad berkata' Ketika tdak ditemukan

hujiah tentang karajiban lafant atas pelaku pembunuhan secam

sengaja; baik dalam Al Qur'an maupun Sunnah. Allah &
berfirman,

i*q;531otr;e
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"Tidak ada sauafu pun yang Kami luputkan di dalam

KiaF7, "(Qs. AlAn'aam [5]' 38).

Allah S berfirman,

: 
* e55,#;6{ *6 &,'F AKi i;t

Vr'+{F
"Pada hari ini telah.4ku agamamu unfukmu,

dan telah Aku cukupl<an nikmat-Ku bagimu, dan telah,4ku ndhai

Islam sebagai agamarnt,."(Qs. Al Maa'idah I5], 3).

Rasulullah $ bersaMa,

7?'{.*'J;l';1:r'€,c:L\
'sesungguhnSn danh dan harta l<alian hanm bagi kalian."

Jadi benar, seluruh ajaran agama ini telah paripuma dan

sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nyu #. Kita tahu dengan

yakin bahwa seandainya dalam pembunuhan secara sengaja

dikenai kafarat tertentu, pasti Allah telah menjelaskannya, seperti

Dia menerangkan kafaral pembunuhan karena tersalah kepada

kita. Juga seperti halnya Rasulullah $ png menielaskan kepada

t'S.bagian mufasir menafsirkan Kitab itu dargan lauh Mahfuzh png berarti

bahwa nasib semua makhluh itu sudah dituliskan (ditetapkan) dalam lauh
Mahfuzh. Dan ada pula yang menafsirkannya dengan AI Qur'an, dengan arti
dalam Al Qur'an ihr telah ada pokok-pokok agama, norna-norrna, hukum-

hukum, hikmah-hikmah, dan tuntunan untuk kebahagiaan manusia di dunia dan

akhirat.
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kita tentang keberadaan qishash, d,Wt atau tebusan dalam kasr.rs

ini.

Apabila Allah & mat menginformasikan apapun tentang

hal itu dan tidak pula mannjibkannyn, bagitupun Rasulullah &i,
maka kami bersaksi dengan kesaksian Allah S, bahwa Dia tidak

menghendaki l<afamt tertentu dalam kasus tersebut. Tetapi,

Allah S berfirman,

W 3,:i p >i, i4( AY;|'qff'e,
qtgqr$ );1- il y.L JGi64 c,p

<#
'Dan Kani alan metnasang timbangan tnng tept pada

hari Kiamat, mala tidak seomng pun dirugil<an walau sdikit;
selalipun hantn sebemt biji sawi, pasti l{ami mendabngl<anrya

(pahala). Dan cukuplah Karni 5nng mernbuat pahitungan "(Qs.Al

Anbiyaa' 127].: 471.

Pada alnt yang lain Allah S berfirman,

iqi'eri
'Perbuabn-perbuahn baik itu menghapus k*lahan-

kslahan. "(Qs. Huud [1U: 114).

Siapa saja yang membunuh seorang muslim se@ra sengaja,

sungguh dia telah melakukan dosa terbesar setelah syirik dan

meninggalkan shalat. Oleh karena ifu, dia hanrs membebaskan

$tay
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dirinya dari api neraka. Hendaklah dia memperban5rak perbuatan

baik, seperti memerdekakan budak, sdekah, jihad, haji, puasa,

shalat, dan dzfir kepada Allah @. Semoga saja kebaikan ini dapat

menyeimbangkan timbangan akibat membunuh, lalu

Allah melebur dosanSn. -Kami memohon ampunan kepada Allah.-

***

2092. Masalahr Gadis !,ang merenggut keperawanan

wanita lain, atau dilakukan oleh seorang pria dengan cara

hubungan intim atau cara lainnya.

Abu Muhammad berkata' AMullah bin Rabi'

menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Utsman

menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan

kepada kami, Ali bin AMul Aziz menceritakan kepada kami, Al

Hajjaj bin Minhal menceritakan kepada kami, Hammad bin

Salamah menceritakan kepada kami, Ja'far bin Abu Wahsyiah

mengabarkan kepada kami, dari AsySya'bi, dia menuh.rkan:

"Para gadis Himsa gernar saling mengunjungi dan berfukar hadiah.

Mereka bercanda, bersuka ria, dan bermain hal yang aneh. Yaifu,

sahr gadis menggendong gadis yang lain, lalu gadis ketiga

menggiringnya dengan keras, Tiba-tiba salah seorang jatuh hingga

selaput daranya robek.

Abdul Malik bin Marwah menanpkan hal itu kepada

Qabishah bin Dzu'aib dan Fadhalah bin Ubaid. Mereka menjawab:
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Diyafttya sepertiga yang ditanggung tiga orang, dan tersisa bagian

si korban, karena dia juga furut terlibat.

AMul Malik bin Maruran mengirim surat ke lrak. Abdul

Malik menanyakan kasus itu pada Abdullah bin Ma'qil bin

Muqanin. Abdullah menjawab, 'Mereka ter.bebas dari denda

kecelakaan tersebut, selain orang yang mendorongnya dengan

keras'."

AsySya'bi mengemukakan pemyataan lnng senada dengan

Abdullah. A4rSya'bi berkata, "Dia (korban) berhak mendapatkan

Uqr (denda perampasan keperawanan). "

RiwaSnt lain bersumber dari Hammad bin Daud dari

AMullah bin Qais, bahwa ada tiga orang gadis sedang bermain.

Salah safunya berkata, "Aku menjadi suami," gadis yang safu

berkata, "Aka menjadi istri." "Aku jadi bapak," sahut gadis ketiga.

Gadis yang mengatakan, "Aku menjadi suami," mendorong

dengan kuat gadis yang berkata, "Aku jadi isfui, hingga selaput

daranya robek. Abdul Malik bin Marwah memuhrskan untuk

mernbebankan di5nt kepada mereka.

AqrSya'bi berkata, "Korban berhak mendapatkan Ugr."

Riwayat lainnp disandarkan pada Hammad; Hamid

menceritakan kepada kami dari Bakar bin AMullah, dia

menuhukan: "Dua orang gadis masuk kamar mandi, lalu salah

saturya mendorong yang lain hirrggu terjatr.rh dan selaput darahn3n

robek. Stnikh berpendapat, bahwa kortan berhak mendapatkan

uqr.
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Pendapat lainnya disandarkan pada Hammad, Daud bin

Abu Hind menceritakan kepada kami, dari Amr bin Syu'aib,

bahwa seoftrng pria memaksa seorang budak wanita, lalu

menggagahinya. Umar bin Al Khaththab berkata, "Dia menjadi

kortan." Akhimya, Umar memufuskan denda sepertiga ditnt
kepada pelaku.

Abu Muhammad berkata' Di sini terdapat dua masalah.

Pertana, adalah pendapat Fadhalah bin Ubaid. Fadhalah seorang

sahabat, dan menjabat sebagai hakim. Tidak ada seorang sahabat

pun yang menyalahinya.

Kdua, pendapat yang dikemukakan oleh Umar bin Al

Khaththab, dan tidak ada seorang sahabat pun yang menyanggah

pendapat beliau.

Para penyanggah dari ulama ma&hab Maliki, Hanafi, dan

Asy-Syafi'i tidak sependapat dengan dua sahabat ini. Mereka

sangat memperrnasalahkan sikap pro terhadap sahabat iika hal itu

sejalan dengan taklidnya, dan mereka tidak menghiraukannya jika

konba dengan taklidnya.

Ali berkata, Mengenai wanita yang kehilangan

keperawanannya karena sodokan atau tindakan lainnya, ini

termasuk kriminal yang wajib dikenai qishash dengan tindakan

yang setimpal; jika dia perawan. Jika korbannya janda, dan objek

qishaslrnya tidak ada, maka pelakunya hanya dikenai hukuman.

Dalil pendapat ini adalah firman Allah &,
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u3A \i J+_ rtrLbtf;t .&-{" ds;t ;s
"Barangsiapa tnng menyerang kamu, maka seranglah dia

setimpal dengan setanganntn terhadap kamu. " (Qs. Al Baqarah

121:1941.

Diperkuat dengan sabda Rasulullah S,

'Barangsiapa di antara kalian Wng melihat kemungkamn,

hendaklah ia mengwbahryta dengan bngan jika mampu."

Maka benar adanya, bahwa qishash wajib diberlakukan

pada tindakan yang mungkin dikenai sanksi tersebut. Memberi

pelajaran secara fisik (dengan tangan) sebagai bentuk

pengingkaran dan usaha untuk mengubah kemungkaran dalam

kasus yang tidak mungkin diberlakukan qishash, dan itu juga

benar. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.- Tidak ada

(denda) sarna sekali dalam kasus ini.

Alasannya, harta benda itu (menurut hukum asal) adalah

terlarang. Karenanya, pemberlakuan gharamahda udak halal tanpa

dalil nash dan ijma'. Begrtu pun fidak ada mang unfuk

memberlakukan Uqr dalam kasus ini, karena Uqr sama dengan

maskawin. Sementara maskawin hanlra berlaku dalam pemikahan,

dan tidak dalam kondisi yang lain. Demi Allah, Allah S pasti tahu

masalah ini akan terjadi.

58 Dalam naskah no. 14 tertulis, "Kannjiban tidak r,rnjib."

Ltbb,t pL.y*.fH;63"e a?: a
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Kami bersumpah &mi Allah, seandainln Allah &
menghendaki dalam kasus ini diberlakukan pasti Dia
telah menjelaskann5ra, dan pasti tidak melupakannSa. Apabila
Allah & Udak menetapkan ketenfuan ini, maka Dia pasti tidak

ingin menjadikan denda sarna sekali dalam kasus ini. Pem5ntaan
seseoriang selain Rasulullah # fidak bisa dijadikan hujjah. -Hanya

kepada Allah kami mernohon taufik.-

2093. Masalah' Perlombaan.

Ali berkata: Hammam menceritakan kepada kami,

AMullah bin Muhammad bin Ali Al Baji menceritakan kepada

kami, Abdullah bin Yunus menceritakan kepada kami, Baqi bin
Makhlad menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah

menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, AI
Mas'udi menceritakan kepada kami, dari Al Qasim bin

Abdurrahman, dia menyatakan: "seorang bersama budak wanita

dari QadisiWah datang. Dia bertemu dengan seorang pria Sang

sedang duduk di atas her;uan hrnggangannya. Pria ini menggebah

kandaraannya. Kaki depannya terangkat dan langsung memijak

mata budak wanita itu. Kortan melaporkan kejadian ihr kepada

Salman bin Rabi'ah Al Bahili, dan ia memutuskan untuk

menjafuhkan denda pada si pengendara.
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Kejadian tersebut sampai ke telinga hnu Mas'ud. Beliau

berkata, "Sebentar dahulu, yang membayar denda adalah orag

yang menggebah."

Diriwa5atkan dari Sytrraikh; pihak yang memba5nr denda

adalah yang menggebah tunggangan itu.

Diriwayatkan dari AsySya'bi: Disebutkan pendapat yang

sarna.

Abu Muhammad berkata: Masalah ini diperdebatkan

sebagaimana yang engkau ketahui: Salman bin Rabi'ah

menjatuhkan denda pada penmggmg, sedangkan hnu Mas'ud

pada pihak yang menggebahnya.

Ali berkata: Pihak yang menggebah adalah orang yang

secara langsung menggerakkan henran tersebut. Jadi, dialah orang

yang menanggung akibat tindakannya, dimana kerusakan harta

benda tentr: dikenai jaminan.

Sementara terkait orang ifu; jika ia sengaja menggerakkan

funggangannya untuk mengenai seseorang atau sebagian jama'ah

yang diketahui oleh omng !/ang menggebah, maka ia dikategorikan

pembunuhan sengaja dan pelaku kriminal. Pelaku dikenai qishash

dalam selunrh kasus ini. Sementara, p.laku penghilangan jiwa

dikenai di5nt atau tebusan. Jika penggebah Udak tahu, bahwa di

sana ada orang, maka ia dikategorikan pernbunuh karena tersalah.

Oleh karena itu, di5attya dibebankan pada ahli waris ashabal>
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nya, dan ia sendiri dikenai kafarat -Hanya kepada Alah kami
memohon taufik.-

2094- Masalahr Orang yang membunuh seseotang yang
menginginkan kematian dirinya.

Ali berkata: Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan

Abu Bakar bin Abu syaibah; Yahya bin Azhar menceritakan
kepada kami, dari Jabir, dari Asy-Sya'bi berkenaan dengan orang
yang membunuh orang lain yang sebagian nyawanya telah keluar
dari jasad. Dia menanggapi: Dia harus menggantinya.

AIi berkata: Seluruh umat ini sepakat, bahwa seseorang
yang telah mendekati kematiannya karena suafu penyakit, luka,
atau cedera akibat penganiayaan yang disengaja ataupun tidak
sengaja, lalu pewarisnya meninggal dunia, maka ia merrarisinya.
Jika ia adalah seorang budak, dan lalu dimerdekakan, maka ahli
warisnya yang merdeka mer,r.arisi hartanya.

Apabila orang yang sakit ini mampu berbicara, lalu masuk
Islam -sebelumnya dia kafir dan telah tarnyir maka dia berstatus
muslim; yang dapat mer,uarisi keluarganya yang muslim.

Jika orang ini telah menenfukan dan menetapkan
seseorang, sekalipun antara dirinya dan kematian tinggal satu

tarikan nafas, lalu orang yang berwasiat padanya meninggal dunia,
maka orang tersebut berhak atas wasiat itu, dan diwariskan kepada
ahli warisnya.
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Jelas sudah, setelah wasiat itu diucapkan dia masih hidup.

Sebab, tidak perdebatan antara dua orang ahli syariat atau lebih,

bahwa kondisinya pastilah hidup atau mati. Tidak ada jalan lain

untuk membagikan harta benda. Dengan demikian, kami yakin

bahwa Allah S mengharamkan tindak menyegerakan kematian

dan kesedihannya serta menahan diri. Secara meyakinkan dan

pasti, bahwa pembunuhnya adalah pembunuh jiwa seseorang -

tanpa disangsikan lagi.-

Jadi, siapa saja yang membunuhnya dalam kondisi

demikian secara sengaja, berarti dia telah membunuh jiwa secara

sengaja. Barangsiapa yang membunuhnya karena tersalah, berarti

dia pembunuh secara tersalah. Pembunuhan secara sengaja

dikenai qishash, d,l t atau tebusan. Sedangkan pelaku

pembunuhan karena tersalah hanya dikenai kafarat. Diyat ini
dibebankan pada ahli waris ashababnya. Demikian pula

pencederaan terhadap anggota tubuh seseorang jika dilakukan

secara sengaja dikenai qishash. *{anya kepada Allah kami

memohon taufik.-

***

2095- Masalah, Apakah wali boleh memberikan maaf

dalam kasus pembunuhan se@ra tipu daya atau peperangan?

Ali berkata: Para ulama berbeda pendapat dalam kasus

ini.
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Sekelompok ulama berpendapat: Wali tidak punya hak
unfuk memberikan maaf dalam kasus tersebut.

AMullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, hnu
Mufa4 menceritakan kepada kami, easim bin Ashbagh
menceritakan kepada kami, hnu Wadhdhah menceritakan kepada
kami, Sahnun menceritakan kepada kami, hnu Wahab
menceritakan kepada kami, hnu Abu Az-znad menceritakan
kepada kami, dari bapaknya, bahwa dia berkata terkait
pembunuhan melalui tipu daya, "Apabila kasus ini telah dilaporkan
kepada imam, maka unli korban tidak boleh memberi maaf. Imam
juga tidak boleh memberi maaf. Ia bagian dari had Nlah &.

Ali berkata: Dernikian pendapat yang dikemukakan oleh
Malik. Beliau juga mengeluarkan pendapat yang sama terhadap
pembunuhan melalui bermusuhan. Bahkan, Malik berpendapat,
bahwa ketentuan ini berlaku dalam kasus pembunuhan seorang
mukmin terhadap orang kafir.

Kelompok ulama lain berpendapat: Bahkan, wali korban
berhak melakukan apa yang boleh dilakukan oleh wali dalam kasus
lain seperti menjafuhkan hukuman mati, memberi maaf, atau di5nt

Demikian ini seperti keterangan yang kami riwayatkan dari
jalur periwayatan Abdunazzaq; dari Sammak bin Al Fadhal, bahwa
urwah mengirim surat kepada Umar bin Abdul Aziz berkenaan
kasus orang yang menjerat anak kecil di atas herrran temaknya
hingga meninggal dunia. Orang-orang mendapati pelaku masih
memegang alat bukd berupa tambang, dan ia mengakui
perbuatannya.
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Umar bin Abdul Aziz menjawab surahya: "Serahkan pelaku

ifu kepada para wali anak kecil tersebut. Jika mau, mereka

menghukum mati." Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah,

AsySyafi'i, Abu Sulaiman, dan para sahabakrya.

Abu Muhammad berkata, Ketika para ulama berbeda

pendapat, -seperti yang kami sampaikan di depan,- kita perlu

menganalisanya untuk memilah mana yang benar dan mana yang

keliru. Kami temukan ulama yang mengemukakan, bahwa wali

korban tidak boleh memberikan maaf dalam kasus di atas, mereka

berargumen dengan dalil berikut.

Keterangan yang kami riwa5atkan dari jalur periwayatan

Muslim; Abdu bin Humaid menceritakan kepada kami,

Abdurrazzaq menceritakan kepada karni, Ma'mar menceritakan

kepada kami, dari Ayyub As-Sukhtiyani, dari Abu Qilabah dari

Anas, bahwa seorang pria Yahudi membunuh budak rrranita

Anshar r-rnh-rk merampas perhiasannya. Dia mdempar jasadnya ke

dalam surnur kemudian menghantam kepalanSn dengan bafu.

Orang Yahudi itu ditangkap lalu dibawa ke hadapan

Rasulullah,$. Dia mengakui perbuatan. Beliau memerintahkan

unfuk merajam orang tersebut, dan dia'pun drajam hingga tevuas.

Diriwayatkan dari jalur periwalratan Muslim; Haddab bin

Khalid menceritakan kepada kami, Haammam menceritakan

kepada lorni, Qatadah menceritakan kepada kami, dari Anas bin

Malik, ia menufurkan: Seorang budak wanita muda ditemukan

dalam kondisi kepalanya digencet dengan dua buah batu. Mereka

behnya padanya, "Siapa yang melakukan perbuatan ini padanya?
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Si Fulan, atau si fulan?" Mereka menyebut seoftmg yahudi, lalu
wanita ihr menganggul.kan kepalanya.

Singkat kata, orang Yahudi tersebut ditangkap, dan
mengakui perbuatannya. Rasulullah dh memerintahkan untuk
menghantam kepalanp dengan bafu.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; hadits tentang
penduduk uraniyin. Dalam hadits ini tercanfum, kedua tangan dan
kedua kakinya dipotong, kedua matanya dicungkil, kemudian
dijemur di tengah terik matahari hingga mati.

Mereka mengemukakan yang kami ceritakan
dari Ahmad bin Umar, Al Husain bin Ya'qub menceritakan kepada
kami, Sa'ad bin Falihun menceritakan kepada kami, yusuf bin
Yahya Al Ma'afiri menceritakan kepada kami, Abdul Malik bin
Habib menceritakan kepada kami, dari Muthanif dari hnu Abu
Dzi'b, dari Muslim bin Habib AI Hudzali: Abdullah bin Amir
melayangkan surat kepada Utsman bin Affan, yang isinya, "Ada
seorang muslim menyerang pedagang, lalu membunuhnlra unfuk
merarnpas harta bendanln." Utsman menjawab suratnlla, "Bunuh
dia karena tindakan tersebut. Karena orang ini telah membunuh
secara tipu daya, dan bukan dalam peperangan."

Riwayat lain dinisbatkan pada AMul Malik bin Habib dari
Muthanif, dari pamannya; Al Harits bin Abdurrahman, bahwa ada
seot?u.lg muslim pada masa Aban bin Utsman bin Affan
membunuh seorang Nabathi di Dzi Hamiyah unfuk merampok
hartanya. Aku melihat Aban bin Utsman memerintahkan untuk
menangkap muslim tersebut, lalu dia dihukumi mati karena
tindakannya. Dia telah membunuh seorcmg Nibthi secara tipu
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duyu. Aku melihat sendiri proses hukuman mati itu, sampai

lehemya dipancung.

Diriwayatkan dari Abdul Malik bin Habib dari Muthanif,

dari hnu Abu Az-Zinad, dari bapaknya, bahwa dia menyaksikan

Aban bin Utsman; ketika dia menghukum seorang muslim karena

membunuh orang Nashrani dengan cara tipu daya.

Ali berkata' Mereka mengatakan, Rasulullah $ saja

pemah memerintahkan untuk menghukum mati seorang Yahudi.

Dalam kasus itu, beliau tidak memberikan opsi kepada para wali

korban.59 Begifu pun Rasulullah mengeluarkan perintah unfuk

menghukum mati kaum Uraniyin yang telah membunuh secara

aniaya para penggembala trnta. Mereka tidak menyebutkan, bahwa

beliau dalam kasus tersebut memberikan opsi kepada wali kortan.

Mereka menyatakan: Perhatikan pula Utsman rg pemah

menghukum mati seorang muslim yang membunuh orang kafir

secara tipu daya. Dia tidak mernberikan opsi pada r*ali korban,

dan tidak ditemukan pendapat lnng menyalahinya.

Abu Muhammad berkata: Kami tidak mengetahui dalih

lain png dikemukakan mereka selain arllumen di atas. Seluruh

aqlumen ini tdak bisa dijadikan hujjah bagi mereka.

' 
Hadits tentang orang Yahudi lrang menghantam kepala

seorang budak wanita tidak menyebutkan, bahwa Rasulullah $
tidak bermusyawarah dengan wali kofran, tdak bermusyauarah

69 Dahm naskah no. 14 tertulis, "Pada para ulali budak perernpuan."
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dengan pelaku, dan tidak mengucapkan, "pilihlah" pada wali
kortan dalam kasus pembunuhan secara tipu daya dan dengan
serangan. Apabila Rasulullah # tdak mengucapkan hal itu, maka

seorang muslim tidak halal menisbatkan aturan ini pada
Rasulullah S. Dengan demikian, ia telah mendustakan Nabi fl$
dan mengucapkan sesuatu yang tidak disabdakan oleh beliau.

Mengapa demikian, karena kabar ini justru hujjah yang
melemahkan pendapat mereka. Mereka tidak berbeda pendapatzo

bahwa pembunuh dengan tipu daya atau dengan serangan sarna

sekali tidak boleh dihukum mati dengan cara dihantam kepalanya
dengan batu atau dnajam. Pendapat ini tidak pemah dikemukakan
seolang pun.

Sungguh sangat benar, ketika Rasulullah $ menjatuhkan
hukuman mati dengan cara menghantam dengan batu, sebenamya
beliau sedang menerapkan hukum qishash dengan lemparan batu.
Ketika beliau membunuhnya sebagar qishash dengan lemparan
bafu, maka ketenfuan hukuman mati kortan diberi opsi atau
memberi maaf kepada wali.

Dengan demikian tanpa diragukan lagi, bahvra shahih dari
Nabi $, bahwa beliau bersaMa,

'il,l11

;;;st t:LV :i r_j&'ol'; ,G:;
,e>6 ctil'i;. J# ii ,F ac;.

70 Dahm naskah no. t4 tertulis, "Karena mereka fdak be6eda
pandangan."
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*Ehrangsiap yang anggob kelmryanSn tefrunuh setelah

pernSnbanku ini mal<a kelmrganSn diberi dua pilihan: Anbn
qishash abu menarik ditnt"

Kami t/akin bahun siapapun orcm[In]a, ia wajib

mengarahkan hukum ini pada hadits tersebut. Abstainnln para

periwayat, bahwa Rasulullah memberikan opsi kepada wali kortan
tidak memutuskan apa Snng diwajibkan oleh Rasulullah $ dalam

kasus pembunuhan, laitu pemberian pilihan kepada wali. Bahkan,

tidak disangsikan lagi, Rasulullah Udak akan menyalahi apa ]rang

telah diperintahlonnya. Kasr.rs yang telah kami utamkan ini sama

sekali tidak lepas dari menerima tambahan riuayat dalarn seluruh

nash.

Seandainln tndakan ini sebagai pengkhus.rsan atau

penasakhan, maka tentu beliau telah menjelaskannlra. Jadi,

penafsiran mereka otomatis batal. -Hanln kepada Allah kami

memohon tauftk.-

Adapun hadits kaum Uraniyin, itLr tdak bisa dijdikan
hujjah dalam kasus ini, seperti keterangan Snng kami kernukakan

dalam hadits di atas secarcr berimbang. Bahwa dalam hadis itr.r

Udak disebutkan beliau tidak bermuqTawarah dengan unli para

gembala tersebut -jika mereka mernpunyai wali- tidak pula

dicantumkan, bahwa beliau b€rcabda, "Tidak ada opsi bagi urali

korban ini." Apabila kaerangan ini tidak disebutkan dalam hadits

di atas, rnaka baik mereka nr.rupun karni tdak bisa berhq;ah

dengan hadits itu khusr"rsnp dalam losrs ini. Jadi, hta ualib

mencari hulnrmnp di tempat lain.
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Selanjutrya, hadits itu justu huijah VanS melemahkan

pendapat mereka. Kami meriwayatkan dari jalur periwa5ntan

Muslim; Yahya bin Yahya At-Taimi menceritakan kepada kami,

Hasyim menceritakan kepada kami dari AMul Aziz bin Shuhaib

dan Hamid dari Anas, bahwa orang-orang dari fuinah datang...

dan seterusnya.

Dalam hadits ini disebutkan: "Mereka membunuh para

penggembala, dan keluar dari Islam. Mereka menggiring unta-unta

sedekah Rasulullah $. Beliau pun memerintahkan unfuk

mengikuti jejak mereka. Kaum Uraniyin berhasil ditangkap lalu

dibawa ke hadapan beliau. Nabi $ memotong kedua tangan,

kedua kaki, mencungkil matanya, dan mencampakkan mereka di

tempat yang terik hingga mati.

Abu Muhammad berkatar Mereka murtad dari agama

Islam. Ulama ma&hab Malik berpendapat tentang hukum ini

dalam tiga hal:

Perbma, menunrt mereka -begifu pun menunrt kami-

orang murtad tidak dikenai hukuman mati dengan cara seperti ini.

Kdua, orang murtad menunrt pendapat mereka, fidak

dikenai qishash. Menurutnya, yang dikenai hukuman mati

hanyalah pembunuhan atau meninggalkan shalat, sekalipun

pelakunya telah bertobat.

Ketiga, orang murtad diminta unfuk bertobat, menurut

pendapat mereka. Sekalipun hadits ini sama sekali tdak
menyebutkan anjuran agar orang murtad bertobat. Jadi, hujjah
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mereka justru melemahkan pendapat tersebut, dan menyanggah

pendapat ini; yaifu dalam kasus ini dan kasus lainnya.

Ali berkatat Sedangkan riwayat dari Utsman sangat

lemah sekali, karena ia bersumber dari AMul Malik bin Habib.

Riwayat Abdul Malik sangat tidak diperhitungkan. Selanjutnya,

riwayat ini dari Muslim bin Jundub, -yang tidak pemah bertemu

dengan Utsman.-

Selain ifu, pem5ataan seseorang selain Rasulullah $ tidak

dapat dijadikan huijah. Berapa banyak putr.rsan hukum dari

Utsman 5rang disanggah oleh mereka dengan argumen png lebih

shahih dari sanad ini. Misalnlp, seperti puhrsan Utsman soal

sepertiga ditnt dalam kasus orang yang memukul orang lain

hingga lumpuh. Dalam kasus ini fidak diketahui ada sahabat Snng

menplahi pendapatrya.

Sungguh mustahil sesuatu Snng tidak sah diladikan hujjah

untt"rk memperbolehkan d,Snt narnun tdak sah dijadikan huiiah

dalam kasus yang lain.

Abu Muhammad berkata' Ketika argumen mereka

dengan dua hadits yang kami kemukakan ini batal; dan mungkin

saja wanita Anshar punya wali yang masih kecil yang belum punya

hak untuk memilih, maka Nabi $ memilih qishash. Demikian ini,

seandainya shahih bahwa Rasulullah # tidak memberikan pilihan

kepada wali, lalu bagaimana mungkin hal ini tidak shahih

selamanya.
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Begitu pun kasus para penggembala, mungkin saja mereka
para pengembara yang tidak mempunyai wali. Maka, kita wajib
merujuk pada firman Allah @ dan sabda Rasulullah S.

Allah S berfirman,

)$i;;,i Jytj!; ,,3 cF; oy

"Jika kamu berbeda pendapat tentang sauafu, maka
kembalikanlah kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya),"

(Qs. An-Nisaa' [4]: 59).

Pada ayat yang lain Allah S berfirman,

&W"#iWg"*y,Ay-
"Diotmjibkan atas kamu (melaksanakan) qishash berkenaan

dengan oftng tnng dibunuh. Onng merdel<a dengan orang
merdeka, hamba saha5m dengan hamba saha5n, perempuan

dengan perempuan. Tebpi barangsiapa yang memperoleh maaf
dari saudaran5n, hendaklah dia mengikutinSn dengan baik, dan

memba5nr dipt (tebusan) dengan baik (pula). Yang

demikian ifu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. " (Qs.

Al Baqarah 12\ 7781.

Allah & memberlakukan qishash secara umum pada setiap
jenis pembunuhan, seperti disinggung oleh Allah &; dan
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melimpahkan kewenangan untuk memberi maaf kepada wali

korban.

Keterangan berikut shahih dari Nabi $, beliau bersabda,

;i^Ii
$z//t

. ol rO - )1 I - O ./r+E4rELtJer'a Cti';
o// o/.

Lt-F
'Barangsiapa yang anggota terbunuh setelah

pemyataanku ini, maka keluarganya di antara dua pilihan."

Beliau menyebutkan dtyat, qishash, atau tebusan. Dtyat

hanya diberlakukan atas permohonan maaf dari hukuman qishash.

Rasulullah memberlakukan perintah ini secara umum, dan tidak

mengkhususkan.

Kami bersaksi atas kesaksian Allah S, seandainya Allah

hendak mengkhususkan hukuman tersebut pada pembunuhan

secara tipu daya atau melalui serangan, tenfu Dia tidak akan

melupakan dan melalaikan begitu saja. Allah pasti telah menjelas-

kan kepada Nabi-Nya S.
Kami mendapati Allah & telah memberikan definisi

'serangan' dalam firman-Nya , ;-#iJ '# j Y14 ,,fL$-;\
E

>-:'ii <-\'A 5 * ; QL{JS "Dibunuh atau disatib, atau
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dipotong tangan dan kaki mereka seaft, silang7l, atau diasingkan

dari tempatkediamann5n."(Qs. Al Maa'idah t5]' 33).

Ayat di atas bisa diberlakukan secara tarfrb (hirarki) atau
bkhya (pilihan). Jika ia dimaknai bahwa sanksi tersebut berlalar
secara hirarki, nyatanya ulama madzhab Maliki tidak berpendapat
demikian. sebaliknya, apabila ayat ini diartikan bahwa sanksi ini
berlaku secara pilihan -ini sesuai dengan pendapat mereka,-
nyatanya ayat ini tidak mengindikasikan, bahwa pelaku pem-

bunuhan dengan cara menyerang atau tipu daya, bagi wali kortan
tidak pun5la pilihan.

Dengan kata lain, pendapat mereka tidak punya ar[lumen
dan landasan dalil yang rnlid. Apa yang mereka kemukakan pun
batal. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

***

2092. Masalah: Pembebasan Pelaku ltiminal

Abu Muhammad berkata' Abdurrahman bin Abdullah
bin l(halid Al Hamdani menceritakan kepada kami, hrahim bin
Ahmad menceritakan kepada kami, Al Fartari menceritakan

kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Quraibah bin
Sa'id menceritakan kepada kami, Abu Basyar Ismailbin hrahim Al
Asadi menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Abu Utsman
menceritakan kepada kami, Abu Raja -dari keluarga Abu

71 Memotong tangan kanan dan kaki kiri, dan kalau melakukan kejahatan
sekali lagi, maka dipotong tangan kiri dan kaki kanan.
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Qilabah- menceritakan kepadaku, Abu Qilabah menceritakan

kepada liami:

Umar bin Abdul Aziz mengumpulkan beberapa tokoh, di

antaranya adalah Abu Qilabah, dan seterusnya. Dalam hadits ini

disebutkan: Abu Qilabah berkata kepada Umar bin AMul Aziz,

"Suku Hudzail melepas seorang residMs pada masa jahiliyah. Dia

menyatoni satu keluarga dari Yaman di Bahtha. Seorang dari

mereka tertangun dan langsung menyabehya dengan pedang

hingga terras.

Suku Hudzail datang, dan menangkap orang Yaman ifu,

lalu melaporkannya kepada Umar bin Al Khaththab pada musim

haji. Mereka menufurkan, 'Dia telah membunuh teman kami." Si

Yaman membela diri, "Mereka telah melepaskannSla."

Umar bin Abdul Aziz merryatakan, "Dipersilakan 50 orang

Hudzail bersumpah, bahwa mereka tidak melepasnlra." Ernpat

puluh sembilah Hudzail pun bersumpah. Seorang dari mereka baru

datang dari Syam, lalu dirninta unfuk berstrmpah. Unfuk

zumpahnp, dia meminta tebusan seribu dirham. Hudzail

mengganti posisinya oleh pria lain.

Umar meminta pria ihr menemui saudara kortan unfuk

menjalin perdamaian.

Abu Qilabah melanjutkanr Dua orang ini berikut 50 orang

Hudzail yang telah bersumpah berangkat ke suatu tempat. Begitu

sampai di sebuah perkebunan kurma, turunlah hujan lebat. Mereka

masuk ke gua di sebuah bukit. Tanpa diduga, gua itu runtuh dan

menimbun 50 orang yang telah bersumpah. Mereka semua tev,ras,

sementara dua orang lainnya berhasil selamat. Sebuah bafu besar
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menggelinding lalu menerjang loki saudara kortan. IGkinln
patah. Setahun kemudian dari kejadian ih.r, dia meninggal dunia.

Diriwayratkan dari jalur periwayatan AMurrazzaq; dari

Umar, dari Ayiyub As-Sukht!,ani, dari Abu Qilabah, dia berkata:

Suku Hudzail membebaskan seorang pencr.ri yang sering mengutil

jama'ah haji. Mereka berkata, 'Kami telah melepaskannya. Siapa

yang menemukan dia sedang mencuri, maka darahnyn disia-siakan

(boleh dibunuh)." Sekelompok penduduk Yaman mendapati omng

ifu sedang mencuri, mereka pun langsung membunuhnSn.

Kaum si penanri (Fludzail) menernui Umar bin Al l(haththab

lalu bersumpah, "Demi Allah, lorni udak melepaskannSa. Orang-

orang telah membohongi kami." [Jmar pun menyrmpah mereka

dengan 50 zumpah. Selanjutrfra Umar menggenggarn tangan

salah seoftmg anggota kelompok ihr, seraln berkata, "Temanilah

oftmg ini ke kediaman salah seorang dari kalian hingga dia

memba5rar dlSat teman kalian. "

Mereka pun berangkat. Begitu mendekati ternpat png
difuju, turunlah hujan yang sangat lebat. Mereka berlindung di

s€buah bukit yang tinggi hingga petang hari. Setelah hujan reda,

semua ormg ini menunmi bukit. Tiba-tiba bukit ifu bergetar hebat

hingga tidak ada seoftmg pun dari mereka yang selamat, bugit,

pun dengan heruan funggangannla, keanali oftmg yang diusir itu

(Orang Yaman) dan temannln. Dia lah 5nng menceritakan apa

png telah dialami kaumya.

Abu Muhamrnad trerkaht Kami tahu ulama ma&hab

Maliki dan Hanafi mempermasalahkan sikap kontra terhadap
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sahabat yang pendapakrya udak dibantah oleh sahabat yang lain-
selama sejalan dengan hawa nafsu mereka.- Mereka menyatakan,

hadits mursal sama seperti hadits musnad. Riwayat di atas

termasuk hadits mursal terbagus lrang disandarkan pada Umar bin

Al Khaththab di hadapan para sahabat &,, tidak ada seoftmg

sahabat pun yang menyanggahnya, dan kami tidak mengingkari

seorang pun dari mereka. Maka, sudah semestinya berdasarkan

dalil dasam5a, mereka mempertolehkan pembebasan keluarga

pria tersebut (dalam riwayat di atas), sehingga mereka tidak berhak

menuntut di5aftryajika dibunuh. Pendapat ini tidak dikemukakan

sarna sekali oleh mereka. Sungguh sangat rendah sikap yang

menentang dalil ini.

Menurut hemat kami, pemSrataan orang selain

Rasulullah # tidak bisa dijadikan hujjah. Ketika tdak ditemukan

riwayat yang memperbolehkan pembebasan residivis, tenfu

pembebasan ini batal dan tidak bermakna. Setiap pelaku kriminal

secara sengaja, maka tdak dikenai imbas atas

tindakan laiminalnya. Begifu juga dengan pelaku pencederaan

se@ra tidak sengaja, ini mengeoralikan apa yang diwajibkan oleh

nashataufima'. -Hanya kepada Allahlah kami memohon taufik.-

2097 - Masalah' Orang yang meminta minum kepada

suatu kaum, narnun mereka tidak memberinya hr.ggu dia teuas.

I
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Ali berkata:: Kami meriwayatkan dari jalw periwayatan

Abu Bakar bin Abu Syaibah; Hafsh bin Ghiyats menceritakan

kepada kami, dari Al Asy'ats, dari AI Hasan bahwa ada seorang

pria meminta air minum di pinfu gerbang suatu kaum. Mereka

enggan memberinya minum. Orang ifu pun kehausan dan

akhimya meninggal dunia. Akhimya, Umar bin Al Khaththab

memufuskan untuk menjafuhkan diyat kepada mereka.

Abu Muhammad berkata' Pendapat yang tepat

menurut kami -Hanya kepada Allah kami memohon taurftk-:

Orang-orang yang tidak memberi minum orcmg tersebut; jika

mereka mengetahui bahwa dia tidak mempunyai air sama sekali,

dan hanya mereka yang punya air, dan tidak memperkenankan dia

unfuk mendapatkann5n sedikit pun hingga mati kehausan, maka

mereka telah membunuhnln dengan sengaja.Tz

Orang-orang ini dikenai qishash dengan cara tidak memberi

minum hingga ta,uas, -baik jumlah mereka sedikit maupun

bantak- tdak termasuk orang yang tidak mengetahui kondisi

korban, dan orang yang Udak mrlngkin memberin3,ra minum.

Apabila mereka tidak mengetahui kondisi tersebut, dan

memperkirakan orang ifu bakal mendapatkan air minum, mereka

dikategorikan sebagai pembunuh karena tersalah. Pelakunya

dikenai kafant, dan ahli waris ashabal>nyawajib membayar ditnt

Dalil pendapat ini adalah ftrman Allah &,

72 Dahm naskah no. 14 tertulis, "Dia mernbunuhngra se@ra sengaja."
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iS,fs ;t, :Fitrci*;'t Aii,)i iE WG's

'Dan tolong-menolonglah l<amu dalam (mengerjakan)

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat

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

Allah S berfirman,

" Elanngsiap Wng menyerzng kamu, maka sennglah dia

setimpl dengan sqangannta terhadap kamu. " (Qs. Al Baqarah

I2l: L941.

Pada apt yang lain Allah berfirman,

u36r-LgttiS

"Dan (terhadap) sauatu tnng dihotmati berlalil (hukun)

qishash. "(Qs.Al Baqarah l2l: t94).

Setiap muslim di dunia sangat mengerti, bahwa orang yang

dimintai minum oleh seorang muslim, dan dia mampu memberinya

minum, lalu sengaja Udak memberinya minum hingga mati

kehausan, berarE dia telah menyerangnya. Seluruh umat sepakat

soal ini. Ketika seseorang menyerang orang lain, maka dia wajib -
berdasarkan nash N Qur'an- diserang dengan serangan yang

setimpal. Jadi, pendapat kami benar-benar shahih tanpa perlu

disangsikan lagi.
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Sebaliknya, jika orang itu Udak mengetahui kondisi tersebut,

berarti dia telah membunuhnya, karena telah melarangnya dari
sesuahr yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Dia telah

membunuh karena tersalah (tidak disengaja). Oleh karena itu, wajib

memenuhi sangsi yang diberikan pada pembunuhan secara

tersalah.

Abu Muhammad berkata: Pendapat yang sama juga

berlaku pada orang yang kelaparan dan orang yang telajang,

semuanya sama. Seluruh tindakan tersebut dikategorikan sebagai

penyerangan. Berbeda dengan kasus oftrng yang dikejar-kejar

binatang buas, namLln tidak ada ormg ynng memberinya tempat
berlindung, hingga ia dimangsa oleh binatang itu. Sebab, binatang

buas itulah yang telah membunuhnya. Kortan tidak tewas akibat

findakan kriminal mereka, bukan pula akibat Snng diUmbulkan oleh

tindakan tereebut.

Akan tetapi, seandainlra oftmg'orcmg tersebut mernbiarkan

oremg itu, lalu ia dimangsa oleh binatang buas, padahal merehi
nrampu menyelamatkanngra, berarti mereka telah melakukan
pernbunuhan secara sengaja. Sebab, dia teuas akibat tndakan
mereka. Kasus ini sama seperti orcmg png dimasukkan ke dalam

sebuah kamar dan melarangnya keluar hingga teuns. Sehrnrh

ulama sepakat dalam kasus ini. -Hanya kepada Allah kami
memohon taufik.-

**rf
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2098. Masalah' Dgnt Anling

Abu Muhammad berkata, Ahmad bin Umar

menceritakan kepada kami, Abu Dzar Al Hirawi menceritakan

kepada kami, Ahmad bin AMan Al Hafizh An-Naisaburi

menceritakan kepada kami di kediaman beliau di Ahwaz,

Muhammad bin Sahal Al Muqri menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Isma'il Al Bukhari menceritakan kepada kami,

Abu Na'im -dia adalah Al Fadhal bin Dakin- meriwalntkan

kepada kami, Qutaibah berkata kepadaku: Hasyim menceritakan

kepada kami dari Ya'la bin Atha', dari Isma'il -+in Jassas-

bahwa dia mendengar AMullah bin Amr, berkata: "Abdullah bin

Amr memufuskan perkara, bahvrn pembunuhan terhadap anjing

buruan diSntsehmr 40 dirham."

Diriwa5ntkan dari jalur periwalntan AMurrazzaq; dari

Sufuan Ats-Tsauri, dari Ya'la bin Atha', dari Isma'il bin Jassas, dia

berkata: "fih berada bersama Abdullah bin Amr. Tiba-tiba

seorang pria bertanya padanln tentang di5ntaning buruan. Beliau

menjawab, 'Empat puluh dirham'." Dia kembali berkata, "Apa

di5nt arring penjaga kambing?." Beliau menjawabnya, "Seekor

kambing."

Dia kembali berkata, "Apa ditnt anjing penjaga ladang?"

Beliau menjawab, "Sebagian dari hasil ladang tersebut." Dia

kembali berkata, "Apa dipt anjing penjaga mmah?" Beliau

menjawab, "Sebagian tanahnya." Pembunuh wajib membayar

diyat itv, dan pemilik anjing wajib menerimanya. Anjing dapat

mengurangi pahala pemiliknya -pada anjing yang menyalak, tidak
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menjaga ladang dan tidak pula rumah- iika pemilik menagihnya,
maka diyattya sebagian tanah. Demi Allutr, sungguh kami
menemukan keterangan ini dalam kitabullah.

Abu Muhammad berkata: Masih tersisa hukum anjing
penjaga kambing, anjing penjaga ladang, dan anjing penjaga
rumah. Kami tidak mengetahui pendapat yang menyanggah hal
ini; yang bersumberT3 dari Abdullah bin Amr bin Al Ash. Mereka
memperrnasalahkan sikap kontra terhadap sahabat -yang tidak ada
sahabat lain yang menyanggahnya,- terlebih dalam kasus ini. Di
sini mereka menyalahi Abdullah bin Ash, seperti engkau ketahui
sendiri.

Menurut hemat kami, pemyataan orang selain
Rasulullah #) tidak bisa dijadikan hujjah.

Pembunuhan terhadap anjing dendanya adalah anjing yang
sejenis. Allah @ berfirman,

b.r.($r,q.#V*
'Dan balasan suafu kejahatan adatah kejahabn yang

setimpal. " (QS. AsySyrura a l42l: 401.

Hal ini mengecualikan anjing hitam yang bertotol putih dua.
Membunuh anjing jenis ini tidak dikenai sanksi apapun, bahkan
dinilai sebagai kebaikan.

73 Dalam naskah no. 14 tertulis, "Tidak ada pihak lrang menlanggahnya."
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Demikian pula jika anjing tersebut tidak dibutuhkan untuk

menjaga ladang, temak, dan anjing pemburu, maka membunuhnya

tidak dikenai sanksi apapun. Sebab, dua jenis anjing ini tidak

dilarang untuk dipelihara. -Hanya kepada Allah kami memohon

taufik.-

2099- Masalahr Pemberhentian pejabat karena

kekeliruan.

Ali berkata: Yusuf bin AMullah An-Namiri menceritakan

kepada kami, Yusuf bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al
Uqaili menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Ali menceritakan

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

Al Aththaf menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin

Muhammad bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Maryam

menceritakan kepadaku, Al Aththaf menceritakan kepada kami,

AMurrahman bin Muhammad bin Abu Bakar bin Muhammad bin

Amr bin Hazm menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari
Umarah, dari Aisyah, dia menuturkan: Rasulullah $ bersabda,

"Lengserkanlah para pejabat 5nng melakukan kekelintan. "

Ahmad bin Umar bin Anas menceritakan kepada kami,

Ahmad bin Ali Al Kisa'i An-Nahwi menceritakan kepada kami,

Ahmad bin Ibrahim bin Muhammad As-Sirri menceritakan kepada

et:;; ?Qt u)' fti

AlMuhalla - EI

***



kami, Isma'il bin Muhammad bin Qirath menceritakan kepada

kami, Sulaiman bin Abdurrahman menceritakan kepada kami,

Utsman menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Abdullah bin

Abdullah bin Umar bin Al Khaththab menceritakan kepada kami,

dari Abu Bakar bin Amr bin Hazm, dari Umarah, dari Aisyah, dari

Rasulullah $, beliau bersabda,

"Lengserkanlah pn pejabat Sang melakukan kekelintan. "

AIi berkata: Diriwayatkan dari Al Uqaili, tidak ada hadits

yang shahih dalam masalah ini. Al Aththaf merupakan periwayat

yang dhaif AMurrahman bin Muhammad tidak diketahui dan

dha if. Demikian pula sanad yang lain; seluruhqn dhaif.

Ali berkata: Dalarn kasus ini tdak ada unsur pembatalan

hd atau qishash. Basulullah $ pemah bersaMa,

e:*?qtu)iftf

3tL{6 u'_*'iit

'4,'riyl'j.axit!'y

o I l -z
gnjt";

"Onng-orang tnng beriman aling menanggng darah

mereka."

Allah S berftrman,
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"sesungguhn5n oftng'oftng yang beriman adalah

bercaudam."(Qs. Al Hujuraat [49]: 11).

Apabila kaum mukminin bersaudara, otomatis mereka

punya kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Rasulullah $ bersabda,

'rh:?t
i;n?r #. ,3? J ,;'-{; Ubl
6?ti\f;s ';'ai,tE p CY

lil: ,c l- t c.#
frlvlC2 *rt oJ*.r

,; c ',srll) 
,3e|t *L

:il$Lfii 4i." l;a;bti-rr.

'Sungguh, demikian Wb hnu Ism 4 apabila omng mulia

di antan merel<a menalri, mereka membiarl<ann5n; dan ketika

orang lemah di antam mqel<a menalri, mereka memberlakukan

had. Demi Tuhan tnng didku ada pda genggaman-Nya.

Seandain5a Fathimah binti Muhammad mencuri, pasti aku potong

tangannjn. "

Atau, seperti keterangan yang disampaikan oleh

Rasulullah $, yang telah kami sebutkan berikut sanadnya di

depan. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

Abu Muhammad berkata' Seandainya hadits ni shahih

-nyatanSn ia tidak shahil> tentu ia ditafsirkan sesuai makna

tekstualnya, bahwa kekeliruan termasuk sesuafu yang tidak wajib
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dikenai had dan hukuman lainnya seperti qud atau qishash. -Hanya

kepada Allahlah kami memohon taufik.-

21-OO- Masalah, Sahr kaum yang setiap orang dari

mereka mengaku telah membunuh seseorang dan membebaskan

teman-temannya.

Ali berkata:: Kami meriwayatkan dari lalur periwayatan

AMurrazzaq; dari Ma'mar dari Az-Zuhri tentang kasus seorang

pria yang diduga telah dibunuh oleh dua orang bersaudara-

Bapaknya takut dua anaknya ini dikenai hukuman mati. Bapaknya

berkata, 'Aku telah membunuhnya." Salah seorang dari dua

bersaudara ihr berkata, 'Aku telah membunuhnya-" Mereka

membebaskan sahr sama lain.

Az-Z)hri pembebasan itu pada para wali

korban, lalu mereka disumpah unhrk membebankan pertang-

gungan dam pada salah seonmg dari mereka.

Abu Muhammad berkata' Kami tidak berpendapat

seperti ini. Jushu kami berpendapat, bahwa jika tiga orang ini (dua

orang bersaudara dan bapaknya) berkata jujur kepada wali korban,

maka mereka berhak meng-qishash seluruhnya atau orang yang

mereka kehendaki. Mereka juga berhak membebankan d$nt atau

tebusan seperti telah kami singgung di depan.
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Apabila mereka bertohong kepada sebagain wali kortan

dan berkata jujur pada sebagian wali kortan lainnya, maka bagi

pelaku yang berkata jujur dikenai hukum qishash, dipt, atau

tebusan. Sementara, orang yang berkata bohong terbebas dari

hukuman.

Dalil pendapat di atas adalah: Jika tiga orang ini berkata

jujur pada u/ali korban, maka shahih wali korban berhak

menjattrhkan qishash atau dtpt berdasarkan pengakuan salah

seorang dari pelaku. Setiap hak yang telah ditetapkan, tidak boleh

digugurkan selain dengan nash atau ijma'. Siapa saja lnng
mengakui srrattr hak, maka fldak boleh menlnrmpah pihak lain

dengan hak tersebut. Sebab, pihak tergugat bersumpah jika dia

mengingkari gugatan, dan ia bukan pihak penggugat.

Oleh karena ihr, dalam kasrls ini tdak diperbolehkan

menyumpah orang yang berkata jujur dalam gugatannSra.

Adapun jika sebagian dari mereka ber&ohong pada yang

lain, berarti mereka telah membebaskan orang yang berbohong

padanya, sehingga hukum pengakuan itu gugur, jika pihak kedua

tidak membenarkannya, ini seperti hak lainnya.

Demikian pula, seandainya mereka semua membohongi

wali kortan, maka orang-orang yang mengakui tindakannya ini

terbebas dan pengakuan mereka pun batal. Sebab, pihak kedua

telah menggugurkan hak mereka dalam kasus tersebut. -Hanya

kepada Allah kami memohon taufik.-
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Ali berkata:, Pemyataan pihak pertama (muqin), "Aku

sendiri yang membunuh fulan, orang ini tdak membunuh

bersamaku," sedang yang lain mengingkarinya untuk membebas-

kan pihak pertama dan mengakui telah membunuh korban, maka

setiap pihak wajib terikat oleh pengakuan diri masing-masing,

karena ini termasuk pengakuan yang sempuma.

Dengan demikian, pembebasannya ini terhadap pihak yang

membebaskan adalah batil, karena ia bukan orang adil yang

kesaksiannya dapat diterima. Bahkan, seandainya dia seorang

yang adil, tenfu dalam kasus ini kesaksiannya pun tidak boleh

diterima. Sebab, hanya kesaksian unhrk mengukuhkan saja yang

diterima, dan bukan kesaksian unhrk menaftkan.

Dua orang tidak berbeda pendapat bahwa seandainya

seseorang mengklaim harta atau hak terhadap Zaid, lalu beberapa

oftrng 1lang adil bsaksi bahwa orang itu Udak punla hak apapun

tefiadap Zaid, maka kesaksian ni fasid dan tidak diterima. Pihak

Snng disalsikan Udak tertebas dari gugatan tersebut, kecuali jika

para sal<si memb€rikan kaerangan yang mengulnrhkan pemptaan

penggugat. Misalnya, seperti pemyataan, 'Kami mengetahui dan

telah membebaskan Taid dafi hak," atau "Zaid telah membaSar

tanggungann5n," dan sebagainSn. -Hanln kepada Allah kami

memohon taufik.-

21OL. Masalah' IGyr png menjorok keluar -talang dan

bambu Snng keluar dari batas dinding- mengeluarkan sesuatu ke

jalan umum milik kaum muslimin, seperti penggilingan, khuf, dan
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sandal di masjid, duduk di masjid, kendi, payon pasar, orang yang

menciprati air di depan pinfu rumahnya.

Abu Muhammad mengemukakan: Kami meriwayat-

kan dari Ibrahim An-Nakha'i, dia menufurkan, "Jika seseorang

mengeluarkan bambu atau kayu dari dinding rumahnya, maka dia

menangslung (ika teriadi kecelakaan akibat tndakan ini)."

Diriurayatkan dari Waki, Sufun menceritakan kepada kami,

dari Atha' bin As-Sa'ib, dari Spraih, bahura kerusakan pasar dan

kayu-kayunya dikenai jaminan.

Diriuayatkan dari Wah'; Sutpn menceritakan kepada kami

dari Jabir, dari Amir, dia berkata: Ketika palron atau bambu atap

rumah meneteskan air, rnaka ifu dikenai jaminan.

DiriwaSatkan dari Al Hasan Abu Musafr, dia menufurkan:

Sebilah pisau mengenai seorang anak kecil hingga meninggal atau

terluka. Stllraih menutr.ukan, "SeandainSa aku memberikann5ra,

tenttr aku menanggungngra. "

Diriwayatkan dari Muhammad An-Nufaili, bahwa seorang

pria mengeluarkan kayu di tembok rumahnya, lalu kayu ihl

mengo5nk wadah bekal seorang musafir. Syuraih pun

mendendanya.

Diriwaptkan dari jalur periwalntan Al Hajjaj bin Artha'ah,

dari Al Hakam bin Uyainah, dari Ali bin Abu Thalib, dia berkata'

"Siapa yang mengeluarkan kaynr dari tiang rumahnya, lalu melukai

laki orang lain, maka dia menanggungnya.
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Diriwaptkan dari Al Hajjaj bin Artha'ah, dari eatadah,
dari Sy-raih, dengan riwayat yang sama.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan AMurrazzaq; dari hnu
Mujahid, dari bapakryra, dia berkata: Ari mengatakan: siapa yang
menggali sumur, atau membuat lubang, maka dia menjaminnya
$ika ada orang yang terjerembab ke dalamnya).

Diriwaptkan dari Abdurrazzaq, dari sufian At-Tsauri, dari
Atha' bin As-Sa'ib, dia menyatakan: syuraih menjamin oftmg
pedalaman dan payon penghuni pasar -jika tidak berada dalam
kepemilikan mereka-; dan para pemirik kayr juga memberikan
jaminan.

Diriwaptkan dari Al Hakam bin uyainah, dari Hammad
bin Abu Sulaiman, dari seseorang yang benptrdhu dan aimya
difuangkan di jalan. Hammad berkata, "Dia memberikan jaminan.,,
Al Hakarn berpendapat, *Dia tidak menjaminnSra.,,

Diriwaptkan dari Syu'bah, dari Al Hakam dan Hammad
dari seorang penghuni pasar Snang sering membuang air di depan
pinfu rumahnya, seorang pelalan kaki leunt di depan rumahnln
lalu tergelincir. Hammad berpendapat, 'Dia menjamin orang
tersebut-" Al Hakam mengatakan, "la tidak menjaminnlna.'

Abu Muhammad berkata: pendapat ini bersumber dari
Ali, Syuraih, An-Nakha'i, dan Hammad.

Al Hasan bin Hay menyatakan: siapa saja png memb,ang
sesuafu ke jalan seperti limbah atau air, dan bafu, atau sesuafu
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yang dikeluarkan dari rumah ke tengah jalan, seperti kemah atau

tenda, maka dia menjamin segala kerusakan yang ditimbulkannya.

Al-l^aits menyatakan: Apabila seseorang mengeluarkan

bambu, batu, atau kayu dari dinding rumahnya, lalu seseorang

lewat lalu terluka atau terbunuh olehnya, jika tidak diketahui luka

atau kematiannya akibat tindakan seseorang, maka pemilik rumah

wajib menjaminnya.

fuySyafi'i mengemukakan: Orang yang meletakkan bafu di
tanah yang bukan miliknya adalah penjamin segala efek negatif

yang ditimbulkannya.

Abu Hanifah dan ashabnya di sini mengemukakan

beberapa pendapat yang aneh. Berikut di antaranya,

Siapa saja yang duduk di masjid bukan untuk shalat, lalu

seseorang tersandung olehnya, maka dia menjamin kerusakan

yang ditimbulkan. Tetapi, jika dalam kondisi shalat, maka dia tidak

menanggungnya. Jika fidak dalam keadaan shalat, dia

menanggungnya.

Abu Yusuf dan Muhammad mengatakan: Dalam dua

kondisi ini orang tersebut tidak menanggung kecelakaan tersebut.

Mereka berpendapat: Siapa yang membuat saluran air ke

luar rumah, lalu seseorang terperosok ke dalamnya hingga taAras,

maka di sini terdapat rincian kasus. Jika orang ifu terkena sesuafu

yang berada di luar mmah, seperti dinding, maka dia

menanggungnya. Jika dia terkena sesuatu yang beada di dalam

tembok, maka dia tidak dikenai apapun.
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Jika tidak diketahui apa yang telah mengenai korban, maka

menurut qips pemilik rumah itu tidak menanggung kematian
tersebut. Akan tetapi mereka mengatakan, kami meninggalkan
qiyas dan menggunakan istihsan. Oleh karena ihl, kami
menanggungnya.

Apabila seseorang meletakkan sebongkah batu di jalan,

maka segala kecelakaan yang terjadi akibatrya, dialah yang

menanggungnya.

Mereka mengatakan: Apabila seseorang menye\r/a oftrng

lain unfuk mengerjakan sesuafu di halaman rumahnya, lalu orang

lain tewas akibat pekerjaan tersebut, maka penyewa wajib

menanggungnya.

Seandainya seorang menyeua or?u'lg lain unfuk menggali
yang bukan di halaman , maka pihak lang menanggung

kemsakan akibat pekerjaan ini adalah si buruh.

Abu Muhammad berkata: Menurut ashab kami, dalam

beberapa kasus di atas, tidak seorang pun yang menangllung
kerusakan tersebut. Ketika mereka berbeda pendapat, maka kita
wajib menganalisanla unhrk mengetahui mana pendapat yang

benar lalu mengikutinya.

Kami menganalisa pendapat yang menyebutkan wajibnya

memberikan tanggungan, kami dapati mereka berhujjah dengan

keterangan yang kami rivrnyatkan dari jalur periwayatan

Abdurrazzaq; dari hnu Uyainah, dari Amr, dan Al Hasan, dia
berkata: Rasulullah $ bersaMa,
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'Banngsiapa tnng mengeluarl<an sauafu dari rumahrya

lalu mengenai s*eorang, maka dia penanggungn5a-"

Keterangan tersebut diriwayatkan dari Ali, dan tidak ada

seorang sahabat pun yang menyanggah pendapatnla.

-l-z o.ul*ilt
-oo, ), ot+ oJ-> Lt

*Barangaiapa yang mengeluarkan sesuafu di luar

lalu mengenai orang lain, maka dia penanggungn5n."

Ahmad bin Muhammad Ath-Thalamnaki menceritakan

kepada kami, hnu Mufarrij menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Ayy,rb fu-F.aqi menceritakan kepada kami,

Ahmad bin Amr bin Abdul Khuliq N Bazzar menceritakan kepada

kami, Amr bin Malik Ash-Sha'igh menceritakan kepada kami, dari

Al Hasan, dari Abu Bakrah, dari Nabi $, beliau bersaMa,

Abu Muhammad berkata' Kami tidak mengetahui

riwayat lain dari mereka selain hadits ini. Seluruh keterangan ini

tidak kuat.
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Hadits tersebut di atas tidak shahih. karena ia berstafus
mursal dari Al Hasan. Hadits mursal tidak bisa dijadikan hujjah.
Tidak ada periwayat yang me-musnadkan riwayat ifu selain
Hammad bin Malik, sementara dia bukan periwayat yang kuat. Al
Bazzar dan lainnya mengemukakan riwayat tersebut. Jadi,
argumen tersebut gugur.

Adapun riwayat yang bersumber dari Ali, itu merupakan
riwayat batil, karena ia berasal dari AI Hajjaj bin Artha'ah dan
Abdulwahhab bin Mulahid. Riwayat mereka berdua sangat lemah.
sanad selanjutnya dari Al Hakam dan Mujahid. Keduanya tidak
pemah bertemu dengan Ali bin Abu Thalib. Jadi, gugurlah riwayat
ini secara keseluruhan, selain sanad dari hrahim, syuraih, dan
Hammad.

Satu pendapat dari AsySyafi'i ttdak shahih. Keterangan
berikut shahih dari Al Hakam dalam sebagian kasus, bahwa dia
tdak menanggungnya.

Ali berkata: Tidak tersisa lagi hujjah bagi kalangan yang
menetapkan tanggungan. Benar adanya bahwa hukum asal harta
benda adalah haram. oleh karena itu, tdak halal menetapkan
denda kepada seseorang yang tidak diwajibkan oleh rasrl atau
ijma'. walhasil, seluruh kasus di atas tidak dikenai tanggungan. -
Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

***
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2LO2. Masalah, Ternbok rumah ambruk dan menelan

kortan jiwa atau kenrsakan aset.

Ali berkata: Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan

AMunazzaq; dari Sufuan dari Jabir Al Ju'fi, dari AsySya'bi, dari

Spraih, terkait tembok yang miring. Dia menuturkan: "Jika

mereka menyaksikan kejadian itu, maka pemilik rumah yang

menanggungn5a."

Diriwayatkan dari Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Qatadah
tentang dinding rumah yang miring, ia mengatakan, 'Jika mereka

menpksikan pemiliknya, lalu dinding ifu menimpa seseorang

hingga teutas, maka si pemilik menanggLlngnln-'

DiriwaSntkan dari hrahim An-Nakha'i, dia berkata senada

dengan Syuraih soal dinding yang miring.

Sekelompok ulama lain men5ntakan: Kasus ini seperti

keterangan yang kami riwayad<an dari jalur pertrayatan hnu
Wadhdhah; Sahnun menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab

menceritakan kepada kami, Yunus bin Yazid mengabarkan

kepadaku, dari hnu Syihab, bahwa dia menufurkan tentang

tembok rumah seseorang yang miring ke tembok tetangganya,

atau retak, lalu tetangganya menyarankan, "Bongkarlah tembok

rumahmu ini, karena aku takut ambruk."

Si pemilik tembok ifu enggan melakukan sarannya.

Kemudian, dinding itu pun ambruk lalu mengenai orang yang telah

mengingatkannya atau salah seorang anggota keluarganya yang

merdeka hrngga tewas. hnu Syihab berpendapat: Kami tidak
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berpendapat ia dikenai sesuatu. Dia telah teledor dan berbuat

buruk.

Sementara ifu pendapat sekelompok ulama muta'akhirin
sebagai berikut. Ibnu Abu laila mengatakan: Apabila pemilik

tembok mengetahui kemiringan dan kerapuhan dinding mmahnya,

lalu ia membiarkannya, maka dia harus menanggungnya. Jika ia
tidak mengetahui kondisi ini, maka ia pun tidak menanggungnya.

Pendapat ini didukung oleh Abu Tsaur.

Sufyan Ats-Tsauri mengemukakan: Jika mereka tdak
menyaksikan pemilik dinding itu, maka ia tidak menanggungnya.

Jika dinding ifu dalam keadaan tegak, namun retak, maka pemilik

tdak dipaksa unhrk meruntuhkannya.

Ishaq bin Rahawaih menufurkan: Pemilik menanggung

apapun yang tertimpa oleh dinding rumahnln; baik dia

menlpksikan keiadian ifu maupun Udak.

Abu Hanifah, Malik beserka ashab mereka, dan Al Hasan

bin Hay , 'Jika merrpksikan kejadian ifu, maka ia
menanggungn!,a; narnun jika ia tdak menSnksikannSa, maka

apapun tidak menanggungnya."

Aqrsyafi'i, Abu Sulaiman, dan ashab mereka menyatakan,

"Dia fidak dikenai tanggungan apapun; baik menpksikan

kejadiannya maupun tdak. "

Ali berkata: Ketika mereka berbeda pendapat, -seperti

telah kami kemukakan di depan,- kita perlu menganalisanya unfuk

menemukan pendapat yang benar lalu kita ikut -dengan
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pertolongan A[ah iD.- IGrni menganalisa orang yang mernbeda

kan antara tnis.rn menyaksikan dan hul$rn tidak nrenpksikar

nyq tern5pta l€rni Udak menernukan dalil kaerangan ini baik dari

Al Qur'an, grttah tkbi-slphihrnaupun dhaIf, iitra', pendapat

sahabat, q|rc, tdak prla penalaran.

I{aqla sa}l mereka mengatatr<an: Diriuayatkan dari

selrelompok ularna dari lolangan tabi'in. Dalil ini fdak loat,

karena karrn tdah papa*an bar[Ek sdmh pendapat yang kontra

densan sf,aternen seimlah sahabat, yang fidak ada seorang frun

Fng menFnESah merdra.- Lanr Uagaimana mungkin s@mlah

tah'tui belbeda pendapat dalam IG.rs hi?

Di depan karf tdah nsrgtdip perqlataan Azastffi, bahtla

panitik runah ifu Mak dikerEi tanggrrtgan, ffahal mereka

meryal41gap dffiryra penainmg q|rc.

Merda tidak beftda pmaangan menggnai lras.rs orang

yarE mdetaldran hqran temak mdEk orang hin di tanah miliknya,

lalu heuran ihr lohrr kerrn-tdlrr rrafi hkan karena tindakan orang

tersehrl maka da tdak dikenai tanggurgan; baik ia menlnksikan

kqadian ihr rnauprn tdak t ahr apa bedanya ka$s ini dengan

losrs dfutdforg png arnbnrk hkan karena tindakan pernifik rurnah?

Ivlak4 perdapat ini pn batal, dan ielas rusak. -Flaqn ke,pada

AIhh kami mernohon taufik.-

It{adh tersisa pendapat, batun p€rnifik rurnah menan$nrng

kensakan apaFm ahbat tertimpa dirding rurnartnta lrang

anrbnrlq baik da mer4plsikanrqTa rnupun tidak menyaksikan;

atau pendapat, batru,a psnihk tllak menanggung kenrsakan alotat

tertimpa rerr.urtrhan dinding nrnannttc baik dia menlnksikannya
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maupun tidak menyaksikan. Sebab, memang shahih perbedaan

antara menyaksikan dan tidak menyaksikan tidak berpengaruh
apapun.

Kami menganalisa pendapat ini, dan kami dapati dalam
bahasa Arab; bahwa pemilik dinding yang miring tidak disebut
'pembunuh' atas tewasnya orang yang tertimpa reruntuhan
dinding itu. Mungkin saja si pemilik tidak berada di tempat, ia
berada di daerah Masyriq, sementara dinding rumah itu di
Maghrib.

Jika dia tidak dikategorikan sebagai pembunuh dengan cara
sengaja dan bukan pembunuh karena tersalah, maka dia tidak
dikenai drpt kafarat, tidak pula menanggung aset yang rusak.

sebab, hukum asal harta benda itu haram. ndak boleh menjatuhi
hukuman dengan membebankan denda pada seseorang yang tidak
diwajibkan oleh nash maupun ima'. -Hanya kepada Allahlah kami
memohon taufik.-

***

2LO3- Masalah' Guci diletakkan di samping pintu, atau
seseorang bersandar ke pinfu, lalu seseorang membukan pinfu itu,
hingga guci itu pecah, atau orang itu terjahrh lalu meninggal dunia.

Ali berkata: Sekelompok ulama menetapkan tanggungan
pada kasus ini, dan kelompok ulama yang lain menggugurkan
tanggungan. Pendapat yang zhahir, menumt kami -hanya Allah
tempat kami memohon pertolongan- bahwa orang yang
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membuka menanggung kerusakan aset ifu, dan d4nt dibebankan

pada aqilalrnya, ia juga dikenai kafarat Sebab, dia sendiri yang

menjatuhkan barang itu dan oftIng yang bersandar ke pinfu,

sekalipun dia tidak mengetahuinya.

Berbeda dengan kasus yang telah kami kemukakan

sebelumnya, tentang orang yang tidak secara langsung hrrut andil

menrsakan sesuatu. Seandainya si pembuka pinhr melakukan

perbuatan tersebut secara sengaja, maka dia dikenai qishash.

Pelaku kasus di atas dan orang yang menambatkan hetvan

tunggangannya di jalan, lalu terlepas dari jalan dan menerjang

seseorang atau menrsakan aset milik orang lain, maka ia harus

menanggungnya, karena dia terlibat langsung dalam kerusakan

tersebut. Kami Udak mempedulikan "kejahatan" orang !/ang

menamh guci tersebut dan orang yang bersandar ke pinfu.

Seandainya mereka berdua berbuat kejahatan, bagaimana

mungkin bisa, sementara perbuatan ini (menaruh guci di samping

pintu dan bersadar ke pintu) bukanlah perbuatan jahat.

Seandainya seseorang tidur malam di tengah jalan, lalu

seseorang menginjaknya hingga tatrtras, maka jelas pelaku telah

melakukan pembunuhan karena tersalah. Demikian halnya

andaikan seseorang masuk rumah orang lain unhrk mencrri, lalu

pemilik rumah menginjaknya hingga tewas, maka dia terlibat

langsung dalam membunuhnya. Pemilik rumah dikenai qishashiil<a

melakukan hal itu secara sengaja, karena dia tidak membunuhnya

sebagai serangan. Tindakan ini juga dikenai dryt, sedangkan

kafarat dibebankan kepada ahli waris ashabal'rnya dalam kasus
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pembunuhan tidak sengaja.

taufik.

-Hanya kepada Allah kami memohon

*****
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Beberapa Masalah dalam Bab Ini

2LO4. Masalah: Barangsiapa yang memancing emosi

orang bodoh dengan sesuahr png dibencinya, lalu dia memberi

orang bodoh ifu bafu, lantas dia pun membunuh orang yang

dibenci atau selainnya; atau dia memberi pedang kepada oftmg

bodoh, lalu dia pun mernbunuh suafu kaum, maka tidak ada

kamjiban apapun dalam semua kasus ifu, karena dia (orang png
memancing emosi orang bodoh) tidak secara langsung melakukan

tindak pidana, dan secara bahasa dia tidak disebut pembunuh.

Jika dia menyuruh orang bodoh unfuk membunuh

seseorang, lalu dia pun membunuhnya, maka jika orang bodoh ihr

melakukan hal tersebut karena mengikuti perintahnya -sementara
hal itu sudah maklum-, maka dia adalah amir (orang yang

menynruh), dan amir wajib di-qishash. Namun jika dia udak

melakukan apapun karena mengikuti perintahnya, maka tidak ada

ka,rajiban apapun dalam hal tersebut, karena pembunuhan itu

tidak te4adi, baik karena perintahnya atau karena tindakannya.

Jika ada seseorang yang melempar bafu, lalu bafu ifu
mengenai bafu yang lain sehingga terpental, lalu bafu itu mengenai
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orang lain hingga dia meninggal, maka dalam hal ini tidak ada

kewajiban apapun, karena pelemparannya itu hanya mengakibat-

kan batu yang lain terpental, rnaka dia hanya bertanggung

jawab untuk pengobatannya saja jika hal ini memang diartikan

demikian. Seseorang hanya wajib bertanggung jawab akibat

perbuatannya, dan dia udak wajib bertanggung jawab dari akibat

perbuatannya.

Tidak ada dua ulama pun dari umat ini yang berbeda

pendapat terkait dengan seseorang yang melemparkan anak

panah untuk memanah seekor buruan, namun anak panah ifu

malah mengenai orang lain atau harta hingga membuatnya binasa,

maka dia wajib bertanggung jawab. Namun jika dia memanah

seekor keledai liar, lalu ia pun lari menabrak saseorang hingga

membunuhnya atau keledai ifu terjafuh karena terkena panah, lalu

ia pun membunuh seseorang, maka dia f,dak berkalajiban

apapun.

Jika ada seseorang 57ang sedang bekerja di dalam surnur,

sementara orang lain sedang mengambil air, lalu tali timbanya

terpufus, sehingga timbanya jahrh dan membunuh orang yang ada

di dalam surnur itu, maka iika hal tersebut terjadi karena talinya

yang tidak kuat, bemrti dia adalah pembunuh secara tersalah,

sehingga ditnt ditanggung oleh aqilah (kerabat yang mendapatkan

bagran ashabahl, dan dia sendiri wajib membayar l<afarat, karena

dia membunuhnya secara langsung. Tetapi jika timba itu masih

bisa dipegang, narnun dia tidak ktrat untuk menahannya sehingga

tangannya terlepas, maka tidak ada ka,vajiban apapun baginya,

karena dia tidak membunuhnya se@ra langsung, dan dia tidak

melakukan apapun.
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Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, hnu
Mufanil mengabarkan kepada kami, Qasim bin Ashbagh

mengabarkan kepada kami, hnu Wadhdhah mengabarkan kepada

kami, Sahnun mengabarkan kepada kami, hnu Wahb

mengabarkan kepada kami, hnu [-ahi'ah mengabarkan kepadaku,

dari AMullah bin Hubairah As-Saba'i, -bahwa ada seseorang yang

melempar burung Rajawali, lalu burung Rajawali itu terjatuh

mengenai anak kecil, sehingga membuakrya terbunuh-, dia

berkata, "Kejadian ini ditanggung oleh orang png melempar.

Setiap sesuahr yang terjadi akibat pertuatan seseorang, maka dia

wajib menanggungnya."

Dia juga berkata, "Telah sampai kepadaku dari Yahya bin

Sa'id, bahwa dia berkata tentang seseorang yang bertemu dengan

orang lain yang sedang memanggul bafu, lalu bafu ifu jatuh

mengenai orang tersebut hi.rggu membuatr5a terbunuh, maka

di5nt ko$an itu wajib ba$nln (si pemanggul batu)." Sahnun

berkata, "lni adalah masalah ynng fatal."

hnu Wahb berkata, Aku mendengar Malik berkata tentang

seorang lelaki yang memegang tali unfuk orang lain yang

berpegangan dengan tali ifu di dalam surnur. Malik berkata, "Jika

tali ifu terputus sendiri, maka tidak ada tanggungan apapun

atasnya. Namun jika tali ifu terlepas dari tangan orang yang

memeganginya, lalu orang yang bergantung terjatuh hingga

meninggal, maka dia adalah orang yang bertanggung jawab

untuknya."

Kami tidak berpendapat sedikit pun terkait dengan semua

ini. Adapun masalah burung Rajawali, ia terjafuh sendiri, karena
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orang yang melemparinya tidak secara langsung melemparkannya

sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Sedangkan orang, yang mana bafu terjatuh dari punggung-

nya, maka hal itu tidak sengaja dia lemparkan, tetapi hal itu terjadi

karena kelemahan atau ketergelinciran, sehingga tdak ada

tanggungan apapun dalam hal tersebut. Seandainya dia sengaja

melemparkannya, lalu ada orang lain meninggal karenanya, maka

jika dia sengaja melemparkannya kepada orang ifu -sementara dia

sendiri mengetahui-, maka dia adalah pembunuh secara sengaja

dan dia wajib digishash. Namun jika dia tidak tahu bahwa di situ

ada seseorang, maka dia adalah pembunuh secara tersalah, dan

dia wajib membayar kafarat, karena dia membunuhngn secara

langsung, tanpa diragukan lagi.

Sementara masalah seseorang yang bergantung pada

sebuah tali 1tang dipegangi oleh orang lain, maka tidak ada

tanggungan apapun dalam hal ini, baik dalam masalah tali itu
terputus sendiri atau dalam masalah kelemahan orcmg yang

memeganginya. Karena terkait dengan tali yang terputus sendiri,

maka sebenamln orang lang berpegangan padanya telah

melakukan tindak pidana terhadap dirinya sendiri, sebab ia
terpufus karena perbuatannln sendiri, bukan karena pertuatan

orang yang berdiri di atas sumur. Sedangkan terkait dengan tali

yang terlepas, maka sebenamya onmg yang berdiri di atas sumur

tidak kuasa untuk menahannya, sehingga tali itu pun terlepas

darinya. Jadi dalam hal ini, orang yang memegangi tali itu tidak

melakukan pembunuhan secara langsung.
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Diriwaptkan kepada kami dari jalur hnu Wadhdhah:

Sahnun mengabarkan kepada kami, hnu Wahb mengabarkan

kepada kami, Yazid bin I5adh dan lbnu [-ahi'ah mengabarkan

kepadaku, dari hnu Abi Ja'far, dari Bukair bin Al Asyaj, bahwa

AMullah bin Amr, -sementara Yazid berkata: Dari Abdul Malik bin

Ubaid, dari Mujahid, dari hnu Abbas, kemudian

sepakat-, bahwa orang yang menodongkan pedang kepada

seorang perempuan atau anak kecil untuk mengagetkan keduanya,

lalu keduanya meninggal sebab hal itu, maka dalam kasus ini

terdapat diyat pembunuhan secara tersalah (tdak sengaja).

Pendapat ini batil, tidak benar. hnu Lahi'ah sangat dha'if,

sedangkan Yazid bin lpdh disebut sebagai pendusta. Pefruatan

seperti ini, mereka tidak berbeda pendapat bahwa orang yang

melakukannya tanpa berhrjuan unhrk mengagetkan keduanya, lalu

keduanya kaget hingga meninggal, maka tidak ada apafxrn lpng
wajib ditanggung olehnya. Tidak ada perbedaan pendapat terkait

dengan niat dan pengetahuan, bahr,rn kesalahan dari keduanya

sedikit pun tidak bisa diprediksi, justru keduanyra adalah sesuatu

yang tidak bisa diperhatikan. Dan tidak ada perbedaan pendapat

terkait dengan pembunuh yang mempunyai tujuan dan niat, bahwa

hal itu adalah pembunuhan secara sengaja.

Sedangkan orang yang menodongkan pedang kepada

seorang perempuan dan anak kecil unfuk mengagetkan keduanya

hingga keduanya pun meninggal, maka pasti setiap orang yang

mempunyai akal sehat mengetahui bahwa dia sengaia melakukan

hal itu kepada keduanya. Karena itu, Udak ada perbedaan

pendapat bahwa dia tidak terkena qishash, dan dia tidak bisa

menjalankan hukuman pembunuhan secara sengaja, yang mana
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hal ini ciri-cirinya lebih dekat dengan perbuatannya. Namun yang

mustahil lagi terlarang adalah dia wajib menjalankan hukuman

pembunuhan secara tersalah, yang mana dalam hal ini tidak ada

sedikit pun yang bisa mengaitkannya dengan perbuatannya ifu. Ini

adalah puncak dari sebuah penjelasan, dan di dalamnya tidak ada

apa pun, kecuali adab.

2105. Masalah: Barangsiapa yang memasukkan

seseorang ke dalam mmah, lalu dia terkena sesuatu? Maka Ali

berkata: Diriwayatkan kepada kami dari jalur hnu Wadhdhah,

Musa bin Mu'awiyah mengabarkan kepada kami, Waki'

mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Qais mengabarkan

kepada kami, dari AsySya'bi, dia berkata, "Apabila seseorang

memasukkan orang lain ke dalam rumahn5ra, maka dialah yang

menjadi penjaminnya, hingga dia mengeluarkannya sebagaimana

dia memazukkannya."

Diriwalntkan kepada kami dari jalur AMurrazzaq, dari

Ma'mar, dui Az-hhri tentang seseorang yang masuk ke dalam

rumah orcmg lain, -sementara dalam rumah itu terdapat sebilah

pisau-, lalu dia menginjaknSn hingga tewas. Azz)hn berkata,

"Pemilik rumah Udak berkarajiban apapun." : l

Ali berkata: Berdasarkan pendapat Az-Zvhn inilah kami

berpendapat. Karena Nabi $ bersaMa,

.?,?'€ -:"'E;:6 rsic 2 oy
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" sesungguhnya damh dan ham kalian hamm (mulia) atas

kalian."

Maka tidak boleh menetapkan seseorang untuk memba5nr

denda harta dengan tanpa berdasarkan nash atau ijma'. Dan

selama orang ifu belum diyakini telah melakukan tindak pidana

secara sengaja atau tersalah, maka tidak ada kalajiban apapun

atasnya. Namun jika di rumahnya ditemukan orang yang tertunuh,

maka hukum bersumpah berlaku baginya. Jika korban -dan dia

masih hidup mendakrua pemilik mmah, maka hukum dal$/aan

berlaku baginya, dan jika dia udak keluar kecrrali dalam keadaan

sudah tak bernyawa dan tidak ada bekas apapun pada dirinp,

maka kematian ihr bisa datang paE dan sore, serta tidak ada

sesuafu yang bisa dilakukan kectrali dalsvaan, karena mungkin saia

dia dibekap sehingga bekasn5n tidak tampak. Jika ia memtungkin-

kan, maka hal ini termasuk bab dakunan. Namun iika dilpkini

bahwa dia meninggal secara wajar, maka tidak ada apap.rn dalam

masalah ini.

2LO6- Masalah: Tindak pidana yang dilakukan

hannn, penunggang, perawat dan penuntr.rr.

Kami telah menyebutkan riwa5nt yang babit

Rasulullah $, diantara saMa beliau,

oleh

dari

.3etiL';):;at
"Luka Wng dilakukan oleh heunn sia-sia (frdak ada

bnggungan apapun)."

AlMuhalla - EI
I



Diriwayatkan kepada kami dari jalur hnu Wadhdhah: Musa

bin Mu'awiyah mengabarkan kepada kami, Ismail bin Abi Khalid

mengabarkan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, dia berkata: Ada

seorang lelaki yang berkata kepada Syrraih, "Kambing ini telah

memutus pintalanku." Syuraih berkata, "Kejadiannya malam atau

siang? Jika kejadiannya siang, maka dia (pemilik kambing)

terbebas, narnun jika kejadiannya malam, maka dia hams

bertanggung jawab."

Kemudian dia membaca ayat,

)4 ;i|i + .*)t c r( 1i- tt't il* ; i6
6,g&Urrd,e

"Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, di waktu

memberikan kepufuan mengenai tanaman, karena

bnaman ifu dirusak oleh karnbng.l<ambing kepurynan kaumnya.

Dan adalah kami menjnksikan tnng diberikan oleh

merel<a rtu " (Qs. Al Anbiyaa' l27h 78l

Dia berkata, "Sesungguhnln pengrusakan ifu terjadi di

malam hari."

Malik dan AsySyafi'i berpendapat, "Sesuatu 5nng dirusak

hewan di malam hari, maka pemilikn5a harus bertanggung jawab.

Dan sesuafu yang ia rusak di siang hari, maka tdak ada

pertanggungjawaban di dalamnya. "

Diriwa3ntkan dari Sufipn Ats-Tsauri seperti pendapat Abu

Hanifah.
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Abu Hanifah, Abu Sulaiman dan sahabat keduanya

berpendapat, "Tidak ada tanggungan yang dibebankan terhadap

para pemilik her,van terkait dengan suafu yang dirusaknya, baik

malam atau siang." Mereka (para pemilik hewan) fidak

bertanggung jawab di atas harga hewannya. Dan diriwayatkan

darinya (Sufuan Ats-Tsauri) bahwa mereka harus bertanggung

jawab tentang apa yang dirusak oleh her,rran di siang hari.

Al-laits berpendapat, "Para pemilik heunn wajib

bertanggung jawab atas suatu yang dirusak hewannya di malam

hari, narnun mereka tidak bertanggung jawab di atas harga

hanrannya."

Para ulama yang menetapkan pertanggungjawaban tentang

sesuafu yang dirusak oleh her,uan di malam hari berhujjah dengan

apa yang diriwayatkan kepada kami, dari jalur Abu Bala bin Abu

$nibah: Mu'awiyah bin Hrsyarn mengabarkan kepada kami,

Sufi,ran mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Isa, dari Az-

Zuhri, dari Haram bin Muha5ryishah, dari Al Bara' bin Azib, bahwa

unta milik keluarga Al Bara' merusak buah-buahan, maka

Rasulullah $ memutuskan bahwa di siang hari buah-buahan wajib

dijaga oleh pemilik-yu, dan beliau meminta pertanggungjawaban

kepada pemilik heuran terkait dengan sesuatu yang dirusak pada

malam hari.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur AMurrazzaq, dari

Ma'mar, dari Az-Ztrhi, dari Haram bin MuhaSryishah, dari

ayahnln, bahwa seekor unta milik Al Bara' bin Azib masuk ke

dalam sebuah kebun lalu menrsaknp. Maka Nabi $ memuhrskan
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bahwa pemilik harta wajib manjaga hartanya di siang hari, dan

para pemilik heuan wajib menjaga heuannya di malam hari.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari hnu Juraij, dia

berkata: Ibnu Syihab berkata: Abu Umamah bin Sahl menceritakan

kepadaku, bahwa ada seekor unta yang masuk ke kebun suafu

kaum lalu merusaknya. Para pemilik kebun pun pergi menemui

Nabi $. Rasulullah $ bersaMa kepada pemilik harta agar

menjaga harta mereka di siang hari, dan kepada para pemilik

her,lran agar menjaga hau.ran mereka di malam hari, mereka juga

bertanggung jawab atas apa yang dirusaknya.

Sebagian ulama hadits mengatakan bahwa Al Walid bin

Muslim meriwayatkan hadits ini dari Az-Zvhri, dari Haram bin

Muhayyishah, bahwa Al Bara' mengabarkan kepadanya.

Khabar ini murcal, jalur periwayatannya yang terbaik adalah

yang diriwayatkan oleh Malik dan Ma'mar, dari Sufuan, dari Az-

Zuhri, dari Sa'id bin Al MusaSyib, bahwa unta milik Al Bara'... dan

setenrsnya. Dan apa yang diriwaSntkan oleh hnu Juraij, dad Az-

Zuhri, dari Abu Umamah bin Sahl, bahwa unta ifu masuk... dan

seterusnya.

Tidak ada seorang pun yang meriwayatkan se@ra musnad

dari kedua jalur periwayatan ini. Seandainya ada yang

meriwayatkannya secara musnad dari keduanya atau dari salah

satu diantara keduanya, maka ia menjadi hujjah yang wajib

diambil. Tetapi ia hanya diriwayatkan secara musnad dari jalur

Haram bin Sa'd bin Muhayryishah, sesekali dari ayahnya -dan
ayahnya itu bukanlah seorang sahabat- dan sesekali dari Al Bara'
saja.
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Haram bin Sa'd bin Muha5ryishah adalah majhul, tidak ada

seorang pun yang meriwayatkan darinya kecuali Az-Zuhri, dan

kami tidak mengetahui Az-Z,rhn meriwayatkan darinya selain

hadits ini, Az-Zuhri juga tidak menilainya tsiqah, dan terkadang dia

(Az-Zuhri) meriwayatkan dari orang yang tidak tsiqah, seperti

riwayatrya dari Sulaiman bin Qam, Nabhan maula Ummu

Salamah dan selainnya dari kalangan para periwayat yang majhul

dan halik. Tidak boleh memufuskan riwayat langsung kepada

Rasulullah $ da]am agama, kecuali dengan periwayat yang telah

diketahui sifat keadilannya. Jadi bertendensi dengan khabar ini

gugur.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abu Bakr bin Abu

Syaibah: AMullah bin Idris Al Audi mengabarkan kepada kami,

dari Hushain bin Abdurrahman bin Amir AsySya'bi, dia berkata:

Ada yang melapor kepada Ali bin Abi Thalib terkait masalah

seekor sapi jantan yang mananduk keledai hingga mati. Ali bin Abi

Thalib berkata, "Jika sapi jantan itu masuk ke kandang keledai lalu

dia membunuhnya, maka pemilik sapi hanrs bertanggung jawab.

Namun jika keledai gnng masuk ke kandang sapi jantan itu, lalu ia

membunuhnya, maka pemilik sapi tidak wajib bertanggung jawab."

Ini adalah keputusan dari Ali bin Abi Thalib Radhilallah

Anhu, sedangkan pendapat png benar dalam semua masalah ini

adalah yang ditentukan oleh Rasulullah #f, dan

diriwayatkan secara babitdari beliau bahwa tindakan melukai yang

dilakukan oleh her,rnn sia-sia dan pertuatannya juga sia-sia. Jadi

tidak ada pertanggungjawaban terkait dengan sesuafu yang dirusak

oleh herpan, baik berupa pembunuhan atau perusakan harta, baik

di malam hari atau di siang hari. Namun jika seseomng membar*a
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her,,r,ran ke suafu tempat, lalu dia melepaskannya, maka dia wajib

bertanggung jawab, karena ifu adalah peltuatannya, baik malam

atau siang hari.

Sedangkan tentang binatang predator, maka dalam

masalah ini ada beberapa atsar, sebagaimana yang diriwayatkan

kepada kami, dari jalur Abdurrazzaq, dari hnu Juraij: AMul Karim

mengabarkan kepadaku, bahwa Umar bin Al l(haththab

menginstqksikan agar mengembalikan unta, sapi, keledai atau

hanran predator kepada pemiliknya sebanyak tiga kali, -jika sebuah

kebun telah dipagari-, kemudian herr,ran-herrran ifu dikurung atau

dikandangkan.

hnu Juraij berkata: Orang yang melihat surat Umar bin

Abdul Alu pada masa kekhalifahannya mengabarkan kepadaku,

sampai pada Al Hajjaj bin Dzu'aib, bahwa kebun hams dipagari

hingga seperti unta (yang ada dalam kandang).

hnu Juraij berkata: Aku mendengar Abdul Aziz bin

AMullah bin Auullah bin Umar, bahwa Umar bin Al Khaththab

menginstnrksikan bahwa kebun harus dipagari, agar pagar ihr bisa

menghalangi heruan predator yang ganas, kemudian dikembalikan

kepada pemiliknya -sebanyak tiga kali-, kemudian hevuan predator

itu dikurung.

hnu Juraij berkata: Aku bertanla kepada Atha', "Pagar

telah diikat lalu dipasangkan di sekitar kebun, kemudian her,r,ran

predator tdak bisa masuk. Adakah sesuafu yang sampai

kepadamu dalam masalah ini?" Atha' menpwab, "Tidak-"

Keputusan Umar bin Al l(haththab adalah mengembalikan

hewan predator sebanyak tiga kali kepada pemiliknya bukan
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mempertanggungjawabkannya, -dan dia tidak mengkhususkan

malam dan siang-, kemudian ia dikurung. Jadi dalam kedua

kepuh:san di atas mereka menyelisihi kepuhrsan Umar bin Al
Khaththab i{S, mereka mengagungkan yang lebih sedikit dari itu

jika sesuai dengan taklid mereka.

Dan dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dia berkata: Ismail

bin Abu Sa'id Ash-Shan'ani mengabarkan kepadaku, bahwa dia

mendengar Ikrimah maula hnu Abbas menceritakan hadits, dia

berkata: Rasulullah $ bersabda, " Sesungguhnya adzab tnng
pabg ringan bagi penduduk neraka adalah seseorang menginiak

ban yang membuat otakryn mendidih." Abu Bakar bertanya,

"Apa dosanya wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, " Dia

mempunyai hewan temak, yang dengannya dia menginiak-iniak

bnaman dan merusaknya. Allah telah membabsi tanaman dan

sekibmya sejauh anak panah (kira-kira 350400 dzinl.
Waspadalah, jangan sampai s*eorang merusak hartaqn di dunia

dan membinasakan dirinya di al<hirat Janganlah kalian merusak

hara kalian di dunia dan membinasakan dii l<alian di akhirat."

Hadits ini mursal dan tidak ada hujjah dalam hadits mursal.

Sedangkan pendapat yang benar dalam masalah ini menurut kami

adalah apabila hewan peliharaan itu suka merusak tanaman dan

buah-buahan, maka pemiliknya diminta untuk mendidiknya dengan

menggunakan cambuk atau mengumngnya jika dia membiarkan-

nya, lalu dia sudah mendidiknya, berarti dia telah menunaikan

tanggung jawabnya. Namun dia kembali membiarkannya, maka

hervan ifu harus dijual atas nama pemiliknya atau disembelih

kemudian dagingnya dijual. Cara apapun yang lebih efektif

baginya, maka cara ifulah yang harus diterapkan.
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Dalilnya adalah firman Allah &,

;tl lF lfoC;3

" Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengeial<an)

kebajikan dan tal<wa, dan jangan tolong-menolong dalam befiuat

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

Diantara kebajikan dan takrpa adalah fidak meqpkiti

manusia dengan memsak tanaman dan buah-buahan mereka,

sedangkan diantara dosa dan pelanggaran adalah membiarkan hal

tersebut.

Dalam masalah ini perlu ditinjau kembali agar masih bisa

melindungi harta oftmg-orang Islam, yaifu dengan melakukan

tindakan yang tidak menimbulkan efek negatif terhadap pemilik

he',van dengan tindakan yrang Udak bisa memperbaiki hal tersebut,

sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah &.

Orang yang bercocok tanam di tanah lapang atau tempat

penggembalaan; atau menanaln pepohonan, maka dia harus

membatasi tanamannya atau pepohonannya itu dengan sesuafu

yang bisa melindungi dari halan, berupa bangunan atau yang

lainnya, karena hal itu tidak berdampak negatif. Jushr ia bisa

menjadi pagar baginya dan jauh dari menyia-nyiakan hartanya'

Dia tidak boleh melarang orang-orang menggembala herr,ran

temak mereka di tempat tersebut, sebagaimana dia juga tidak

boleh dilarang menghidupkan lahan yang masih bisa unhrk

Wg {i'tit:,i '}ig
i5"'xrt
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dihidupkan dari lahan tersebut. Melarang hewan temak karena

tanaman atau buah-buahan yang ada di tengah-tengah tempat

penggembalaan bukanlah kemampuan seseorang, karena hal itu

dilarang -tidak juga dalam kadar kesanggupannya-, sehingga

keharusan mereka untuk mengikat atau melarang hewan tersebut

batal, berdasarkan firman Allah &,

"ri6l,fi5g3*
" seseorang frdak dibebani melainkan menuntt l<adar

kaanggupannya." (Qs. Al Baqarah l2l:233),

Demikianlah ungkapan yang digunakan sebagai alasan oleh

para pemilik temak untuk melarang temak mereka berjalan melalui

tanaman dan buah-buahan mereka untuk menuju tempat

pengembalaan. Karena ifu, para pemilik tanaman dan buah-

buahanlah yang dituntut untuk memagari tanaman dan buah-

buahan mereka sepanjang jalan.

Sedangkan buah-buahan yang bersambung mulai dari

tanaman dan pepohonan, lnng mana di dalamn5a tidak ada

tempat penggembalaan, maka mereka (para pemilik buah-buahan)

tdak dituntut unhrk memagarinya. Namun jika pemiliknya

melepaskan temaknya di tempat ifu dengan sengaja atau

membiarkannya, maka dia diminta unfuk mendidik ternaknln

dengan didikan yang menyakitkan, dan temaknya boleh dijual atas

narna pemiliknya jika kembali lagi, sementara pemiliknya harus

bertanggung jawab atas pelepasannln ihr.

Heuran predator tdak boleh disembelih, karena

Rasulullah & melarang menyembelih ha,r,ran, kecuali unhrk
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dimakan, beliau juga melarang unttrk menyia-nyiakan harta.

Sedangkan penyembelihan adalah benhrk penyia-nyiaan terhadap

heunn yang bisa dimakan dan herpan yang tidak bisa dimakan.

Sementara masalah penuntun, pengendara dan penggiring,

maka Yahya bin Abdurrdhman bin Mas'ud berkata: Ahmad bin

Duhaim mengabarkan kepada kami, hrahim bin Hammad

mengabarkan kepada kami, Isma'il bin Ishaq mengabarkan kepada

kami, Ibrahim Al Harawi mengabarkan kepada kami, Husyaim

mengabarkan kepada kami, Asy'ats mengabarkan kepada kami,

dari Muhammad bin Sirin, dari S5nrmih, bahwa dia meminta

pertanggungjawaban terhadap pengendara atas tanaman yang

diinjak oleh tunggangannya, baik dengan kaki depan atau kaki

belakang, dan dia membebaskannya dari tendangannya.

Husyaim berkata: Yunus dan Al Mughirah mengabarkan

kepada kami. Yunus berkata: Dari Al Hasan Al Bashri. Sedangkan

Al Mughirah berkata: Dari hrahim. Keduanya meminta

pertanggungjawaban atas tanaman yang diinjak oleh herpan

hrnggangan, baik dengan kaki depan atau kaki belakang. Namun

keduanya tidak meminta pertanggungjawaban dari tendangannya.

Diriwayatkan dari hrahim dan Syrraih, keduanya berkata,

"Apabila hewan funggangan itu menendang, maka pemiliknya

tidak wajib bertanggung jawab."

Diriwayatkan dari Muhammad bin Sitin, bahwa dua unta

milik seorang lelaki kabur, lalu ada seseorang yang menangkapnya

dan menggandengkannya dalam satu tali, narnun tali itu mencekik

salah safu dari dua unta tersebut hingga mati. Syuraih pun berkata,
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"sungguh maksud dia itu baik, tidak ada yang wajib bertanggung

jawab, kecuali penuntun dan pengendara."

Muhammad bin Sirin berpendapat tentang he',ran

tunggangan yang dikagetkan hingga dia menginjak tanaman,

pemiliknya harus bertanggung jawab, dan apabila ia menendang

dengan kaki belakangnya tanpa dikage&an, maka dia udak wajib

bertanggung jawab.

Diriwayatkan dari A$rSya'bi bahwa dia pemah ditanya

tentang seorang lelaki yang mengikat kuda yang suka menggigit di

jalanan, lalu ia menggigit? Asy-Sya'bi menjawab, "Dia wajib

bertanggung jawab, dia luga tidak boleh mengikat aniing Snng suka

menggigit di lalanan kaum muslimin."

Diriwayatkan dari lbrahim An-Nakha'i dan Syuraih,

berkata, "Pengendara, penggiring dan penunfun wajib

bertanggung jawab."

Diriwayatkan dari Abu Aun Ats-Tsaqafi, bahwa ada dua

orang lang menggelar pakaian, lalu ada seseorang yang lanrat,

narnun salah sahr dari keduanya mendorongnya, dia pun jafuh

tepat di atas pakaian tersebut hingga pakaian itu sobek. [-alu

mereka melapor kepada Syumih, maka Syrtaih pun meminta

pertanggungiawaban kepada orang yang mendorong dan

membebaskan orang png didorong, seperti posisi batu.

Diriwayatkan dari Aslrsya'bi, dia berkata, "Keduanla wajib

bertanggung jawab." Makzudnf adalah pengendam dan

penuntun.
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Diriwayatkan juga dari Asy-Sya'bi, dia berkata,
,'Barangsiapa yang mendiamkan her,r,ran funggangannya di jalanan

kaum muslimin atau menempatkan sesuafu, maka dia hams

bertanggung jawab atas akibatnya. "

Diriwayatkan dari hrahim An-Nakha'i dan AsySya'bi,

keduanya berkata, "Barangsiapa yang mengikat her,van

funggangannya di jalanan, maka dialah yang menjadi penanggung

jawab."

Diriwayatkan dari hrahim terkait dengan seorang lelaki

yang meminjam kuda orang lain, lalu dia memacu kuda ifu hingga

dia membunuhnya. hrahim berkata, "Dia tidak wajib bertanggung

jawab, karena lelaki ifu biasa memacu ludanya."

Diriwayatkan dari Atha', dia berkata, "Penunfun dan

pengendara diminta untuk memberikan ganti rugi karena kaki

depan hewan funggangannya melakukan sesuafu yang jika

dilakukan oleh kaki belakangnya keduanya tidak wajib memberikan

gant rugi." Aku bertan5n, "Walaupun hewan hrnggangan ihl

mengamuk, lalu ia menendang seseorang dengan kaki depannya -
sementara ia difuntun-?" Dia menjawab, "lya, dan penunfun tetap

diminta unhrk memberikan ganti rugi." Aku berkata, "Penggiring

diminta untuk memberikan ganti rugi sebab tindakan yang

dilakukan oleh kaki depan dan belakang hewan tunggangan." Dia

berkata, "Mereka mengira demikian, maka aku pun

membantahnya." Kemudian dia melanjutkan, "Jika hal ini

dilakukan di jalan."

Diriwayatkan dari Qatadah, dia berkata, "Penunfun diminta

untuk memberikan ganti rugi atas sesuatu yang diinjak oleh kaki
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depan dan belakang hewan tunggangan. Namun apabila ia hanya

menendang, maka dia tidak diminta untuk memberikan ganti rugi.

Pengendara juga demikian, hanya saja jika hal itu terjadi sebab tali

kekang sehingga ia menendang, maka dia diminta unhrk

memberikan ganti mgi."

Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Orang yang

berbonceng juga diminta bertanggung jawab bersama pemiliknya."

Diriwayatkan dari Syrraih, dia berkata, "Penunh-m,

penggiring dan pengendara diminta untuk bertanggung jawab,

narnun apabila herr.lan tunggangan ifu hanya membalas, maka

tidak wajib bertanggung jawab." Aku bertanya, "Bagaimana cara

membalasnya?" Dia menjawab, "Apabila ada seseorang yang

memukulnya, lalu ia pun menyerangnya."

Diriwayatkan dari Mujahid, dia berkata, "Ada

perempuan yang menggendong perempuan lainnya,

seorang perempuan ketiga yang mencucuknya, hingga perempuan

yang digendong itu terjatuh dan meninggal. Lalu Ali bin Abi Thalib

meminta pertanggungjawaban kepada perempuan yang mencucuk

dan png dicucuk."

Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat, "Penggiring, penunfun

dan penunggang diminta unfuk bertanggung jawab atas sesuatu

yang dirusak oleh hsluan tunggangan. Kectrali hewan funggangan

itu lari tanpa perbuatan mereka, maka mereka tdak wajib

bertanggung jawab."

Malik dan Abu Hanifah berpendapat, "Orang lang
berbonceng diminta unfuk bertanggung jawab bersama

pengendara." Sedangkan Ishaq bin Rahawaih berpendapat,

seorang

lalu ada
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'Orang png beftonceng tdak wafb ktanggung !awab.' Dan

Ahmad 'Aku belharap dia tdak berk€ilrdflban

apap.ur iika orang 3nng ada di depannp adalah orurg yang

mem€{Fr{l tah kdrang &€rdali}."

Jadi saat mereka se(nua berselisih rnaka

tirdakan yans uaiib hta lahrton adalah melatrnrlon apa yat{I

dimiiblon oleh Altah * kepada hta- Karena Allah t Uernrmaru

'ol,i ifioy;iiV 5i J1,::j iSA'i;P o9

"Kqnrdian frb laru ffifuru p*pt tanbng safu,
mab kqnbfrla ntah ia kda Allah 6l Ar'art dan Rasrl

(SnmI>IW, ila lamu fulil-furar fu*mn kda Nhh dan

Ilari Kqttfun" (Qs- ArFNbaa' [4[ 59)

DIal6 karni pum mernperhatikan masalah lprlg tedoit

dengan , bntas lami mendapau bahpa da adalah

orang lrang merrgerdalikan dan lnng mernbauaa heemn

tungganganqra, lalu apabih ada sesatu png dilahrkan oleh

h€il,an rrang dibauraqra rnaka flra dh s€ngar4 rnaka dia u,aJrb di-

@lruhdalam rnamlah penrhrnrhan dan Fng lairurya- IGr€na da

tdah mdalnrlon pdanggaran dan tndak pidana secaria bngsmg-

Namr.rr apabila tirdalon ihr temrasuk pedilatan, 9il9
nnna da tdak ulalb bertarrggj.rtg ianvab, maka fka hal ihr

dernikian -senrentara dia tdak mengetahui kqadian yang ada di

naaapannlr, malo dia adalah tindalon 3png tersalah (fdak

disengia), mal<a dh harus m€nan(Elung harta-

7.Ei"gvst
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Lalu aqilalrnya menanggung dipt dalam kasus

pembunuhan, sedangkan dia menanggung kafarat, karena dia

adalah pembunuh secara tersalah. Sementara sesuatu yang dirusak

dengan kepala hewan funggangannya, atau Eginya, atau ekornya,

atau tendangannya dengan kaki belakang atau kaki depan pada

saat tidak berjalan, serta bukan karena perbutan pemiliknya, maka

dia tidak mempunyai kewajiban apapun, karena Rasulullah $
bersabda, " Luka tnng disebabkan oleh hewan adalah sia-sia."

Adapun masalah penunfun, maka jika dia memegang tali

kendali, berarti dia adalah orang yang membawa hetran

tunggangan tersebut selama ia berjalan. Jadi, jika dia sengaja,

maka wajib qishash sebagaimana yang telah kami jelaskan, dan

wajib bertanggung jawab dalam masalah harta. Namun jika dia

tidak sengaja, berarti dia adalah pembunuh secara tersalah. Maka

drjaf ditanggung oleh aqilah, sedangkan kafamt diambil dari

hartanya, dan dia bertanggung jawab dalam masalah harta.

Jika beberapa hev.ran tunggangan dikumpulkan bersama

her,ran funggangan yang lain, maka konsekuensinya juga demikian.

Demikian juga tidak ada perbedaan, di atasnya ada pengendaranya

atau tidak ada. Maka pengendara tidak urajib bertanggung jawab,

kecrrali jika dia yang membawanya atau mengendalikannln, maka

dia dan penuntun berserikat. Namun iika tdak demikian, maka

tdak. Jika penuntun tidak memegang tali kendali, tidak pvlr igl
(belenggu kaki her,van), maka dia tidak wajib bertanggung jawab

sedikit pun, karena dia tidak mengatur apapun dan tidak pula

melakukan secara langsung terkait dengan orang yang dibunuh

atau harta yang dirusak oleh hervan tunggangan tersebut.
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Rasulullah $ bersabda, " Luka tnng disebabkan oleh hewan adalah

sia-sia."

Sedangkan masalah orang yang bertonceng, maka jika dia

memegang kendali sendirian sedangkan orang yang di depannya

Udak, berarti dia adalah orang yang menjadi pengendali, dan dia

adalah penanggung jawab. Dia dikenar qishash jika melakukan

secara sengaja, narnun jika tersalah, maka wajib membayar kafarat

dart di5at ditanggung oleh aqilah. Sedangkan orang 5rang ada di

depannya tidak r,rajib bertanggung jaurab apapun, kecuali jika dia

membantu dalam hal tersebut.

Sedangkan masalah pengguing, maka jika dia

menggiringnya dengan cara memukul, mencrrcuk atau

menggertak, maka jika dia sengaja, maka dia menanggng qishash

dan ganti rugi. Dan jika dia tidak sengaja, berarti dia adalah

pembunuh secara tersalah sebagaimana yang telah kami jelaskan-

Namun jika dia Udak melalokan apapun, maka dia fidak

berkanrajiban apapun, karena dia tdak melakukan secara

langsung. Rasulullah $ bersaMa, "Luka yang disebabkan oleh

hewan adalah si*sia."

Barangsiapa yang mengikat hevrnn tunggangannya di
jalanan kaum muslimin, maka dia tidak wajib bertanggung jawab,

demikian juga jika dia melepaskann5n, sementara dia jalan kaki.

Setiap orang yang melakukan pertuatan buruk tidak mesti dia

adalah penanggung jawabnya.

Kami dan setiap orang Islam sudah tahu bahwa pembuat

senjata, dan penjualnya -dalam sifuasi yang tidak stabil- kepada

para penentang, orang yang melakukan kezhaliman, orang yang
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melakukan keburukan dan orang yang menolong membunuh

seseorang dengan menggunakan senjata tersebut, -Udak ada

perbedaan pendapat- bahwa dalam masalah ini dia tidak wajib

bertanggung jawab.

Jika ada yang bertanya, "Jika selain dia yang mengatur?"

Maka dijawab, "Hewan tunggangan itu juga pengatur dan tindakan

melukainya sia-sia (tidak ada diyati. Demikian juga dengan orang

yang melepaskan hewan funggangan atau bunng dari sangkamya,

maka dia tidak wajib bertanggung jawab terkait dengan sesuatu

yang ia rusak, karena dia tidak sengaja, tidak melakukan secara

langsung dan tidak pula mengahr."

Apabila pengendara sedang mengendarai hevuan

tunggangannya, sementara ia mempunyai seekor anak yang

mengikutinya dari belakang, lalu anaknya ifu membunuh seseorang

atau memsak harta, maka dia adalah pembawanya, sehingga jika

dia sengaja, maka dia wajib &gishash, namun jika tidak disengaja,

maka dia adalah pembunuh secara tersalah.

Dalilnya adalah dia memindahkan induknya ketika ia
mengajaknya untuk berjalan di belakangnga, sehingga dia adalah

orang yang menariknya, lalu apabila dia membiarkan anaknya ihr

mengikuti induknya, kemudian ia bercanda atau keluar tidak

mengikuti indukn5ra, maka orang yang mengendarai induknya itu

tidak bertanggung jawab apapun.

Demikian juga orang yang memanggil heunn dengan

menggunakan makanannya, sementara dia tahu bahwa di jalanry;a

ihr ada harta yang akan ih rusak atau seseorang lnng sedang

duduk. Lantas heuran ifu pun mendatanginln, lalu ia merusak
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sesuatu di jalannya, maka qishash wajib jika dilakukan secara

sengaja, namun dia adalah seorang pembunuh yang tersalah jika

dia tidak sengaja.

Demikian juga dengan orang yang memanggil singa unhrk

menyerang orang lain atau memanggil sejenis ular. Namun tidak

demikian halnya dengan orang yang melepaskan keduanya tanpa

bermaksud unhrk mencelakai seseorang. Karena jika dia

melepaskan agar menyerang seseorang, berarti dia adalah orang

yang membunuhnya secara langsung serta berhrjuan untuk hal ifu.

Namun jika dia hunlra melepaskannya saja, maka dia bukanlah

orang yang melakukan tindakan pidana terhadap seorang pun.

Pendapat Syrraih terkait dengan orang yang menyatukan

dua unta dalam satu tali adalah shahih, dan tidak ada ganti rugi

atas orang yang melakukan tindakan yang dibolehkan baginya,

kactrali hal itu diwajibkan oleh nashatau ijma'.

Sedangkan riwayat yang datang dari Ali bin Abi Thalib

Radhiyallah Anhu dalam masalah tunhrtan tanggung jawab

terhadap perempuan yang mencucr.rk adalah shahih, karena dia

menjafuhkan orang lain ke tanah.

?LLO. Masalah: Kejahatan seekor anjing dan lainnya,

serta hetr.ran tunggangan yang membuat lari dan yang lainnya

termasuk bagian dari bab ini.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur lbnu Wadhdhah'

Sahnun mengabarkan kepada kami, Ibnu Wahb mengabarkan

kepada kami, Al Harits bin Nabhan mengabarkan kepadaku, dari
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Muhammad bin Ubaidillah Al Arzami, dari Anas bin Sirin, bahwa

ada seorang lelaki yang tengah berjalan di malam hari bersama

ibunya (dengan mengendarai keledai), lalu datang seseorang

dengan memacu kudanya, lantas keledai itu terkejut karena bunyr

kaki kuda tersebut, lalu ia pun melompat hingga si perempuan itu

terjatuh lalu meninggal. Kemudian lelaki itu datang melaporkan hal

itu kepada Umar bin Al I(haththab. Umar rg bertanya, "Apakah

keledai itu menanduknya?" Dia menjawab, "Tidak." lJmar

bertanya lagi, "Apakah kuda itu menyenggol keledai tersebut?" Dia

menjawab, "Tidak." Umar pun berkata, "Berarti ibumu telah tiba

ajalnya, maka bersabarlah. "

hnu Wahb berkata: Yunus mengabarkan kepadaku, bahwa

dia bertanSn kepada Abu Az-Zinad tentang diyat seekor anjing,

macan kumbang, srigala yang jinak, gibas yang suka menanduk,

tandukan banteng atau unta, atau kuda yang suka menggigit, lalu

ia menggigit orang miskin atau pemain seruling atau seorang yang

ahli ibadah? Dia menjawab, "Jika salah sahr dari beberapa hetuuan

ini membunuh atau mematahkan tangan atau kaki atau

mencungkil mata atau apapun yang ia lakukan kepada sqseorang,

maka ia sia-sia. Rasulullah fi$ telah memutuskan bahwa luka 1nng

dilakukan oleh hevuan adalah sia-sia. Kecuali jika seseorang

meminta perlindungan dari hal tersebut, maka seorang pemimpin

harus menyrruh pemiliknya unhrk mengikat hauuannya ifu, namun

jika dia tidak mengindahkannya, maka dia wajib memberikan ganti

rugi atas luka yang dialami oleh orang lain. Sedangkan apa 5nng

dilakukan oleh hewan tunggangan kepadanya, sementara seorang

pemimpin tidak meminta pemiliknya lebih dulu untr-rk
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mengikatrya, maka orang yang menjadi korban ittr menanggung

sendiri."

Malik berkata tentang orang yang meletakkan anjing di

perkampungan, lalu anjing itu menggigit seseorang, "Jika dia

(pemiliknya) meletakkan di sana, -sementara dia tahu bahwa anjing

ifu akan menerkam orang-orang, lalu iapun menerkam mereka-,

maka dia bertanggung jawab atas apa yang digigit oleh anjing itu."

Sebuah riwayat dari Umar -jika ia ndak shahilr dengan

cara penukilan, maka maksudnya adalah shahih, dan dengan

riwayat inilah kami berpendapat. Karena orang yang tidak

melakukan tindakan kriminal secara langsung dan tdak pula

memerintahkan, maka dia udak wajib bertanggung jawab.

Sedangkan masalah her,van tunggangan, jika ia lari (menerkam

seseorang), maka pemiliknya tidak berdosa. Kecuali jika dia

memang sengaja membuatrya lari, maka dia terkena qishash

terkait dengan korban yang ia bunuh, jika dia bertujuan agar

her,van itu menginjak korban. Namun jika dia tidak bermaksud

demikian, maka dia adalah yang tersalah (tdak

sengaja), sehingga diyattya ditanggung aqilah dan kafaratnya

ditanggung sendiri. Dia menanggung dengan hartanya dalam

kedua kasus di atas, jika dia sengaja membuat hewan

tunggangannya lari, karena dialah yang menggerakkannya.

Pendapat Abu Az-Zinad, semuanya shahih. Karena luka

yang dilakukan oleh hewan adalah sia-sia sesuai dengan hukum

Rasulullah $, dengan catatan dia tidak berhrjuan unhrk melukai

apapun dari hal itu.
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Namun pendapatrSn "Kecuali seorang pemimpin lebih dulu

meminta dia untuk menjaga hev,rannya" bukanlah apa-apa.

Permohonan seorang pemimpin tidak bisa mewajibkan ganti rugi

yang tidak diwajibkan oleh Allah & dan Rasul-Nya $. Tetapi

peranan seorang pemimpin hanya unfuk melestarikan kalajiban

atas orang yang tidak mau melakukannya, bukan sebuah s5ariat.

Sedangkan pendapat Malik keliru, karena orang yang

meletakkan anjing itu tdak mengetahui bahwa ia akan menerkam

seseoftrng, sehingga dia mamjibkan atasnya ganti rugi 37ang Udak

pemah diwajibkan oleh Al Qur'an dan As-Sunnah. Jika

pemiliknya ihr melakukan pelanggaran karena meletakkan

anjingnyra, maka dia tetap bukanlah orang yang melakukan tndak

kriminal secara langsung terkait dengan sqsuatu yang dirusak oleh

anjing tersebut.

Demikian iuga dengan seseorang yang melindungi

pembunuh lagi pengacau, lalu dia melakukan tindak kriminal,

maka dia (orang yang melindunginya) walaupun dia telah

melanggar karena melindunginya, maka dia bukanlah orang yang

melakukan tindak kriminal secara langsung lagi zhalim terhadap

kortan.

Semua ini adalah satu bab, bukan qiyas. Tetapi para ulama

yang menentang kami berpendapat dengan pendapatrya

kemudian mereka menyetrsihinya dalam perbuatan tersebut.

Apabila kami memadukan kedua pendapat mereka, maka tampak

jelas kontradiksi mereka di dalamnya. Karena ifu, kami hanlra

mencanhrmkan contoh dari beberapa masalah ini, bukan sebagai

hujjah yang berdiri sendiri. Tetapi huijah dalam masalah ini adalah
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sabda Rasulullah *,3+ Q? )*A "Irtka wng ditald<an oleh

hewan adalah sia-sia."

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abu Bala bin Abu

Syaibah: Abbad bin Al Awwam mengabarkan kepada kami, dari Al

Hajjaj, dari Qatadah, dari Ka'b bin Sawwar, bahwa ada seseorang

yang mengendarai keledai di lorong fialanan sempit), lalu di

hadapannya ada seseorang yang mengendarai unta, lalu keledai ifu

lari hingga membuat orang yang mengendarainya terpental, lalu

dia terkena sesuafu. Namun Ka'b bin Sawwar tidak meminta

pertanggungjawaban terhadap pemilik unta sedikit pun.

Riwayat ini sesuai dengan pendapat kami. Diriwayatkan

dari Sufuan Ats-Tsauri, dari Ath-Thariq, dia berkata: Ketika aku

bersama Syuraih, tiba-tiba datang seseorang yang hendak bertanya

kepadanya, dia berkata, "Aku masuk ke rumah suafu kaum, lalu

anjing-anjing mereka menggigitku dan merobek kantong hiitku?"
Syuraih menjawab, 'Jika kamu masuk dengan seizin mereka,

maka mereka bertanggung jawab. Namun jika kamu masuk tanpa

izin mereka, maka mereka tidak berkatajiban apapun."

Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Apabila seekor

anjing ada dalam sebuah rumah, lalu para pemilik rumah itu

mengizinkan seseorang untuk masuk, lalu anjing ifu menggigikrya,

maka mereka harus bertanggung jawab. Namun apabila dia masuk

tanpa izin, lalu anjing ifu menggigitrya, maka mereka tidak wajib

bertanggung jawab. Kaum manapun yang mendatangi seekor

kambing di kandangnya, lalu ada seekor anjing yang menggigit

mereka, maka pemilik kambing tidak wajib bertanggung jawab.
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Namun jika anjing itu menghadang mereka di jalanan, lalu ia
menggigit mereka, maka pemiliknf wajib bertanggung jawab."

Pendapat ulama mub'akhkhirirr. Abu Hanifah, Sufuan Ats-

Tsauri, Al Hasan bin Hai, AsySyafi'i dan Sulaiman berpendapat,

"Barangsiapa yang di dalam rumahnya ada seekor anjing, lalu ada

seseorang yang masuk dengan seizinnya atau tanpa seizinnya,

lantas anjing itu membunuhnla, maka tidak ada ganti rugi dalam

hal tersebut." Demikian juga dengan pendapat Abu Adz-Dzi'b.

Al Waqidi juga meriwayatkan seperti ini dari Malik. Dan

hnu Wahb juga meriwayatkan dari Malik, bahwa dia berkata, "Jika

dia memegang seekor anjing, sementara dia tahu bahwa anjing ifu

akan menggrglt seseorang, maka dia wajib bertanggung jaurab.

Namun jika dia tidak mengetahui hal itu, maka dia tidak wajib

bertanggung jawab, kecuali seotang pemimpin telah

memperingatinya sebelumnya. "

Syarat peringatan seorang pemimpin atau pengetahuan

pemiliknya bahwa anjing itu suka menggigit tidak ada gunanla.

Karena hal ini tidak diwajibkan oleh nash Al Qur'an, Sunnah dan

Uma'.

Jika ada 5rang berkata, "Sesungguhnln memegang anjing

yang galak itu adalah perbuatan yang salah. Demikian juga jika dia

memegangnya padahal dia dilarang juga, mempakan perbuatan

yang salah." Maka kami berkata, "Dia melakukan kesalahan lagi

zhalim sebab mengambil anjing tersebut -dalam kedua kasus di

atas-. Hanya saja dia tidak bersalah terkait dengan apa !/ang
dirusak oleh anjing itu. Allah & dan Rasul-Nya # tdak pernah
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mavajibkan sedikit pun atas orang yang melakukan kezhaliman

untuk memberikan ganti rugi secara mutlak."

Kami telah menyebutkan bahwa kesalahan yang mewajilr

kan pertanggungjawaban, qishash atau dtryt adalah kesalahan

yang dengannya si pelaku disebut sebagai pembunuh atau

perusak. Dan hal ini tidak akan terjadi, kecuali dia melakukan

secara langsung atau melalui perintah. Sedangkan masalah orang

yang mengambil seekor anjing, kasusnya seperti orang yang yang

membuat pedang, kemudian dia memberikannya kepada orang

zhalim, atau dia menyimpan khamer di dalam tong besar, lalu ada

seseorang yang duduk di atasnya, lantas tong ifu pecah dan

membunuh orang tersebut, maka dalam semua kasus ini orang

yang zhalim ihr tidak dinamakan pembunuh dan Udak pula

perusak, sehingga tidak ada pertanggungjawaban sedikit pun dari

kasus tersebut.

Diriwayatkan dari hrahim An-Nakha'i, bahwa dia berkata

tentang seseorang yang membuat kudanya lari kencang, hingga

membunuh seseorang, dia berkata, "Pemiliknya wajib bertanggung

jawab, posisinya seperti orang yang melemparkan panah ke

seekor burung, lantas panah itu mengenai seseorang lalu

meninggal."

Apabila kudanya itu lari kencang, maka jika dialah yang

menggerakkannya lagi menguasainya, maka dia wajib bertanggung

jawab atas setiap apa yang telah dilakukan kudanya itu karena

dialah yang menggerakkannya -jika ada hrjuan, maka wajib

qishash, nalrlun jika tidak ada fujuan, maka wajib memberikan

ganti rugi karena tersalah-. Namun apabila kudanya itu tdak bisa
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dikendalikan olehnya, maka dia tidak berkewajiban apapun atas

apa yang telah dilakukan oleh keduanln ihr.

Jika ada seseorang 5nng membunfuti seekor binatang unfuk

menangkapngo, maka setiap apa yang dinrsak oleh binatang itu

dalam pelariannya, bempa sesuafu yang dibawanya -sementara
diyakini bahwa binatang itu melihatrya dan lari karenanya-, maka

dia wajib bertanggung jawab. Jika dia bermaksud menyengaja hal

itu, maka dia dikenai qishash, natnun jika dia tidak bermaksud

demikian, maka dilnt'nya ditanggung oleh aqilah, sedangkan

l<afaratnya ditanggung sendiri. Adapun sesuatu Snng dirusak oleh

binatang ifu di sepanjang perjalanan -sementara ia tdak
melihahya-, maka orang lnng membunh.rtinya Udak wajib

bertanggung jar,rab.

2LLI,- Masalah: Jika seseorang menggertak anjing, atau

melepaskan srigala, atau memberikan pdang kepada onmg

bodoh, lalu dia membunuh seseorang, maka setiap omng lnng
telah saya sebutkan tidak rlnjib bertanggung jawab, baik orang

yang menggertak, orang lang melepaskan dan orang yang

memberikan pedang. Karena mereka fidak melakukan findak

pidana secara langsung, mereka juga tidak menyrruh orang lang
diberi.

Namun jika dia memanggil seekor anjing unhrk menyeremg

seseorang atau hewan lainnya, lalu iapun membunuhn5n, maka dia

hams mernberikan ganti rugi dengan hartanln dan wajib

menanggung qishash seperti itu. Kemudian seekor anjing

dilepaskan unfuk menyerangnla sehingga ia melalnrkan apa lnng
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dilakukan oleh anjing yang dia lepaskan. Karena dalam kasus ini,

dia adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bertujuan

untuk membinasakan apa yang telah dibinasakan oleh anjingnya.

Jika seseorang menggali sebuah lubang, lalu dia

menuhrpinya, kemudian dia menyuruh seseorang untuk berjalan di

atasnya. L-alu orang yang disuruh ihr berjalan di atasnya dengan

kemauannya sendiri -baik dia tahu atau tidak-, maka tidak ada

ker,vajiban untuk bertanggung jawab, baik bagi orang yang

menyrruh, penggali dan pemberi. Karena mereka fidak

membuatrya berjalan dan mereka juga tidak melakukan findak

pidana secara langsung, tetapi dia (orang yang disuruh unfuk

berjalan) berjalan dengan kemauannya sendiri.

Hal ini tidak ada bedanya dengan orang yang menipu orang

lain, dia bertanya kepadanya, "Apakah jalan ifu aman." Dia

menjawab, "lya, jalan itu sangat aman." Sementara dia tahu

bahwa jalan yang dimaksud ada seekor srigala yang buas, atau

unta yang galak, atau anjing yang suka menggigit, atau

sekelompok pembegal jalan, yang mana mereka bisa membunuh

manusia. L-antas orang yang bertanya ifu berjalan dalam keadaan

tertipu yang dilakukan oleh orang yang menipu tersebut, lalu dia

mati terbunuh dan hartanya raib.

Demikian juga dengan seseoftmg yang melihat srigala, lalu

dia hendak lari, namun ada yang berkata kepadanya unfuk

menipunya, "Jangan takut, srigala ifu diikat." Lalu orang yang

pertama ifu tertipu dengan perkataannya, kemudian dia lanjut

berjalan, lalu srigala ihr membunuhnya. Maka semua ini tidak ada

qishash yang wajib atas orang ltang menipu, dan fidak ada
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pertanggungjawaban sedikit pun dalam kasus pembunuhan dan

harta, karena dia tidak melakukan secara langsung dan tidak pula

memaksa- Namun jika dia memaksa seseorang unfuk berjalan di

atas lubang tersebut, lalu dia meninggal di dalamnya atau dia

melemparkannya kepada seekor srigala atau anjing, maka dia

wajib qishash.

Jika dia melemparkannya kepada orang-orang yang suka

berperang atau membangkang, Ialu mereka membunuhnya, maka

merekalah pembunuhnya bukan orang yang melemparkan. Beda

halnla jika dia melemparkannya kepada orang yang tdak
sempurna akalnln, karena orang yang tidak sempLuna akalnya

adalah alat orang yang melemparkan.

Demikian juga, jika dia memeganginya unfuk seekor srigala,

lalu ia pun membunuhn5a, maka dalam kasus ini, orang yang

memegangnya adalah seoremg pembunuh. Beda halnya jika dia

memeganginya unfuk orang yang sempuma akalnya.

2LL2- Masalah: Diriwayatkan kepada kami dari jalur

hnu Wadhdhah: Sahnun mengabarkan kepada kami, hnu Wahb

mengabarkan kepada kami, Yunus bin Yazid mengabarkan

kepadaku, dari hnu Syihab, dia berkata tentang seorang lelaki

yang mencari henruan funggangan, lalu dia memanggil seorang

lelaki lainnya, "Tangkaplah hewan tunggangan ifu unfuklm!" Lalu

her,van ifu menabraknya, lalu membunuhngra, atau ia

melemparkannya, lalu membunuhnya. hnu Syihab berkata,

"Dalam kedua kasus ini dia diminta unfuk memberikan ganti mgi."
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Dan dengan riwayat ini sampai pada Ibnu Wahb, Al-Laits

bin Sa'd dan hnu [-ahi'ah mengabarkan kepadaku, bahwa Hisyam

memufuskan terkait dengan seorang lelaki yang mengumpulkan

budak perempuannya dengan hewan funggangan, lalu her,uan

tunggangan itu melukainya di dalam kamamya, bahwa lelaki itu

wajib membayar diyatrrya.lbnu L-ahi'ah berkata, "Lelaki itu adalah

majikan kami?" Taubah bin Namir -dia adalah seorang qadhi di

Mesir- mengirim surat kepada Hrsyam terkait dengan kasus

tersebut. Dia menulis dengan keputusan itu. [-alu dia pun

ditanggprng oleh kita.

Ibnu Lahi'ah berkata: Al-L-aits bin Sa'd mengabarkan

kepadaku, bahwa Hisyam memufuskan terkait dengan seorang

lelaki yang membawa anak kecil, lalu dia terjatuh di kipas angin

pembuang, sehingga anak kecil ifu meninggal, bahwa tanggung

jawabnya diserahkan kepada orang yang membawanya. Al-l-aits

berkata, "Beberapa fatwa para ulama bertendensi dengan riwayat

ini." hnu Wahb berkata, 'Telah sampai kepadaku bahwa dia

berpendapat seperti ifu. Dia berkata, 'Namun apabila keduanya

meninggal, maka tidak ada d|ntbagi keduanya'."

Tidak ada hujjah dalam perkataan manusia selain

Rasulullah $.
Pendapat tentang seseorang yang berkata kepada orang

lain, "Tangkaplah her.r'ran funggangan itu unfukku!", lalu hetr.ran

tunggangan ifu menabraknya, hingga membunuhnya, maka orang

yang men!ruruhnya untuk menangkapnya tidak wajib bertanggung

jawab. Karena dia tidak melakukan kesalahan atas hal ifu, dan

tidak pula membunuhnya secara langsung. Seandainya orang yang
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diperintah unfuk menangkap hetr.ran hrnggangan ifu dengan

melempari her,r,ran funggangan itu hingga mati atau melukainya,

maka dia bertanggung jawab atas setiap keadaan. Karena dia

melakukan tindakan kriminal secara langsung. Dan diantara

tindakan kriminal terhadap hewan funggangan adalah pertuatan

yang udak dibolehkan oleh Allah & untuk melalmkannya,

sehingga dia membunuhnya dengan tanpa hak dan melakukan

tindak kriminaltanpa hak pula.

Allah S berfirman,

';^t XF,tAt'eY 61 ifrW:2^*'#'6%
"Dan balasan suafu keiahabn adalah keiahabn 5nng

serupa, maka memaafkan dan berbuat baik, maka

pahalan5n atas (tanggungan) Allah." (Qs. AsfSyruraa' I42l: 401

Demikian juga jika dia men5ruruhnya untuk membunuh

herryan funggangan ifu atau melukainya, lalu dia pun

melakukannya, maka dia (orang lnng menyuruh) wajib

bertanggung jawab, karena dia telah menyrruhnya untuk

melakukan perbuatan yang tidak boleh, dan dengan sesuafu yang

mana dia tidak berhak menyuruhnya untuk melakukannya,

sehingga dia melakukan kesalahan sebab perintah ihr. Sdangkan

orang yang diperintah juga melakukan kesalahan sebab mengikuti

perintahnp, sehingga dia juga wajib bertanggung jawab, karena

dia melakukan tindak kriminal secara langrung.

Adapun orang yang mengumpulkan budak perempuan

dengan hewan funggangan, lalu herpan funggangan ihr

menanduknya hingga membunuhnya, maka dia tdak wajib
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bertanggung jawab, karena dia tdak membunuhnya secara

langsung, dan luka yang dilakukan oleh her,van adalah sia-sia.

Sedangkan orang yang membawa anak kecil lalu dia

terjatuh di kipas angin pembuangan, kemudian anak itu
meninggal, maka jika dia meninggal karena dia te4atuh sebab

orang yang membawanya, maka dia sebagai penanggung jawab,

kemudian diyat ditanggung oleh aqilah, sedangkan kafarat

ditanggung dia sendiri, karena dia adalah pembunuh secara

tersalah. Namun jika dia meninggal karena terjafuh, bukan karena

orang yang membawanya, maka tidak ada tanggrrngan dalam hal

tersebut.

Jika orang yang membawanya meninggal ketika dia

menjahfikan anak kecil ihr atau sebelum dia menjatuhkannya,

maka dia tidak wajib bertanggung jawab, karena ia merupakan

tindak pidana terhadap mayat.

2LL3- Masalah: Jika ada pencuri yang masuk ke dalam

rumah seseorang, apakah boleh pemilik rumah berhrjuan unfuk

membunuhnya?

Ali berkata: Diriwayatkan kepada kami, dari;alur Abu Bals

bin Abu Syaibah: Abdullah bin Idris Al Audi mengabarkan kepada

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

pemah menghunus pedangnya untuk membunuh penctri,

seandainya kami membiarkannya, pasti dia membunuhnya."

Dari jalur Abu Bakr bin Abu Syaibah juga: hnu Ulayfh
mengabarkan kepada kami, dari A1rytrb As-Sikhuyani, dari Humaid
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bin Hilal, dari Hulair bin fu-Rabi', dia berkata: Aku bertanya

kepada Imran bin Al Hushain, 'Bagaimana pendapatnu jika ada

seseorang yang masuk ke dalam rumahku unh-rk membunuhku dan

mengambil hartaku?" Imran menjawab, "Seandainya ada

seseorang yang masuk ke dalam rumahku unhrk membunuhku dan

mengambil hartaku, maka menunrtku, aku halal membunuhnya."

Dari ialur Abu Bakr bin Abu Syaibah: Abbad bin Auf

mengabarkan kepada kami -dia adalah hnu Abi Jamilah-, dari Al

Hasan Al Bashri, dia berkata, "Bunuhlah seorang pencuri,

penganut faham atheis dan orlng yang kelihatan ingin

membunuh!"

Diriwayatkan dari Muhammad bin Sirin, dia berkata, "Aku

Udak pemah mengetahui seorcrng pun dari kalangan kaum

muslimin yang tidak membunuh pembegal jalan atau pencuri Snng

masuk ke dalam rumahnya, karena menilai hal ifu adalah dosa."

Diriwayatkan dari hrahim An-Nakha'i, dia berkata,

'Apabila ada pencrri yang masuk ke dalam rumah seseorang, lalu

dia membunuhn5n, maka tidak ada hmfutan atasnya."

Diriwayatkan dari AsySya'bi, dia berkata, "(Jika ada)

seseorang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, maka bunuhlah!

Lalu sesuafu yang mengenaimu menjadi tanggunganku."

Diriwayatkan dari hnu Sirin, dia berkata: Alan bertanya

kepada LJbaidah, "Bagaimana pendapahru jika ada seseorang

yang masuk ke rumahku unfuk mencuri?" Dia menjawab,

"Sesungguhnya orang gnng hendak mencuri di rumahmu tidak

halal mengambil apa lnng Allah & hammkan atasnya dari

milikmu, tetapi jiwanya halal bagimu (untuk dibunuh)."
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Diriwayatkan dari Manshur, bahwa dia bertanya kepada

Ibrahim tentang seseorang yang menemui orang lain unfuk

merampas hartanya, "Apakah dia boleh membunuhnya?" Ibrahim

menjawab, "Jika dia membiarkannya, pasti dia (pencuri) akan

membunuhnya."

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim bin Al Hajjaj:

Abu Kuraib Muhammad bin Al Ala' mengabarkan kepada kami,

Khalid -yaitu Ibnu Makhlad- mengabarkan kepada kami,

Muhammad bin Ja'far mengabarkan kepada kami, dari Al Ala' bin

Abdurrahman, dari Abu Hurairah, dia berkata: Ada seorang lelaki

datang menemui Rasulullah $, dia bertanya, "Wahai Rasulullah,

bagaimana pendapatmu jika ada seseorang yang datang unhrk

merampas hartaku?" Beliau menjawab, "Jangan lau berikan

hartamu ." Dia bertanya lagi, "Bagaimana pendapatmu

jika dia menyerangku?" Beliau menjawab, "Iawanlah dia!' Dia

bertanya lagi, "Bagaimana pendapaknu, jika dia membunuhku?"

Beliau menjawab , " Engkau syahid." Dia lanjut bertanya,

"Bagaimana pendapatmu jika aku yang membunuhnya?" Beliau

menjawab, "Dia berada di neraka-"

Barangsiapa yang hendak mengambil harta orang lain

secara zhalim dengan cara mencuri dan yang lainnya, maka jika

dia (pemilik harta) bisa mengusimya dan menghalanginya, maka

dia tidak boleh membunuhnya, lalu jika dia membunuhnya, maka

dia wajib dijishash. Namun jika pencurinya yang lebih dulu

menyerangnya, maka dia boleh membunuhnya dan tidak wajib

menanggung apapun, karena dia membela dirinya sendiri.
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Jika ada yang berkata, "Pencuri adalah pemberontak, maka

dia mendapatkan sanksi yang dijatuhkan kepada pemberontak."

Maka kami berkata, "Jika dia menentang dan menguasai, maka

dia adalah pemberontak, sementara pilihan unfuk membunuh

seorang pemberontak ditenfukan oleh imam bukan yang lainnya,

atau orang yang menegakkan kebenaran jika di sana tidak ada

imam. Namun jika dia tidak menentang dan menguasai, tetapi dia

hanya mencuri, maka dia bukanlah pemberontak, sehingga tidak

boleh membunuhnya."

Pemilik Perahu Tarik Y.rrg Menyebrang Bersama
Beberapa Hewan Tunggan(Jan, Lalu Perahunya

Tenggelam

Humam mengabarkan kepada kami, Abdullah bin

Muhammad bin Ali mengabarkan kepada kami, AMullah bin

Yunus mengabarkan kepada kami, Baqi bin Makhlad

mengabarkan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah

mengabarkan kepada kami, Humaid bin AMunahman

mengabarkan kepada kami, dari Hasan, dari Jabir, dari Amir, dia

berkata kepadaku, "Ada pemilik perahu tarik yang menyebrang

bersama beberapa her.ruan tunggangan, lalu perahunya

tenggelam?" Dia menjawab, "Tidak ada tanggungan atasn1a."
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Masalah ini memang sebagaimana pendapatnya, hanya saja

jika dia memsak perahu atau kapal dengan sendirinya, maka dia

wajib bertanggung jawab.

2lL4- Masalah: Barangsiapa yang meminta tolong

kepada anak kecil atau budak tanpa seizin keluarganya, lalu dia

meninggal.

Muhammad bin Sa'id bin Nubat menceritakan kepada

kami, Abdulullah bin Nashr mengabarkan kepada kami, Qasim bin

Ashbagh mengabarkan kepada kami, hnu Wadhdhah

mengabarkan kepada kami, Musa bin Muawiyah mengabarkan

kepada kami, Waki' mengabarkan kepada kami, Israil

mengabarkan kepada kami, dari Jabir, dari Asy-Sya'bi, bahwa dia

berkata tentang seseorang yang memberikan kuda kepada anak

kecil, lalu kuda ifu membunuhnya, dia berkata, "Orang ifu wajib

bertanggung jawab."

Dengan jalur periwayat ini sampai pada Waki', Sufuan

rnengabarkan kepada kami, dari Asy'ats, dari Al Hakam, dari

hrahim, dia berkata, "Barangsiapa yang meminta pertolongan

kepada seorang budak tanpa seizin majikannya, lalu budak itu
meninggal, maka dia wajib bertanggung jawab."

Diriwayatkan dari AsySya'bi terkait dengan budak

seseorang yang dipaksa oleh orang lain (unhrk ikut bersamanya),

lalu dia membawanya dengan mengendarai hetr,ran funggangan,

lantas ia menginjak orang lain hingga meninggal, AsgrSya'bi

berkata, "Orang yang membawa budak ihr wajib bertanggung

jawab."
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Barangsiapa yang meminta pertolongan kepada anak kecil

merdeka atau budak, lalu dia meninggal, maka dia (orang png
meminta pertolongan) wajib bertanggung jawab. Dan barangsiapa

yang meminta pertolongan kepada orang tua yang merdeka atau

budak, lalu dia meninggal, maka dia tidak waiib bertanggung

jawab.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abu Bakr bin Abu

Syaibah: Waki mengabarkan kepada kami, Isra'il mengabarkan

kepada kami, dari Jabir, dari AqlSya'bi, dia berkata tentang

seseorang yang memberikan Inrrda kepada orang lain, lalu kuda

tersebut membunuhnya, "Dia tidak wajib bertanggung jawab,

kecuali orang yang diberi adalah budak atau anak kecil."

Diriwayatkan dari Auf bin Abi Jarnilah, dia berkata: Umar

bin Hay4,ran Al Himmani mempermainkan seekor kuda, dan dia

membawa anaknya di atas kuda ihr, kemudian ia terjafuh dan

anaknlra juga terjatrfi, lalu meningsal. Maka di5nt+rya ditanggung

oleh aqilah*rya pada masa Ziyad di Bashrah.

Diriwayatkan dari Bukair bin Al Asyai, bahwa hnu Umar

berkata, 'Barangsiapa yang membawa anak kecil yu.rg belum

baligh tanpa seizin keluarganya, lalu anak ifu terjahrh dan

meninggal, maka dia harus bertanggung jawab."

Diriwa5ratkan dari Mujahid, dari hnu Abbas, seperti

pendapat hnu Umar di atas. Dan dia menambahkan, "Dia harus

menanggung diyattyajika anak itu terluka."

DiriwaSntkan dari Rabi'ah dan Abu Az-Zinad, keduanla

berkata, "Barangsiapa yang membawa anak kecil png belum

baligh, maka dia bertanggung jawab atas suafu yang menimpa
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anak ihr." Keduanya berkata, "Tidak ada seorang pun yang boleh

meminta pertolongan atas sesuaht, jika dia mampu melakukan-

nya." Rabi'ah menambahkan, "Kecr.tali jika dia lupa atau tidak

tahu."

Ibnu Wahb berkata, "Aku mendengar Al-l-aits berpendapat

seperti pendapat Abu Az-Zinad."

Diriwayatkan dari Qatadah, dari Khilas bin Amr, bahwa Ali

bin Abi Thalib berkata tentang anak kecil yang diminta tolong oleh

seseorang -dan dia masih belum sampai lima tahun-, "Dialah yang

bertanggung jawab hingga kembali. Namun jika dia meminta

tolong kepadanya dengan seizin keluargnya, maka dia tidak wajib

bertanggung jawab."

Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata,

"Barangsiapa yang meminta tolong kepada seorang budak tanpa

se2in majikannya, maka dia wajib bertanggung jawab."

Jadi, kesimpulan dari semua pendapat ini adalah apa yang

diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib Radhiyallah Anhu, bahwa

siapa yang meminta tolong kepada anak kecil yang belum berumur

lima tahun, tanpa seizin keluarganya, maka dia wajib bertanggung

jawab. Namun jika dia sudah berumur lima tahun, maka dia tidak

wajib bertanggung jawab. Dan juga jika dia meminta tolong

kepadanya seizin keluarganya. Riua1nt ini shahih dari Ali bin Abi

Thalib Radhiyallah Anhu.

Sedangkan riwayat hnu Abbad dan hnu Umar Radhiyallah

Anhuma, "Barangsiapa yang membawa anak kecil tanpa seizin

keluarganya, lalu dia teriafuh dan meninggal, maka yang
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membawa wajib bertanggung jawab." Hanya saja riwa5rat ini tdak

shahihdari keduanp.

Adapun riwayat dari Ibnu Umar diriwayatkan oleh Ibnu

L-ahi'ah, dan dia bukanlah apa-apa. Sedangkan riwayat hnu Abbas

diriwayatkan oleh Yazid bin lyadh, dia disebut sebagai pendusta.

Kesimpulan dari AsySya'bi adalah barangsiapa yang

memberikan kuda kepada anak kecil, lalu kuda ifu membunuhnya,

maka pemberi wajib bertanggung jawab. Diriwayatkan juga dari

Rabi'ah dan Abu Az-Zrnad, dengan redaksi yang salna.

Diriuralratkan dari Hammad bin Abu Sulaiman pendapat yang

serupa dengan di atas.

Mereka tidak membedakan antara ada izin keluarganya dan

tidak ada izin keluarganya.

Dan kesimpulan dari pendapat AsySya'bi adalah

barangsiapa lnng meminta tolong kepada seorang budak png
baligh tanpa seizin majikannln, maka dia Udak wajib bertanggung

jawab atasnya jika dia meninggal. Diriwayatkan dari Az-Zuhri dan

Atha' pendapat lnng serupa dengannya.

Sedangkan ulama mub'akhkhirin, seperti Abu Hanifah,

Abu Yusuf, dan Muhammad bin Al Hasan berpendapat,

"Barangsiapa yang membawa anak kecil yang merdeka tanpa izin,

lalu anak ihr meninggal di sisinSa, dikarenakan sakit atau secarcr

tiba-tiba, maka dia tidak wajib bertanggung jawab. Namun jika dia

disambar petr atau digigit ular, maka diyatditanggung oleh aqilah

orang yang membawanya." Sementara Zufar berpendapat, "Dia

tidak uajib menanggung apapun dari semua itu."
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Sufuan Ats-Tsauri berkata, "Apabila dia mengufus anak

kecil untuk suafu keperluan, lalu anak itu malalmkan tindak

kriminal, maka orang yang menguhrsnSn tidak wajib menanggung

sedikit pun dari tindakan laiminal itu." Dia berkata, "Apabila dia

mengufus seorang budak dalam suafu keperluan, lalu dia

melakukan tindak kriminal, maka tindakan kriminal itu ditanggung

oleh orang yang menguhrsnya." Dia juga berkata, "Jika dia

menyerdra anak kecil dalam suafu kebutuhan, lalu anak ifu dimakan

oleh anjing, maka dia tidak wajib mananggung apapun."

Al Hasan bin Al Hai berkata, "Barangsiapa yang menyr.rruh

anak kecil atau budak agar menyiramkan air padanya atau

mengambilkan air wudhu unfuknya, maka hal ifu tidak apa-apa."

Dia melanjutkan, "Namun jika keduanya meninggal saat itu, maka

dia wajib bertanggung jawab."

Malik berkata, "Diantara pendapat ahli fikih adalah apabila

seseorang meminta tolong kepada anak kecil atau budak terkait

dengan sesuatu yang dia miliki, maka dia bertanggung jawab atas

apa yang menimpa dirinya -jika hal itu tanpa izin-. Apabila ada

seseorang yang men5nrruh anak kecil merdeka untuk furun ke

dalam sumur atau memanjat pohon kurma, lalu dia meninggal,

maka orang yang menyuruhnya wajib bertanggung jawab atas apa

yang menimpa dirinya. Namun jika dia meminta tolong kepada

orang tua yang merdeka, lalu dia menolongnya, maka dia tidak

wajib menanggung apapun, kecuali dia lupa atau tidak tahu."

Diriwayatkan kepada kami dari Malik tentang orang lrang

meng-ghashab orang merdeka, lalu dia menjualnya, lantas dia pun

dicari narnun tidak ditemukan, maka dia menangglng ditnfrrya.

lT42-l - Al Muhaue



Sedangkan AsySyafi'i, maka kami udak mengetahui pendapatn5n

tentang kasus ini.

Dan diriwayatkan dari Ummu Salamah Ummul Mukminin

Radhipllah Anha, bahwa dia mengirim uhrsan kepada seoftmg

pengajar Al Kitab H aur'an), "Kirimilah aku beberapa budak

kecil untuk menghambur-hamburkan bulu domba dan janganlah

engkau mengirimkan aku orang merdeka."

Ketika mereka berselisih pendapat -sebagaimana yang

telah kami sebutkan-, maka kami wajib mengkaji kembali beberapa

pendapat tersebut agar yang benar tampak jelas, lalu kami akan

mengikutinya.

Kami memulai dari pendapat yang diriwayatkan dari

kalangan sahabat RadhiSnllah Anhumt

Riwayat dari Ummu Salamah Radhiyallah Anha terkait

dengan permintaannya unfuk mengirimkan beberapa budak yang

bisa menghambur-hamburkan bulu domba, dan dia mensyaratkan

agar diantara mereka tidak ada orang merdeka, maka dalam

riwayat ini tidak menjelaskan terrtang pertanggungiawaban, baik

sedikit atau banyak, sehingga ia tidak masuk dalam bab ini.

Bisa saja menghamburkan bulu domba ihr di dekat Ummu

Salamah, sehingga dia tidak mau anak kecil merdeka melihat

dirinya, dan bisa saja anak kecil ifu mendekati usia baligh, sehingga

hal itu $dak halal baginya, sementara budak boleh melihatnya. Dan

menghamburkan bulu domba tidak bisa dilakukan, kecuali oleh

yang mempunyai kekuatan dari kalangan para budak. Dengan ini

kami juga tidak memutuskan, kecuali kami memufuskan bahwa
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khabar Ummu Salamah Udak menjelaskan tentang hukum

pertanggungjawaban.

Kemudian kami mengkaji pendapat Ali bin Abi Thalib 4ft,,

yang mana tidak ada satu pun yang shahih tentang hal ini dari

seorang sahabat selain riwayat ini. l-antas kami pun mendapatinya

membatasi kadar usia anak kecil dalam hal tersebut dengan lima

tahun. Ulama fikih Hanafi, Maliki dan Asy-Syafi'i menyelisihir,la

dalam hal itu. Diantara kebatilan adalah mereka berhujjah

terhadap rival mereka dengan suahr pendapat yang mereka

sendirinya menyelisihinya.

Selain pendapat di atas masih tersisa beberapa pendapat

lagi, dan ia terbagi menjadi tiga bagian:

Pertama, meminta pertanggungiawaban kepada orcrng

yang meminta tolong kepada budak atau anak kecil tanpa seizin

keluarganya, dan tidak meminta pertanggungjawaban kepadanya

jika dia meminta tolong kepada keduanya dengan adanya i/ln dari

keluarganya.

Kedua, meminta pertanggungjawaban kepadan3n jika dia

meminta tolong kepada keduanya, baik seizin keluarganya atau

tanpa izin darinya.

Ketiga, pendapat AsyS5ra'bi tentang budak yang sudah

hrd, orang yang meminta tolong kepadanya tdak wajib

bertanggung jawab. Tapi jika dia meminta tolong kepada anak

kecil, maka dia wajib bertanggung jawab.

Kemudian kami mengkaji pendapat Abu Hanifah dan

ulama fikih Hanafi, maka kami mendapatinya sangat fasid. Karena
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dia membedakan anak kecil yarry dighashab antara meninggal

secara wajar, atau karena sakit, atau secara tiba-tiba, lalu orang

yang meng ghashabrrya tidak berkewajiban menanggung apapun,

dan antara meninggal karena petir yang menyambamya, atau ular

yang menggigitnya, maka dia menanggung di5ntrrya. Pendapat ini

sangat aneh, tidak ada bandingannya.

Pendapat ini tidak didukung oleh Al Qur'an, Sunnah yang

shahih dan yang musbqim, tjma', pendapat sahabat, qtyas,

pendapat yang benar, yang dapat dicema dan tidak pula pendapat

yang lebih hati-hati. Kami juga tidak pemah mengetahui seorang

pun lnng berpendapat seperti pendapat ini, sehingga ia gugur

tanpa diragukan lagi.

Kemudian kami mengkaji pendapat Malik, maka kami juga

mendapatinya keliru, karena dia membedakan antara meminta

tolong kepada anak kecil dan budak terkait dengan sesuatu yang

dimiliki, sehingga dia (orang yang meminta pertolongan) wajib

bertanggung jawab. Sedangkan orang yang meminta tolong

kepada keduanya terkait dengan sasuatu yang tidak dimiliki, maka

dia tidak wajib bertanggung jawab. Ini adalah klasifikasi yang tidak

dikuatkan oleh Al Qur'an, Sunnah yang shahih dan mustaqim,

ijma', pendapat sahabat, qiyas, pendapat yang benar dan yang

dapat dinalar. Bisa saja meminta pertolongan kepada anak kecil

adalah sebuah pelanggaran atau bukan.

Jika hal itu adalah sebuah pelanggaran, maka hukum

pelanggaran itu sama, baik sedikit atau banyak. Namun jika ia

bukan sebuah pelanggaran, maka yang sedikit dan png barynk

dari tindakan yang bukan pelanggaran ifu adalah salna. Demikian
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juga dengan kewajiban ditnt atas orang yang menjual orang yang

merdeka, lalu orang merdeka itu tidak ditemukan lagi. Maka fidak

ada alasan untuk melakukanngra, karena dia tidak membunuhnln.

Sedangkan pendapat Al Hasan bin Hai juga keliru, karena

dia tidak melihat bahaya atas seseorang yang meminta disirami air

kepada anak kecil dan budak omng lain, atau memaksa keduanya

untuk membawakan air wudhu baginya. Kemudian Al Hasan

berpendapat bahwa dia wajib bertanggung jawab atas keduanya,

jika keduanya meninggal dalam hal tersebut. Bagaimana bisa

adanya tanggung jawab terkait dengan pertuatan yang dibolehkan

untuk orang yang melakukannya, dimana dia tidak melakukan

tindak pidana secara langsung. Ini adalah sebuah kezhaliman png
nyata.

Pendapat Sufyan juga keliru ditinjau dari beberapa sisi:

Pertama, dia membedakan antara seseotang yang

mengutus anak kecil dan budak orang lain dalam sebuah

kebutuhannya tanpa izin keluarga keduanya, lalu salah satu dari

keduanya melakukan tndak pidana, maka orang yang mengufus

wajib bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilalnrkan oleh

budak yang sudah tua, dan tidak wajib bertanggung jawab atas

tindak pidana yang dilakukan oleh anak kecil yang merdeka.

Pendapat ini tidak didukung oleh beberapa dalil.

Kedua, barangsiapa yang mengufus anak kecil dalam

kebutuhannya, lalu dia dimangsa binatang buas, maka dia tidak

wajib menanggung apapun.

[.alu jika dia menyewa anak kecil trntuk melakukan

pekerjaan yang berat, lalu dia meninggal ketika melakukannya,
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maka penyewa wajib bertanggung jawab' Namun jika yang disewa

adalah orang dewasa, maka dia tidak wajib bertanggung jawab. Ini

adalah beberapa dikotomi yang tidak didasari oleh nash dan ijma''

I-alu kami berpikir, apakah kami mendapati pendapat yang

diriwayatkan dari Rasulullah $? Maka kami pun mendapati dari

jalur Al Bukhari: Amr bin Zurarah mengabarkan kepada kami,

Ismail bin Ibrahim mengabarkan kepada kami, dari Abdul Aziz'

dari Anas, dia berkata:
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Ketika Rasulullah $ tiba di Madinah, Abu Thalhah menarik

tanganku, lalu dia pergi bersamaku unturk menemui Rasrlullah $,
dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Anas adalah

seorang anak yang rajin, maka jadikanlah dia sebagai pelayanmu-"

Anas berkata: lalu aku pun menjadi pelayan beliau, baik dalam
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perjalanan atau saat di rumah. Demi Allah, beliau tidak pemah

bertanya kepadaku tentang sesuatu yang aku lakukan dengan

mengatakan, "Kenapa kamu melakukan ini?" dan tentang sesuahr

yang tidak aku lakukan dengan mengatakan, "Kenapa kamu tidak

melakukan ini demikian?"

L-alu kami mendapati Rasulullah,$ menjadikan Anas bin

Malik sebagai pelayan pada saat dia menjadi anak yatim yang

berusia sepuluh tahun, baik dalam perjalanan yang jauh dan yang

dekat, peperangan yang mengkhawatirkan dan pada saat di

rumah.

Jika ada yang berkata, "Sesungguhnya Anas ifu memiliki

izin dari ibunya, suami ibunya dan keluarganya."

Maka kami berkata kepadanya: Benar, hal ifu memang

demikian. Namun Rasulullah $ tdak pemah bersaMa, "AI(tr

menjadikan dia sebagai pelayanku dalam hal ini dengan izin

keluarganya."

Jadi, apabila beliau tidak mengatakan demikian, maka ada

dan tidak adanya izin mereka adalah salna. Tetapi yang perlu

dijaga dalam hal itu adalah memperhatikan yang terbaik untuk

anak kecil. Jika dia meminta tolong kepadanya agar melakukan

sesuatu untuk orang lain, karena dia melihat hal ifu baik baginya,

maka ia adalah perbuatan yang baik, -baik keluarganya dan

walinya mengizinkannya atau tdak-. Namun jika dia tidak melihat

hal itu baik baginya, maka ia adalah kezhaliman, -baik keluarganya

mengizinkan dalam hal itu atau tidak-.

Dalilnya adalah firman Allah &,
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" Wahai orang-orang yang beiman, iadilah lamu orang

yang benar-benar penegak keadilan, meniadi saksi karena Allah

biarpun terhadap diimu sendii atau ibu bapak dan kaum

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

Dan firman Allah &1,

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengeriakan)

kebajikan dan taku,m, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat

dosa dan ." (Qs. Al Maa'dah [5], 2)

Tidak ada yang memerintahkan unhrk memperhatikan izin

keluarga anak kecil, baik dari Al Qur'an, Sunnah yartg shahih, darr

rjma'- Jadi, pendapat yang harus memperhatikan izin mereka batal

dengan pasti, dan tidak ada yang tersisa kecuali orang lang
meminta tolong memperhatikan yang terbaik untuk anak kecil

dalam permintaan pertolongan ifu atau tidak memperhatikan yang

terbaik untuknya. Jika dia memperhatikan yang terbaik unfuknya,

berarti dia adalah orang yang melakukan kebaikan, dan apabila dia

adalah orang yang melakukan kebaikan, berarti udak ada

keruajiban unfuk bertanggung jawab atasnya terkait dengan apa

WGs

A"$s
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lnng menimpa anak kecil itu selama dia tidak melakukan findak

pidana. Kerena Allah $ berfirman,

"++/u<l#J:J;c
" Tidak ada jalan sdikitpun unfuk men5nlahlan orzng-

orang Jnng berbuat baik." (Qs. At-Taubah [9]: 91)

Namun apabila dia tdak memperhatikan yang tertaik

unfuknya dalam hal tersebut, berarti dia melakukan kezhaliman

kepadanya, tetapi tidak semua orang yang zhalim menanggung

dipt orarry yang dizhalimi.

Tidakkah Anda melihat bahwa mereka Udak berteda

pendapat tentang orang yang melakukan kezhaliman kepada

orang lain yang merdeka, yang mana dia memaksanya unhrk pergl

ke tempat yang jauh, lalu dia meninggal di sana? Maka orang yang

melakukan kezhaliman kepadanya tidak wajib bertanggung jawab,

dalam masalah ini tidak ada pertedaan antara kezhaliman kepada

anak kecil atau orang hra.

Kami telah mengatakan bahwa tidak ada dttnt, kectrali

terhadap pembunuh. Sedangkan orang yang meminta tolong lagi

zhalim tidak membunuh orang yang diminta tolong dalam

pekerjaan tersebut. Karena itu, orang yang meminta tolong tidak

dinamakan sebagai pembunuhnya, dan tidak pula melakukan

pembunuhan secara langsung, sehingga fidak ada ka,vajiban

tanggung jawab baginya, -baik kecil atau sudah tua-, kecuali dia

melakukan secara langsung, atau dia menyr"rruh dengan

memaksanln dan memasukkannla ke dalam sumur, atau
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membawanya ke udara secara paksa yang mana dia tidak bisa

melahrkan apapun dalam hal itu.

Jadi, orang seperti ini adalah pembunuh secara sengaja

yang wajib dijishash. Maka jelaslah masalah yang kecil ini.

Sedangkan seorang budak yang dipaksa untuk melakukan

sesuatrr oleh selain majikannya, maka jika dia meminta tolong

kepadanya dengan Udak dipaksa, tetapi dia meminta tolong

kepadanya dengan suka rela, lalu dia pun menolongnya, lantas dia

meninggal, maka dia juga tidak secara langsung membunuhnya,

dan tidak bisa meminta dia untuk bertanggung jawab dengan

alasan ghashab, sehingga dalam hal ini tidak ada ganti rugi sedikit

pun, tetapi dia wajib memberikan upah standar. Karena dia telah

memanfaatkannya dalam pekerjaan tersebut -sementara budak ifu

adalah harta orang lain-, maka dia tidak boleh mengambil manfaat

dari harta orang lain, kecuali seizin pemiliknya.

Allah & berfirman,

"Dan janganlah sebagian l<amu memakan hara sebagian

tnng lain dianbn l<amu dengan ialan 5mng batil." (Qs. Al Baqarah

[2]: 188)

Rasulullah $ bersaMa,

.?t?"#;AGblic2Ly
'Saungguhqn danh dan ham kalan hanm (mufta) atas

l<alian."

,Y\'fi6i5ArBG$3
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Namun jika dia mengghashab seorang budak lalu

mempekerjakannya, atau dia memaksan5n, berarti dia juga meng-

ghashab, dan orang yang mengghashabtya wajib bertanggung

jawab atas setiap apa yang menimpa yang dighashab pada saat di

sisinya apapun itu, walaupun dia meninggal secara wajar, baik saat

dia tidak memaksanya untuk melakukan sesuafu atau

memaksanya. Dan atas hal itu dia wajib memberikan upah standar,

karena budak itu adalah harta lrang mana orang 5nng memaksanya

telah melakukan pelanggaran. Maka dia wajib mengembalikannp

kepada majikannya atau semisalnya jika dia meninggal, karena dia

adalah orang yang melakukan pelanggaran.

Allah S berfirman,

W a3iiY J4',*b:i;U"&{" ,ix,;t;s
" Oleh sebab ifu barangsiapa wng menyerang kamu, maka

dia, seimbang dengan serangannp terhadapmu-" (Qs.

Al Baqarah l2l:1941

Namun jika hal itu ada izin dari majikannya, maka tidak ada

tanggungan apapun atasnya, karena dia Udak melakukan

pelanggaran. Beda halnya dengan anak kecil yang tidak ada izin

dari keluarganya, kecuali terkait dengan pekerjaan yang bisa

dilakukan oleh anak kecil, sedangkan pekerjaan yang lainnya,

maka hukumnya seperti hukum budak di atas.

2LL5. Masalah: Tentang firman Allah &,
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" Dan barangsiapa yang memelihara seorang

manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan

manusia semuanya." (Qs. Al Maa'idah [5]r 32)

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abu Bakr bin Abu

Syaibah: Waki' mengabarkan kepada kami, Sufuan Ats-Tsauri

mengabarkan kepada kami, dari Khushaif, dari Mujahid, dari hnu

Abbas tentang firmanAllah &, .p-ryf C )d i\ ,; ;L,W jC ;.
l+ ,;Ai Ji t:tU " Barangsiapa yang membunuh seorzng

manusia, bukan karena omng ifu (membunuh) orang lain, atau

bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, mal<a seakan-

akan dia telah membunuh manusia seluruhnya." (Qs. AI Maa'idah

[5]: 32) Ibnu Abbas berkata, "Maksudnya adalah membinasakan-

nya." 'tG jli ql f$Ut 6CA #i "Dan baranssiapa

yang memelihara seorang manusia, maka seolah-olah

dia telah memelihara kehidupan manusia semltanSa." (Qs- Al
Maa'idah [5], 32l, Dia berkata, "Maksudnya adalah tdak
membunuhnya."

Dengan jalur ini sampai kepada Sufi7an, dari Manshur, dari

Mujahid (tentang firman Allah), "Dan t/ang
memeliha.ra kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia

telah memelihara kehidupan manusia semuanSn-" (Qs. Al
Maa'idah [5]: 32) Mujahid berkata, "Maksudnya barangsiapa Sang

menyelamatkannya dari tenggelam dan kebakaran, maka dia telah

memelihara kehidupannya. "
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Dengan jalur ini sampai kepada Waki', Al Ala' bin AMul

Karim mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar

Mujahid berkata (tentang firman Allah), " Dan yang

memelihan kehidupan seoftrng manusia, maka seolah-olah dia

telah memelihara kehidupan manusia semuanya." (Qs. Al

Maa'idah [5]' 32) Dia berkata, "Bamngsiapa yang tdak

membunuhnya, maka dia telah memelihara kehidupannya."

Penafsiran di atas Udak ada yang dari Rasuhrllah $,
sehingga ia selamat (dari kesalahan) baginya. Sedangkan riwayat

dari hnu Abbas, di dalamnya ada Khushaif, dia hafalannya tidak

kuat.

Hukum ini Allah S tetapkan bagi bani Israil, dan Dia tidak

menetapkannya bagi kita. Allah @ berfirman,

i4 ;, "5'J, {;L-c- & G z- Ailt b\ e

";tli 
j3 Jf-?-i;,-;9;1i .2 )d 5 qi F,r%
"t436t6-(3G;66#it*
" Oleh karena itu Kami tebpkan (suatu hukum) bagi Bani

Israil, bahwa barangsiapa Wng membunuh seoreng manusia,

bukan karena orang ifu (membunuh) orz,ng lain, atau bukan karena

membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah

membunuh manusia seluruhqa. Dan barangsiapa tnng
memeliham seorzrng manusia, maka seolah-olah dia

telah memelihara kehidupan manusia semuanSn." (Qs. Al

Maa'idah [5]: 32)
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Perkara ini bukan untuk kita, seandain5ra Allah &
menetapkannya bagi kita, tenfu Dia memberitahukan hal ifu
kepada kita. Karena ifu, Allah S menetapkannya bagi Bani Israil,

karena ia termasuk beban yang Dia bebankan kepada kaum
sebelum kita. Kemudian Allah $ memerintahkan kita berdoa agar
Dia tidak membebankannya kepada kita. Allah @ berfirman,

u 65i'J;,.,3% LS GL-t4; J;' { t

"Janganlah hgkau bebankan kepda kami beban tnng
berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelun
kami." (Qs. Al Baqarah [2\ 286)

Apabila Allah S tiaat menetapkannya kepada kita, maka

kita tidak perlu memaksakan diri untuk mengetahui caranya.

Kecuali tentang sesuatu yang Allah $ tetapkan kepada kita, yaihr

keharaman membunuh dan ancaman yang dahsyat di dalamnya.

[-alu Dia mer,vajibkan kita untuk menjauhinya, dan meyakini bahwa

membunuh termasuk salah safu dari dosa besar setelah syirik, ia
setara dengan meninggalkan shalat atau setelahnya.

Diantara yang Allah & tetapkan bagi kita adalah

menyelamatkan setiap orang yang bemda dalam sifuasi yang sulit
berupa kematian, baik sebab tangan orang yang zhalim, atau
orang mukmin yang melakukan pelanggaran, atau ular, srigala,

kebakaran, banjir, kerobohan, he\ry'an, atau karena penyakit kronis
yang mana kita bisa mengatasinya, atau apapun sebabnya. lalu
atas hal ihr Dia menjanjikan kepada kita pahala yang banlnk, yang

ea ,aw
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mana Tuhan kita tidak akan menyia-nyiakannya. Dialah Dzat yang

menjaga amalan baik dan buruk kita.

Jadi, yang wajib bagi kita adalah melakukan dari semua itu
apa yang Allah & wajibkan kepada kita, dan kita mengetahui

bahwa Allah & Dzat yang membalas kebaikan dan keburukan

walau hanya sebesar biji sawi, akan menghitung pahala kita.

Kami senantiasa memohon bimbingan kepada Allah

menuju apa yang Dia ridhai dengan anugerah-Nya, dan dengan

(agama) Allah kami berpegang teguh.

2lt6- Masalah: Orang yang menggali sungai, lalu dia

menenggelamkan orcrng-orcmg, atau melemparkan apr, atau

merobohkan bangunan, sehingga (dengan itu) dia membunuh
(orang).

Barangsiapa yang menggali sungai lalu dia menenggelam-

kan beberapa orang, maka jika dia melakukan hal itu dengan

sengaja, maka dia wajib menanggung qishash dan dgat karena

telah membunuh orang banyak. Namun jika dia menggalinya

karena bermanfaat atau tidak bermanfaat, -sementara dia tidak

tahu bahwa dengan hal itu dia telah mencelakai seseorang-, maka

siapapun yang meninggal , maka dia (orang yang

menggali) adalah se@ra tersalah. Kemudian di5nHrya

ditanggung oleh aqiklnya dan l<afarafiiya ditanggrmg sendiri.

Setiap jiwa mempunSni l<afarat Dalam semua itu, dia wajib

bertanggurng jawab atas harta yang rusak. Demikian juga dengan

orang yang melemparkan api atau merobohkan bangunan, tidak

ada bedanln.
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Jika dia sengaja membakar sekelompok orrng atau

membunuh mereka dengan cara merobohkan bangunan, maka dia
merumggung qishash. Namun jika dalam hal itu dia tidak sengaja,

maka dia adalah pembunuh yang tersalah. Seandainya dia
mengalirkan air ke tembok, lalu air itu merobohkannya, hingga

membunuh seseorang, maka konsekuensinya sebagaimana yang

telah kami sebutkan, tidak ada bedanya. Karena setiap orang yang

telah kami sebutkan adalah orang yang melakukan pembunuhan

secarr langsung. Namun jika dikarenakan hal ifu seseorcmg

meninggal setelah meninggalnya orang yang melakukan tindakan

kriminal, atau sebab hal itu harta rusak setelah kematiannya, maka

dalam kasus ini tidak ada tanggungan, karena kejadian itu adalah

kejadian yang baru terjadi setelahnya, dan tidak boleh melakukan

tindakan kriminal terhadap si mayat (sebagai qishash).

Seandainya seseorang melemparkan batu atau anak panah,

kemudian dia meninggal setelah anak panah atau batu itu melesat,

lalu bafu atau anak panah itu mengenai seseorang, -baik dia
sengaja atau tidak-, maka tidak ada tanggungan atasnya dan tidak
prla aqilah*rya. Karena pertuatan kriminal timbul dari orang yang

tdak melakukannya, beda halnya dengan anak panah yang

melesat karena tersalah, kemudian dia meninggal, karena tindakan

kriminal itu terjadi pada saat dia masih hidup. Jika dia gila setelah

melemparkan anak panah atau batu ifu, maka hukumnya seperti

, tdak ada bedanya. Demikian juga seandainya dia
terserang penyakit epilepsi.

Sedangkan oremg yang tidur, maka hukumnya berteda
dengan orang yang terkena penyakit epilepsi dan orang gila,

karena dia masih terkena l<hithab (keurajiban atau larangan),
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sedangkan sudah tidak terkena l<hithab. Kecuali jika dia

melakukannya dengan tidak sengaja. Jika ada orang yang tidur,

lalu dia berbalik di atas orang lain, lantas dia membunuhnya, maka

dipt ditanggung oleh aqilahrtya. sedangkan kafarat diambil dari

hartanya sendiri, karena dia masih terkena l<hithab.

2L17. Masalah: Barangsiapa yang menyalakan api

untuk menyepuh atau memasak sesuahl, atau unfuk menyalakan

lampu, kemudian dia ketiduran, lalu api ifu semakin men3nla,

hingga membakar harta dan orang, maka dalam kasus ini dia tidak

berka,r,rajiban apapun.

Dalam masalah ini ada beberapa abar, sebagaimana 5rang

diriwayatkan kepada kami, dari jalur Abu Bakr bin Abu Syaibah:

Waki' mengabarkan kepada kami, dari Syu'bah, dia berkata: Aku
bertanya kepada Al Hakam bin Utaibah dan Hammad bin Abu

Salamah tentang seseorcmg yang melemparkan api ke rumah

sekelompok orang, lalu mereka tertakar. Keduanya menjawab,

"Dia tidak menanggung qishash dan Udak pula dibunuh."

Dengan jalur ini sampai kepada Waki', dari Abdul Aazbin
Hushain, dari Yahya bin Yahp Al Ghassani, dia berkata: Ada

seorang lelaki yang membakar jerami di tanah lapang miliknya, lalu

percikan api keluar hingga membakar bagian fierami/tanah
lapang) dari orang yang ada di sampingnya. I-alu aku mengirim

surat kepada Umar bin Abdul Aziz tentang hal ifu. Dia pun

membalas suratku (yang berisi), "Sesungguhnya Rasulullah #t
bersaMa, 'Luka yang dilald<an oleh heuan adalah sia-sid.

Menunrtku api juga sia-sia (Udak ada di5ml."
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Umar bin AMul Azu & benar, api ifu bagaikan ha.r,ran,

sehingga luka yang diakibatkannp juga sia-sia. lalu kami mengkaji

kembali, apakah hal itu diriwayatkan dari Rasulullah #i, lantas

kami mendapati apa 5rang dikabarkan kepada kami oleh Ahmad

bin Abdullah Ath-Thalmanki, dia berkata: hnu Mufanij

mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Alyub Ar-Raqqi Ash-

Shamut mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Amr bin Abdul

Iftaliq N Bazzar mengabarkan kepada kami, Salamah bin Syabib

dan Ahmad bin Manshur mengabarkan kepada kami, Abdurrazzaq

mengabarkan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami,

dari Hammarn bin Mtprabbih, dari Abu Hurairah, dia berkata:

Rasulullah $ bersaMa, " (Luka gng disebabl<an oleh) api sia-sia."

Abdullah bin Rabi' mengabarkan kepada kami, Umar bin

Abdul Malik mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Bakr

mengabarkan kepada kami, Abu Daud mengabarkan kepada kami,

Ja'far bin Musafir mengabarkan kepada kami, Zaid bin Al Mubarak

mengabarkan kepada kami, AMul Malik Ash-Shan'ani

mengabarkan kepada kami, dari Ma'mar, dari Hammam bin

Munabbih, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah $ bersaMa,

3V':6t " (Luka J/ang disebabkan oleh) api sia-sia."

Khabar iru shahih yang dengannya hujjah bisa tegak serta

tidak boleh menyelisihinya. Jadi, berdasarkan khabar ini setiap

sesuatu yang rusak sebab tertakar api, maka ia sia-sia (tidak ada

ditnt. Kecuali api lang telah disepakati bahwa orlng lnng
melemparkannyra wajib bertanggung jawab. Hal ifu tdak akan

terjadi, kecuali seseorang sengaja melemparkannSra, unfuk

memsak dan membinasakan. Karena hal ini menrpakan findak

pidana yang dilakukan se@ra langstrng, sehingga dia wajib
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menanggung qishash terkait dengan orang yang dengan sengaja

dia bunuh, dan di@t ditanggung oleh aqilah terkait dengan

pembunuhan yang tersalah. Sedangkan api yang dia nyalakan

bukan merupakan sebuah pelanggaran, sehingga ia pun sia-sia.

Sebagaimana yang telah disaMakan oleh Rasulullah $. Hadits ini

bersifat urnum, tidak boleh mengkhususkannya kecuali

dikhususkan oleh nash atau ijma', dan tidak ada ijma' keanali apa

yang telah kami sebutkan tentang gashd(tujuan).

2L18. Masalah: Dalil tentang sesuatu yang diinjak oleh

kak.

Berikut ini kami akan menyebutkan atsar terkait dengan

sesuatu yang terinjak oleh kaki, dan kami juga akan menyebutkan

beberapa pendapat terkait dengan masalah ini:

Ahmad bin Muhammad bin Abdullah Ath-Thalmanki

mengabarkan kepada kami, Ibnu Mufanij mengabarkan kepada

kami, Muhammad bin Agyub Ash-Shamut mengabarkan kepada

kami, Ahmad bin Amr bin AMul Khaliq N Bazzar mengabarkan

kepada kami, Abdullah bin Asad Al Bahili mengabarkan kepada

kami, Abbad bin Al Awwam mengabarkan kepada kami, dari

Sufuan bin Husain Az-Zrhi, dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Abu

Hurairah, dia berkata, Rasulullah $ bersabda, ")(.q'5,2|r " lsauaat

yang diinjak oleh) laki itu sia-sia (frdak ada diyafl."

Abdullah bin Rabi' mengabarkan kepada kami, Umar bin

Abdul Malik mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Balo,

mengabarkan kepada kami, Abu Daud mengabarkan kepada kami,

utsman bin Abu syaibah mengabarkan kepada kami, Muhammad
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bin Yazid mengabarkan kepada kami, Sufyan bin Husain

mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al

Musalryib, dari Abu Hurairah, dari Nabi iS, beliau bersabda,

"(Sesuatu 5nng diinjak oleh) kaki itu sia-sia (tidak ada d4nt)"

Terkait dengan masalah ini, ada juga riwayat dari sebagian

ulama salaf, sebagaimana 5nng dikabarkan kepada kami oleh

Muhammad bin Sa'id bin Nubat, Ismail bin Ishaq An-Nashri

mengabarkan kepada kami, Isa bin Habib mengabarkan kepada

kami, AMurrahman bin AMullah bin Muhammad bin Abdullah bin

Yazid Al Muqri mengabarkan kepada kami, kakekku Muhammad

bin AMullah bin Yazid mengabarkan kepada kami, Sufun bin

Uyainah mengabarkan kepada kami, Abu Farwah, yaihl Urwah bin

Al Harits mengabarkan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, dia berkata,

"(Sesuatu yang diinSak oleh) kaki itu sia-sia."

Sebagian ulama berkata, 'Su[,ran bin Husain dha'if dalun

riwayat Az-Zvhrt."

Kami tidak mengetahui hal ini, padahal Sufyan bin Husain

adalah periwayat yang tsiqah. Barangsiapa yang mengklaim dirinya

keliru, hendaknya dia mengklarifikasinya. Jika udak, maka

riwayatnya bisa dijadikan hujjah. Dan sanad ini adalah sanad yang

musbqim, karena beberapa periwalnt yang tsiqah bersambung di

dalamnya.

Para ulama berbeda pendapat terkait dengan khabar ini:

Sekelompok ulama berpendapat, "Maksud '(Sesuafu yang

diiniak oleh) kaki itu sia-sia' adalah sesuatu yang terinjak oleh kaki

her,ran tunggangan."
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Sedangkan sekelompok yang lainnya berpendapat,

"Maksudnya adalah sesuafu yang terinjak oleh kaki manusia tanpa

disengaja, baik ketika thawaf atau png lainnya."

Kedua penafsiran di atas sama-sama benar, karena

keduanya sesuai dengan redaksi dari Nabi $. Tidak boleh

mengkhususkan salah safu dari keduanya tanpa yang lainnya,

karena hal ih: merupakan pengkhususan tanpa tendensi dan klaim

tanpa dalil.

Jadi kesimpulannya adalah setiap sesuafu yang terinjak,

baik oleh manusia atau hevuan, maka ia sia-sia, di dalamnya Udak

ada kewajiban ganti rugi, qishash dan kafaraf Kecuali sesuatu

yang telah disepakati bahwa di dalamnya ada kanrajlban qishash,

seperti adanya unsur kesengajaan dalam hal tersebut.

2lL9- Masalah: Pelaku undak pidana dituntut agar di-
qishash,lalu salah satu dari keduanya (penuntut dan yang ditunfut)

meninggal.

Dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat:

Sekelompok ulama berpendapat: Apabila penturtut

meninggal, maka sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami

dari jalur Abdurrazzaq, dari hnu Juraij, dia berkata: Aku bertanya

kepada Atha', "Ada seseorang yang menunti qishash terhadap

orang lain sebelum dia sembuh, kemudian penunfut ifu meninggal

karena sesuafu yang menimpa dirinya?" Dia menjawab,

"Menurutku dia (orang yang difunfut) diminta unfuk membaSrar

ditmt" Aku bertanya lagi, "Jika yang meninggal adalah orang yang
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difuntut?" Dia menjawab, 
*Menurutku dia (orang yang menunhrt)

diminta untuk membayar diyat." Amr bin Dinar berkata, 'Menunrt

persepsiku, dia akan diminta untuk membayar diyat."

Diriwayatkan dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari hnu

Thawus, dari ayahnya, dia berkata, "Jika ada seseorang lang
menunfut gishash terhadap orang lain, kemudian orang yang

dituntut itn meninggal, maka penunfut menanggung d$nktya-"

Dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar dan hnu Juraii, dari

hnu Syihab, dia berkata, "Menurut As-Sunnah, dia diminta untuk

membayar ditmt." Maksudnya adalah orang yang difuntut qishash-

Dengan jalur ini hingga sampai kepada Ma'mar, dari Az-

Zuhri terkait dengan seseorang yang melumpuhkan jari-jari orang

lain, dia berkata, "Jika jari-jarinya lumpuh, maka kortan bisa

menuntut qishash darinya. Namun jika tidak, maka pelaku

menanggung diyataya."

Diriwayatkan dari AMurrazzaq, dari Husyaim, dari Abu

Ishaq AsySyaibani atau yang lainnya -dalam hal ini AMurrazzaq

ragu- AsySya'bi, terkait dengan seseorang yang melukai orang

lain, lalu korban menuntut qishash darinya, kemudian orang yang

dittrntut qishash meninggal, dia berkata, " Dgatrrya tetap

ditanggung oleh orang yang ditunhrt, kemudian ditnt dari luka

penunhrt disingkirkan darinya karena hal tersebut, dan selebihnya

menjadi tanggungan penuntut. "

Dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari lbnu Syrbrumah,

dari Al Harits Al Uqaili terkait dengan seseorang yang dituntut

untuk dijishash, kemudian dia meninggal, Al Harits berkata,
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"Penunfut menanggung dijatrrya. karena pembunuhan ifu adalah

pembunuhan secara tersalah. "

Diriwaptkan dari hrahim An-Nakha'i, dari Alqamah,

bahwa dia berkata terkait dengan orang yang menuntut qishash,

"Siapa pun diantara keduanya (penunhrt dan yang difunfut)

meninggal, maka orang yang masih hidup wajib membaSar diyat"

Dari jalur Abu Bakr bin Abu Syaibah: Waki' mengabarkan

kepada kami, dari Al Hakam bin Utaibah, dia berkata: Alar
meminta izin unhrk bisa menemui Ziyad bin Jarir pada saat dia

melaksanakan haji, lalu dia bertanya kepadaku tentang seseoftrng

yang melukai kepala orang lain, lantas dia menuntllf. qishash,

kemudian orang yang di-qishash itu meninggal, maka aku

menjawab, "Penunhrt wajib membayar dtyat, sedangkan kadar

lukanya disingkirkan darinya (Udak perlu membayar diyutt."

Kemudian aku melupakan hal itu. lalu hrahim datang

menemuiku, lantas aku bertanya kepadanya, dia menjawab,
"Penunfut wajib membayar dilnt" Syu'bah berkata: Aku bertanp
kepada Al Hakam dan Hammad tentang hal itu, keduanya

menjawab, "Penuntut wajib membayar di5mt."

Kemudian Hammad berpendapat, "Dan kadar luka di

kepala disingkirkan darinya (fidak perlu membayar ditnl."

Abu Hanifah, Sufuan Ats-Tsauri dan hnu Abi l-aila

berpendapat, "Apabila dia menunfut qishash, karena tangan atau

luka di kepala, lalu orang yang drqishash meninggal, maka dipt-
nya ditanggung oleh aqilah penunfut qishash."

Pendapat ini juga diriwayatkan dari hnu Mas'ud dan

hrahim An-Nakha'i, dari hnu Mas'ud.
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Abu Muhammad berpendapat, " Diyat orang yang dituntut

qishash ditanggung oleh sang penuntut, hanya saja diyat lukanya

disingkirkan darinya. "

Sedangkan yang lain berpendapat Tidak ada kannjiban

apapun terkait dengan meninggalnya orang yang dituntut qishash.

Sebagaimana Muhammad bin Sa'id bin Nubat mencerita-

kan kepada kami, AMullah bin Nashr mengabarkan kepada kami,

Qasim bin Ashbagh mengabarkan kepada kami, hnu Wadhdhah

mengabarkan kepada kami, Musa bin Muawiyah mengabarkan

kepada kami, Waki' mengabarkan kepada kami, Sa'id bin Abu

Arubah mengabarkan kepada kami, dari Qatadah, dari hnu Al
Musayyib, dia berkata: Umar bin Al Khaththab berkata terkait

dengan seseorang yang meninggal karena qishash, "Kitab Allah &
telah membunuhnya, -atau kebenaran-, tidak ada dgntbaginya."

Dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal: Hammad bin Salamah

mengabarkan kepada kami, Qatadah mengabarkan kepada kami,

dari Khilas bin Amr, dari Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Al

Khaththab, keduanya berkata,'Barangsiapa meninggal karena

qishash atau diyat, maka tidak ada di5mtbaginya."

Dan dengan jalur ini sampai kepada Qatadah, dari Al
Hasan (dia berkata) "Barangsiapa meninggal karena qishash atau

hadd, maka tidak ada digatbaginya."

Dari jalur hnu Wadhdhah: Musa bin Muawiyah mengabar-

kan kepada kami, Waki' mengabarkan kepada kami, Mis'ar bin

Kidam dan Sufuan mengabarkan kepada kami, dari Abu Hushain,

dari Umair bin Sa'd, dia berkata: Ali bin Abi Thalib berkata, "Aku

tidak pemah merasakan apapun dalam diriku pada saat aku
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melaksanakan hadd terhadap seseorang, lalu dia meninggal,

kecuali peminum khamer jika dia meninggal, dan diyaturya."

Diriwayatkan dari Al Hasan Al Bashri, dari Al Ahnaf bin

Qais, dari Umar bin Al Khaththab dan Ali bin Abi Thalib,

keduanya berkata terkait dengan orang yang di-gishash, lalu dia

meninggal karenanya, "Kebenaran telah membunuhnya dan tidak

ada diyatbaginya."

Diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musalyib seperti itu juga,

yaitu "Kebenaran telah membunuhnya, tidak ada di5atbagtrnya."

Diriwayatkan dari Abi Sa'id, bahwa Abu Bakar dan Umar

berkata, "Barangsiapa yang dibunuh oleh hadd, maka tidak ada

diyatbaginya."

hnu Wahb berkata: Al-laits bin Sa'd mengabarkan

kepadaku, dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dia berkata,

"Barangsiapa yang dituntut qishash sesuai dengan apa yang telah

dilakukannya terhadap orang lain, lalu qishash itu membunuhnya,

maka dia tidak mendapatkan ditnt Dan jika setiap orang yang

menuntut qishash darinya benar, karena apa yang telah

dilakukannya kepada orang-orang, lalu dia meninggal karenanya,

maka penunfut harus memberikan ganti rugi dengan cara semua

orang menyerahkan hak mereka."

hnu Wahb berkata: Yunus berkata: Rabi'ah berkata, "Jika

yang pertama meninggal -yaifu orang yang di-qishaslr, maka

orang yang melukai sebagai balasan qishash darinya dibunuh. Dan
jika orang yang kedua meninggal -yaitu orang yang menunhrt

qishash darinya-, maka hak diambil darinya, yang mana

kebinasaan timbul darinya."
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Dengan inilah, Malik, AMul Aziz bin Abu Sulaiman, Asy-

Syafi'i, Abu Yusuf, Muhammad bin Al Hasan dan Abu Sulaiman

berpendapat.

Jadi, dalam masalah ini ada tiga pendapat:

Pertama, jika orang yang menuntut qishash meninggal,

maka pelaku diminta membayar d,yut dan jika orang yang dituntrt

qishash meninggal, maka penuntut qishash diminta untuk

membayar d,l t serta kadar lukanya dihilangkan darinya.

Ini adalah pendapat yang diriwayatkan dari hnu Mas'ud,

sebagaimana yang telah kami sebutkan dari hrahim An-Nakha'i,

Asy-Sya'bi dan Hammad bin Abu Salamah. Dan dengan inilah,

Utsman Al Batti dan hnu Abi l.aila berpendapat.

Kedua, orang yang menunfut qishash diminta unfuk

membayar d,lpt dan tidak ada yang dihilangkan darinya karena

lukanya sedikit pun.

Ini adalah pendapat Atha' dan Thawus. Diriwayatkan juga

dari Al Hakam bin Utaibah, yaitu pendapat Az-Zuhn, dan dari Amr

bin Dinar, Abu Hanifah dan Sufuan Ats-Tsauri.

Ketiga, tidak ada ditntbaE orang yang ditunt;f- qishash.

Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Bakar dan Umar @, serta

diriwayatkan secara shahihdari Ali bin Abi Thalib &.
Ini adalah pendapat Al Hasan, hnu Sirin, Al Qasim, Salim,

Sa'id bin Al Musa5yib, Yahya bin Sa'id Al Anshari dan Rabi'ah.

Ini juga pendapat Malik, Aslrsyafi'i, Abu Yusuf,

Muhammad bin Al Hasan dan Abu Sulaiman.
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Ketika mereka berbeda pendapat sebagaimana yang telah

kami sebutkan, maka kami wajib mengkaji hal tersebut agar

pendapat yang benar tampak, sehingga kami bisa mengikutinya.

Dengan pertolongan Allah €!, kami mendapati ulama yang

berpendapat bahwa orang yang menunfut qishash diminta untuk

membayar dtyat secara keseluruhan, baik kadar lukanya

dihilangkan darinya atau tidak.

Mereka berkata, "sesungguhnya Allah & mer,vajibkan

terhadap orang yang memotong, yang melukai, yang memecah-

kan, yang mencungkil dan 5nng memukul qbhash dari apa yang

telah mereka lakukan, dan Dia tidak mer,vajibkan pembunuhan

terhadap mereka, maka darah mereka haram. lldak ada

perbedaan pendaipat bahwa orang yang ditunfut agar di-qishash

karena hal ifu, jika dia melakukan pembunuhan secara sengaja,

maka dia wajib di-qishash. Jika hal itu demikian, maka orang yang

difuntut qishash dengan hak karena apa yang telah dia lakukan,

lalu dia meninggal, berarti darahnya dialirkan secara tersalah,

sehingga dalam masalah ini ada ditmt"

Mereka juga berkata, "Orang yang mendidik istrinya, lalu

istrinya meninggal, maka dalam masalah ini ada diyatrrya, padahal

dia melakukan sesuafu yang mubah. Demikian juga dengan orang

yang ditunhi qishash. Walaupun dia meninggal karena perkara

mubah, maka dalam masalah ini tetap ada diyatrtya."

Kami tidak mengetahui hujjah bagi mereka selain kedua

hujjah ini. Lalu kami mengkaji pendapat yang menggugurkan dari

ditnt dalalr. masalah tersebut. Diantara hujjah mereka adalah

mereka berkata, "Sesungguhnya qishash ifu diperintahkan, dan
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barangsiapa yang melakukan apa ]lang diperintahkan, berarti dia

telah melakukan kebaikan, dan barangsiapa png telah melakukan

kebaikan, maka Allah $ berfirman '$ a <s;5i & t1

'Tidak ada jalan sedikitpun untuk merynlahl<an orang-orang yang

bqbuat baik'. (Qs. At-Taubah [9]: 91) dan apabila tidak ada jalan

unfuk menyalahkannya, maka tidak ada ganti rugi png ditunhrt

atasnln, dan tidak pula atas aqilahdari keluarganya."

Mengqiyaskan orang yang dituntut qishash terhadap

kematian istrin5ra adalah batil. Kemudian seandainya ini benar,

maka dari qiyas ini muncul kebatilan karena dua hal:

Salah satunya adalah qiyas itu dicela. Karena ihr,

, barangsiapa yang mendidik istrinya, maka bisa saja dia melakukan

pelanggaran dalam hal ihr, dan dia mendidik bukan pada

tempatnlra- atau tidak melakukan pelanggaran.

Jika dia melalrukan pelanggaran, maka dalam hal ini wajib

qishash, dan seandainya dia mendidik sesuai dengan tempatnya,

maka tidak mungkin dia melakukan karena didikan

tersebut, yang mana ia dibolehkan ba$nya. Karena sedikit pun dia

tidak dibolehkan mendidik istuinya dengan cam yang menyebabkan

dia meninggal. Barangsiapa yang mendidik dengan model

serncam ini, berarti dia adalah orang png zhalim lagi melakukan

pelanggaran- Dan qishash wajib atasnya karena pembunuhan dan

png lainnya. Karena tidak boleh bagi seorang pun mendera dalam

selain hadd lebih dari sepuluh kali dera, berdasarkan hadits yang

shahihdari Nabi $.
Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Al

Bukhari: AMullah bin Yusuf mengabarkan kepada kami, Al-laits
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bin Sa'd mengabarkan kepada kami, Yazid bin Abu Habib

menceritakan kepadaku, dari Bukair bin AMullah bin Al Aq/ai,

dari Sulaiman bin Yasar, dari Abdurrahman bin Jabir, dari

Abdullah, dari Abu Burdah, dia berkata: Nabi $ bersaMa, " Tidak

boleh didera melebihi sepuluh kali denan kecuali dalam salah satu

hadd dan beberapa hadd Allah &."

Mereka berkata, "Seorang suami dalam segi jumlah tidak

boleh melebihi dari sepuluh kali deraan, dia juga tidak boleh

mendera istrinya dengan sesuafu yang bisa mematahkan fulang,

melukai kulit, dan menghancurkan daging, karena semua ini bukan

hukuman dera, tidak dibolehkan juga baginya kecuali satu kali

deraan. Pasti setiap orang yang mempunyai perasaan normal

mengetahui bahwa sepuluh kali deraan bagi seorang perempuan

yang sehat, tidak sakit, tidak lemah dan kecil, tidak akan terluka

dan patah, serta Udak ada seorang pun yang meninggal

karenanya. Namun jika dia meninggal di sela-sela deraan ifu atau

setelahnya, maka sebab ajallah dia meninggal, dan tidak ada ditnt
dalam hal tersebut tidak pula qishash. Karena kami yakin dia

meninggal bukan karena perbuatan suaminya itu. Tapi jika sang

suami berlebihan dalam segi bilangan atau dia memukul dengan

sesuahr yang bisa menyebabkan patah, atau terluka, atau

menghancurkan daging, maka dalam semua ifu wajib qishash

secara sengaja, terkait dengan pembunuhan atau yang lainnya;

atau terkena dryat terkait dengan pembunuhan yang dilakukan

dengan tidak disengaja. "

Pendapat mereka, "sesungguhnya menunhrt qishash

dibolehkan hanya pada anggota tubuhnya atau kulitrya, sedangkan

darahnya tidak boleh. Jadi, jelas jika dia meninggal karena hal itu,
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maka dia terbunuh secara tersalah, sehingga dalam hal ini wajib

ditnt-" Maka pendapat ini adalah perkataan Snng udak

benar, karena qishash lnng Allah & perintahkan unfuk

melaksanakannya hanya karena salah safu dari dua hal:

Adakalan5ra karena tindakan yang mana seperti Undakan ifu dia

bisa terbunuh, seperti memotong tangan, atau membelah kepala,

mematahkan paha atau selainnya; atau karena tindakan Snng

ruma seperti tndakan ifu dia tdak bisa terbunuh, seperti

tamparan, carnbr.rkan dan png lainnSn.

Jika hal ifu menggunakan cara yang mana cara seperti ifu

bisa mernbunuhnya, maka itulah 5ang dia maksud dalam hal ini.

Karerra dia telah berlebihan dengan melakukan tindakan 1Bng

rnema Undakan seperti itu kortan bisa meninggal, sehingga

tndakan lrang mana seperti tindakan itu, korban pasti merringgal.

Jika dia meninggal, maka karena hal itulah dia melalokannya, dan

berdasar{<an ifulah dia melakukan pelanggaran tersebut.

Tindakan atau cara yang karenanln dia meninggal, maka

Allah p memerintahkan kepada kita agar hta menyerrgajanya

dalam hal tersebut, karena hal itu memang demikian, sehingga ia

bukanlah pelanggaran, dan karena ia bukan sebuah pelanggamn,

maka tidak ada qishash dan dipt, karena dia tidak membunuh

secara tersalah. Lalu jika dia meninggal karena adanya unslrr

, maka Allah & memerintahkan kepada kia agar hta

merryengaja di dalamnln, narnun Dia tidak memaksa hta agar dia

tidak sampai meninggal karena hal tersebut.

Seandainp Allah S menghendaki hal itu, tentu Dia tidak

akan merrundanundanya, melupakannlra dan menyia-nyiakannya.
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OIeh karena Allah & naat menjelaskan hal itu kepada kita, maka

secara yakin kita mengetahui bahwa Allah & Ua* menghendaki-

nya.

Namun jika dia di-qishash dengan cara yang mana dia tidak

bisa meninggal, lalu hal itu bertepatan dengan waktu kematiaan-

nya, maka sesungguhnya dia meninggal karena ajalnya, bukan

karena apa yang dilakukan kepadanya, sehingga tidak ada qishash

dan diyat.

Jika orang yang menuntut qishash sengaja menjafuhkan

qishash kepadanya dengan cara yang udak dibolehkan baginla,

berarti dia telah melanggar, sehingga dia wajib mendapatkan

qishash pembunuhan, bukan yang lainnya. Namun jika dia keliru,

lalu dia melakukan tindakan yang tidak boleh dia lakukan, berarti

dia melakukan kekeliruan, sehingga dtyat wajib bagi aqilabnya,

sedangkan dirinya menanggun g l<afarat pembunuhan.

2L2O. Masalah: Orang yang dikagetkan oleh sulthan

(penguasa), lalu dia memnggal.

Diriwalatkan kepada kami dari jalur AMurrazzaq, dari

Ma'mar, dari Mathar Al Warraq dan lainnya, dari Al Hasan, dia

berkata: Umar mengirim ufusan untuk menemui seorang

biduwanita. Ketika ufusan ifu masuk menemuinya, namun dia

mengingkari hal tersebut, lalu dikatakan kepada biduwanita itu,

"Temuilah [Jmar!" Biduwanita ifu berkata, "Aduhai apa urusanku

dengan Umar?"
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Al Hasan melanjutkan: Ketika sang biduwanita ada di

tengah jalan, dia terkejut. Dia lalu merasakan sakit karena ingin

melahirkan, lantas dia pun masuk ke dalam rumah dan melahirkan

anaknya, anaknya ifu menjerit dua kali jeritan lalu meninggal.

Umar pun bermusyawarah dengan para sahabat Nabi $, sebagian

mereka berkata kepadanya, "Engkau tidak wajib menanggung

apapun, karena engkau adalah seorang pemimpin dan

pembimbing."

Al Hasan melanjutkan: Sementara Ali hunya diam saja,

Umar pun mendekatinya dan berkata, "Bagaimana pendapatnu?"

Ali menjawab, "Jika mereka berkata berdasarkan pendapat

mereka, maka sungguh pendapat mereka itu keliru. Namun jika

mereka berkata sesuai dengan keinginanmu, berarti mereka tidak

merrasihatimu- Menurutku, engkau menanggung diintrrya, karena

engkau telah mengagetkan biduwanita itu, hingga menyebabkan

dia keguguran dalam perjalanan unfuk menemuimu." I-alu Ali

menynnrh agar di5nt<rya ditanggung oleh kaum Quraisy.

Maks.rdnln Umar mengambil di5ntaya dari kaum Quraisy, karena

ifu adalah pembunuhan secara tersalah.

Jika para sahabat berbeda pendapat, maka yang wajib

adalah kembali kepada apa yang telah Allah & perintahkan unhrk

kembali padanya ketika terjadi perselisihan. Karena Dia berfirman,
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fu ;'ii Jfi 3;$'\ilt 4f V# g,(. ir$i qv-

;'\'r;ri 'iKoY.;i:SV fii JYt;:# ,,3 c

" Wahai orang-orang yang beiman, taatilah Allah dan

taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jila
kamu berlainan pendapat tentang sesuafu, maka kembalikanlah ia

kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (Sunnahn5m), jika kamu benar-

benar beriman kepada Allah dan hari kemudian " (Qs. An-Nisaa'

[4]: 59)

Kami juga mendapati Allah @ berfirman,

tr 5 ;+ i'#, t2;\', -;:;, 1 i,3 rfi(

" Wahai orang-orang Wng beiman, jadilah kamu orang

tnng benar-benar penegak kadilan, menjadi saksi karena Allah

biarpun terhadap dirimu sendiri abu ibu bapak dan kaun

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

Allah & jusu berfirman,

+iil\;5i,Lj, ;g
';35ct'ofrj

TpoY

7.E,rgu

i,iii q!6

",o,]$t; ingi;'#{F

\y'oi+"tA # #;
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"Dan hendakngn ada di anbra l<amu segolongan umat

tnng menyent kepada kebajikan, menyuruh kepada tnng makruf

dan mencegah dari yang munkar." (Qs. Aali Imraan [3]: 104)

Rasulullah & bersaMa,

?GLt dt oi ;'"AJ
(-' 73 /." J'- ffe'e alltu

,.ryW"1'oy
" Barangsiapa di antam kalian melihat kemunkaran,

hendaknya dia mengubahng dengan bngannSn jika dia mampu.

Namun jika dia tidak mampu, maka dengan lisann5n."

Jadi, wajib bagi setiap muslim yang mampu menyuruh

kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar, menyrruh

kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar-

Diantara yang mustahil adalah Allah S mewajibkan kepada

para pemimpin atau selain mereka sebuah perintah, jika mereka

tidak melakukannya, maka mereka bermaksiat kepada Allah &,
kemudian Dia akan menyiksa mereka karena hal itu.

Kemudian kami mendapati bahwa seorang bidu\ Enita ihr

hanyalah orang yang diperintah, diperintah dengan benar,

sementara orang yang memerintahnln (Umar) tidak sedikit pun

menyentuhnya, sehingga dia tidak wajib menanggung apapun.

Sesungguhnya Umar bisa menanggung diSnt anak bidur,rnnita ihr,

jika dia memukulnya secara langsung atau menampamya. Namun

apabila dia tidak menyentuhnya, berarti dia Udak melakukan

tindakan kriminal sedikit pun.
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Hal ini tidak ada bedanya dengan seseorang yang

melemparkan bafu kepada musuh, lalu angln batu ihr

mengagetkan orang lain, hingga meninggal, maka dia (orang yang

melempar) tidak berkewajiban menanggung apapun- Demikian

juga dengan orang yang membangun tembok lalu roboh, lantas

ada seseorang yang kaget lalu dia meninggal.

2L2l- Masalah: Orang yang membubuhkan racun pada

makanan, lalu dia mengundang seseorang untuk memakannya,

kemudian orang ifur pun memakannya lalu meninggal.

Beberapa ulama berpendapat jika ada seseorang yang

meracuni makanannya, kemudian dia menyuguhkan kepada orang

lain sambil berkata, "Makanlah", orang ifupun memakannya lalu

meninggal, maka dia wajib menanggung qishash- Ini adalah

pendapat Malik.

Ulama yang lain berpendapat, "Dia tdak wajib

menanggung qishash dan aqilalrnya menanggung diyat."

Ulama yang lain lagi berpendapat, "Dalam masalah ini tidak

ada qishash, diyatdan tidak pula kafanl. Tetapi dia (sang pelaku)

wajib mengganti makanan yang telah dia rusak -jika makanan ifu

milik orang lain- dan adab. Kecuali dia sengaja membuatkan dia

makanan, maka dia wajib menanggung qishash." Ini adalah

pendapat ulama fikih Azh-Zhahiri.

AsySyafi'i fidak berselisih pendapat terkait dengan

pembuatan makanan unhrknya -sementara dia (sang pelaku)

mengetahui bahwa makanan ifu bisa membunuhnya-, maka dalam
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masalah ini terdapat qishash. Namun jika dia tidak membutuhkan

makanan ihr unfuknya, maka dalam masalah ini ada dua pendapat:

Pertama, seperti pendapat Malik. Kedua, seperti pendapat

ulama fikih Azh-Zhahiri.

Ketika mereka berselisih pendapat sebagaimana yang telah

kami sebutkan, maka kita walib memperhatikan kasus tersebut,

barang kali dalam kasus ini terdapat Sunnah, lantas kami pun

mendapati apa yang dikabarkan kepada kita oleh AMullah bin

Rabi', Muhammad bin Ishaq mengabarkan kepada kami, hnu Al

A'rabi mengabarkan kepada kami, Abu Daud mengabarkan

kepada kami, Makhlad bin Khalid mengabarkan kepada kami,

Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, Ma'mar mengabarkan

kepada kami, dari Az-Z,rhri, dari hnu Ka'b bin Malik, dari

ayahnSn, bahwa Ummu Mubasysyar berkata kepada Nabi $
ketika beliau sakit, yang mana karena sakit itu beliau wafat, "Tidak

ada yang selalu kami ingat tentang engkau wahai Rasulullah,

karena sesungguhnya aku Udak mengingat analdm, kecuali

kambing lnng diracun, yang mana dia makan bersamamu di

Khaibar." Nabi $ bersabda, "Aku juga fidak ada 5nng berkan,

kecuali kejadian ifu. Namun saat ini adakh unktu terputusnSn unt
nadi (meninggal)'

Abu Daud berkata: Terkadang AMurrazzaq menceritakan

hadits ini secara mursal, dari Ma'mar, dari Az-Zvhri, dari Nabi $;
dan terkadang dia menceritakannya dari AMunahman bin Ka'b.

AMurrazzaq menyebutkan bahwa Ma'mar menceritakan hadits

kepada mereka terkadang secara mutsal, lalu mereka

mencatatnln, dan terkadang menceritakan kepada mereka secarel

musnad,lalu mereka juga mencatafurya. Kemudian ketika hnu Al

l--
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Mubarak datang menemuinya, maka Ma'mar meriwayatkan

beberapa hadits kepadanya secara musnad, yang mana dia

meriwayatkannya secara mauquf.

Dengan jalur ini pula sampai kepada Abu Daud, Ahmad bin

Hanbal mengabarkan kepada kami, Ibrahim bin l{halid

mengabarkan kepada kami, Rabah mengabarkan kepada kami,

dari Ma'mar, dari Az-Zuhn, dari Abdurrahman bin Abdullah bin

Ka'b bin Malik, dari ibunya, yaitu Ummu Mubasysyir.

Abdurrahman berkata: Ummu Mubasysyir masuk menemui

Nabi S...lalu dia menyebutkan makna hadits Makhlad bin Khalid.

hnu Al A'rabi berkata, "Demikianlah dia mengatakan dari ibunya.

Tetapi yang benar adalah dari ayahnya."

Dengan jalur ini pula sampai kepada Abu Daud, Sulaiman

bin Daud Al Mahri mengabarkan kepada kami, Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, Yunus bin hnu Syihab mengabarkan

kepadaku, dia berkatar Jabir bin Abdullah menceritakan, bahwa

seorang perempuan Yahudi penduduk Khaibar meracuni seekor

kambing, -kemudian dia menyebutkan kisah ini panjang lebar, dan

di dalamnya ada redaksi-: Rasulullah $ bertanya kepadanya,

"Apakah engkau meracuni kambng ini?' Perempuan ifu

menjawab, "lya." L-alu Rasulullah,S mengampuni perempuan itu

dan tidak menghukumnya. Kemudian sebagian sahabat beliau ada

yang meninggal karena memakan kambing ifu.

Dengan jalur ini pula sampai kepada Abu Daud, Harun bin

Abdullah mengabarkan kepada kami, Sa'id bin Sulaiman

mengabarkan kepada kami, Abbad bin Al Awwam mengabarkan

kepada kami, dari Sufuan bin Husain, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin
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Al Musayyib dan Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, dari Abu

Hurairah, bahwa seorang perempuan Yahudi menghadiahkan

kepada Rasulullah S seekor kambing yang diracuni.

Dan dengan jalur ini pula sampai kepada Abu Daud, Yahya

bin Habib bin Adi mengabarkan kepada kami, Khalid bin Al Harits

mengabarkan kepada kami, Syr'bah mengabarkan kepada kami,

Hisyam bin Zaid mengabarkan kepada kami, dari Anas bin Malik,

bahwa seorang perempuan Yahudi datang kepada Rasulullah;$

dengan membawa seekor kambing yang diracuni. Kambing ihr

lantas disuguhkan kepada Rasulullah $, lalu beliau menanyakan

hal itu kepada perempuan itu. Dia pun menjawab, "Aku ingin

membunuhmu." Beliau bersaMa, "Allah tidak menguasakan hal ifu
kepadamu," atau beliau bersaMa, " terhadapkti'. Para sahabat

bertanya, "Tidakkah engkau membunuhnya?" Beliau menjawab,
ta4., t i

I naK.

Anas berkata, "Aku mengetahui tanda-tanda racun ifu
langit-langit mulut Rasulullah $."

Lalu ada beberapa aMr yang shahih menyatakan bahwa

ada seorang perempuan Yahudi -semoga Allah melaknatrya-

meracuni seekor kambing, kemudian dia menghadiahkannya

kepada Rasulullah $ untuk membunuh beliau, lalu beliau

memakannya bersama beberapa orang dari sahabatrya, lantas

mereka meninggal karena (daging) kambing itu, kemudian ada

yang bertanya kepada Rasulullah $, "Tidakkah engkau

membunuhnya?" Beliau menjawab , "ndak. "

Jadi, hadits ini adalah hujjah yang nyata bahwa tidak ada

qishash bagi orang yang meracrrni makanan unfuk orang lain Snng

\.--

Al Muhalla - tlZ2-I



ingin membunuhnya, lalu dia memberikan makanan

kepadanya, lantas dia pun meninggal karenanya. Tdak

qishash baginya dan bagi aqilahnya, serta tidak ada tanggungan

apapun. Rasulullah $ tidak menggugat kematian seorang pun dari

para sahababrya, yang mana di dalamnya terdapat qishash dan

ditnt.

[-alu kami memperhatikan apakah golongan yang lain ada

yang menyelisihi atau tidak? Maka kami mendapati apa yang

diceritakan kepada kami oleh AMullah bin Rabi" umar bin Abdul

Malik mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Bakar

mengabarkan kepada kami, Abu Daud mengabarkan kepada kami,

Wahb bin Baq$yah mengabarkan kepada kami, dari l(halid, dari

Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dia

berkata, "Rasulullah $ menerima hadiah dan tidak memakan

sedekah."

Abu Daud berkatat Wahb bin BaqiSa,rah mengabarkan

kepada kami di tempat yang lain, dari Khalid, dari Muhammad bin

Amr, dari Abu Salamah, -dan dia tdak menyebutkan Abu

Hurairah-, dia berkata, "Rasulullah $ memakan hadiah dan tidak

memakan sedekah-" Dia menambahkan, "Lalu ada seorang

perempuan Yahudi yang memberikan hadiah kepada beliau di

Khaibar, berupa kambing guling yang telah diracuni, lalu

Rasulullah $ memakannya dan beberapa orang juga ikut makan.

[-alu beliau bersabda, 'Angkatlah bngan kalian, karena dia

mengabarkan kepadaku bahwa l<ambing ini telah diracuni'. Lantas

Bisyr bin Al Bara' bin Ma'rur Al Anshari meninggal, lalu beliau

mengirim utusan untuk menemui perempuan Yahudi ifu (agar

bertanya), 'Apa yang mendorongmu untuk melakukan apa yang

itu

ada
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telah engkau lahrkan?' perempuan ifu menjawab, 'Jika engkau

benar seorang Nabi, maka fttcun ifu udak akan membahayakan-

mu. Namun jika engkau hanlra seorang raja, maka aku akan

membuat orang-orang pergi meninggalkanmu'- Lalu Rasulullah $
memerintahkan agar dia dibunuh, kemudian beliau bersabda pada

saat beliau sakit yang menyebabkan beliau meninggal, 'Aku

senantias menskan makanan Wng telah aku mal<an di Khaibar,

maka ini adalah .nktu unt nadiku terputui -"

Dan apa yang diceritakan kepada kami oleh Ahmad bin

Qasim, Abu Qasim bin Muhammad bin Qasim mengabarkan

kepada kami, kakekku, yaitu Qasim bin Ashbagh mengabarkan

kepada kami, Muhammad bin hrahim bin Nu'man mengabarkan

kepada kami, -aku bertemu dengannSra di Qairawan Afrika-,

hrahim bin Musa NBarzaz atau Al Bazzar mengabarkan kepada

kami, -Qasim bin Ashbagh -g,r-, Abu Hammaln mengabarkan

kepada kami, Abbad bin Al Awwam mengabarkan kepada kami,

dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah,

bahwa Rasulullah $ membtrnuhnya (sebagai qishash), yaitu

perempuan yang meracrrni beliau.

Lalu kami mengkaji kernbali riwayat ini, maka kami

mendapatinln mempr.rnyai rlat

Riwayat Wahb bin Baqi!/yah murcal, di antam riwayat ini

sesekali Wahb tidak meriwalptkan secara musnad, kecuali riwayat

yang menyatakan bahwa Rasulullah $ memakan hadiah dan tidak

memakan sedekah.

Sedangkan khabar png lain, dia meriwayatkan secara

mursal, tidak ada tambahan yrang lain. Demikian yang terdapat

\
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dalam aasrl khabar yang telah kami kemukakan hingga redaksi

yang terakhir, yaihr "beliau tidak memakan sedekah." Ibnu Wahb

menambahkan khabar tentang kambing secara mursal, dan tidak

ada hujjah dalam riwayat murcal.

Sedangkan riwa5nt Qasim, maka ia diriwayatkan dari

beberapa periwayat y&g malhul yaifu hnu Nu'man Al Qairawani,

kami tidak mengetahuinya, hrahim bin Musa juga demikian, Abu

Hammam sangat banyak, kami fidak mengetahui yang mana dia,

dan Sa'id bin Sulaiman meriwayatkan dari jalur Abbad bin Al

Awwam secara musnad kepada Abu Hurairah, bahwa

Rasulullah S tidak menjatuhkan hukuman kepada perempuan

Yahudi yang telah meracuni beliau. Kemudian Al Qairawani ini

meriwayatkan dari jalur Abbad bin Al Awwam, bahwa

Rasulullah $ membunuhnya. Jadi, riwayat ini gugur secara

keseluruhan karena penukilnya majhuL

Kemudian seandainya riwayat ni shahih, maka di dalamnya

tidak bisa dijadikan hujjah, karena ia dari Abu Hurairah,

sebagaimana yang telah kami kemukakan. Sementara diriwayatkan

secara shahih dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah $ tidak

menjatuhkan hukuman kepadanya. Seandainya riwayat in shahih -

sementara ia tidak shahilr, maka riwayat ini mudhtharabah dari

Abu Hurairah, karena sesekali dia menyatakan bahwa

Rasulullah S membunuhnya, dan sesekali dia menyatakan bahwa

beliau tidak menjatuhkan hukuman kepadanya. Seandain5a riwayat

ini shahih dari Abu Hurairah, pifu riunyat yang menyatakan

bahwa Rasulullah S membunuhnya, sebagaimana ke-shahiharr

riwayat dari Abu Hurairah yang menyatakan bahwa Rasulullah S
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fidak menjafuhkan hukuman kepadanp, maka pembahasan

tentang masalah ini tdak terlepas dari tiga sisi:

Pertama, kedua riwayat ini ditinggalkan karena keduanya

saling bertentangan dan karena salah satu dari keduanya ada yang

salah persepsi tanpa diragukan lagi. Karena ia adalah kisah yang

sarna, tentang peremptran yang sama dan sebab yang sama.

Kemudian kembali kepada riwayat seseorang yang tidak idhthirab

darinya. Jabir dan Anas adalah dua periwayat yang sepakat

menyatakan bahwa Rasulullah # tidak membunuhnya. Ini adalah

sahr sisi.

Kedua, kedua riwayat ini sama-sama shahih, maka

Rasulullah &i tdak membunuhnya sebab dia meracuni beliau,

karena dia hanya meracuni beliau. Riwayat ini shahih dari Abu

Hurairah, dan sesuai dengan riwayat Jabir dan Anas bin Malik.

Tetapi beliau membunuhnya karena ada hal lain.

Ketiga, dan ini adalah yang paling shahib, yaitu

perkataan Abu Hurairah i&, "Rasulullah $ membunuhnya" dan

perkataannya, "Rasulullah # udak menjatuhkan hukuman

kepadanya." Kedua kalimat ini sama-satna redaksi dari Abu

Hurairah. Dan salah persepsi tidak iauh dari seorang sahabat.

Sedangkan hadits Anas adalah redaksi dari Rasululluh #,
yang mana tdak ada kebatilan padanya, dari depan dan

belakangnya. Rabbnya & tidak akan menetapkan salah persepsi

kepada beliau, dan tidak akan meletakkan kekeliruan dalam agama

ini. Ada seseorang yang menyebutkan bahwa ada Snng bertanya

kepada beliau, "Tidakkah engkau mernbunuhnp?" Beliau
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orang

pada

menjawab, " Tidak." Maka, inilah yang dimenangkan dan dijadikan

sebagai hukum, serta tidak boleh menyelisihinya.

Kesimpulannya orang yang meracuni makanan orang lain,

lalu dia meninggal (karena memakannya), maka orang yang

meracuni itu tidak wajib menanggung qishash dan dgnt, demikian

juga aqilahrrya. Karena dia fidak se@ra langsung melakukan

pembunuhan terhadnpnga, bahkan mayit ifulah yang membunuh

dirinya sendiri (dengan memakan makanan yang telah dimcuni).

Kasus ini tidak ada bedanya dengan kasus orang yang menipu

lain, dia menunjukkan jalan baginya atau memanggilnya

suatu tempat yang terdapat seekor srigala, lalu dia

memangsanya.

Khabar yang menyatakan bahwa Rasulullah $ fidak

mewajibkan qishash dm diyat terhadap seorang perempuan yang

meracuni beliau dan para sahabahya adalah shahih, sehingga

kajian dengan adanya nashiru batal.

Sisi yang lain adalah orang lrang meracuni makanan unfuk

orang lain lalu dia memakan makanan ifu, maka dia tidak bisa

disebut sebagai pembunuh, keanali secara majaz bukan hakikat.

Tidak pemah ditemukan dalam bahasa Arab bahwa dia adalah

"pembunuh". Sesungguhnya yang menggunakan istilah ini adalah

orang awam, dan tidak ada hujjah, keanali dalam segi bahasa dan

syariat.

Namun apabila dia memaksa korban dan memasukkan

racun ke dalam mulutrya, atau dia menyuruh seseorang rlntuk

memasukkan racun ke dalam mulut korban, maka dia adalah

pembunuh tanpa diragukan lagi, dan dia membunuhnp se@ra
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Iangsung. Dia juga disebut sebagai "pembunuh" dalam segi bahasa

dan atnr, sebagaimana yang dikabarkan kepada kami oleh

Humam, Abbas bin Ashbagh menceritakan kepada kami,

Muhammad bin AMul Malik bin Aiman mengabarkan kepada

kami, Bakr bin Hammam mengabarkan kepada kami, Musaddad

mengabarkan kepada kami, Abu Awanah mengabarkan kepada

kami, dari Al A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dia

berkata: Rasulullah $ bersabda,
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'Ehrangsiapa membunuh dirinya dengan potongan ba[
maka potongan besi ifu akan ada di bnganryn lalu dia menusuk

peruh5a dengan bai ifu di dalan neraka Jahannarn dalam

kadaan kekal dan abadi. Barangsiapa tnng meminum nctn, lalu

dia membunuh dirinya sendiri, maka ftrcun itu akan ada di

tangann5n, lalu dia mencicipinya di dalam nenka Jahannam dalam

keadaan kel<al di dalamng lagi abadi. Dan baangsiapa tnng
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melompt dari gunung, lafu dla mernbunuh diriryra sendiri, mala

dia akan melompt di dalam nmka Jahannam dalam kadaan

kekal lagi abdi."

Rasulullah $ menyebut orang yang meminum raqm agar

bisa mati, sebagai pembunuh dirinp sendiri, maka dia urajib

menanggung qishash. Maka jelaslah kesalahan orlng lrang

menggugurkan qishash dalam pernbatrasan ini.

2122- Masalah: Hukum-hulffin ianin-

Dalam masalah janin ada beberapa htrkumt

GanU rugi janin dan ciri-ciri ianin.

Hulmmngra sebefum ditiupkan ruh dan setelahnya.

Seorang perempuan melakukan sesuafu

menyebabkan keguguran.

Jika janin lebih dari satu.

Jika janin keluar dalam keadaan hklup kemudian

meninggal.

Korban tindakan hriminal melahirkan ianin setelah

kematiannln.

Seorang perempuan yang mengobati uranita hamil, lalu dia

Apakah dalam rrnsalah ianin ada l<afant atau tidak? Dan

janin seorang budak-

Janin brdak kiabi.
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Sebagian janin keluar, tidak keselunrhan.

Janin hetu.ran.

Ins5n Allah kami akan menyebutkan semua ini pertab-

2L23. Masalah: Wanita yang hamil dibunuh.

Jika wanita hamil yang sudah jelas kehamilannya dibunuh,

baik dia menggugurkan janinnya dalam keadaan mati atau tidak

menggugurkan janinnya, maka dalam masalah ini wajib

memberikan ganti rugr, berupa budak baik laki-laki atau

perempuan, karena apa yang telah kami sebutkan bahwa ia adalah

janin yang dirusak.

Dalam masalah ini para ulama berselisih pendapat,

sebagaimana apa yang dikabarkan kepada kami oleh Humam,

AMullah bin Muhammad bin Ali Al Baji mengabarkan kepada

kami, AMullah Yunus mengabarkan kepada kami, Baqi bin

Makhlad mengabarkan kepada kami, Abu Bakr bin Abu Syaibah

mengabarkan kepada kami, Abdul A'la mengabarkan kepada

kami, dari Ma'mar, dari Az-Zul-ffi, dia berkata, "Apabila ada wanita

hamil dibunuh, maka terkait dengan janinnya tidak ada kewajiban

apapun sehingga dia menggugurkannln." Dengan riwayat inilah

Malik berpendapat.

Rasulullah #i tidak mensyaratkan keguguran, tetapi beliau

hanya bersaMa, 'af 'tf V Zi 4, e 'Dalam masalah ianin

(terdapt ganti rugi) berupa budak baik lakilaki atau perempuan."

Bagaimana pun keadaannya, baik keguguran atau tidak, maka

dalam hal ini wajib ganti rugi berupa budak, baik laki-laki atau
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perempuan. Apabila wanita hamil dibunuh, pasti janinnya juga ikut

rusak tanpa diragukan lagi.

2124- Masalah: Apakah dalam masalah janin ada

kafaratatau tidak?

Humam mengabarkan kepada kami, hnu Mufanij

mengabarkan kepada kami, lbnu Al A'rabi mengabarkan kepada

kami, Ad-Dabari mengabarkan kepada karni, AMurrazzaq

mengabarkan kepada kami, dari hnu Juraij, dia berkata: Alar

bertanya kepada Atha', "Apa hularman bag orang yang

membunuh janin yang belum menierit?" Dia menjawab,

"Menurutku, dia hams memerdekakan budak atau berpuasa-"

Dengan jalur ini sarnpai kepada AMurrazzaq, dari Ma'mar,

dari Az-Zuhri terkait dengan seseoftIng yang memukul istinp
hingga dia keguguran, dia berkata, "Dia harus mengganti dengan

seorang budak dan dia wajib memerdekakannln. Dia tidak bisa

mewarisi dari budak tersebut sedikit pun, warisan budak ifu unhlk

ahli unris sang bayi yang lainnya."

Dan dengan jalur ini pula sampai kepada Abdurrazzaq, dari

Sufuan Ats-Tsar.ri, dari Al Mughirah, dari hrahim An-Nakha'i, dia

berkata terkait dengan seorang wanita hamil yang meminum obat

atau memasukkan sesuafu, lalu keguguran. Dia berkata, "Dia waiib

membayar kafaratdanwajib memberikan ganti rugi berupa budak,

baik laki{aki atau perempuan."

Kami ptrn lantas mencari apakah pendapat ini mempunyai

hujjah atau tidak, maka kami mendapati mereka menyebutkan apa

@l - AtMuhalta



yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan yang

telah disebutkan sampai kepada Abdurrazzaq, dari Umar bin Dzar,

dia berkata: Aku mendengar Mujahid berkata, "Ada seorang

perempuan

keguguran.

mengusap perut wanita hamil, lalu dia

hal itu dilaporkan kepada Umar bin Al

Khathtahb, maka Umar menyumhnya untuk membayar kafarat

dengan memerdekakan budak." Maksudnya perempuan yang

mengLlsap peruktya.

Riwayat ini dari Umar r{$, dan dalam riwayat ini fidak

diketahui ada seorang sahabat pun yang menyelisihinya.

Sementara perjanjian kami dengan ulama fikih Hanafi, Maliki dan

AsySyafi'i adalah menganggap besar perselisihan seorang sahabat

jrka tatid mereka sama, dan ini adalah keputusan dari seorang

Imam, yaitu Umar bin Al Khaththab,S, di tengah-tengah para

sahabat. Tidak pemah diketahui ada seorang pun dari mereka

yang mengingkarinya. Apabila mereka mendapati seperti ini, maka

mereka akan berpegang teguh padanya dan mereka Udak akan

menyelisihinln.

Sedangkan mereka (para ulama yang menyelisihi kepufusan

umar) menganggap mudah menyelisihinya dalam masalah ini.

Mereka menjadikan hukum yang diriwayatkan dari Umar terkait

dengan cicilan diwt selama tiga tahun yang tidak shahih darinla

sebagai hujjah, yang mana mereka mengingkari perselisihannSra.

Mereka menjadikan keputusan hukum dari umar terhadap aqilah

di atas mahkamah sebagai hujjah, yang mana mereka mengingkari

perselisihannya. Namun dalam masalah ini mereka tidak

menjadikan keputusan Umar tentang kafarat terhadap perempuan

yang menglusap perut wanita hamil lalu dia menggugurkan

yang

Lantas
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janinnya dalam keadaan mati harus memerdekakan budak, sebagai

hujjah, yang mana dalam masalah ini mereka berpendapat dengan

keputusan ini. Ini adalah keputusan hukum dalam agama yang

fidak dihalalkan oleh orang yang mempunyai sifat wara' .

Sedangkan menumt kami, tidak ada hujjah dalam pendapat

seorang pun selain Rasulullah $. Jika tidak ada nash dari

Rasulullah S yang mewajibkan kafarat dalam kasus tersebut

secara umum, maka tidak boleh memutlakkan (mengumumkan)

sebuah pendapat berdasarkan dengannya. Tetapi kami

mengatakan bahwa Allah @ berfirman,

4. / -., z4 -.//z ) 'a<*)s *y y) J-r \Li, zz/- //
Jr ,.rr

=^6 ilY'xl'*
" Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena

tersalah (hendaknya) dia memerdel<akan seomng hamba sahaya

yang beriman serta membaSnr dipt yang diserahl<an kepada

keluarganya (si terbunuh rtu/." (Qs. An-Nisaa' l4l:92)

Rasulullah $ bersabda dari Rabbnya S,

.;t#'d? $Vie
" Aku mencipbkan selnua hamba-Ku dalam kadaan lunts."

Allah S berfirman,
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"Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepda agana

Allah; (tetaplah atas) fitah Allah yang telah menciptalan manusia

menurut fitah itu " (Qs. fu-Ruum [30]: 30)

Rasulullah $ bersaMa,

'setiap anak yang dilahirkan atas agama ini."

Sebelumnya kami telah menyebutkan hadits ini berilart

sanadnya. Maka setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah

dan berada di atas agama Islam.

Jadi, orang yang memukul perut wanita hamil hingga dia

keguguran, jika kehamilannya belum sempuma berusia empat

bulan, maka tidak ada kafantdalam hal tersebut, tetapi ganti rugi

tetap wajib, karena Rasulullah $ menghukumi demikian. Dia tidak

membunuh seseorang, tetapi dia hanya menggugurkan janin-

Apabila dia tidak membunuh seseomng -baik tersalah atau

sengaja-, maka tidak ada kafaratdalam hal tersebut. Karena tidak

ada kafaml selain dalam kasus pembunuhan secara tersalah, dan

tidak ada yang bisa dibunuh, selain yang bemyawa. Sedangkan

janin yang belum berusia empat bulan belum ditiupkan ruh ke

dalamnya.
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Namun apabila janin ihr telah sempuma berusia empat

bulan dan gerakannya telah dirasakan dengan yakin, tanpa

diragukan lagi, serta ada empat orang adil yang menyaksikan hal

itu, maka dalam hal ini wajib memerdekakan budak, baik laki atau

perempuan. Karena janin ifu dibunuh, sehingga memerdekakan

budak ini sebagai diyatrtya. Kafarat hukumnya wajib dengan

memerdekakan budak. Namun jika dia tidak mendapati budak,

maka berpuasa dua bulan berturut-turut. Karena dia telah

membunuh secara tersalah.

Diriwayatkan secara shahih dari Nabi $ bahwa ruh

ditiupkan pada janin setelah berusia seratus dua puluh hari (empat

bulan). Sebelumnya kami telah menyebutkannya, dan ini adalah

nash N Qur'an. Pendapat ini sesuai dengan pendapat Umar bin

Al Khaththab &.
Jika ada yang berkata, "Sesungguhnya dalam masalah ini

Rasulullah S tidak mewajibkan kafarat" Maka kami berkata,

"Dalam masalah ini memang tidak disebutkan dalam hadits janin.

Seluruh Sunnah tidak diambil dari satu ayat, tidak pula dari satu

surah dan satu hadits. Namun Allah & mewajibkan kafanf dalam

kasus pembunuhan secara tersalah. Rasulullah $ iuga

mengabarkan bahwa Allah & menciptakan hamba-hamba-Nya

dalam keadaan lurus. Karena itu ketika Allah meniupkan ruh ke

dalamnya, berarti dia adalah seorang mukmin yang lurus.

Berdasarkan nash N Qur'an dalam masalah ini wajib kafant"

Ayat ini adalah tambahan syariat terhadap apa yang ada

dalam hadits janin, dan perintah Allah S semuanya diterima, tidak

boleh menolak sedikit pun dari perintah tersebut. Barangsiapa
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lnng menyelisihi kepufusan ini, berarti dia bermaksiat kepada

Allah & terkait dengan apa yang telah Dia perintahkan.

Jika ada yang berkata, "Berarti dalam hal id, kalian

mamjibkan serafus unta, karana menurut kalian ini adalah diya?"

Maka kami menjawab, "Hal itu tidak dibolehkan, karena Allah &
berfirman, 'Maka membayar dtyat yang diserahkan kepada

kefuarga4n' (Qs. An-Nisaa' 14] 921 Dia fidak menjelaskan

kepada kami di dalam Al Qur'an kadar dari dipttersebut. Tetapi

Dia menyerahkan hal ihr kepada penjelasan Rasulullah #. tul,
beliau melakukan hal itu dan menjelaskan kepada hta,bahwa diyat

orang yang lahir ke dunia lalu dibunuh adalah seratus unta

menunrt khabar yang tsabit Karena Abdullah bin Sahl rg

menebus dengan kadar tersebut."

Rasulullah # jrrgu menjelaskan kepada kami bahwa dtryt

janin -sesuai dengan redaksi beliau- adalah ghurah (budak), baik

laki-laki atau perempuan. Beliau menyebukrya sebagai dryat.

Sebagaimana yang baru saja kami sebutkan dari jalur Abu

Hurairah 16 melalu sanad yang paling shahih. Jadi di5nt itrt

beragam karena adanya penjelasan Rasulullah S terkait dengan

hal tersebut. Sedangkan kafant sama, karena Rasulullah I tidak

membedakan antara beberapa hukum kafarat dalam hal itu.

Seandainya Allah S menghendaki hukum kafarat dalam hal itu

beragam, tenfu Dia menielaskan kepada kita melalui lisan

Rasulullah #. Maku jika beliau tidak melakukan hal itu, berarti

Allah & fidak menghendakinya beragam.

Ini adalah perkara dharuri yang tidak boleh seorang pun

menyelisihinya. Sedangkan kami membutuhkan kesaksian
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beberapa orang agar kami bisa menetapkan bahwa janin ihr telah

berusia empat bulan, yaitu serafus dua puluh hari. Namun jika

tidak, maka seandainya kami mengetahui bahwa ia telah lewat

empat bulan, baik sedikit atau banyak, maka kami tidak akan

membutuhkan kesaksian seorang pun dengan adanya pergerakan.

Karena saksi yang paling terpercaya, manusia yang paling jujur

dan orang adil yang paling teguh (Rasulullah $) bersaksi di sisi

kami, bahwa ruh itu ditiupkan ke dalam janin setelah berusia

seratus dua puluh hari. Maka setelah kesaksian beliau, kami tidak

membutuhkan lagi kesaksian seorang pun-

Jika ada yang berkata, "Bagaimana pendapat kalian

tentang seorang perempuan yang sengaja membunuh janinnya,

sementara ia telah bemsia lebih dari serafus dua puluh hari, lalu

dia membunuhnya; atau orang lain sengaja membunuhnya di

penrtnya?" Maka diantara pendapat kami, " Qishash wajib dalam

hal ini, dan dalam hal ini tidak ada pemerdekaan budak. Kecuali

jika dia memaafkannya, maka wajib memerdekakan budak, karena

memerdekakan budak adalah ditpt.Dalam hal itu juga tidak ada

kafarat, karena pembunuhan itu dilakukan secara sengaja.

Sementara qishash diwajibkan, karena dia membunuh jiwa orang

mukmin secara sengaja. Jadi pembunuhan dibalas dengan

pembunuhan. Sedangkan keluarganya (keluarga wanita hamil)

mempunyai dua pilihan, adakalanya qishash dan adakalartya diyat,

atau tebusan. Sebagaimana Rasulullah $ menghukum orang yang

membunuh secara sengaia."
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2L25. Masalah: Seorang perempuan lnng sengaja

menggugurkan anaknya.

AMullah bin Rabi' mengabarkan kepada kami, AMullah

bin Muhammad bin Utsman mengabarkan kepada kami, Ahmad

bin Khalid mengabarkan kepada kami, Ali bin Abdul Anz

mengabarkan kepada kami, Al Hajjaj bin Al Minhal mengabarkan

kepada kami, Hammad bin Salamah mengabarkan kepada kami,

dari Al Hajjaj, dari Abdah Adh-Dhabbi, bahwa ada seorang wanita

hamil yang memakan sesuatu (unfuk menggugurkan janinnya), lalu

dia pun . hrahim An-Nakha'i berpendapat, "Dia wajib

memerdekakan seorang budak dan memberikan ganti rugi berupa

budak, baik laki{aki atau perempuan."

Muhammad bin Sa'id bin Nubat mengabarkan kepada

kami, Abdul Azizbin Nashr mengabarkan kepada kami, Qasim bin

Ashbagh mengabarkan kepada kami, hnu Wadhdhah

mengabarkan kepada kami, Musa bin Mu'awiyah mengabarkan

kepada kami, Waki' mengabarkan kepada kami, Sufuan Ats-Tsauri

mengabarkan kepada kami, dari Al Mughirah bin Miqsam, dari

hrahim An-Nakha'i, dia berpendapat terkait dengan seorang

perempuan yang meminum obat, lalu dia keguguran. Dia berkata,

"Dia wajib memerdekakan seorang budak dan memberikan ganti

rugi berupa budak kepada ayah;anin." Abarini sangat shahih-

Jika janin itu belum ditiupkan ruh, maka ganti rugi

ditanggung olehnya. Dan jika ia telah ditiupkan nrh, maka jika dia

tidak sengaja membunuhnya, maka kafaratditanggung oleh aqilah-

nya, sedangkan kafaratditanggung dirinya. Namun jika dia sengaja
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membunuhnya, maka dia wajib digishash atau ganti rugi diambil

dari hartanya.

Jika perempuan itu meninggal dalam setiap keadaan

tersebut sebelum dia keguguran, kemudian dia kegugUran (setelah

meninggal), maka denda berupa seorang budak dalam semua itu -
dalam kasus pembunuhan yang tidak disengaja atau tersalah-

ditanggung oleh aqilah orang yang melakukan findak pidana, baik

perempuan ihr sendiri atau Snng lainnya.

Demikian juga dalam kasus pengguguran sebelum janin

ditiupkan ruh. Namun jika dia sudah ditiupkan ruh, maka qishash

wajib ditanggung oleh pelaku jika pelakunya bukan ibunya sendiri.

Tetapi jika pelakunya adalah ibu janin yang telah meninggal ihr,

maka tidak ada qishashbagi mayat, Udak ada ganti rugi dan tidak

ada apapun. Karena tidak ada hukum terhadap mayat, dan

hartan5a menjadi milik selainnya-

2126- Masalah: Orang yang mengsugurkan dua janin

atau lebih.

Humam menceritakan kepada kami, AMullah bin

Muhammad bin Ali Al Baji mengabarkan kepada kami, Abdullah

bin Yunus mengabarkan kepada kami, Baqi bin Makhlad

mengabarkan kepada kami, Abu Bakr bin Abu Syaibah

mengabarkan kepada kami, Ma'n bin Isa mengabarkan kepada

kami, dari hnu Abi Dzi'b, dari Az-zrhrt terkait dengan seorang

wanita hamil yang dipukul, hingga menyebabkan keguguran

sebanyak tiga kali. Dia berkata, 'Aku berpendapat bahwa bagi
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setiap mereka waiib diberi denda berupa seorang budak,

sebagaimana bagi setiap orang dari mereka mendapatkan di5nt"

Dari jalur Ibnu Wadhdhah: Sahnun mengabarkan kepada

kami, hnu Wahb mengabarkan kepada kami, dari Yunus bin Yazid

bahwa Rabi'ah berpendapat terkait dengan seorang wanita hamil

yang dipukul hingga menggugurkan dua janin, "Menunrtku bagi

setiap janin itu wajib diberi denda berupa seorang budak, baik laki-

laki atau perempuan."

Az-Zuhn berkata, "Jika dia keguguran sebanpk tiga kali,

maka bagi setiap janin wajib diberi denda benrpa seorang budak,

baik laki{aki atau perempuan, baik sudah berbentuk atau belum."

Dan dengan jalur ini pula sampai kepada lbnu Wahb: Al-

laits bin Sa'd Al Anshari mengabarkan kepadaku, dia

berpendapat, "Jika keguguran dalam keadaan janin mati, maka

wajib denda berupa seorang budak, baik laki-laki atau perempuan-

Namun jika keguguran itu sampai dua kali, maka budaknya juga

dua."

Dengan inilah kami berpendapat, karena Rasulullah #
bersaMa,

.?11 \i,&raa* a,-2

* DiWt janinnSm adalah seoftng budak, U* ,*r* ,n,
perempuan."

Dan semua janin, walaupun mereka berjumlah sepuluh, dan

janin ihr adalah janinnya, maka dalam setiap janin terdapat denda

berupa seorang budak, baik laki-laki atau perempuan. Namun jika
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mereka dibunuh setelah hidup, maka bagi setiap orang waiib 
I

adan5a di5ntdan kafant 
I

I

I

2127. Masalah: Orang yang mer,varisi budak lnng 
]

dijadikan sebagai ganti rugi. 
r

Para ulama berbeda pendapat terkait dengan orang yang

wajib memberikan ganti rugi karena janin:

Muhammad bin Sa'id bin Nubat menceritakan kepada

kami, Abdullah bin Nash mengabarkan kepada kami, Qasim bin

Ashbagh mengabarkan kepada kami, hnu Wadhdhah

mengabarkan kepada kami, Musa bin Mu'awiyah mengabarkan

kepada kami, Waki' mengabarkan kepada kami, Sufinn Ats-Tsauri

mengabarkan kepada kami, dari Al Mughirah, dari Ibrahim An-

Nakha'i terkait dengan wanita hamil yang meminum obat, hingga

membuaforya keguguran. Dia berkata, "Dia wajib memerdekakan

budak dan memberikan denda berupa seorang budak kepada

ayahnya."

Abdullah bin Rabi' mengabarkan kepada karni, hnu

Mufanij mengabarkan kepada kami, Qasim bin Ashbagh

mengabarkan kepada kami, hnu Wadhdhah mengabarkan kepada

kami, Sahnun mengabarkan kepada kami, hnu Wahb

mengabarkan kepada kami, Yunus bin Yazid mengabarkan

kepadaku, dari hnu Syihab, bahwa dia pemah ditanya terkait

dengan seorang lelaki yang memukul isbinya, hi.ggu dia

keguguran, bagi siapakah di5ntkegugxan ihr? Dia berkata, "Telah

sampai kepada kami dalam As-Sunnah bahwa pembunuh tidak

bisa merparisi dtat sedikit pun. Tebusan yang berdasarkan
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kamjiban dari Allah & fidak bisa diwarisi oleh otang yang

membunuhnln sedikit pun dalam hal tersebut." Ini adalah

pendapat AMul Aziz bin Abu Salamah, Abu Hanifah, Malik dan

AqrSffi'i.

Sedangkan para ulama yang lainnya berpendapat selain itu,

sebagaimana apa yang dikabarkan kepada kami oleh Muhammad

bin Sa'id bin Nubat, AMullah bin Nashr mengabarkan kepada

kami, Qasim bin Ashbagh mengabarkan kepada kami, hnu
Wadhdhah mengabarkan kepada kami, Musa bin Mu'awiyah

mengabarkan kepada kami, Waki' mengabarkan kepada kami,

Muhammad bin Qais mengabarkan kepada kami, dari Asy-Sya'bi,

dia berpendapat terkait dengan seorang lelaki yang memuhrl

istuinya hingga dia keguguran. Asy-Sya'bi berkata, "Dia wajib

memberi denda berupa seorang budak, dia juga bisa manrarisinya

dan memilikinya." Dengan inilah, Abu Sulaiman dan para sahabat

kami berpendapat.

Ketika mereka berbeda pendapat -sebagaimana png telah

kami sebutkan-, maka kami unjib mengkaii kembali permasalahan

tersebut agar kami dapat mengetahui mana 3nng benar dari

beberapa pendapat itu hingga kami dapat mengikutinya. [^alu kami

mengkaji pendapat ulama yang berpendapat bahwa budak yang

dijadikan sebagai ganti rugi itu dapat diwariskan seperti harta

peninggalan mayat. Maka kami mendapati bahwa budak itu adalah

drl^t sehingga ia seperti hukum dtpt sedangkan diyat boleh
diwarisi atas bagian-bagran ahli waris, lalu budak yang dijadikan

sebagai ganti rugi juga demikian.

L--

Al Muhalla - Egfl



Mereka berkata, "Allah & membedakan apa yang ada

dalam kasus janin dari apa yang wajib dalam kasus !,rang menimpa

ibunya. Dia menjadikan diyat dalam kasus yang menimpa ibunya

dan Dia menjadikan denda berupa seorang budak dalam kasus

yang menimpa janin. Jadi, benar jika hukum denda berupa

seorang budak seperti hukum diyat jiwa (pembunuhan) bukan

seperti hukum diyatanggota tubuh."

Mereka melanjutkan, "Para ulama sepakat bahwa

seseorang yang seandainya dia menjadi korban tindak pidana, dia

wajib mendapatkan diyat,lalu dia meninggal, maka diyatitu dapat

diwarisi darinya. Demikian juga dengan janin terkait dengan ganti

rugi yang wajib untuknya dalam kasus tindak pidana."

Mereka juga berkata, "Apabila diyattu wajib diberikan bagi

seorang ibu, maka wajib -jika dia menjadi korban tindak pidana,

lalu dia meninggal kemudian menggugurkan janin-, bahwa dalam

kasus ini tidak ada ka,vajiban apapun, karena mayat tidak berhak

mendapatkan apapun setelah dia meninggal."

Ini adalah semua hujjah mereka, kami tidak mendapati

hujjah bagi mereka selain ini. Padahal hal ini tidak bisa mereka

jadikan sebagai hujjah, karena apa yang akan kami sampaikan.

Sedangkan pendapat mereka, "Ganti rugi berupa seorang budak

adalah diyat, sehingga ia seperti hukum dtyat. Diyat boleh diwarisi

atas bagian-bagian ahli waris, sedangkan ganti rugi seorang budak

juga demikian." Ini adalah benh.rk qiyas, sedangkan semua qiyas

adalah batil. Seandainya hari ini qryas itu legal, maka qiyas ini

termasuk qiyas yang batil. Karena hukum qiyas menurut para

ulama yang berpendapat dengan ini melihatnya dalam sebuah
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masalah yang di dalamnya tidak ada nash, bukan dalam masalah

yang di dalamnlra ada nash-

Sedangkan nash harrya terdapat dalam diJnt 5nng dapat

diwarisi terkait dengan orang yang melakukan pembunuhan secara

sengaja atau tersalah, bukan orang lrang tidak melakukan

pembunuhan kepada seorang pun. Sedangkan janin yang belum

ditiupkan ruh ke dalamnya tidaklah disebut sebagai pembunuhan,

sehingga mengqiyaskan orang yang tidak dibunuh terhadap dtpt
orang yang dibunuh adalah batil. Seandainya qryas itu benar,

karena ia adalah mengqiyaskan sesuahr terhadap lawannSra, maka

qiyas ini batal.

Menurut kami pendapat yang benar adalah pendapat yang

menyatakan bahwa jika janin telah diyakini berusia lebih dari

serafus dua puluh hari, maka denda berupa seorang budak dapat

diwarisi oleh ahli warisnya, yang mana mereka dapat matarisinya

seandainya dia (janin) Iahir dalam keadaan hidup lalu meninggal

sesuai dengan hukum warisan. Namun jika belum diyakini bahr,ua

itu berusia serahrs dua puluh hari, maka denda berupa

seoremg budak unfuk ibunp.

Dalil kami atas semua itu adalah Allah @ befirman,

,r3 ?i3 3_;i GEQi. 'SS i,
=^fi tYUr''

" Dan banngsiapa membunuh seorang mul<rnin l<arena

terslah (hendalaW) dia mernerdel<akan seorang hanba aha5n
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tnng beriman serta membatnr dipt tnng disemhkan kepada
(si tubunuh itu);'

Rasulullah $ bersabda,

c; iiLC J# e,6 je'i1.

" hrangsiapa Wng dibunuh oleh seoftrng pembunuh

setelah uapanku ini, mal<a boleh memilih dianbra

dua pilihan."

[-alu Rasulullah $ menyebutkan, qishash, dilnt atau

tebusan, sesuai dengan apa yang telah kami sebutkan sebelumnya.

Jadi, menunrt Al Qur'an dan As-Sunnah ditat bagi seorang

pembunuh, baik se@ra tersalah atau sengaja, diserahkan kepada

keluarga korban. Sedangkan seorang pembunuh udak akan

membunuh kecuali orang yang masih hidup. Pembunuhan ifu
memindahkannya dari hidup kepada mati tanpa ada perbedaan

pendapat dari kalangan ahli bahasa, yang mana Al Qur'an hrun
dengan membawanla, dan dengannya pula Rasulullah $
menyampaikan kepada hta.

Janin setelah mencapai seratus dua puluh hari sudah hidup
sesuai dengan aasi khabar Rasul png jujur lagi terpererg *.
Karena janin itu hidup, berarti dia (orang yang melakukan

pembunuhan) adalah pembunuh yang telah melakukan

pembunuhan tanpa diragukan lagi. Jika dia adalah pembunuh,

maka seoremg budak yang diiadikan dSaf bagi iarrin tersebr"rt waiib

diserahkan kepada keluarganya berdasarkan nash N Qur'an. Para

/.,
It t - o /d&L.f

O//.cc)E
/
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ulama telah sepakat bahwa ahli waris, -yang mana digt
diserahkan kepada mereka-, boleh membagi-bagikannyra sesuai

dengan Sunnah warisan, tanpa adanp perselisihan pendapat.

Namun apabila kandungan itu belum diyakini telah berusia

serafus dua puluh hari, maka kami -secara yakin- menyatakan

bahwa janin itu masih belum hidup. Apabila dia belum hidup dan

belum mempunyai ruh, maka dia tidak bisa dibunuh. Tetapi dia

masih berupa air mani, atau gumpalan darah, atau gumpalan

daging, atau benrpa tulang dan daging, sehingga dalam semua

keadaan itu dia fanin) masih bagian dari ibunya. Karena dia belum

hidup tanpa diragukan lagi, maka dia tidak bisa dibtrnuh. I(arena

benda mati tidak dapat dibtrnuh, demikian juga dengan mayat.

Oleh karena dia tidak dapat dibunuh, berarti seseorang lrang
melakukan tindak pidana tidak dinamakan pembunuh, sehingga

diSmtrrya bukan seperti di5nt pembunuh. Karena ini hanyalah

qiyas, sedangkan semua qiyas ifu batil. Dan seandainln qiyas ifu

benar, maka masalah ini termasuk qilns yang batil.

Menurut ahli qlyas, sebuah ifu diqiyaskan

kepada permasalahan yang sebanding dengannya, bukan kepada

permasalahan yang bertentangan dengann5n. Orang yang bukan

pembunuh tidak bisa diserupakan dengan pembunuh, sehingga

qiyas dalam kasus ini tidak boleh menumt prinsipprinsip ahli

qiyas. Oleh karena dia bukan seorang pembunuh, berarti janin itu
termasuk bagian dari ibungp, darahnln termasuk darah ibunla,
dagingnya termasuk daging ibunSa, dan ususnya termasuk uzus

ibunya tanpa diragukan lagi, sehingga ibunln{ah yang menjadi

korban tindak pidana. Jadi, denda berupa seorang budak untuknya

tanpa diragukan lagi. Jika dia meninggal, kemudian dia

l-
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menggugurkan janin -sementara janin ifu belum diyakini bahwa

dia telah sempuma seratus dua puluh hari-, maka janin itu milik
ahli waris ibunya. Karena dia (ibu janin) yang menjadi korban
tindak pidana, maka ganti rugi ifu wajib untuknya, sementara dia
sendiri dapat diwarisi.

Yang mengherankan banyak diantara mereka yang

memperhatikan jeritan bayi, jika dia tidak menjerit, maka tidak ada
qishash karena membunuhnya dan tidak ada yang mewarisinya.

Kemudian mereka (para ulama yang berpendapat demikian)

mewariskan ganti rugi dari janin tersebut. Padahal dia tidak pemah
hidup sedikitpun, lalu bagaimana mungkin dia akan menjerit?

Kami bertanya kepada mereka tentang anak yang

dilahirkan, lalu dia men!rusu dan bergerak, namun dia fidak
menjerit. Kemudian dia dibunuh, baik sengaja atau tersalah,
bagaimana pendapat mereka terkait dengan hal ini, apakah wajib
memberikan denda berupa seorang budak atau dgn?

Jika mereka menjawab "Wajib memberikan denda berupa
seorang budak", berarti mereka menyampaikan sebuah pendapat
yang tidak pemah disampaikan oleh seor.ung ulama pun sebelum
mereka. Namun jika mereka menjawab "Justru wajib memberikan
diyat unntk ibunya", berarti mereka memsak ushul (prinsip)

mereka, karena mereka menjadikan dipt yang sempuma atau
qishash terkait dengan pembunuhan mayat.

Apabila mereka berpendapat, "Janin ifu belum meninggal",
maka kami berkata kepada mereka, "sungguh mengherankan

kalian tidak memberikan hak waris terhadap orang yang hidup."
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Semua pendapat ini, sebagiannya kontradiksi dengan sebagian

yang lain.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim: Abu Bakr bin

Abu Syaibah dan Muhammad bin Abdullah bin Numair

mengabarkan kepada kami. Selah safu dari keduanya berkata:

Waki' dan Abu Mu'awiyah mengabarkan kepada kami, keduanya

berkata: Al A'masy mengabarkan kepada kami, dari Zaid bin

Wahb, dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata: Rasulullah g$

menceritakan kepada kami, -dan beliau adalah omng yang jujur

lagi terpercaya-, beliau bersaMa,

, -at 9l ?. tl?, !zo.tol..1o
@.tt C Yt Jb. C.AaJ- C=" fr-l d!
/ o I t -,t o- lzz j I 
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" Penciptaan salah seorang dari kalian dikumpull<an dalam

perut ibunya selama empat puluh hari, kemudian dia menjadi

darah selama ifu pula, kemudian dia menjadi segumpal

daging selama ifu pula, kemudian diufus seoftrng malaikat

kepdanya, lalu malaikat ifu meniupkan ruh ke dalamqm dan dia

diperinbhkan unfuk mencatat empat kalimat: ajahya,
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amalnya, celaka atau berunfung." Kemudian dia menyebutkan

kelanjutan hadits ini.

Sedangkan kandungan yang belum diyakini sempuma
serafus dua puluh hari dan malamnya, maka dia menurut
keyakinan kami masih berupa benda mati. Kita tidak boleh

memutuskan bahwa dia berpindah kepada hidup dari mati, kecuali

dengan keyakinan. Sedangkan menggunakan praduga, maka hal

itu tidak boleh.

2128- Masalah: Janin seorang budak perempuan hasil

dari majikannya.

Tidak ada perbedaan pendapat bahwa janin seorang budak
perempuan hasil dari majikannya yang merdeka seperti janin

wanita merdeka, tidak ada bedanya.

Kemudian mereka berselisih pendapat terkait dengan janin

seorang budak perempuan hasil dari selain majikannya yang

merdeka:

Sekelompok ulama berpendapat: Pada dirinya terdapat
diyat sepersepuluh dari harga ibunya. Sebagaimana Muhammad
bin Sa'id bin Nubat menceritakan kepada kami, Ahmad bin AMul
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, Muhammad bin Salamafr

mengabarkan kepada kami, dari Yunus bin Ubaid, dari Al Hasan
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Al Bashri, dia berkata, "Pada janin seorang budak perempuan

terdapat gant rugi sepersepuluh dari harga ibunya." Dengan

inilah, Malik, Asy-Syaf i, Abu Tsaur dan para sahabat mereka,

Ahmad dan ulama fikih Hanbali, serta Ishaq bin Rahawaih.

Sekelompok ulama berpendapat: Pada dirinya terdapat

diyat dari harga ibun5n seperti kadar yang terdapat dalam janin

perempuan merdeka dari diyat ilcr.nya. Sebagaimana Humam

menceritakan kepada kami, hnu Mufarrij mengabarkan kepada

kami, hnu Al A'rabi mengabarkan kepada kami, Ad-Dabari

mengabarkan kepada kami, Abdurrazzaq mengabarkan kepada

kami, dari Ma'mar, dari Azz,rhri, dia berkata, "Janin seorang

budak perempuan dalam harga ibunya seperti kadar janin

perempuan merdeka dalam diyat ibrxtya."

Ma'mar bertanya, "Jika seseorang memerdekakan janin

ibunya, kemudian ibunya dibunuh?" Az-Zvhn menjawab, "Dia

menanggung diyat ibu ihr dan menanggung dipt janinnya yang

masih berstatus budak, selama kemerdekaannya sempuma pada

saat dia dilahirkan dan dia menjerit dengan jelas."

Sekelompok ulama berpendapat Pada dirinya terdapat

dgnt sepanth dari sepersepuluh harga ibunya. Sebagaimana

Muhammad bin Sa'id bin Nubat mengabarkan kepada kami,

Ahmad bin AMul Bashir mengabarkan kepada kami, Qasim bin

Ashbagh mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna

mengabarkan kepada kami, AMurrahman bin Mahdi dan Yahya

bin Sa'id Al Qaththan mengabarkan kepada kami, keduanya dari

Sutnn Ats-Tsauri, dari Al Mughirah bin Miqsam, dari hrahim An-

Nakha'i, dia berkata terkait dengan janin seorang budak
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perempuan, "Separuh dari sepersepuluh harga ibunya." Ini adalah

pendapat hnu Abi Laila dan Al Hajjaj bin Arthah. Ini juga

pendapat Qatadah.

Sekelompok ulama lainnya berpendapat: Pada dirinya

terdapat diyat separuh dari sepersepuluh harga ibunya jika dia

keluar dalam keadaan mati. Namun jika dia keluar dalam keadaan

hidup, maka seluruh harganya. Ini adalah pendapat Sufuan Ats-

Tsauri. Kami meriwayatkannya dari jalur AMurrazzaq, dan ini

adalah pendapat Al Hasan bin Hai.

Abu Hanifah, Muhammad bin Al Hasan dan Zufair bin Al
Hudzail berkata, "Apabila janin budak perempuan ifu laki-laki,

maka dalam dirinya terdapat separuh dari sepersepuluh harganya

jika dia hidup. Namun apabila dia perempuan, maka dalam dirinya

terdapat sepersepuluh dari harganya jika dia hidup." Zufar berkata,

"Bersamaan dengan ifu pelaku juga menanggung sesuafu yang

dapat mengurangi harga ibun1a." Abu Yusuf berkata, "Tidak ada

apa-apa dalam janin budak perempuan kecuali ia mengurangi

harga ibunya, maka dalam hal ini dia mengganti apa yang dapat

mengurangi harganya."

Sekelompok ulama lainnya berpendapat: Pada dirinya

terdapat diryt sepuluh dinar. Sebagaimana Humam mengabarkan

kepada kami, Ibnu Mufarrij mengabarkan kepada kami, hnu Al

A rabi mengabarkan kepada kami, Ad-Dabari mengabarkan

kepada kami, Abdtrraz"aq mengabarkan kepada kami, dari

Ma'mar dan hnu Jurari. Ma'mar berkata: Dari Az-Zlrhn.

Sedangkan lbnu Jurai! berkata: Dari Ismail bin Uyainah. Kemudian

Az-Zuhn dan Ismail sepakat, bahwa keduanya dari Sa'id bin Al
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Musayyib, dia berkata, "Dalam janin budak perempuan terdapat

diSntsegfith dinar."

Sekelompok ulama berpendapat: Dalam dirinya terdapat

hukumah. Sebagaimana AMullah bin Rabi' mengabarkan kepada

kami, Abdullah bin Muhammad bin Utsman mengabarkan kepada

kami, Ahmad bin Khalid mengabarkan kepada kami, Ali bin AMul

Aiu mengabarkan kepada kami, Al Hajjaj bin Al Minhal

mengabarkan kepada kami, Hammad bin Salamah mengabarkan

kepada kami, dari Hammad bin Abu Sulaiman, dia berkata,

"Pelaku melihat berapa harga janin perempuan merdeka dari

semua harganya. Jika harganya sepersepuluh, berarti seorang

budak perempuan diberi sepuluh. Jika harganya seperlima, berarti

harganya seperhrjuh. Dan jika harganya demikian, berarti

harganya demikian."

Sekelompok ulama lainnya berpendapat: Dalam janin

budak perempuan teradapat denda berupa seorang budak, baik

laki-laki atau perempuan, sebagaimana janin perempuan merdeka

tidak ada bedanya. Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami

sebelumnya, dari Ibnu Sirin, Urwah, Thawus, Syuraih, dan Asy
Sya'bi. Mereka menyebutkan tentang janin dan ganti ruginya.

Mereka tidak mengkhususkan janin perempuan merdeka dari

seorang budak perempuan. Seandainya menurut mereka ada

perbedaan dalam hal ifu, tenfu mereka menjelaskannya.

Barangsiapa yang mengklaim bahwa mereka menghendaki

perempuan merdeka secara khusus, maka dia berdusta atas nama

mereka. Dia mengisahkan apa yang tidak pemah mereka

ucapkan. Mereka juga tidak pemah mengabarkannya dari diri
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mereka- Dan barangsiapa yang memahami pendapat mereka

sesuai dengan apa yang mereka katakan, maka berdasarkan

kebenaran yang pasti dalam pendapatnya juga masuk janin

seorang budak perempuan dan yang lainnya, tidak ada bedanya.

Karena ifu memang h,rjuan dari pendapat mereka. Dalam hal ini

tidak ada apa-apa, kecuali apa yang dapat mengurangi harga

ibunya saja.

Ketika mereka berselisih pendapat sebagaimana yang telah

kami sebutkan, maka kami wajib mengkaji kembali beberapa

pendapat tersebut agar kami mengetahui yang benar diantara

beberapa pendapat itu sehingga kami mengikutinya.

Kami mengkaji kembali pendapat ulama yang berpendapat

bahwa dalam diri janin ifu terdapat sepersepuluh dari harga

ibunya. Lantas kami tidak mendapati mereka mempunyai hujjah

kecuali mereka berkata, "Kami mendapati seorang budak yang

dijadikan sebagai denda dalam janin wanita Hu&ali, kemudian

janin itu ditaksir lima puluh dinar", yaitu sepersepuluh diSntibwrya.

Maka yang wajib dalam kasus janin seorang budak perempuan

adalah sepersepuluh diyat ihxryajuga. Karena diyat seorang budak

perempuan adalah senilai hargan5a, sehingga Malik -terbawa

dengan adanya qiyas ini- menjadikan ganti rugi bagi janin hanran

tunggangan sepersepuluh harga induknya, dan bagi telur her,rran

temak terhadap orang yang ihram dendanya juga sepersepuluh

dari harga her,van yang gemuk.

Jadi, menjadikan ini sebagai hujjah menjadi gugur, karena

mentaksir denda berupa seorang budak dengan lima puluh dinar

atau dengan dirham adalah kelim, dan udak boleh. Karena hal itu
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tidak ditentukan oleh Al Qur'an, As-Sunnah dan ijma'. Juga tidak

diriwayatkan secara shahih dari seorang sahabat.

Kemudian kami mengkaji pendapat hrahim An-Nakha'i

dan Qatadah yang menyatakan bahwa dalam janin budak

perempuan terdapat separuh dari sepersepuluh harga ibunya.

Kami tidak mendapati mereka mempunyai pegangan, sehingga

pendapat ini gugur karena ia tidak mempunyai dalil.

Kemudian kami mengkaji pendapat Sufuan dan Al Hasan

bin Hai. Lantas kami mendapatinya juga tidak mempunyai hujjah,

sehingga pendapat ini juga gugur.

Kemudian kami mengkaji pendapat Abu Hanifah dan

Muhammad Al Hasan. lantas kami mendapati mereka berkata,

"Jika seorang budak diladikan ganti rugi dalam kasus janin

perempuan merdeka yang ditaksir seharga lima puluh dinar, maka

dalam kasus ini adalah separuh dari sepersepuluh diyaturyajika dia

keluar dalam keadaan hidup, dan dia fanin) laki-laki- atau

sepersepuluh diyatrrya jrka dia perempuan dan keluar dalam

keadaan hidup. Jadi terkait dengan janin budak perempuan juga

demikian, karena seandainya dia hidup lalu dibunuh, maka dalam

hal ini juga terdapat harga (sebagai gantirugi)."

Ini semua adalah pendapat yang dilontarkan oleh mereka,

dan ini semua batil sesuai dengan apa yang telah kami sebutkan.

lalu kami berkata' Ketika harga budak yang dijadikan ganti

rugi terkait dengan kasus janin perempuan merdeka adalah lima

puluh dinar, yaitu separuh dari sepersepuluh diyatrrya jika dia

keluar dalam keadaan hidup dan dia laki-laki, dan sepersepuluh

dari di5nttya jiL<a dia keluar dalam keadaan hidup dan dia
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perempuan, maka ganti rugi yang terdapat dalam janin seorang

budak perempuan juga demikian, sehingga pendapat ini batal

ditinjau dari beberapat sisi:

Pertama, pendapat ini adalah qiyas, sedangkan qiyas

semuanya adalah batal.

Kedua, seandainya qiyas itu benar, maka pendapat ini

termasuk qiyas yang batil, karena mentaksir harga budak dengan

lima puluh dinar adalah batil, tidak shahih dari Al Qur'an, As-

Sunnah dan tidak pula dari seorang sahabat pun- Maka qiyas

mereka ini adalah qiJns bagi permasalahan yang keliru terhadap

permasalah yang keliru.

Ketiga, seandainya mereka benar dalam mentaksir harga

seorang budak dengan lima puluh dinar, maka dari manakah

mereka mempunyai hrjuan dalam hal tersebut yang

menisbatkannya dari di5ntnya atau dari diyatibwya?

Kemudian ditanyakan kepada mereka, "Dari manakah

kalian mendapatkan hal ini? Bukankah kalian berpendapat bahwa

diyat adalah harga yang terlaftsana lagi ditentukan, seperti seorang

budak yang diladikan sebagai ganti rugi, tidak ada bedanya?"

Tetapi mereka tidak mau, kecuali bolak-balik dari klaim yang fasid

tanpa dalil.

Keempat, qiyas mereka ditentang dengan qiSms yang

sesamanya, lalu dikatakan kepada mereka, "Apa perbedaan antara

kalian dan apa yang diriwayatkan dari Malik dan Al Hasan yang

menyatakan bahwa lima puluh dinar yang diladikan taksiran

terhadap harga seorang budak terkait dengan kasus janin

perempuan merdeka yang mana hal ihr dihitung dan di5nt ibunya
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bukan diyat &rnya sendiri?" L-alu mereka berkata, "Jika janin

budak perempuan, baik laki-laki atau perempuan, maka dalam

kasus ini adalah sepersepuluh dari harga ibunya. Sebagaimana

yang terdapat dalam janin perempuan merdeka, baik laki-laki atau

perempuan adalah sepersepuluh dari ditnt ibunya." Bukankah hal

ini adalah klaim yang bertentangan dengan semisalnya, dan

keputusan tanpa dalil?

Kemudian kami mengkaji pendapat Hammad bin Abu

Salamah yang menyatakan bahwa dalam hal ini terdapat

hukumah. lantas kami mendapati pendapat ini juga tidak

mempunlai dalil, sehingga wajib meninggalkannya. Karena tidak

ada dalil yang menunjukkan kebenarannya, sehingga ia adalah

klaim yang gugur.

Kemudian kami mengkaji pendapat Sa'id bin Al Musa5yib.

l-antas kami mendapatinya juga fidak mempunyai dalil yang

menunjukkan pendapat ini benar, sehingga tidak boleh

berpendapat dengan pendapat ini. Karena Allah S berfirman,

<4):a &bLQrl4\;'6 S
"Katakanlah, 'Tunjuklanlah bukfr kebenaranmu jika kamu

adalah orang wng benar'." (Qs. Al Baqarah [2]: 111)

Jadi, orang yang tidak mempunlni bukti atau dalil, maka

tidak boleh mengambil pendapatrya.

Kemudian kami mengkaji pendapat Abu Yusuf dan

sebagian sahabat kami yang menyatakan bahwa tidak ada denda

apapun terkait dengan janin budak perempuan, kecuali apa yang
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dapat mengurangi harganya. Lantas kami mendapatinya juga

adalah sebuah pendapat yang tidak mempunyai dalil atas

kebenarannya. Diriwayatkan secara shahih dari Nabi S terkait

dengan janin apa yang telah kami sebutkan.

Jika semua pendapat ini gugur, maka kita wajib melihat -
ketika para ulama berselisih pendapat- apa yang diwajibkan oleh

Allah @ kepada kita. Karena Allah @ berfirman,

" Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuafu,

maka kembalikanlah ia kepada Nlah (Al Qur'an) dan Rasul

(Sunnahnya)." (Qs. An-Nisaa' [4]: 59)

Maka kami pun melakukannya, lalu kami mendapati apa

yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim bin Al Hajjaj:

Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Kuraib mengabarkan kepada

kami, keduanya berkata: Waki' mengabarkan kepada kami, dari

Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Al Miswar bin Makhramah,

dia berkata: Umar bin Al Khaththab bermusyawarah terkait

dengan seorang perempuan yang melahirkan anaknya meninggal.

Al Mughirah pun berpendapat, "Akl menyaksikan Rasulullah #
memutuskan dalam kasus ini dengan memberikan seorang budak,

baik laki{aki atau perempuan." Umar lalu berkata kepadanya,

"Datangkanlah kepadaku orang yang ikut menyaksikan

bersamamu." Lalu Muhammad bin Salamah menjadi saksinya.

Dan apa yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Muhammad

AMullah Ath-Thalmanki, hnu Mufarril mengabarkan kepada kami,

Muhammad bin Ayyrb Ash-Shamut Ar-Raqqi mengabarkan

;i:;G fri Jy|-l# r,F cFp ug
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kepada kami, Ahmad bin Amr bin Abdul Khaliq Al Bazar
mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ma'mar Al Bahrani

mengabarkan kepada kami, Utsman bin Umar mengabarkan

kepada kami, Yunus bin Yazid mengabarkan kepada kami, Az-

Zuhri mengabarkan kepada kami, dari Sa'id bin Al MusaS4rib, dari

Abu Hurairah, dia berkata: Ada dua perempuan yang bertengkar,

lalu salah satunya melempar dengan batu, sehingga dia membtrnuh

lawannya berserta janin yang dikandungnya. Lalu mereka

melaporkan kejadian itu kepada Rasulullah $$. Beliau pun

bersabda, " Dijat janinn5n adalah seorang budak, baik lakiJaki atau

perempuan yang ditanggung oleh aqilah pelaku, dan anakrym

(anak korban) bisa mewarisinSn."

Hadits Al Mughirah dan Muhammad bin Salamah "Setiap

perempuan yang melahirkan anaknya dalam keadaan mati" secara

umum. Demikian juga dengan nash perkataan Rasulullah # dalam

hadits Abu Hurairah, bahwa diyat jarunnya adalah seorang budak,

baik laki-laki atau perempuan. Rasulullah #i tidak mengatakan

bahwa ini untuk janin perempuan merdeka. Jadi, tidak halal bagi

seorang pun menisbatkan perkataan kepada Rasulullah $,
padahal beliau tidak pemah mengucapkannya, dan mengabarkan

dari beliau dengan apa yang fidak pemah beliau kabarkan.

Barangsiapa yang melakukan hal ini, maka dia mengatakan atas

nama Rasulullah $ apa yang tidak pemah beliau katakan,

sehingga hal itu menyebabkannya masuk neraka.

Jika ada yang berkata, "sesungguhnya Rasulullah #t
memufuskan hal ifu terkait dengan janin perempuan merdeka."

Maka dikatakan kepada mereka, "Rasulullah $ memufuskan itu

terkait dengan janin perempuan Hudzal dari Lihpn yang bemama
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Mulaikah. Janinnya dibunuh oleh madu suaminya yaifu Ummu

Habib. Perbedaan diantara kalian dalam klaim kalian dengan hal

itu karena ia adalah janin perempuan merdeka dengan orang yang

berpendapat, bahwa ia karena janin perempuan Hu&al, atau

karena ia janin seorang perempuan yang bemama Mulaikah, atau

madu suaminya membunuhnya, atau karena sang pembunuh

namanya adalah Ummu Afif. Semua ini adalah batildan kacau."

2128. Masalah: Janin perempuan dzimmi.

Ada yang berpendapat, "Ganti rugi janin perempuan

dzimmi adalah sepersepuluh dari diyatrtya." Ini adalah pendapat

yang mereka qiyaskan terhadap pendapat mereka terkait dengan

taksiran seorang budak dengan lima puluh dinar. Pendapat ini jelas

keliru.

Pendapat yang benar menurut kami adalah ganti rugi janin

perempuan dzimmi juga berupa seorang budak, baik laki{aki atau

perempuan yang dibebankan kepada aqilah orang yang

memukulnya. Keluarga korban boleh meminta budak laki-laki atau

perempuan yang kafir, lalu diserahkan kepada orcmg yang berhak

menerimanya. Namun jika keduaduanya tidak ada, maka hams

membayar nominal harga salah safu dari kedua budak tersebut jika

ia ada -dan harga itu sesuai dengan budaknya-.

Apabila budak gnng dijadikan sebagai ganti rugi tidak ada

semuanya, maka cukup menyerahkan yang memungkinkan

walaupun paling sedikit. Karena tidak ada seorang pun yang boleh

menetapkan ganti rugi, kecuali berdasarkan nash atau ijma'.
Karena Rasulullah S bersabda,
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" Saungguhnya darah dan harb l<alian haram abs kalian."

Jadi, ganti rugi palitg sedikit yang sebanding dengan

seorang budak -jika ada- wajib bagi aqilah berdasarkan nash.

Sedangkan apa yang melebihinya tidak wajib, baik dengan nash

atau rjma'. Maka ia pun gugur, tidak boleh memutuskan

dengannya.

Apabila perempuan dzimmi memukul perempuan muslim

secara tersalah, lalu perempuan muslim itu keguguran, maka

aqilabnya dipaksa untr.rk membeli budak laki{aki atau budak

perempuan yang kafir. Dia tidak boleh membeli budak laki-laki

atau perempuan yang muslim- Budak perempuan yang kafir sudah

menctrkupi diladikan sebagai ganti rugi, baik pelaku dan aqilabnya

adalah sama-sama muslim atau sama-sama kafir. Karena yang

wajib adalah berupa seorang budak, baik laki-laki atau perempuan.

Sebagaimana Rasulullah $ memutusf<an {1ji i't@f;Aq,*:-V3

@ A- U "Dan tiadalah yang itu (At Qur'an)

menuntt kemauan haum nafsunya. Uapannya ifu tiada lain

hanyalah wahyt yang diqnhrykan (kepadanya)." (Qs. An-Najm

[53]: 34) " Dan frdaklah Tuhanmu lupa." (Qs. Maryaam [19]' 64)

Seandainya Allah @ menghendaki adanya ganti rugi budak

adalah budak perempuan mukmin, maka Rasulullah S tidak akan

melupakan menjelaskan hal ifu, sebagaimana beliau tidak pemah

lupa; atau beliau menjelaskan bahwa dalam hal itu mencukupi,

baik budak laki{aki atau perempuan.
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Keguguran yang menyebabkan berkurangnya harga
seorang budak perempuan, maka yang wajib diambir dari
hartanya, yang melebihi ganti rugi seorang budak. Karena
kekurangan ifu adalah harta yang terah dirusaknya, sehingga dia
wajib memberikan ganti rugi sesuai dengan apa yang telah kami
sebutkan.

2129. Masalah: Janin heuran.

Abdullah bin Rabi' mengabarkan kepada kami, hnu
Mufanij mengabarkan kepada kami, easim bin Ashbagh
mengabarkan kepada kami, hnu wadhdhah mengabarkan kepada
kami, Sahnun mengabarkan kepada kami, hnu Wahb
mengabarkan kepada kami, yunus bin yazid mengabarkan
kepadaku, dari Abu Az-Zinad, Az-ztrhridan Rabi,ah. Abu Az-zinad
berkata terkait dengan janin hewan, "Kami berpendapat bahwa
hewan yang sedang bunting ditaksir harganya, kemudian ia ditaksir
lagi setelah menggugurkan janinnya. Lalu kelebihan nominal harga
itu ditanggungkan kepada orang yang menyebabkan janinnya
keguguran."

Az-hhri berkata, "Menurut kami janin hewan harus diganti
dengan nominal harganya. Karena ia adalah harta diantara
beberapa harta." Rabi'ah berkata, "Menurutku terkait dengan janin
hewan tidak ada yang lebih baik daripada ijtihad seorang Imam.,,

Menurut kami pendapat yang sesuai dengan pendapat ini
adalah pendapat Abu Az-Zinad. Karena hal itu adalah findak
pidana terhadap harta, sehingga wajib mengganti dengan harga
yang sepadan dengannya.
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Sedangkan pendapat Az-Ztrhn dan Rabi'ah yang

menyatakan bahwa dalam hal itu terserah ijtihad seorang Imam

atau hakim tidaklah benar, karena tidak ada dalil yang

meruajibkanngn. Allah & dan Rasul Nya'$ tidak pemah

melegalkan seorang pun dari para Imam unhrk berijtihad dalam

mengambil harta dari seseorang dan diserahkan kepada orang lain.

Bahkan Allah & mengharamkan hal itu melalui lisan Rasul-

Nyu *. Jadi, tidak ada seorang pun yang boleh mengambil harta

seseorang lalu diberikan kepada yang lainnya. Kecuali berdasarkan

nash atau Uma'.

Diriwalatkan dari Malik dan Al Hasan bin Hai, bahwa ganti

rugi janin kuda adalah sepersepuluh harga induknya. Malik

berpendapat terkait dengan ganti rugi janin hewan adalah

sepersepuluh harga induknya. Semua ini bukanlah apa-apa,

karena ia merupakan qiyas, sedangkan qiyas semuanya batil-

2130. Masalah: Jika seorang kafir dzimmi membunuh

l<aftr dzimmi lainnya, kemudian sang pembunuh memeluk Islam

setelah membunuh korban atau sebelum korban itu meninggal,

maka Udak ada qishash yang wajib ditanggung oleh sang

pembunuh, karena Rasulullah $ bersaMa,

" Orang muknin tidak dibunuh (sebagai qishash) sebab

membunuh onng kafir."

.j;Kb'i;x-t:
l,
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Mereka berpendapat: DiJpt korban, jika wali korban

memilih diyat sebelum pelaku memeluk Islam, atau mereka

meminta tebusan kepadanya, kemudian dia memeluk Islam, maka

ganti rugi itu masih ditanggung olehnya unfuk mereka. Karena ia

adalah harta yang berhak mereka dapatkan darinya. Sedangkan

harta itu tetap wajib atas orang mukmin untuk orang kafir, dan

atas orang kafir unfuk orang mukmin-. Rasulullah $ meninggal

pada saat baju perang beliau digadaikan kepada seorang Yahudi

dengan tiga puluh sia'gandum yang beliau ambil unh.rk kebutuhan

makan keluarga beliau.

Jika korban yang dilukai juga memeluk Islam, kemudian dia

meninggal -sementara pelaku juga Islam-, maka qishash wajib

baginya. Karena kasus ini adalah seorang mukmin membunuh

mukmin lainnya. Rasulullah S bersaMa,

.g3[-:tik o-*'i.:r

"Darah onng-orang tlang beriman ifu sama."

Apabila seorang muslim melukai kafir dzimmi secara

sengaja lagi zhalim, lalu si kafir dzimmi ibt memeluk Islam,

kemudian dia meninggal karena luka tersebut, maka adanya

qishash dalam hal itu (iika) karena menggunakan pedang secara

khusus. Sementara ifu tidak ada qishash dalam kasus melukai

karena luka itu telah terjadi dan dalam hal ini juga tidak ada

qishash karena dia melukai orang kafir. Allah & berfirman, J;

V'e3i',Y'uS3-';i jA "Dan Allah sekali-kali tidak akan
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memberi jalan kepada oftng-oftng kaftr untuk memusnahkan

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

Jika kortan memeluk Islam, kemudian dia meninggal

karena sebuah luka, dimana biasanya orang yang terkena luka

seperti itu akan meninggal, berarti dia tertunuh secara sengaja -
sementara dia seorang muslim-, sehingga dalam kasus ini pelaku

dikenakan apa yang telah Allah & dat Rasul-Nya tetapkan atas

oftmg yang membunuh orcung mukmin-

Seandainya anak kecil atau orang gila melukai seseorang,

kemudian orang gila itu sembuh dan anak kecil itu baligh,

kemudian korban yang dilukai meninggal, maka tidak ada apa-apa

dalam hal tersebut, baik ditpt maupun qishash. Karena dia

meninggal karena luka yang sia-sia (tidak ada qishash dan diyatl,

tidak ada hukum baginya.

Jika ada yang berkata, "Kalian berpendapat terkait dengan

seseorang yang melempari kafir harbi, kemudian dia memeluk

Islam lalu meninggal, bahwa dalam kasus ini ada ditnt yang

ditanggung oleh aqilah. Bagaimana bisa kalian menetapkm di5nt

terkait dengan orang yang meninggal karena tindak pidana, yang

mana hal itu diperintahkan unfuk melakukannya, namun kalian

tidak menjadikan diWt terkait dengan orang yang meninggal

karena tindak pidana ini?"

Maka kami berkata, "Demikianlah yang kami katakan,

karena pelaku kejahatan dengan tindakan tersebut terkena khithab,

mukallaf,lagi ditetapkan dalam kasus pembunuhan secara tersalah

unhrk membayar kafant atau kafaral dan diyat dltanggung oleh

aqilalrnya. Sedangkan orang gila dan anak kecil tidak terkena

t
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khithab dan tidak pula mul<allaf secara syari'at terkait dengan
pembunuhan, baik secara sengaja atau tersalah, sehingga gugurlah
hukum apa yang telah keduanya lakukan. sedangkan korban tidak
berhak mendapatkan apapun. Namun apa yang dilakukan oleh
orang yang terkena khithab, juga sudah mukallaf, yang diperintah
lagi dilarang tidak bisa gugur."

seandainya orang yang berakal membunuh atau melukai,
kemudian dia gila. I alu korban yang terluka meninggal karena luka
tersebut, maka qishash tetap dijatuhkan kepada orang gila itu atau
di5nt yarry diambil dari hartanya, dan tidak ada tebusan dalam
masalah ini. Hal itu karena qishash telah wajib atasnya ketika dia
gila, dan hukum tindak pidana itu juga telah tetap baginya.
Terkadang hal ifu gugur darinya sebab dia kehilangan akal. Karena
hal itr-r tidak ditetapkan oleh nash AI Qur'an, sunnah dan ijma'.
Demikian juga hadd ditegakkan atasnya pada saat dia gira, yang
mana hal itu telah wajib baginya pada saat dia masih berakal.
Namun sebaliknya, hadd tidak ditegakkan atasnya pada saat dia
berakal, yang mana hal ifu dia lakukan pada saat dia gira, tidak ada
perbedaan dari beberapa ulama. Dan orang mabuk hukumnya
seperti orang gila.

213L. Masalah: Mematahkan tulang mayat.

Abdullah bin Rabi' mengabarkan kepada kami, Muhammad
bin Ishaq mengabarkan kepada kami, hnu Al A'rabi mengabarkan
kepada kami, Abu Daud mengabarkan kepada kami, Al ea,nabi
mengabarkan kepada kami, AMul Mtz bin Muhammad, yaitu Ad-
Darawardi mengabarkan kepada kami, dari sa'id, yaifu lbnu sa'id,
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dari Amrah binti Abdunahman, dari Aisyah, bahwa Rasulullah $
bersabda, 'Mematahkan fulang ma5nt seperti memahhkan fulang

onng Wng masih hidup. "

Hadits ini tidak diriwayatkan secara musnad, kecuali dari

jalur Sa'd bin Sa'id Al Anshari saudara Yahya bin Sa'id. Mereka

tiga bersaudara, yaifu Yahya bin Sa'id seorang Imam yarrg tsiqah,

Abdurabbih bin Sa'id, dia bukanlah apa-apa, dia juga bukan

termasuk bagian dari beberapa imam, dan Sa'd bin Sa'id, dia

periwayat yang dha'if, tidak bisa diladikan hujjah. Tidak ada

perbedaan dalam hal tersebut, sehingga batallah berpegangan

dengan hadits ini. Seandainya hadits ini shahih, maka kami akan

mengatakannya terkait dengan mematahkan fulang secara khusus.

Hal ini untuk pendapat ulama yang mengatakan, bahwa ini

mengandung makna memuliakan, karena ia mempakan klaim

tanpa dalil dan mengkhususkan tanpa bukti.

Barangsiapa yang melukai mayat, atau mematahkan

hrlangnya, atau membakamya, maka dalam hal ini tidak ada

apapun lnng wajib ditanggung pelakunya. -Sedangkan

pembunuhan, maka dalam hal ini tidak diragukan lagi-. ftapi
dalam kasus ini) dia bukanlah pembunuh. Adapun melukai dan

mematahkan tulang, walaupun dalam masalah ini ada perbedaan

pendapat, maka tetap wajib qishash, karena pertuatan tersebut

termasuk pelanggaran. Jika benar ijma' memutuskan bahwa dalam

hal ini tidak ada qishash, maka wajib dipending ketika adanya ijma'

ini. Jika tidak, maka Allah $ berfirman,

'3;ra3-C_,;r,

t-
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"Dan luka luka (pun) ada qishash-n3n." (Qs. Al Maa'idah

[5]' 45)

Sedangkan dalam kasus ini ada luka dan yang melukai.

Allah S berfirman,

${r#'41'6fr:
"Dan balasan suafu kejahabn adalah kejahabn tnng

sentpa." (Qs. AqrSy-rura I42l:401

Allah $ berfirman,

u3ii Y J2, *i;bl{t6,&e,;s.;i ;
" Oleh sebab ifu barangsiapa yang menyerang kamu, maka

sennglah dia, seimbang dengan sazngannp terhadapmu." (Qs.

Al Baqarah lzh 7941.

Sedangkan perbuatan yang dilakukan terhadap mayat ini

adalah kejahatan dan pelanggaran, sehingga dalam kasus ini

qishash wajib, kecuali ada ijma'yang melarangnya.

Jika ada yang berkata, "sesungguhnya Allah S berftrman,

'Dan luka-luka (pun) ada qishash-nya. Barangsiapa yang

melepaskan (hak qishash) nym, maka melepaskan hak itu (menjadi)

penebus dosa bagin5m; (Qs. Al Maa'idah [5]' 45) Dia juga

berfirman, 'Dan balasan suafu kejahatan adalah kejahabn yang

sentpa, maka barangsiapa memaalkan dan berbuat baik, maka

atas (tanggungan) Allah.' (Qs. Asy-Sy.ruraa t42l: 40)

Bukankah semua ini menunjukkan terhadap orang yang masih

hidup?"
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Maka kami berkata: Ini tidak bisa dijadikan hujjah oleh

kalian karena beberapa hal:

Pertama, perintah qishash dan membalas kejahatan

adalah umurn, kemudian Dia mengkhususkan dengan ampunan

dan melepaskan hak qishash kepada sebagian orang yang menjadi

korban kejahatan bukan sebagian yang lain.

Kedua, Allah & tiaat melarang dengan firman-Nya , ;3
ii t;t('^z- # + 1'i6 " Barangsiapa yang melepaskan (hak

qishash) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa

baginya;' (Qs. Al Maa'idah [5]: 45) tdak pula dengan firman-N5ra,

ii'J;,afi,'Cii6l l#" Maka memaalkan dan berbuat

baik, maka pahalanya atas (tanggungan) Allah." (Qs. AsySyruraa

l42l: 40l. untuk melakukan qishash yang wajib bagi orang yang

tidak memaafkan dan tidak pula melepaskan qishash. Seperti

orang gila dan anak kecil, sehingga mayat termasuk ke dalam

keumuman ini.

Ketiga, yaitu Allah & berfirman, "Maka barangskpa

memaalkan dan berbuat baik..." (Qs. Asy-S!ruuraa [42]: 40) Dia

juga berfirman, " Barangsiapa yang melepaskan (hak qishash)

nya..." (Qs. Al Maa'idah [5]: 45) Allah & tidak berfirman, "Jika

korban yang terluka memaafkan secara khusus", Dia juga tidak

berfirman, "Barangsiapa yang melepaskan hak qishash dari

golongan orang-orang yang memaafkan secara khusus." Tetapi

Allah @ memerintahkan secara global, sehingga boleh pemaafan

seorang korban dan melepaskan hak qishashrtya apabila dia

termasuk orang yang boleh memaafkan dan melepaskan hak
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qishash. Dan boleh pemaafan seortrng wali apabila pemaafan dari
korban batal dan tidak bisa melakukan ifu.

Mayoritas hadirin yang menentang kami berpendapat
potong tangan sebagai hukuman bagi orang yang mencuri
sebagian kafan mayat -dan inilah yrang kami ambil- dan bagi orang
yang menuduh zina kepada mayat.

Diantara ulama ada yang berpendapat hadd bagi orang
yang berzina dengan mayat. Ulama membedakan antara pendapat
mereka dari hal tersebut dan qishash baginya karena melukai atau
mematahkan fulang. Ini bukanlah qiyas, karena ia bukanrah
sebagian untuk sebagian yang lain. Bahkan semuanya adalah bab
yang sama. Barangsiapa yang melakukan perbuatan, yang mana
nash mewajibkan hukuman terhadap orang yang melakukan
perbuatan tersebut, maka wajib melaksanakan hukuman itu
terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut.

Ini adalah pendapat yang dikokohkan dengan kajian
kembali, serta Al Qw'an dan As-Sunnah menguatkan
keabsahannya. Dalam masalah ini kami tidak mengetahui
pendapat seorang sahabat pun yang melarangnya. L-alu bagaimana
bisa ijma' dari mereka semua sepakat unfuk melarangnya? Ini
adalah perkara yang tidak ada jalan untuk mewujudkannya
selamanya. Seandainya ia benar, maka ia pasti ada tanpa
diragukan lagi dan tidak akan sarnar. Jadi, yang wajib adarah
kembali kepada apa yang diwajibkan oleh Al eur'an dan As-
Sunnah, -walaupun tidak diketahui seorang pun yang berpendapat
dengan itu- apabila Udak ada ijma' yang pasti dengan
mengkhususkan nash rni atau me-nasal<haya.
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2733- Masalah: Perurakilan dalam melaksanakan

qishash.

Perintah unli untuk mengambil qishash boleh,

karena adanp beberapa dalil:

Perbma, firman Alhh e, " Dan tolong.menolonglah

l<amu dahm (mengerjal<an) kebajil<an dan bkwa." (Qs. Al
Maa'idah I5l:21Sdangkan qishash adalah kebajikan dan takwa,

sehingga tolong-menolong di dalamnla adalah wajib.

Kdua, apa lnng diriwaptkan secara shahih dari
Rasrrlullah $ tentang p€rintah beliau unhrk menggishash seorang

Yahudi yang memecahkan kepala budak perempuan

menggunakan bafu. Maka perintah beliau ifu bersifat urnurn

kepada setiap orculg yang hadir saat itu.

Ketiga, ijma' para ulama yang men5ntakan bahwa apabila

seoftmg pemimpin menetapkan bagi dirinya apa yang ditetapkan

bagi seorang wali, berupa pembunuhan sebagai qishash, maka dia

boleh memerintahkan orcmg yang membunuhnSra. Pemimpin

adalah salah satu uali diantara beberapa wali, sehingga tidak boleh

mengkhususkanryn dengan hal ifu tanpa vuali yang lainnya.

Apabila hal itu demikian, maka boleh. Apabila wali yang

berfiak mengambil qishash memerintahkan seseorcng unfuk meng-

qishash,lalu dia sendiri pergr, maka orang yang diperintah unfuk

mengAishash boleh melakukan qishash pada saat unli itu tdak
ada. Karena qishash itu uajib berdasarkan perintah Allah & da.,

RasulN/a #. Dun seorang wali dalam hal itu tidak disyaratkan

tidak ada. Allah @ berfirman, " Dan frdaMah Tuhanmu lupa." (Qs.

Ma4zam [19]' 64)
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Jika seorang wali sedang bepergian kemudian dia

memaafkan, maka maafnya itu bukanlah apa-apa, dan tidak ada

apa-apa atas pembunuh. Maaf dari uali tidak sah, kecuali maafnya

itu sampai kepada orang yang diperintah unfuk melakukan qishash

dan sah menumtnya.

Dalilnya adalah Allah & membolehkan orang lrang

diperintah unh.rk melakukan qishash dan bermusyawarah dengan

orang yang memerintahkan dalam hal tersebut. Allah iuga

membolehkan baginya darah orang yrang ditunhrt qishash darr

anggota badannya secara yakin tanpa diragukan lagi.

Apabila wali memaafkan tanpa sepengetahuan orang yang

diperintah untuk mengaishash, berarti dia melakukan

kemudharatan, dan orang yang melakukan kemudharatan, berarti

dia melakukan pelanggaran, dan orang yang melalmkan

pelanggaran adalah orang yang zhalim.

Rasulullah S bersaMa,

'G; nlb 6'AJ;
" Orang yang mengambil hak orang lain secara zhalim fidak

mempunyai hak."

Jadi, maaf dari orang yang melakukan kemudharatan yang

mumi tidak mempunyai hak, dan ia bukanlah maaf yang

dianjurkan oleh Allah & dan Rasul-Nya $. Karena maaf yang

dianjurkan oleh Allah & dan Rasul-Nya $ adalah ketaatan,

sedangkan maaf orang yang melakukan kemudharatan adalah

sebuah kemaksiatan, dan kemaksiatan bukanlah sebuah kataatan-
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Maaf setelah adanya perintah adalah maaf yang menyelisihi maaf

yang Allah S perintahkan lagi dianjurkan. Karena selain itu adalah

batil, sebab Rasulullah $ bersabda,

" Barangsiapa Wng melakukan amalan tanpa berdasarkan

peintah kami, maka amalan ifu tertolak."

Jadi, maaf itu tidak bisa ditetapkan karena orang yang

memaafkan, sementara pelaku tetap wajib dijishash.

Seandainya dia mengufus seseorang unfuk menemui orang

yang diperintahkan untuk menggishash. maka tidak ada ketenfuan

hukum baginya, kecuali utusan ifu sampai kepadanya. Jika dia

sudah sampai dan sah, kemudian orang yang memaafkan lazim,

maka jika orang yang diperintah membunuh pelaku sebagai

qishash setelah adanya khabar terkait dengan maaf dari wali,

berarti dia adalah pembunuh secara sengaja, atau mengkhianati

janji, dan dia wajib dijishash.

Demikian juga jika orang yang memerintahkan gila, tidak

ada bedanya. Maka melakukan qishash hukumnya adalah wajib,

sebagaimana yang telah dia perintahkan.

2134. Masalah: Barangsiapa yang memotong penis

khuntsa musykil dan vaginanya, baik dia berkata, "Aku

perempuan" atau dia berkata, "Aku laki-laki", maka wajib qishash-

Karena ifu adalah anggota badan yang dinamakan penis dan

\, itl';i rlL'r;ue'F";
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vagina. Demikian juga jika seorang perempuan memotong kedua

bibimya, tidak ada bedaqn.

Barangsiapa yang mempunyai gigi lebih atau jari lebih, lalu

ada seseorang yang memotongnya, maka dia harus di-qishash

karenanya, yaihr giginya yang lebih sempa dengan gigi kortan dan

jarinya yang lebih senrpa dengan jari korban. Karena itu tetap

dinamakan gigi dan jari. Tidak ada bedanya antara orang yang di-

qishash hanya tersisa empat jari sementara orang yang menunfut

qishash tersisa lima jari, dengan orang yang jarinya dipotong, yang

mana dia tidak mempunyai jari kecuali jempol -dan jempolnya itu

adalah jarinya yang normal-. Tidak ada perbedaan pendapat

tentang qishash dalam hal itu. Kemudian orang yang menunfut

qishash tersisa empat jari, sedangkan orang yang di-qishash tlidak

mempunyai jari safu pun. Demikian juga dengan masalah gigi Udak

ada bedanya.

2135. Masalah: Para wali berebut ingin menjadi wali

dalam pelaksanaan qishash.

Apabila para wali berebut inEn menjadi wali dalam

pelaksanaan qishash, maka dikatakan kepada mereka, "Jika kalian

sepakat mengusung seseorang dari kalian atau orang lain, maka ihr

untuk kalian. Namun jika tidak, maka kami akan mengundinla

diantara kalian. Lalu siapa pun diantara kalian yang undiannya

keluar, maka dia menjadi wali qishash." Ini adalah pendapat As1r

Syafi'i rahimahullah.

Dalilnrc adalah sebagian mereka tidak lebih utama dari

sebagian yang lain, dan tidak mungkin ada dua orang lnng
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menjadi unli dalam qishash se@ra bersamaan- Karena pasti dari

salah satun3p atau dari selain keduanla menggugurkan perintah

keduanp. Dan tidak ada jalan untuk wali Snng ketiga. Perintah

selain kedtnn5n unfuk melakukan qishash dapat menggugwkan

hak keduanp secara bersamaan terkait dengan kepuhrsan yang

mereka kuasai. Jadi, dalam masalah ini cara yang tepat adalah

mengadakan undian yang dapat menggugurkan hak salah satunya

dan menetapkan hak yang lainnYa-

Tidak boleh menggugurkan hak orang yang mempunyai

hak, kecuali darurat yang dapat menghambat unfuk menunaikan

hak. Apabila keadaannya sudah demikian, maka hal tersebut gugur

(dengan sendirinya). Karena Allah @ berfirman,

"Padahal sesunggwhn5n Allah telah menielaskan kepada

kamu apa Wng dihanmkan-Nya alasmu, kecuali apa Wng

terpaksa lamu memakann5m. "(Qs. Al An'aam [6]: 119)

Kami diharamkan melarang hak keduanya- Namun kami

terpaksa menggugurkan hak salah satu dari keduanya, karena

tidak ada jalan lagi unhrk melakukan selain ihr, dan kami Udak

terlalu penting unfuk menggugurkan hak keduanp secara

bersamaan, sehingga kami tidak boleh -selama tidak terpaksa,

sehingga ia batal- untuk memerintahkan selain keduanln tanpa

kerelaan dari mereka.

Kami juga tidak boleh menetapkan salah sahrnya dan

menggugwkan yang lainnya. Demikian itu adalah berat sebelah,

sehingga menimbulkan kecurangan dan pilih kasih. Maka dalam

A.s;*'u$y@i;e F|#6
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hal ini wajib adanya pengundian, karena keadaan darurat

menyebabkan untuk melakukannya. Tidak boleh menetapkan

sebuah perkara sehingga keduan3n sepakat. Karena dalam hal ifu

dapat mencegah hak keduanya secara bersamaan, dat ini tidak

boleh.

2L36. Masalah: Barangsiapa yang menakut-nakuti orang

lain, lalu dia memotong betisnya, pundaknya dan hidungnya,

kemudian membunuhnya, maka wali korban boleh melakukan

semua itu kepadanya, kemudian membunuhnya- Dia juga boleh

membunuhnya tanpa harus melakukan semua itu. Dia juga boleh

melakukan sebagian apa yang telah dilakukan pelaku dan tidak

melakukan sebagian yang lain, dia tidak pula membunuhnya, tetapi

dia memaafkannya.

Dalilnya adatah semua perbuatan tersebut wajib dia (wali

korban) lakukan sebagai qishashberdasarkan apa yang telah kami

sebutkan sebelumnya. Dan dia juga dianjurkan untuk memaafkan

dari semua itu dan sebagiannya saia. Maka apa pun haknya yang

ingin dia lakukan, maka dia boleh melakukannya, dan apapun

haknya yang ingin dia tinggalkan, maka dia boleh

meninggalkannya.

Asy-Syafi'i berpendapat, "Wali boleh memotong lengannya

dan membunuhnya. Namun jika dia tidak mau membunuhnya,

maka hal ihr tidak boleh."

Pendapat ini keliru karena ia adalah pengkhususan yang

tidak mempunyai dalil.
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Jika dia berkata, 'Hal ifu menyiksanya." Maka kami
berkata, 'Benar, lalu mau apa? Apabila Allah $ membolehkan

unhrk menyiksanya, lalu dia melakukan sebagian apa lrang
dibolehkan baginya dan memaafkan sebagian yang lain, berarti dia

telah melakukan yang terbaik dalam hal itu, dan tidak melakukan
pelanggaran. Kami tidak pemah mendapati Allah S mauajibkan

unfuk memenuhi hak semuanya, narnun Dia melarang memaafkan

sebagiannla."

Bahkan ada nash shahih yang menyelisihi pendapat Asy
Syafi'i secara keselurahan, yaifu perbuatan Rasulullah $ terhadap

kaum Uraniyyin (kaum murtad lrang memerangi Nabi $), karena

beliau memotong tangan dan kaki mereka, kemudian beliau

mencungkil mata mereka sebagai qishash karena apa yang telah

mereka lakukan terhadap pam pengembala herruan zakat- Lalu

beliau membiarkan mereka di tempat yang panas, mereka

meminta air minum, narnun mereka tdak diberikan hingga

meninggal.

Allah & berfirman,

'i(s-{iAfil;e'{i '0*6

" Saungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri
teladan yang baik bagimu." (Qs. Al Ahzaab [33]: 21)

Kami telah menyebutkan hadits ini berikut sanadnya dalam

pembahasan 5rang lalu, sehingga tidak perlu mengulanginya lagi.

Kami membatalkan perkataan orang yang berkata dengan dusta,
"Perbuatan ini dari Rasulullah $. Karena itu, mutilasi boleh."
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2L37. Masalah: Barangsiapa memotong jari orang lain

secara sengaja, lalu korban menunfut qishash, maka kami akan

menggishash*rya karenanya berdasarkan apa yang telah kami

sebutkan sebelumnya. Apabila tangan itu berpen5akit lalu ia
hilang, dan korban pun sembuh, maka korban boleh melakukan

qishash pada tangan, karena tangannya dipotong secara zhalim'

Demikian juga jika dia melukainya dengan luka mudhihah

fiuka di kepala hingga terlihat tulangnya) secara sengaja, lalu

karena luka itu penglihatannp hilang, maka pelaku digishash

dengan melukai secara mudhihah dan menghilangkan

penglihatannya secara bersamaan. Demikian juga dalam setiap

kasus. Seandainya korban meninggal karena itu, maka pelaku

dibunuh. Karena semua ifu timbul dari tindakan yang melanggar.

Asy-Syafi'i berpendapat, "Menyegerakan qishash karena

jari dan h*a mudhihah benar. L-alu jika korban meninggal setelah

itu, maka qishash pembunuhan wajib. Sedangkan penglihatan dan

tangan yang hilang, maka dalam kasus ifu hanya terdapat diyat

saja."

Pendapat ini keliru dan jelas kontradiktif. ndak ada

perbedaan akibat dari tindakan pidananya, baik meninggal atau

hilangnya anggota badan. Karena hal itu tidak dibedakan oleh nasr5

Al Qur'an, Sunnah, ijma', kajian, qiyas dan pendapat sahabat

Nabi $.
Jika seorang korban memotong telapak tangannya sendiri,

karena khawatir penyakitnya menjalar, maka pelaku tindak pidana

tidak menanggung apa puo, karena tangannya hilang sebab

keinginan dari diri si pemotong, bukan karena perbuatan sang
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pelaku -dan kalau saja dia memibiarkannya, maka tangannya

sembuh-.

Jika seseorang memotong ujLmg jari yang bercabang dua,

maka jika dia memotong semuanya dari pangkalnya, maka kedua

ujung jarinya harus dipotong seperti itu juga. Jika dia memotong
jari jemari namun kedua ujung jari tidak sampai terpisah, maka dia
juga dipotong seperti ifu, tidak boleh lebih, dan dia tidak perlu
membayar ganti rugi pada ujung jari yang kedua. Karena Allah &
berfirman,

e3ii Y J4- rtr;'tt:'?\i "# Cs;t ;S
" Oleh sebab ifu barangsiapa yang menyerang kamu, maka

seranglah dia, seimbang dengan serangannya terhadapmu." (Qs.

Al Baqarah I2l L94l

Jadi, yang wajib adalah besi (yang telah dipanaskan)

diletakkan kepadanya sebagaimana dia meletakkannya, kemudian

dia disakiti sebagaimana dia menyakiti, tidak lebih.

Allah S berfirman,

6-i3i4i{6i1LVU,SS
" (Tetapf janganlah kamu melampaui batas, karena

Allah tidak menytkai orang-orang yang melampaui

babs." (Qs. Al Baqarah [2]: 190)
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Asy-Syafi'i berpendapat, "Korban berhak mengambil

qbhash terkait dengan jari, sedangkan dalam masalah jari yang

lebih dia hanya berhak mendapatkan hukumah."

Hukumah adalah memberikan harta sebagai ganti rugi.

Sedangkan harta sendiri adalah haram kecuali berdasarkan nash

atau ijma'.

2L38. Masalah: Barangsiapa yang merobohkan sebuah

rumah yang di dalamnya ada seseorang atau menyabetnya dengan

pedang -sementara dia sedang tidur- hingga kepalanya terpenggal;

atau pelaku berkata, "Aku merobohkan sebuah mmah, dan dia

meninggal setelah itLl" atau dia berkata, "Aku menyabetnya

dengan pedang saat dia telah meninggal", maka ucapan itu tidak

dianggap. Para walinya tidak perlu bersumpah dalam hal itu, dan

pelaku wajib di-qishash sesuai dengan apa yang telah dia lakukan-

Karena mayat ihr diyakini hidup hingga dia benar-benar meninggal-

Orang yang mengklaim dia meninggal adalah orang yang

mengklaim kebatilan dan mengalihkan keadaan. Klaim tidak

dianggap kecuali ada bukti.

2L39. Masalah: Barangsiapa yang terluka, dimana dia

bisa meninggal karena luka seperti itu, lalu dia berobat dengan

racun, kemudian dia meninggal, maka qishash ditanggung oleh

pembunuh. Karena walaupun dia meninggal sebab perbuatannya

sendiri dan perbuatan selainnya, maka keduanya adalah

pembunuh. Sedangkan pembunuh wajib menanggung qishash -
walaupun orang lain melemparkannya-. Jika wali memilih dQat,
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maka diyat semuanya ditanggung olehnya berdasarkan apa yang

telah kami sebutkan.

L-_
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KITAB DTYAT, SUMPAH DAN

MEMBUNUH PETAKU KEIAHATAN

Abdullah bin Yusuf mengabarkan kepada kami, Ahmad bin

Fath mengabarkan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa

mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Muhammad mengabarkan

kepada kami, Ahmad bin Ali mengabarkan kepada kami, Muslim

bin Al Hajjaj mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Rafi'

mengabarkan kepada kami, AMurrazzaq mengabarkan kepada

kami, hnu Juraij mengabarkan kepada kami, Abu Az-Zubair

mengabarkan kepadaku, bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah
berkata, "Rasulullah S memutuslan di5nt atas setiap kandungan.

Kemudian beliau menetapkan bahwa tidak boleh menjadi wali

seseorang tanpa izinnya."
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Dengan jalur ini sampai kepada Muslim' Qutaibah

mengabarkan kepada kami, Al-Laits mengabarkan kepada kami,

dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al Musayiyib, dari Abu Hurairah,

dia berkata, "Rasulullah $ memufuskan terkait dengan janin

seorang perempuan bani Uhyan yang keguguran dalam keadaan

meninggal, dengan diyat berupa seorang budak, baik lakiiaki atau

perempuan. Kemudian perempuan yang terkena hukuman ifu
meninggal, maka Rasulullah S memutuskan bahwa warisannya

untuk anak dan suaminya, sedangkan diyat ditanqgung oleh ahli

ashabahrrya."

Dengan jalur ini pula sampai kepada Muslim: Ishaq bin

Ibrahim Al Hanzhali mengabarkan kepada kami, Jarir bin Abdul

Hamid mengabarkan kepada kami, dari Manshur bin Al Mu'tamir,

dari hrahim An-Nakha'i, dari Ubaid bin Nadhlah, dari Al Mughirah

bin Syu'bah, dia berkata, "Ada seorang perempuan yang memukul

madu suaminya dengan tiang tenda -saat ihr dia sedang hamil-,

lalu dia membunuhnya. Salah satunya dari bani Lihyan. Lalu

Rasulullah 6$ menjatuhkan diyat korban kepada ahli ashabah

pelaku, dan denda janin unhfi kandungannya. Seseorang dari ahli

ashabah pelaku berkata, 'Apakah kami menanggung diyat orang

yang tidak bisa makan, tidak bisa berbicara, dan tidak menjerit.

Bukankah orang seperti ifu fidak ada ganti rugi apapun?'

Rasulullah S lalu bersabda, Apakah itu kalimat bersajak

sebagaimana ajak bangsa Arab?'." Al Mughirah melanjutkan,

"Kemudian beliau menanggung diyatkepada mereka. "

Jadi, di5nl karena pembunuhan secara tersalah dan ganti

rugi janin yang wajib karena pengguguran janin ditanggung oleh

aqilah pembunuh dan pelaku kejahatan, berdasarkan keputusan
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dari Rasululluh #. Rasulullah # jtSu telah menjelaskan siapakah

aqilah yang menanggung dipt pembunuhan secara tersalah ifu

dan denda janin untuk janin. Mereka adalah para wali pelaku

kejahatan, yaitu orang-orang yang menjadi ahli ashabahrrya. Dan

tanggungan dQat mereka yang paling puncak adalah janin, sesuai

dengan apa yang telah kami sebutkan di atas bahwa Rasulullah S
memutuskan diyatbagi setiap kandungan.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa aqilah tersebut

menanggung ditnt.Hanya saja ini menyelisihi Utsman Al Batti,

diriwayatkan darinya, bahwa dia berkata, "Aku tidak tahu siapa

aqilah itu?" dan diriwayatkan juga darinya bahwa dia berpendapat

sebagaimana pendapat kami.

Mayoritas ulama berkata: Atsar ini bisa diladikan sandaran

karena ke-shahihannya, dan ada juga atsar yang selain ini, tidak

apa-apa menyebutkan sebagiannya, walaupun isinya tidak dapat

dijadikan hujjah, tetapi hanya agar diketahui: Muhammad bin

Nubat mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Nashr

mengabarkan kepada kami, Qasim bin Ashbagh mengabarkan

kepada kami, hnu Wadhdhah mengabarkan kepada kami, Musa

bin Mu'awiyah mengabarkan kepada kami, Waki' mengabarkan

kepada kami, hnu Abi laila mengabarkan kepada kami, dari Asy-

Sya'bi, dia berkata, "Rasulullah $ menjatuhkan diSnt orang

Quraisy kepada orang Quraiys lainnya, dan diyat orang Anshar

kepada orang Anshar lainnya."

Humam mengabarkan kepada kami, Abdullah bin

Muhammad bin Ali Al Baji mengabarkan kepada kami, AMullah

bin Yunus mengabarkan kepada kami, Baqi bin Makhlad
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mengabarkan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah

mengabarkan kepada kami, Hafsh bin Ghiyats mengabarkan

kepada kami, dari Al Hajjaj bin Arthah, dari Al Hakam bin

Miqsam, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Rasulullah S memberi

ketetapan diantara kaum Muhajirin dan Anshar, bahwa mereka

mananggung aqilah diantara mereka, menebus tawanan mereka

dengan makruf, dan berdamai diantara manusia."

Riwayat yang pertama munqathi' dan dalam jalur

periwayatannya ada lbnu Abi Laila, dia buruk hapalannya.

Sedangkan yang kedua, di dalamnya ada Hajjaj bin Arthah, dia

saqith, dan Miqsam, dia dha'if.

Jika ada yang berkata: Bagaimana bisa seorang aqilah

menanggung kesalahan orang lain? Padahal Allah & berfirman,

UA sr:-;rs 3j 7; r4; I *" Lu #71
" Dan tidailah seorz,ng membuat dosa melainkan

kemudharatannya kembali kepada dirinya sendii; dan seorang

yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain." (Qs. Al

An'aam [6], 164l

Allah & jugu berfirman,

" Tiap-tiap dii bertanggung jawab atas apa yang telah

diperbuah5n " (Qs. Al Mudatstsir [74]: 38).

Dalam masalah ini Rasulullah $ bersabda sebagaimana

vang dikabarkan oleh Abdullah bin Rabi' At-Tamimi, Muhammad

1;$ ,*rt "#?
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bin Mu'awiyah Al Hasyimi mengabarkan kepada kami, Ahmad bin
Syu'aib mengabarkan kepada kami, Hanrn bin Abdullah

mengabarkan kepadaku, Syaqiq mengabarkan kepada kami, Abdul
Malik bin Abhar mengabarkan kepadaku, dari Ziyad bin laqith,
dari Abu Rimhah, dia berkata: Aku pemah datang menemui
Rasulullah $ bersama ayahku. Beliau bertanya, " Siapa Jnng
bersamamu ini?' Ayahku menjawab, "Anakku, aku menjadi

saksinya." Beliau bersabda, "Ingatlah, engkau tidak
bisa mempertanggungjawabkan kejahatanmu kepadanya, dan dia
juga tidak bisa mempertanggungiawabkan kejahatannya.

kepadamu."

Abdullah bin Rabi' mengabarkan kepada kami, Muhammad

mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Mu'awiyah mengabarkan

kepada kami, Ahmad bin Syr'aib mengabarkan kepada kami,

Mahmud bin Ghailan mengabarkan kepada kami, Bisyr bin As-Siri

mengabarkan kepada kami, Sufuan mengabarkan kepada kami,

dari Asy'ats, yaifu hnu Abi Asy-Sya'tsa', dari Al Aswad bin Hilal,

dari Tsa'labah bin Zahdam Al Yarbu'i, dia berkata: Ketika
Rasulullah $ berpidato, datang beberapa orang dari kalangan

Anshar, lalu mereka berkata, "Wahai Rasulullah, mereka adalah

Bani Tsa'labah bin Yarbu', pada masa jahiliyah mereka
membunuh si Fulan." Nabi $ bersabda -dan beliau mengeraskan

suaranya-, "Ketahuilah, s*eoftrng tidak bisa mempertanggung-
jawabkan kejahaknnya kepada orang lain."

Dengan jalur ini pula sampai kepada Muhammad bin
Ghailan, Abu Daud Ath-Thayalisi mengabarkan kepada kami,
Syu'bah mengabarkan kepada kami, dari Asy'ats bin Abi Asy
Sya'tsa', dia berkata: Alm mendengar Al Aswad bin Hilal, dia

\-
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menceritakan dari seorang lelaki dari Bani Tsa'labah bin Yarbu',

bahwa sekelompok orang dari Bani Tsa'labah bin Yarbu' datang

menemui Nabi S, lalu seorang lelaki berkata, "Wahai Rasulullah

mereka adalah Bani Tsa'labah bin Yarbu', mereka telah

mernbunuh seorang sahabat Rasulullah $." Nabi $ bersabda,

"saeomng tidak bisa mempertapggungiawabkan kej,ahatannSn

kepada omng lain."

Maka kami menjawab: Beberapa hadits ini -walaupun

dalam sanadnya saling bertentangan-, namun maksudnya shahih.

Sedangkan beberapa ayat yang telah kalian sebutkan itu sudah

cukup, karena ia sesuai dengan maksud beberapa hadits ini.

Kemudian kami berkata: Benar, Allah & memufuskan

bahwa uA ::tb| 3i1;W 1 -i;'JL #371 " Dan tidaHah

seonng membuat dosa melainkan kemudharabnnJn kembali

kepada diinya sendiri; dan seonng tnng berdosa tidak akan

memikul dosa orang lain." (Qs. Al An'aam t6]: 164) dan [, fn 3f

U ::K " Tiap-tiap manusia terikat dengan apa wng

dikerjal<anng." (Qs. Ath-Thuur l52l 2ll.

Memang benar, seseorang tidak bisa mempertanggung-

jawabkan kejahatannya kepada seseorang pun, dan manusia tidak

bisa mempertanggungjawabkan kejahatannya kepada yang

lainnya. Tetapi Dzat yang mengatakan semua ini dan memufuskan

dengannya juga berfirman,
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" Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang l<amu khilaf

pdanya, tehpi 6png ada doa4n) apa yang disengaja olel't

hatimu." (Qs.Al Ahzaab t33l: 5)

Dia mengabarkan kepada kita melalui lisan hamba dan
ufusan-Nya $, bahwa Dia memaafkan kita karena kekeliruan dan

kekhilafan kita. Disamping ih,r, Dia mewajibkan ditnt terkait

dengan pembunuhan secara tersalah dan kafant dengan

memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berfurut-furut bagi

orang yang tidak sanggup membayar kafant.

Dia juga meurajibkan melalui lisan utusan-Nya # terhadap

alli ashabah pelaku pembunuhan secara tersalah dan keluarganya

yang mana dia bemasab kepada mereka, dtyat pembunuhan

terhadap orang mukmin secara tersalah, dan denda janin yang

wajib dalam masalah janin. Semua ini adalah pendapat yang benar

dan semua ini adalah hukum yang wajib. Sebagiannya dipadukan

kepada sebagian yang lain, dan yang paling sedikit dikecualikan

dari yang paling banyak.

Tidak boleh bagi seorcmg pun mengambil sebagian

perintah-N5a tanpa sebagian yang lain, dan melaksanakan
sebagian hukum Rasulullah # tunpu sebagian yang lain. Karena

semuanya adalah fardhu dan hak. ndaklah sebagian darinya lebih

utama diikut daripada sebagian yang lain. Tidak ada nash dan

Uma' llang menjelaskan tentang pembunuhan secara sengaja.

L-_

At Muhatla - tgil

-{



ndak boleh memaksa seseorang untuk menanggung kejahatan

orang lain, kecuali diwajibkan oleh nash dan ijma'.

Jadi kami wajib memahami siapa ashabah, keluarga dan

wali, yaihr orang-orang yang Allah & wajibkan atas merel<a diyat

dalam masalah pembunuhan secara tersalah. [-alu kami mendapati

para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini,

Sekelompok ulama berpendapat: Aqilah adalah mereka

yang terdapat dalam saht diormn (golongan atau kelompok) yang

menanggung dtpt sebagaimana Humam mengabarkan kepada

kami, Ibnu Mufarraj mengabarkan kepada kami, hnu Al A'rabi

mengabarkan kepada kami, Ad-Dabari mengabarkan kepada kami,

Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, dari Ma'mar, dia berkata:

Aku mendengar Az-Ztrhn -atau telah sampai kepadaku darinya-

bahwa dia berkata, "sepertiga dan di bawahnya, khusus dalam

hartanya." Maksudnya adalah harta pelaku kejahatan. Sedangkan

denda yang melebihi itu ditanggung oleh ahli diwan (kerabat atau

golongan yang menanggung dilpttyal.

Dengan ini, Abu Hanifah dan ulama fikih Hanafi berkata,

"DiWt dalam pembunuhan secara tersalah ditanggung oleh aqilah

selama tiga tahun, dimulai dari hari ditunaikannya. Aqilah adalah

ahli diwan, diyat ihr diambil dari pemberian mereka, sampai

seseorang dari mereka terkena diyat sebesar empat dirham atau

tiga. Namun apabila dia terkena lebih besar lagi, maka yang

menanggungnya adalah ikatan nasab yang paling dekat kepada

mereka, dari kalangan ahli diumn. Apabila sang pembunuh bukan

termasuk ahli diwan, maka diyat dwaiibkan atas aqilah<rya -mulai

dari yang terdekat dan setenrsnya- selama dalam tiga tahun, dan
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ditanggungkan ke kerabat yang paling dekat kepada mereka dalam

segi nasab, sehingga seseorang terkena di5at sebesar tiga dirham

atau empat."

Sufi7an Ats-Tsauri berkata, " Di!/at ditanggung oleh

beberapa orang yang ada dalam A'thibh (lembaga yang dibentuk

oleh Umar unfuk menanggung denda orang yang tdak
mempunlni kerabat)."

Al Hasan bin Hai berkata, "Diptditanggung oleh beberapa

orang lnng menanggung dijnt pembunuhan."

Al-l-aits bin Sa'd berkata, " DAat ditanggrrng oleh

pembunuh dan kaum yang mana di5nt bisa diambil dari mereka.

Sedangkan kaumnya tidak menanggung apa pun."

Malik berkata, " Ditnt ditanggung oleh beberapa kabilah,

yang kuyu sesuai dengan kemampuannya dan yang ada di

bawahnya sesuai dengan kemampuannya pula. Diyat wali

ditanggung oleh ahli aqilah, baik mereka mau atau tidak mau.

Mereka adalah ahli dionn, atau orang-orang yang menanggung.

Orang-orang saling menanggung diyat pada masa Rasulullah *
dan Abu Bakar. Sedangkan diwan ada pada masa Umar bin Al

Khaththab. Apabila seseorang memutuskan pergi dari pedalaman

menuju sebuah desa atau kota dan sebagainya dari beberapa ibu

kota, lalu dia tinggal dan menetap di sana, maka menurutku diyat-

nya ditanggung oleh penduduk desa tersebut. Namun jika

penduduk desa itu tidak ada yang mau menanggung diyatrtya,

maka lang menanggungnya adalah orcu'rg-orang yang paling dekat

dengan kabilahnya."
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Asy-Syafi'i, Abu Sulaiman dan sahabat keduanya berkata,
" Ditmt ditanggung oleh orang yang mempunyai ikatan nasab

bukan ahli diwan dan sekutu, yang paling dekat dan setemsnya

dari keturunan kakeknya, kemudian dari keturunan kakek

ayahnya."

Apabila mereka berselisih pendapat sebagaimana yang

telah kami sebutkan, maka kami wajib mengkaji kembali terkait

dengan apa yang dijadikan hujjah oleh masing-masing kelompok

unfuk pendapat mereka. Setelah itu semua beberapa pendapat

tersebut kembali kepada tiga pendapat saja:

Pertama, pendapat Abu Hanifah dan ulama yang

bersamanya, bahwa diSnt ditanggung oleh ahli diutan bukan ahli

ashabah pelaku kejahatan.

Kedua, pendapat Malik dan ulama yang bersarnanya,

bahwa dipt ditanggung oleh kaumnya, yaitu orang-orang yang

bersamanya dalam sebuah kota dan sebagainya, bukan orang-

orang yang bersamanya di pedalaman.

Ketiga, pendapat AsySyafi'i, Abu Sulaiman dan ulama

yang bersama keduanya, bahwa diyatditanggung oleh orang yang

terdekat dan setemsnya dari kalangan ahli ashabahrrya, dari

kefurunan ayahnya, kemudian kefurunan kakek-kakeknya dan

setemsnya.

Maka kami pun mendapati ulama yang membebankan ditnt
kepada alli diwan secara khusus berkata, "sesungguhnya dtyat
ditanggung oleh beberapa kabilah pada masa Rasulullah S
sehingga Umar menjadikannya diwan." Mereka berkata, "Jika

diwan itu batal, maka perkara ini kembali kepada apa yang ada
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pada masa Rasulullah $ dan Abu Bakar igb." Kami Udak

menemukan kesempaan bagi mereka selain ini?

Apa 5nng telah mereka katakan adalah batil. Sesungguhnya

klaim mereka yang menyatakan bahwa Umar bin Al Khaththab

membatalkan hukum diyat lrang telah diputuskan oleh

Rasulullah $ kemudian hukum itu terus berlaku pada masa Abu

Bakar setelah wafahya beliau kemudian Umar membuat hukum

yang baru adalah batil tidak berdasar dan kedustaan yang lemah.

Bisa saja dia memberikan gambaran yang salah terkait

dengan masalah tersebut dengan apa yang dikabarkan oleh

Muhammad bin Sa'id bin Nubat kepada kami, Abdullah bin Nashr

mengabarkan kepada kami, Qasim bin Ashbagh mengabarkan

kepada kami, Ibnu Wadhdhah mengabarkan kepada kami, Musa

bin Mu'awiyah mengabarkan kepada kami, Waki' mengabarkan

kepada kami, dari Sufuan Ats-Tsauri, dari seseorang yang

mendengar Asy-Sya'bi berkata, "(Jmar membebankan dtyat

kepada aqilahyang ada dalam A'thitnh.lni tidak ada hubungannya

dengan mereka karena pelaku adalah orang yang tidak diketahui

stafusnya."

Dan diriwayatkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, bahwa

dia berkata tentang orang yang tidak disebutkan oleh Ats-Tsauri.

Seandainya di dalam riwayat SyaiLh Ats-Tsauri bagus, maka hal ini

sudah jelas denganngd, -kemudian dia meriwayatkan dari Asy-

Sya'bi-, sementara Asy-Sya'bi lahir setelah Umar meninggal.

Kami telah berusaha unhrk menemukan orang ini, yaifu orang

yang mana mereka meriwayatkan orang ini dari Umar i,S, namun

kami Udak mendapatinya, dan dia tidak mempunyai dasar sedikit
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pun. Semoga Allah merahmati orang yang berkata, "Sanad bagian

dari agama. Seandainya tidak ada sanad, maka siapa saja akan

mengatakan apa saja." Dan yang dihafal dari Umar adalah yang

menyelisihi ini.

Sebagaimana Muhammad bin Sa'id bin Nubat

mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Nashr mengabarkan

kepada kami, Qasim bin Ashbagh mengabarkan kepada kami,

Ibnu Wadhdhah mengabarkan kepada kami, Musa bin Mu'awiyah

mengabarkan kepada kami, Waki' mengabarkan kepada kami, Ar-

Rabi' bin Shabih mengabarkan kepada kami, dari Al Hasan Al

Bashri, bahwa Umar bin Al Khaththab berkata kepada Ali bin Abi

Thalib tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Umar, "Aku

ingin engkau membagikan diyat ini atas kehrrunan ayahmu." Lalu

Ali ptn membagikannya kepada kaum Quraisy. Ini adalah hukum

Umar dan Ali dengan dihadiri para sahabat,#, dari kalangan

Muhajirin dan Anshar. Tidak diketahui ada yang mengingkari dari

mereka terhadap kepufusan keduanya terkait dengan apa yang

ditanggung oleh aqilah yang ada dalam kabilah bukan ahli diwan,

dan bukan pula penduduk Madinah secara khusus, sebagaimana

yang telah disampaikan oleh Malik. Dan mereka akan berhujjah

dengan yang lebih sedikit dari ini seandainya mereka mendapati-

nya.

Sedangkan masalah Umar 49,, maka Allah & telah

membersihkannya dari menghilangkan hukum Rasulullah #t
kemudian membuat hukum png baru. Jadi pandapat ini gugur

dan sangat jelas kerusakannya, kelemahan dasar dan cabangnya.
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Kemudian kami mengkaji pendapat Malik, lalu kami

mendapatinya berhujjah terhadap orang yang membebankan diyat

kepada ahli diwan, dimana hal ini sudah cukup dengan apa yang

telah kami sebutkan. Hujjah di atas juga bisa menjadi hujjah untuk

membantah pendapatnya, dimana dia berkata, "Sesungguhnya

orang yang pergi dari pedalaman menuju salah satu ibu kota,

seperti Madinah dan yang lainnya, maka aqilahtya dari penduduk

kota tersebut." Pendapat ini tidak kuat, karena hal ini tidak

didukung dengan Sunnah, baik yang shahih atau tidak, ijma' dan

pendapat sahabat. Kami tidak pemah mengetahui ada seseorang

yang berpendapat dengan pendapat ini sebelum Malik. Pendapat

ini juga bukanlah pendapat yang bisa diperkuat dengan adanya

pengkajian dan qiyas, sehingga ia pun batal.

Apabila dua pendapat di atas batal, maka yang tersisa

adalah pendapat yang ketiga, yaifu pendapat sahabat kami, dan ini

adalah pendapat yang benar, karena sesuai dengan yang

disampaikan oleh Rasulullah 4$ tentang masalah tersebut, dimana

ia adalah hujjah. Kami wajib memperhatikan apa yang telah

disampaikan oleh Rasulullah S, dan mengembalikan semua

permasalahan kepadanya, sebagaimana yang diperintahkan oleh

Allah &. [-alu kami mendapati bahwa Rasulullah $ telah

memufuskan d&nt ba1t setiap orang, dan ada juga ketenfuan

beliau terkait dengan dgnt dan denda janin, sebagaimana yang

telah kami sebutkan sebelumnya. Rasulullah ,$b telah memutuskan

bahwa aqilah adalah para wali, yaitu ahli ashabah. Jadi,

berdasarkan ini pendapat kami shahih.

Sedangkan atsar yang menyebutkan bahwa Rasulullah &
menetapkan di5nHrya ditanggung oleh kaum Quraisy dan Anshar
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adalah mursal, sebagaimana yang telah kami sebutkan. Dan tidak

ada hujjah dalam riwayat yang mursal.

[-alu kami memulai tentang dgntyang ditanggung oleh ahli
ashabah sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah # -dan
kami tidak mele'.,rrati saudara kandung, sebagaimana yang telah

dibatasi oleh Rasulullah #-, tanpa harus melihat kepada diwan

dan penduduk kota, karena hal itu tidak diwajibkan oleh nash N
Qur'an, As-Sunnah, Uma', pendapat sahabat dan qiyas. Tetapi

ahh ashbah{ah yang dipaksa untuk melakukan itu sampai masalah

kandungan.

Jika mereka tidak tahu atau adanya udzur karena

berpencamya orang-orang dalam beberapa negara, maka jika

demikian, ahli ashabah dan saudara kandung termasuk orang-

orang yang mempunyai utang, dan termasuk orang yang

mempunyai kewajiban unfuk menanggung denda tersebut. Denda

ifu wajib diambil dari harta mereka, karena mereka termasuk

orang-orang yang berutang, lalu hak mereka bisa diberikan kepada

mereka dalam zakat sebagai orang-orang yang bemtang, lalu

denda tersebut diambilkan dari harta mereka. Ini adalah hukum

aqilah. Kami telah menerangkannya dan menjelaskannya.

2L4O- Masalah: Apakah aqilah menanggung perdamaian

dalam pembunuhan secara sengaja, atau pengakuan dengan

adanya pembunuhan se@ra tersalah, atau terkait dengan budak

yang dibunuh karena tersalah.

Para ulama berbeda pendapat terkait masalah ini:
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Sebagaimana apa yang dikabarkan oleh Muhammad bin

Sa'id bin Nubat mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Nashr

mengabarkan kepada kami, Qasim bin Ashbagh mengabarkan

kepada kami, hnu Wadhdhah mengabarkan kepada kami, Musa

bin Mu'awi5nh mengabarkan kepada kami, Waki' mengabarkan

kepada kami, Abdul Malik bin Husain, yaitu Abu Malik

mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Abu As-Safar, dari

AsySya'bi, dari Umar bin Al Khaththab, dia berkata,

"Pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, pembunuhan

seorang budak, perdamaian dan pengakuan terkait dengan har.ta

pelaku kejahatan tidak ditanggung oleh aqilah."

Diriwayatkan dari AsySya'bi, dia berkata, "Kaum muslimin

sepakat bahwa mereka tidak menanggung pembunuhan se@ra

sengaja, pembunuhan seorang budak, perdamaian dan

pengakuan."

Diriwayatkan dari hrahim An-Nakha'i, dia berkata, "Aqilah

tidak menanggung pembunuhan secara sengaja, pembunuhan

seorang budak, perdamaian dan pengakuan." Diriwayatkan dari

Umar bin AMul Aziz, (&aberkata) "Kecuali mereka mau."

Diriwayatkan dari Abu Hanifah, dari Hammad, dari hrahim

An-Nakha'i, dia berkata, "Aqilah tidak menanggung pembunuhan

secara sengaja, perdamaian, pengakuan dan pembunuhan seorang

budak."

Diriwayatkan dari Ibnu Syihab, dia berkata, "Sunnah

memberlakukan bahr,rn aqilah tidak menanggung apapun dari

pembunuhan secara sengaja, kecuali dia membantunln dengan

I

I

..J--
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suka rela." Malik berkata, "Yahya bin Sa'id menceritakan

kepadaku dengan redaksi yang sama-"

Diriwayatkan dari Malik, dari Hisyam bin Urwah, dari

aSnhnya, dia berkata, "Aqilah tdak wajib menanggung

pembunuhan karena ada unsur kesengajaan, kecuali mereka

menghendaki hal ihr. Tetapi yang wajib bagi mereka hanyalah

digt perrbunuhan secara tersalah. "

Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, hnu Syubrumah, Sufuan Ats-

Tsawi, Al Auza'i, Malik, Abu Sulaiman dan para sahabat mereka,

(mereka berkata), "Aqilah tidak menanggung apapun dari semua

itu."

Sekelompok ulama berkata: Aqilah tidak wajib menanggung

apapun dari semua ifu, tetapi dia boleh membanfunya, karena

riwayat yang menyatakan bahwa Umar bin Al Khaththab berkata,

"Mereka tidak boleh membiarkan sesuatu yang menimpanya

terkait dengan perdamaian." Diriwayatkan dari Az-Zlrhri, dia

berkata, "Mereka wajib membanfunya."

Sekelompok ulama ada yang berpendapat selain pendapat

di atas, karena apa yang diriwayatkan dari Asy-Syr'bah, dia

berkata: Aku bertanya kepada Al Hakam bin Utaibah dan

Hammad bin Abu Sulaiman tentang orang merdeka yang

berhadapan dengan seorang budak, lalu keduanya saling hlsuk,

hingga kedua-duanya meninggal semua- Keduanya menjawab,

" Diyat seorang budak ditanggung oleh aqilah orang merdeka,

sedangkan seorang budak itu tidak wajib menanggung apa pun."

Diriwaya&an dari Atha', dia berkata, "Jika seseoftmg

membunuh seorang budak secara tersalah, maka digttrya
l
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ditanggung oleh aqilahaya, dan jika dia membunuh herpan

tunggangan secara tersalah, maka ganti ruginya juga ditanggung

oleh aqilah{rya."

Diriwayatkan dari hnu Juraij, Muhammad bin Nashr

mengabarkan kepadaku. Ash-Shalt berkata, "Ada seorang Bashrah

yang melempar orang lain, dia mengira bahwa korban adalah

seekor anjing, lalu dia pun meninggal, temyata yang dilempar itu

adalah manusia. Lalu orang-orang tidak tahu siapakah

pembunuhnya. L-antas Adi bin Arthah datang dan mengabarkan

bahwa (si pelempar) dialah yang membunuhnya, namun dia

memenjarakannya. Kemudian dalam kasus ini ada yang mengirim

surat kepada Umar bin Abdul Aaz, maka diapun membalas

suratn5/a, 'sungguh buruk apa yang kamu lakukan, karena

memenjarakannya. Dan hal ifu timbul dari dirinya sendiri. Maka

lepaskanlah dia dan tanggungkanlah diyatrrya terhadap

kerabatnya'."

Ash-Shalt mengira bahwa pelaku dan korban berasal dari

kabilah Azdi. Dan pembunuh itu adalah orang yang sedang

memburu.

pe-h)hn berkata, "Harga seorang budak (yang menjadi

korban) ditanggung oleh aqilah."

Ketika mereka berselisih pendapat sebagaimana yang telah

kami sebutkan, maka kami wajib mengkaji kembali dalil yang

dijadikan hujjah oleh setiap kelompok agar kami dapat mengetahui

yang benar, lalu mengikutinya. Kami mengkaji hujjah ulama yang

berpendapat, " Aqilah tidak menanggung dilnt pembunuhan secara

sengaja, pembunuhan seorcng budak, perdamaian dan

t
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pengakuan." Lantas kami mendapati mereka berkata, "lni adalah

pendapat yang diriwayatkan dari Umar, hnu Abbas @, dan tidak

diketahui ada seorang pun dari kalangan sahabat yang

menyelisihinya." Dalam hal ini mereka tidak mempunyai hujjah,

karena tidak ada hujjah dalam perkataan seorang pun selain

Rasulullah @.

Kemudian kami mengkaji hujjah ulama Snng berpendapat

dengan pendapat !/ang kedua, lalu kami mendapati mereka

menyebutkan apa yang diriwayatkan dari Az-Zuhri, dia berkata:

Telah sampai kepadaku bahwa Nabi $ bersabda terkait dengan

kepufusan beliau diantara kaum Quraisy dan Anshar, "Janganlah

kalian meninggalkan orang tnng tidak mempunSni aqilah unfuk

membanfunya dalam masalah tebuan dan di5nt" Hadits ini

mursal, ia mewajibkan aqilah unfuk membanfu dalam kasus yang

mana mereka tidak betanggung jawab terhadapnya. Diriwayatkan

juga dari Umar sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Kami tidak menjadikan hujjah riwayat yang mursal. Ketika

apa yang mereka jadikan hujjah bukanlah sebagai hujjah, maka

kami wajib mengkaji kembali apa yang mereka perselisihkan dalam

hal tersebut. Kami memulai dengan pembunuhan secara sengaja,

masalah apa yang diwajibkan dtyat di dalamnya atau yang bisa

mengadakan perdamaian di dalamnya, maka kami mendapati

Nabi $ bersaMa,

.?t;'&"'Jq;| rsiv2 oy

"Sesungguhn5n danh dan harb l<alian hanm atas kalian."
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Maka kita tidak boleh memaksa aqilah unhrk menanggung

kerugian selama Allah & dan Rasul-Nya g$ udak mewajibkannya,

serta nash yang tsabit juga tidak mev.rajibkannya terkait dengan

pembunuhan secara sengaja. Jadi, aqilah tidak wajib menanggung

pembunuhan secara sengaja dan tidak pula perdamaian dalam

kasus pembunuhan secara sengaja.

Kemudian kami mengkaji kembali tentang pengakuan

dengan pembunuhan secara tersalah, lantas kami mendapati

Allah @ berfirman,

UA''r"-;46 3j S; r4; I "*jz 6 $i
" Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan

kemudhantannya kembali kepada diinya sendii; dan seorang

Wng berdosa tidak akan memikul dosa orang lain." (Qs. Al

An'aam [5]:164\

Kemudian kami mendapati orang yang mengakui dengan

pembunuhan secara tersalah, dia tidak mengakui unfuk dirinya

sendiri. Karena di5nt dalam hal yang dia akui ditanggung oleh

aqilah bukan olehnya. Karena dia bukanlah orang yang mengakui

atas dirinya sendiri, maka wajib pendapat mereka tidak

dibenarkan, kecuali kami berkata, "Jika dia adalah orang yang adil,

maka para wali pembunuh bersumpah bersamanya, kemudian

mereka meminta hak diyat terhadap aqilah. Namun jika mereka

dusta, maka mereka tidak berhak mendapatkan apapun."

Jika ada dua orang adil yang mengakri bahwa

pembunuhan adalah pembunuhan secara tersalah, maka wajib

t_
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dtyat ditanggung oleh aqilah keduanya tanpa sumpah, karena

keduanya adalah saksi yang adil terhadap aqilah.

Dalam masalah ini para ulama berselisih pendapat: Abu

Hanifah, Asy-Syafi'i, Al Auza'i dan Ats-Tsauri berpendapat, " Diyat

ditanggung oleh orang yang mengakui diambildari hartanya-"

Malik berpendapat, "Dia tidak wajib menanggung apapun."

Dia melanjutkan, "Namun jika orang yang mengakui dicurigai,

maka para wali korban pembunuhan bersumpah, kemudian diyat

wajib ditanggung oleh aqilah."

Kemudian kami mengkaji kembali terkait dengan seorang

budak yang dibunuh secara tersalah, apakah aqilah menanggung

harga nominalnya atau tdak? l-antas kami mendapati ulama yang

tidak membebankannya kepada aqilah tidak mempunyai hujjah,

kecuali apa yang telah kami sebutkan, bahwa hal itu diriwayatkan

dari Umar.

Dan dari Ibnu Abbas, yaitu pendapat yang tidak shahih dan

Umar sebagaimana yang telah kami sebutkan. Karena ia dari Asy-

Sya'bi, dari Umar. Sedangkan Asy-Sya'bi lahir setelah Umar r$,

meninggal dalam beberapa tahun yang lalu. Kami juga tidak

rnengetahui ia shahih dari Ibnu Abbas. Kami telah menyebutkan

beberapa keputusan yang agung dari sekelompok sahabat .$,,

yang mana mereka menyelisihinya. Kami telah menyebutkannya

bukan hanya dalam satu tempat. Jadi, yang wajib adalah kembali

kepada apa yang Allah & wajibkan ketika terjadinSn perselisihan.

Karena Dia berfirman,
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" Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuafu,

maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul
(Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan

hari Kemudian " (Qs. An-Nisaa' [4]: 59)

Maka kami pun melakukannya. Lantas kami mendapati apa

yang dikabarkan kepada kami oleh Abdullah bin Rabi',

Muhammad bin Mu'awiyah mengabarkan kepada kami, Ahmad

bin Syu'aib mengabarkan kepada kami, Al Qasim bin Zakariya

mengabarkan kepada kami, Sa'id bin Amr mengabarkan kepada

kami, Hammad bin Zaid mengabarkan kepada kami, dari Ayyub

As-Sikhtiyani, dari Ikrimah, dari hnu Abbas, bahwa ada seorang

budak mukatab yang dibunuh pada masa Rasulullah $. L-antas

beliau memerintahkan agar menunaikan apa yang ditunaikan

sebagai diyat orang merdeka dan apa yang bukan diyat seorang

budak.

Diriwayatkan dari Yahya bin Abu Katsir, dia berkata: Ali bin

Abi Thalib dan Maru,ran berpendapat terkait dengan seorang budak

mukatab, bahwa dia diberikan diyat orang merdeka sesuai dengan

kadar apa yang diberikan, dan apa yang dibebaskan darinya

sebagai diyat seorang budak.

Lalu kami mendapati Rasulullah,$ -beliau adalah hujjah

dalam agama- menamakan apa yang diberikan dalam
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pembunuhan seorang budak sebagai diyat. Ali bin Abi Thalib juga

menamainya -dan dia adalah hujjah- secara bahasa sebagai diyat.

Diriwayatkan secara shahih dari Nabi s bahwa diyat

pembunuhan secara tersalah ditanggung oleh aqilah. Ijma yang

shahih juga menyatakan bahwa dalam pembunuhan seorang

budak mukmin secara tersalah ada kewajiban membayat kafarat

dengan memerdekakan seorang budak atau puasa dua bulan

berturut-turut bagi orang yang tidak menemukan budak. Jadi

berdasarkan nash dan ljma', apa yang diberikan terkait dengan

pembunuhan seorang budak adalah diyat yang ditanggung oleh

aqilah. Dan dengan inilah kami berpendapat.

Sedangkan diyat dan harta yang lainnya, maka tidak'

Karena tidak ada sedikit pun dari itu yang dinamakan diyat.

Sedangkan harta itu haram, kecuali berdasarkan nash atau ijma'.

2L41-- Masalah: Kadar diyat yairrg ditanggung oleh

aqilah.

Sekelompok ulama berkata, "Aqilah tidak menanggung dari

tindak kriminal secara tersalah, kecuali melebihi sepertiga diyatdan

di atasnya. Namun jika hanya sepertiga atau sepertiga, maka ia

diambil dari harta sang pelaku-"

Sekelompok ulama berkata, "Aqilah tidak menanggung'

kecuali sepertiga diryt dan selebihnya. Sedangkan yang kurang

dari sepertiga di4tdiambil dari harta sang pelaku."
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Sekelompok uiama berkata, "Sepertiga dan selebihnya

ditanggung oleh aqilah. Sedangkan yang kurang dari sepertiga

ditanggung oleh kaumnya secara khusus."

Sekelompok ulama berkata, "Aqilah tidak menmggung,

kecuali separuh dari sepersepuluh diyat dan di atasnya. Sedangkan

yang kurang dari itu diambil dari harta sang pelaku."

Sekelompok ulama berkata, "Jika seorang perempuan

melakukan tindak kriminal terhadap seorang lelaki atau seorang

perempuan yang lain, lalu hal ifu mencapai sepertiga dgntrrya,

maka ia ditanggung oleh aqilahrrya. Namun jika kurang dari itu,

maka diambil dari hartanya sendiri."

Sekelompok ulama berkata, "Yang diperhatikan dalam hal

ih.r adalah sang korban. Jika dia seorang perempuan, lalu ia
mencapai separuh dari sepersepuluh diyafurya, maka aqilah sang

pelaku menanggungnya, baik dia laki-laki atau perempuan. Namun

jika sang korban laki-laki, lalu ia mencapai separuh dari

sepersepuluh diyatnya, maka ia ditanggung oleh aqilah sang

pelaku, baik dia laki{aki atau perempuan. Sedangkan yang kurang

dari itu maka diambildari hartanya sendiri."

Sekelompok ulama berkata, "Aqilah tetap menanggungnya,

baik sedikit atau banyak."

Sekelompok ulama berkata, "Hukum dalam hal itu sesuai

dengan apa yang disepakati oleh mereka. Jika mereka sepakat

unfuk menanggung yang banyak, maka mereka menanggung yang

banyak saja. Yang sedikit dan yang banyak tidak perlu dibatasi."
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Pendapat yang pertama sesuai dengan apa yang 
I

dirinnyatkan dan Az-Zrttri, dia berkata, " Di5nt yang ditanggung 
I

oleh aqilah adalah sepertiga, sedangkan di bawahnya diambil dari 
I

hartanya sendiri. Dan yang lebih dari itu ditanggung oleh aqilah." 
I

Pendapat yang kedua sebagaimana yang diriwayatkan dari 
I

hnu Wahb, dia berkata, hnu Sam'an mengabarkan kepadaku, dia 
I

berkata: Aku mendengar beberapa periwayat dari kalangan ulama 
I

kami berkata, "lJmar bin Al Khaththab memuhrskan terkait 
I

dengan d,yut bahwa aqitahtidak menanggung sedikit pun darinya, 
I

sehingga ia mencapai sepertiga d$mt, maka itu ditanggung oleh 
I

aqilah, -yaitu di@t luka ma'munah dan ia'ifalr. Namun jika ia 
I

mencapai sepertiga dan selebihnya, maka ia ditanggung oleh 
Iaqilah." 
I

Diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayryib dan Sulaiman bin 
I

Yasar redaksi yang sama. Diriwayatkan juga dari Pf.-Zrhn redaksi 
I

yang sama. I

Urwah bin Az-Zubat berkata, -Tindak pidana yang l

dilakukan secara tersalah tidak ditanggung oleh aqilahsedikit pun, 
I

sehingga ia mencapai sepertiga diwt. Demikianlah yang I
diperintahkan As-Sunnah." I

Diriwayatkan dari Al-L-aits bin Sa'id, bahwa dia mendengar 
I

Yahya bin sa'di berkata, "Diantara perintah yang pertama 
I

menurut kami adal ah aqilah tidak menanggung denda, sehingga 
I

lukanya mencapai sepertiga di5mt." 
I

Diriwayatkan dari Rabi'ah, aqilah tidak menanggung yang 
I

kurang dari sepertiga, kecuali mereka sepakat unhrk 
l

menanggungnya.
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Diriwayatkan dari Ibnu Juraij dan Ma'mar, dari Ubaidullah

bin Umar, dia berkata, "Kami sepakat -atau kami hampir sepakat-

bahwa denda yang kurang dari sepertiga diyat diambil dari harta

sang pelaku secara khusus."

Diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id bahwa Umar bin Abdul

Aziz memufuskan terkait dengan seseorang yang mempunyai wali

yang terluka, lalu lukanya itu kurang dari sepertiga diyat, dan dia

tidak mempunyai apa-apa, bahwa itu dijadikan sebagai piutang

baginya. Dan dengan inilah Abdul Aziz bin Abu Salamah

berpendapat.

Pendapat ketiga, Malik berkata, "Denda yang mencapai

sepertiga dipt orang laki-laki, karena tindak kriminal yang

dilakukan oleh seorang lelaki terhadap lelaki lainnya atau terhadap

seorang perempuan, maka ia ditanggung oleh aqilah. Namun jika

kurang dari sepertiga, maka diambil dari hartanya sendiri. Dan

denda yang lebih dari sepertiga diyat perempuan, maka ia

ditanggung oleh aqilah. Sedangkan yang kurang dari itu, maka

diambil dari hartanya sendiri, baik perempuan itu melukai orang

laki-laki atau perempuan."

Pendapat keempat sebagaimana yang diriwayatkan dari

Hammad bin Abu Salamah, dari lbrahim, dia berkata, "Aqilah

Udak menanggung denda luka yang tidak sampai pada luka

mudhihah (luka sampai kelihatan tulangnya)."

Waki' berkata: Aku mendengar Sufuan Ats-Tsauri berkata,

"Aqilah tidak menanggung denda h:ka mudhihah yang dilakukan

oleh seorang perempuan, kecuali menurut pendapat ulama Snng
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mengatakan bahwa ia seperti \,,:ka mudhihah yang dilakukan oleh

seorang lelaki." Ini adalah pendapat hnu Syrbrumah.

Pendapat kelima, Abu Hanifah dan ulama fikih Hanafi

berpendapat dengannya. Mereka melihat sang korban, mereka

berkata, "Jika sang korban perempuan, lalu tindakan kriminal iht

mencapai separuh dari sepersepuluh digtrrya dan di atasnya,

maka ia ditanggung oleh aqilah. Dan jika ia kurang dari itu, maka

ia diambil dari harta sang pelaku, baik dia laki-laki atau

perempuan. Namun jika korban laki{aki, lalu tindak laiminalnya

mencapai separuh dari sepersepuluh digttya dan di atasnya,

maka ia ditanggung oleh aqilah. Dan jika kurang dari itLr, maka

diambil dari harta sang pelaku, baik dia laki-laki atau perempuan."

Pendapat keenam sebagaimana yang diriwayatkan oleh

Abdurrazzaq, dari lbnu Juraij, dari Atha" dia berkata, "Jika ia

mencapai sepertiga, maka ia ditanggUng oleh aqilah." Ibnu Aiman

mengatakan ihr kepadaku, dan aku Udak ragu lagi bahwa dia

berkata, "Luka yang tidak mencapai sepertiga ditanggUng oleh

kaum orang laki-laki secara khusus."

Pendapat kefujuh, sebagaimana yang diriwayatkan dari hnu

Wahb, Yunus mengabarkan kepadaku, dari Abu Az-Zinad, dia

berkata, "setiap luka atau pembunuhan yang dilakukan secam

tersalah, maka diyatymrgtelah disepakati oleh sahr kabilah karena

tersalah sesuai dengan apa yang mereka sefujui, jika persehrjuan

mereka atas denda yang banyak, dan bukan atas denda yang

sedikit. Ditntpng telah mereka setujui terhadap aqilah dan digt
yang telah mereka setujui terhadap orang yang melukai bahwa ia
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diambil dari hartanya -dan hal itu bukanlah sesuatu yang disepakati

oleh kabilah atasnya- membahayakan. "

Umar bin Abdul Aziz menyafukan beberapa orang yang

menanggung kaum Quraisy pada saat dia menjadi Amir di

Madinah bahwa mereka menanggung sepertiga dilnt dan di

atasnya. Sedangkan diyat yang kurang dari ihr ditanggung oleh

orang yang melukai dalam hartanya.

Pendapat yang kedelapan dikatakan oleh Utsman Al Batti

dan Asy-Syafi'i, bahwa aqilah menanggung yang sedikit atau yang

banyak, sebagaimana yang telah kami sebutkan pada bab

sebelumnya terkait dengan pendapat Atha' dan selainnya, bahwa

aqikh menanggung harga nominal seorang budak -dia tidak

mengkhususkan yang sedikit dari yang banyak-. Ini adalah

pendapat Al Hakam bin Utaibah, Hammad bin Abu Sulaiman dan

selain mereka-

Lalu kami mengkaji kembali terkait pendapat ulama yang

berkata, "Sesungguhnya sepertiga dan di bawahnya diambil dari

harta pelaku kejahatan, sedangkan selebihnya ditanggung oleh

aqilah." Maka kami mendapatinya tidak ada hujjah bagi mereka

sebagaimana yang kami ketahui, sehingga pendapat ini gugur.

Karena setiap pendapat yang tidak mempunyai hujjah, maka ia

gugur, tidak boleh berpendapat dengannya.

Kemudian kami mengkaji kembali pendapat yang kedua,

lalu kami mendapati mereka menyebutkan apa yang diriwayatkan

oleh Yunus bin Yazid, dari Rabi'ah bahwa dia berkata:

Rasulullah S menyatukan antara orang-orang terkait dengan dipt
mereka, sehingga bani Sa'idah bersafu unfuk menanggung
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sepertiga diyat dm selebihnya. Sedangkan diSnt yang kurang dari

itu ditanggung oleh orang yang melakukan pidana-

hnu Wahb berkata: Abdul Jabbar bin Umar menceritakan

kepadaku, dari Rabi'ah, dia berkata, "Rasulullah 6$ menanggung

aqilah diantara kaum Quraisy dan Anshar, lalu beliau menjadikan

diyat diarfiara mereka sampai sepertiga diyat."

Dan yang dikabarkan kepada kami oleh Humam, Abbas bin

Ashbagh mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik

bin Aiman mengabarkan kepada kami, Al Harits bin Abu Usamah

mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Umar Al Waqidi

mengabarkan kepada kami, Musa bin Syaibah mengabarkan

kepada kami, dari Kharijah bin Abdullah bin Ka'b bin Malik, dari

ayahnya, dari kakeknya, dia berkata: Pada saat kami di masa

jahiliyah kami menanggung diryt yang sampai sepertiga di5mt,

kami langsung memberikannya seketika. [-alu jika tidak ada yang

memberikan diantara kami, maka ada orang yang menagihnya'

Ketika Allah & datang dengan membawa Islam, maka kami

termasuk golongan yang mengikuti Sunnah Rasulullah $, yaitu

menjadi aqilah diantara kaum Quraisy dan Anshar sebesar

sepertiga digt -ini diriwayatkan dari Umar- dan tidak diketahui

seorang sahabat pun yang menyelisihinya terkait hal itu.

lalu kami mengkaji kembali terkait dengan hujjah ini, lalu

karni mendapatinya tidak bisa dijadikan hujjah, karena kedua

khabar tersebut diriwayatkan dari Rabi'ah secara mursal.

Sedangkan khabar yang diriwayatkan secara musnad adalah

halik, karena ia diriwayatkan dari Al Harits bin Abu Usamah, dia

munkarul hadits, dia matutk pada saat diakhir usianya. Khabar ini
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juga diriwayatkan dari Al Waqidi, dia disebut sebagai pendusta.

Kemudian ia diriwayatkan dari l(harijah bin Abdullah bin Ka'b bin

Malik, dia seorang yang majhul.

Berapa banyak riwayat mursal yang lebih shahih dengan

riwayat ini, yang mana mereka meninggalkannya, seperti riwayat

mursalterkait masalah mata yang picek adalah sepertiga diyahrya

dan selainnya, sehingga pendapat ini gugur.

Sedangkan khabar yang diriwayatkan dari Umar.g adalah

mursal dari Ibnu Sam'an. Ibnu Sam'an disebut sebagai pendusta.

Kemudian seandainya ia shahih, maka tidak ada pendapat seorang

pun selain Rasulullah # yung bisa dijadikan hujjah.

Diriwayatkan dari Umar dengan riwayat yang lebih shaliih

dari hukumnya terkait dengan mata tunggangan adalah

seperempat dari harganya, dan surahya terkait dengan hal itu
kepada para qadhi dalam beberapa negara. Diantara pidatonya

kepada para sahabat .&, bahwa dalam masalah t rlu.,g msuk,

diyat<tya adalah seekor unta, dan dalam masalah tulang selangka,

diyaHrya adalah seekor unta.

Diantara kebatilan adalah pemyataan yang menyatakan

bahwa perkataan Umar shahih darinya. Hal ini bukanlah hujjah,

dan ia adalah perkataan dusta, ia tidak bisa diladikan hujjah. Jadi,

setiap yang mereka jadikan hujjah gugur.

Kemudian kami mengkaji kembali pendapat ulama yang

berkata, "Aqilah tidak menanggung yang kurang separuh dari

persepuluh dipf',lalu kami tidak mendapati mereka mempunyai

hujjah, kecuali mereka berkata, "Harta tidak ditanggung oleh

aqilah, karena di dalamnya tidak ada ganti rugi yang diberi jangka
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unktu yang tidak boleh terler,vatkan." Kemudian kami mendapafl

sepertiga dipt yang ditangpng oleh aqilah. Karena di dalamnp

ada ganti rugi yang telah ditentukan 5nng tidak boleh terlevuatkan.

Demikian juga setiap sesuafu yang mempunyai hak ganti rugi yang

telah ditenhrkan ditanggung oleh aqilah. Sedangkan sesuatu lnng
Udak mempunyai hak ganti rugi, maka aqilah tidak wajib

menanggungnya.

I(habar ini lemah, ini adalah pendapat yang dusta, batil, lagi

maudhu'. Kami tidak tahu dari mana mereka mendapatinla

kecuali dengan prasangka (zharlt. Allah S berfirman,

q, qrt'n,*{ "Jf, i,{t''$iS y';,fr oL

"Mereka frdak lain hanyalah mengikuti

sedang sesungguhnya pereangl<aan itu tiada berfaidah sedihtpun

terhadap kebenaran " (Qs. An-Najm [53]: 28)

Kemudian kami mengkaji kembali tentang pembagian Abu

Hanifah dan Malik, serrta perhatian Malik pada sepertiga di5nt

seorang perempuan jika dia adalah pelaku tindak pidana, atau

sepertiga dtyat orang laki-laki jika dia adalah pelaku tindak pidana,

dan perhatian Abu Hanifah pada separuh dari seperseprfuh d4nt

dalam korban tindak pidana secara khusus, baik laki{aki atau

perempuan. I-alu kami mendapafi keduanya adalah pernbagian

yang fidak ada seorang pun -sepengetahuan kami- lnng
mendahului pembagian Abu Hanifah, dan tidak ada seorang pun -
sepengetahuan kami- yang mendahului pembagian Malik. Tetapi

dibolehkan Abu Hanifah dan Malik berpendapat berdasarkan akal

mereka yang tidak diketahui seorang pun yang berpendapat
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dengannya sebelum mereka. Allah & juga tidak mengharamkan

hal itu kepada selain keduanya, dan Dia juga tidak membolehkan

keduanya apa yang tidak Dia bolehkan bagi setiap muslim selain

keduanya. Apalagi orang yang berkata dengan apa yang

diwajibkan oleh Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah,{$. Orang yang

membenarkan pendapat Malik dan Abu Hanifah yang berdasarkan

akal yang tidak pemah diketahui sebelum keduanya ada orang

yang berpendapat dengannya, kemudian dia mengingkari orang

Snng berpendapat dengan mengikuti kalam Allah & dan Rasul-

Na & yang fidak pemah diucapkan oleh seorang pun

sebelumnya, dan tidak ada ijma' yang shahih menyelisihinya, maka

dia tidak meninggalkan kekacauan karena kebatilan.

Kemudian kami mengkaji kembali tentang pendapat orang

yang berkata, " DUat yang men@pai sepertiga dan selebihnya

ditanggung oleh aqilah, dan diyatyang kurang dari sepertiga maka

ditanggung oleh sang pelaku secara khusus." lantas kami

mendapati dia tidak mempunyai hujjah, sehingga pendapatorya

gugur.

Kemudian kami mengkaji kembali tentang apa yang

diceritakan oleh Abu Az-Zinad terkait hukum dalam hal tersebut,

bahr,ua ia ditanggung sesuai dengan kesepakatan kabilah dan

diridhai oleh mereka. Lalu kami mendapati sebagai orang yang

mengabarkan tentang hakikat hukum dalam masalah ini.

Jadi berdasarkan khabar Abu Az-Zinad jelas menyatakan

bahwa perkara ini bukanlah Sunnah, tetapi ia hanya saling ridha

saja, sehingga hal ini tidak boleh menjadikannya sebagai hukum

dalam agama Allah &.
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Kemudian kami mengkaji kembali tentang pendapat ulama

yang berkata, " Aqilah menanggung yang sedikit dan yang banyak."

Lalu kami mendapati hujjah mereka dengan berkata, "Ketika

aqilah menanggung ditnt berdasarkan nash dan ijma' unfuk

menanggung sebagian dtyat maka menanggung yang lebih sedikit

lebih utama. Karena orang yang menanggung dryt yang banyak,

maka dia juga wajib menanggung yang sedikit." Ini adalah qiyas,

dan semua qiyas ihr batil.

Ketika mereka berselisih pendapat, maka jelaslah bahwa

semua ifu hanya sebuah pendapat yang tidak berlandaskan

Sunnah dan ljma', sehingga wajib kembali kepada apa yang

diwajibkan Allah & ketika terjadi perselisihan. Kami mendapati

Allah & berfirman,

UA',5,"-{4G 3i 1;W 1,* \tL #ii
"Dan frdaklah seseorang membuat dosa melainkan

kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang

yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain." (Qs. Al

An'aam [6]: 154)

Dia juga berfirman,

" Dan janganlah sebagian l<amu memakan harta sebagian

tnng lain di antara l<amu dengan jalan 3nng bathil." (Qs. Al

Baqarah [2]: 188)

Rasulullah S bersaMa,
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" Sesungguhn5n danh dan harta kalian adalah haram atas

kalian."

Jadi, aqilah tidak wajib menanggung apapun, keorali apa

yang diwajibkan oleh nash dan ijma'. Telah jelas nash mauuajibkan

diyat perrbunuhan secara tersalah terhadap aqilah, dan nasri juga

malajibkan unfuk memberikan denda janin dalam kasus janin

terhadap aqilah. Jadi, aqilah tidak berkewajiban menanggung apa

yang tidak diwajibkan oleh Allah & dan Rasul-Nya $. Kalimat

dari seorang sahabat terkait dengan masalah ini tidak shahih.

Tetapi di dalamnya ada atsar da.li dua belas tabi'in yang berselisih

pendapat, tidak sependapat. Jadi benar bahwa itu merupakan

pendapat-pendapat, dimana orang yang mengatakannya

dimaafkan, karena melakukan ifu hanya berdasarkan ijtihad dan

tujuan yang baik.

2L42- Masalah: Apakah p.laku kejahatan bertanggung

jawab bersama aqilah atau tidak?

Dalam masalah ini para ulama berselisih pendapat:

Abu Hanifah, Malik, Al-Laits dan hnu Syubrumah

berpendapat, "Pembunuh menanggung ditnt pembunuhan secara

tersalah bersama aqilahnya."

Al Auza'i, Al Hasan, Abu Sulaiman dan para sahabat

mereka berpendapat, "Pelaku tidak masuk bersama mereka dalam

menanggung dipt."
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Asy-Syafi'i berpendapat, " DiWt ditanggung oleh aqilah,

sedangkan dirytyang tidak sanggup ditanggung oleh aqilah, maka

ia diambil dari harta pelaku."

Ketika mereka berselisih pendapat, maka kami wajib

mengkaji kembali dalil yang dijadikan hujjah oleh masing-masing

kelompok. Lalu kami mendapati para ulama yang mewajibkan

pelaku pembunuh secara tersalah menanggung diyat bersama

aqilahnya berkata: Sa'd bin Thariq meriwayatkan dari Nu'aim bin

Abu Hind, dari Salamah bin Nu'aim, dia berkata, "Pada

peperangan Yamamah, aku membunuh seorang lelaki yang aku

kira orang kafir." Dia berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku

adalah orang Islam yang terlepas dari apa yang pemah dilakukan

oleh Musailamah." Dia melanjutkan, "Lalu aku mengabarkan

kejadian ihr kepada Umar bin Al Khaththab, dia pun berkata,

'Diyattrya ditanggung olehmu dan kaummu'."

Mereka berkata: Khabar ini diriwayatkan dari Umar bin

Abdul Aziz, dan tidak pemah diketahui ada seorang ulama salaf

pun yang menyelisihinya.

Mereka juga berkata: Sesungguhnya diyat yang ditanggung

oleh aqilah hanyalah untuk membantu sang pelaku, sedangkan

sang pelaku sendiri lebih utama unhrk menanggungnya.

Kami tidak mengetahui mereka mempunyai hujjah selain

ini, dan tdak ada hujjah dalam perkataan seseorang selain

Rasulullah S.
Kemudian kami mengkaji kembali pendapat Asy-Syafi'i, lalu

kami mendapatin5a tidak mempunyai hujjah satu pun, baik dari Al

Qur'an, As-Sunnah, perkataan seorang sahabat, tabi'in ataupun
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qiyas. Kami juga tidak pemah mendapati pendapat ini disampai-

kan oleh seorang pun sebelurnnya, sehingga pendapat ini pun

gugur.

Kemudian kami mengkali kembali pendapat Al Auza'i, Al

Hasan bin Hai dan Abu Sulaiman, lalu kami mendapati

Rasulullah;$ memutuskan bahwa dtpt ditanggung oleh aqilah.

Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami, dari Muslim bin Al

Hajjaj, Qutaibah, yaitu Ibnu Sa'id mengabarkan kepada kami, Al-

Laits bin Sa'd mengabarkan kepada kami, dari lbnu Syihab, dari

Sa'id bin Al Musayyib, dari Abu Hurairah, dia berkata,

"Rasulullah $ memuhrskan dalam kasus janin seorang perempuan

dari bani Lihyan yang keguguran dalam keadaan mati dengan

seorang budak, baik laki-laki atau perempuan. Kemudian

perempuan yang terkena hukuman unh.rk memberikan seorang

budak itu meninggal, lalu Rasulullah S memutuskan bahwa

warisannya unhrk anak dan suaminya, sedangkan diyat ditarrqgung

oleh ahli ashabahtya"

Dan dari jalur Muslim, Ishaq bin hrahim mengabarkan

kepada kami, Jarir bin Abdul Hamid mengabarkan kepada kami,

dari Manshur bin Al Mu'tamir, dari tbrahim An-Nakha'i, dari Ubaid

bin Nadhlah, dari Al Mughirah bin Syu'bah, dia berkata, "Ada

seoftmg perempuan yang memukul perut madu suaminya dengan

tiang tenda, lalu dia membunuhnya -sementara salah safunya dari

bani Uhyan-. Lantas Rasulullah $ membebankan diyat korban

terhadap ahli ashabah pelaku, dan seorang budak sebagai denda

janinnya. Kemudian ada seorang lelaki dari kalangan ahli ashabah

pelaku, 'Apakah kami menang$ng diyat orang yang tidak pemah

makan, berbicara dan berteriak, apakah yang seperti itu boleh

\-_
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dihrnda?' Rasulullah S bersabda, 'Apakah ini sajak seperti sajak

bangsa Arab? kemudian beliau membebankan diyatatas mereka."

Ini adalah nasrl hukum Rasulullah S tentang bebasnya

pelaku tindak pidana perempuan dan diyat secara keseluruhan,

dan warisannya unfuk anak dan suaminya, tidak ada jalan unhrk

menjadikan warisannya sebagai denda, sedangkan dtyat
ditanggung oleh ahli ashabah<tya. Perempuan itu bukanlah ahli

ashabah bagi dirinya sendiri, baik secara syariat atau bahasa.

Jadi, jelas pelaku pembunuhan secara tersalah tidak
menanggung diyatrrya sendiri tidak pula denda janin.

Apabila aqilah tidak mampu membayar diyat, maka diyat
ifu ditanggung oleh semua kaum muslimin dalam harta zakat
sebagai ghaim (orang yang dililit utang), karena mereka adalah

orang-orang yang terlilit utang. Maka hak mereka dalam bagian
gharimii berdasarkan nash Al Qur'an, dan Rasulullah $
memutuskan bahwa diyatditarrggung oleh para walinya.

Dalilyang lain: Sesungguhnya harta ifu diharamkan, kecuali

berdasarkan nash atau ijma'. Sedangkan nash dan ijma' ahli hak
jelas menyatakan bahwa aqilah menanggung dtyat, dan tidak ada

nash, tidak pula Uma' yang menyatakan bahwa pembunuh

menanggurlg bersama mereka sedikit pun. Jadi, tidak halal

mengeluarkan hartanya sedikit pun.

Yang mengherankan adalah mereka berhujjah dengan
Umar rS,. Padahal mereka menyelisihinya dalam pembahasan ini.

Diantara yang kami tampilkan tentang hal itu adalah apa yang

diriwayatkan kepada kami, dari Qatadah, bahwa ada seorang lelaki
yang mencungkil matanya sendiri secaftl tersalah, lalu Umar bin Al
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IGaththab rg memutuskan bahwa di5nHrya ditanggung oleh

aqilalrnya. Sementara mereka (ulama yang berhujjah dengan

Umar) tidak mengatakan ini.

2L43. Masalah: Berapa masing-masing aqilah

menanggung dryP

Kami telah membahas tentang aqilah. Kemudian kami wajib

mengkaji kembali apakah anak kecil, orang gila, wanita dan orang

miskin masuk di dalamnya atau tdak? Kami mengkaji hal itn
disertai dengan pertolongan Allah @, lalu kami mendapati bahura

Rasulullah $ memutuskan di5nl ditanggung oleh ahli ashabah,

sedangkan para wanita tidak termasuk ashabah, dan nama ini

(ashabahl tidak mengenal pada mereka. Sementara harta

diharamkan kecuali berdasarakan nash atau ijma', dan tidak ada

nash atau Uma' terkait dengan kewajiban bagi wanita unfuk

menanggung diyatyarrg ditanggung oleh aqilah.

Kemudian kami mengkaji tentang orang-orang miskin, lalu

kami mendapati Allah S befirman,

W$Yenfr'&K{
"Allah frdak membebani s*eorirng melainkan squai

dengan kaanggupannya." (Qs. Al Baqarah [2]:2851

Dan Dia juga berfirman,
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" HendaknSm orang yang mampu membei nalkah menutut
. Dan orang yang disempitkan rezekinya

hendaknya memberi nalkah dai harta yang diberikan Allah

kepadan5m. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang

melainkan sekedar apa yang Allah berikan . Allah kelak

akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan." (Qs. Ath-
Thalaaq 1651,7)

Ayat ini bersifat umum dalam setiap nafkah dalam

kebaikan, seseorang akan sanggup menanggungnya. Berdasarkan

ketentuan ini tidak boleh ada nafkah yang dikhususkan tanpa

nafkah yang lain, karena ia adalah ketentuan yang berdiri sendiri,

sehingga tdak boleh memutusnya. Sesungguhnya dengan ayat itu
Allah $ menghendaki yang sebelumnya secara khusus, sehingga

orang-orang miskin keluar dari apa yang ditanggung oleh aqilah.

Kemudian kami mengkaji kembali terkait dengan anak kecil

dan orcng gila, lalu kami mendapati nama "ashabah" juga

mencakupi mereka. Kami tidak mendapati nash dan ijma' yang

mengeluarkan mereka dari tuntutan ini, bahkan kami mendapati

beberapa hukum tanggungan harta yang wajib bagi mereka,

seperti zakat yang mana nash telah mewajibkannya terhadap

mereka. Orang-orang yang hadir dari kalangan orang-orang yang
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berselisih bersama kami, bahwa zakat hasil bumi dan buah-buahan
wajib atas mereka, zakat fitri luga wajib atas mereka, dan nafkah
terhadap para wali dan ibu wajib atas mereka.

Namun kami tidak berhujjah dengan ini untuk diri kami,
tetapi hal ini mematahkan pendapat para ulama yang menyelisihi
kami, karena mereka mengira bahwa mereka adalah ahli qiyas.

Mereka juga sepakat atas kewajiban setiap apa yang kami
sebutkan terkait dengan harta anak kecil dan orang gila. Jadi,
perbedaan antara kewajiban nafkah dan zakat serta antara
karajiban dtyat bersama abli ashabah yang lain adalah menumt
mereka.

Bahkan mereka berpendapat bahwa diyatdiarrrbil dari harta
anak kecil dan orang gila jika dia membunuh. Mereka juga

berpendapat bahwa ganti rugi dari tindak kriminal juga ditanggung
mereka. Tenfu pendapat ini amat kontradiksi.

Jika mereka berkata, "Kalian tidak berpendapat bahwa
dijnt dttarrggung oleh mereka (anak kecil dan orang gila) dan tidak
pula diambil dari mereka terkait dengan denda tindak kiriminal
mereka. Kemudian kalian berpendapat bahwa denda ifu
ditanggung mereka terkait dengan tindak kriminal yang dilakukan
oleh selain mereka."

Maka kami menjawab, "Benar, karena kami tidak ber-
pendapat dengan cara mengqiyaskan dalam urusan agama, dan
syariat tidak ditetapkan berdasarkan keputusan yang dihasilakan
oleh beberapa pendapat. Bahkan kami mengrngkari pendapat ini,
dan kami kembali kepada Allah S terkait dengan masarah ini."
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Kami mendapati seorang pembunuh yang membunuh

beberapa orang dari kalangan kaum muslimin secara zhalim, lalu

wali para korban memaafkannya, maka darahnya pun

diharamkan, dan dia berlalu begifu saja dalam keadaan selamat

tidak ada kewajiban apapun atasnya. Kemudian dia mencuri dinar

atau berzina dengan seorang budak perempuan hitam, lalu pemilik

dinar dan pemilik budak itu memaafkannya, maka hukuman

potong tidak gugur darinya, demikian juga dengan rajam -jika dia

seorang muhshar,lalu apa bedanya antara masalah ini dan dinar

dalam membunuh jiwa yang diharamkan?

Kemudian kami mendapati kalian berpendapat, "Zakat

fitrah wajib atas seorang wanita, dia tidak menunaikannya untuk

dirinya sendiri, tapi dia menunaikannya untuk selainnya, yaifu

suaminya."

Ulama fikih Hanafi berpendapat, "Kurban hukumnya wajib

bagi seorang wanita, namun dia tidak menunaikannya untuk

dirinya sendiri, tapi dia menunaikannya unfuk suaminya."

Apabila kalian mengatakan ini, padahal Allah & dun Rasul-

Nya # tdak mewajibkannya, sementara kalian adalah orang-

orang yang mempunyai pendapat dan qiyas dalam perkara agama,

maka kami lebih utama dengan mengatakan apa yang diwajibkan

oleh Allah & dan Rasul-Nya $. Dan segala puji bagi Tuhan

semesta alam.

Jika kalian berkata, "Sesungguhnya kalian berhujjah dengan

saMa Rasulullah ffi,'Ada tiga orang tnng amalnya tidak dicabt-
lalu beliau menyebutkan-, anak kecil sampai baligh dan orang gila

sampai kembali normal ."
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Maka kami berkata, "Kami berpendapat dengan

menjadikan hadits ini sebagai hujjah dan menggugurkan setiap

hukum -yang diarahkan kepada orang-orang yang berhak

menerima hukum ini- dari anak kecil dan orang gila, karena

keduanya fidak terkena l<hithabdalam hukum ini secara yakin udak

ada keraguan di dalamnya. Keduanya keluar dari golongan yang

terkena khithab dengan hukum tersebut. Sedangkan kami

malajibkan keduanya unfuk menanggung setiap ganti rugi dalam

masalah harta yang mana dalam harta ini ada sebuah hukum

tanpa memberikan khithab kepada perniliknya. Hukum dalam

masalah datang sebab Nabi $ memutuskan bahwa diyatdan garfi

rugi berupa seorang budak wajib bagi ahli ashabah seorang

pembunuh perempuan, beliau tidak menentukan ahli ashabah ni,
beliau juga tidak mempedulikan bantahan orang yang membantah

dari kalangan mereka (ahli ashabah). Justru beliau tetap

melaksanakan hukum ini terhadap mereka. Maka kami pun

melaksanakan hukum ini dengan mer,uajibkan diyat dalarn harta

alth ashabah, dan kami tidak mempedulikan apakah mereka anak

kecil atau orang gila, bepergian atau ada di rumah. Namun kami

tidak mewajibkannya terkait dengan tindak kriminal yang dilakukan

oleh anak kecil atau orang gila. Karena diSntiu wajib berdasarkan

nash N Qur'an terhadap pembunuh yang berkewajiban unhrk

membayar kafarat, sementara hal ini bukan termasuk sifat anak

kecil dan orang gila."

Kemudian kami mengkaji kembali tentang kadar diiatyang

diambil dari masing-masing ahli ashabah, lalu kami mendapat

suatu kaum yang berkata, "Tidak diambil dari masing-masing ahli

ashabah, kecuali empat atau tiga dirham."
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Kami juga mendapati suafu kaum yang berkata, "Separuh

dinar diambil dari orang kaya, sedangkan dari orang miskin hanya

diambil seperempat dinar."

Maka ini adalah batasan-batasan yang tidak ada dalam

hukum Allah & dan Rasul-Nya S, sehingga pendapat ini tidak

perlu dipedulikan.

Kami juga harus mengkaji tentang batasan yang wajib

dalam hal ini, lalu kami mendapati Allah S berfirman,

W$yen{t'i-&$
"Allah frdak membebani seseorang melainkan sesuai

dengan ." (Qs. Al Baqarahl2l286)

Allah S berfirman,

Cz, qyli,z{4;1146
"Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama

suatu kesempitan " (Qs. Al Hajj 122):78l.

Dia juga berfiman,

tri| H -j-13 ;:,4i'A,,fi'\ Lj
"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan frdak

menghendaki kaukaran bagimu." (Qs. Al Baqarah [2]: 185)

Rasulullah # jr.rgu menetapkan hukum diyat dan ganti rugi

janin terhadap aqilah. Maka wajib membebankan hal itu kepada

mereka sesuai dengan kemampuan mereka, dan apa yang tidak
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men! rsahkan mereka serta tidak mengakibatkan mereka susah.

Karena Allah & tidak menginginkan demikian -yaitu membuat kita

susah-, sehingga diambil dari harta seseorang apa yang tidak

mengakibatkan dia susah setelahnya, atau dtyat itu diambil dari

mereka secara adil (sesuai dengan kemampuan mereka), sehingga

orang yang harus menanggung unta 5nng banyak namun hal ihl

fidak membuahrya miskin, maka dia dituntut unhrk

menunaikannya. Sedangkan orang yang tidak mampu, kecuali

sebagian unta, maka dia berserikat dengan beberapa orang dari

mereka unfuk memberikan seekor unta. Demikian setemsnya

hingga ditnt sempuma. Dan demikian juga dengan hukum ganti

rugi janin.

Sesungguhnya yang dilihat adalah harta individu dari

mereka dan keluarganya, ldu di5ntdan ganti rugi janin diwajibkan

berdasarkan kelebihan harta mereka -yang masih tersisa

setelahnya-. Seandainya dipt itu bisa menghilangkan

kekayaannya, maka ia dibayar secara adil diantara mereka,

sebagaimana firman Allah &,

U;s$33$\b;\
" Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepda takwa."

(Qs. Al Maa'idah [5]: 8)

Adil adalah mengambil sesuai keadaan, bukan menyama-

ratakan antara orang yang mempunyai kelebihan sedikit dengan

orang yang mempunyai kelebihan banyak, lalu diambil dari mereka

dengan sama. Tetapi yang banyak diambil dari orang yang

mempunyai kelebihan yang banyak, d* yang sedikit diambil dari
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orang yang mempunyai kelebihan yang sedikit. Ini adalah

pendapat sahabat kami, dan inilah pendapat yang benar.

2L44. Masalah: Apakah diyat diambil dari seorang

rekan, dat', maula yang lebih rendah (budak yang dimerdekakan)

atau maula yang lebih tinggi (orang yang memerdekakan), dari

budak atau bukan? Apakah diyatdiambil dari orang yang memeluk

Islam di hadapannya atau tidak? Dan apakah hak wala 'berpindah

sebab penanggungan diyat atau tidak?

Sekelompok ulama berkata: Maula yang lebih tinggi (orang

yang memerdekakan) menanggung diryt budak yang dimerdeka-

kan, sebagaimana yang dikabarkan kepada kami oleh Muhammad

bin Sa'id bin Nubat, Abdullah bin Nashr mengabarkan kepada

kami, Qasim bin Ashbagh mengabarkan kepada kami, hnu
Wadhdhah mengabarkan kepada kami, Musa bin Mu'awiyah

mengabarkan kepada kami, Waki' mengabarkan kepada kami,

Sufuan Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami, dari Hammad bin

Abi Sulaiman, dari hrahim, dia berkata, "Ali dan Az-Zubair

berselisih terkait dengan hak uala 'Shafiyah. Lalu Umar bin Al
Khaththab memutuskan bahwa hak waris untuk Az-Zubair,

sedangkan aqilah ditanggung Ali."

Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i tentang seorang

lelaki png dimerdekakan oleh suafu kaum, sementara kaum yang

lainnya memerdekakan ayahnya. Ibrahim berkata, "Mereka saling

mennrisi sebab tali persaudaraan, sedangkan di5ntdltanggung oleh

gt:ra maula."
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Diriwayatkan dari Abu Musa bahwa dia mengirim surat

kepada Umar bin Al Khaththab, isinln "Ada seorang budak laki-

laki yang mati terbunuh sebelum kami miliki, sementara dia tidak

mempunyai saudara dan wali." Umar pun membalas surabnya,

"Jika dia meninggalkan seorang saudara, maka yang didahulukan

adalah ikatan persaudaraan. Jika tidak ada, maka ikatan wala'.

Namun jika tidak ada juga, maka hak baitul mal, mereka

mararisinSn dan menanggun g diSntrrya."

Diriwayatkan dari Mujahid, dia berkata: Ada seorang lelaki

datang menemui Umar bin Al Khaththab, dia berkata, "Seorang

lelaki memeluk Islam di hadapanku, lalu dia meninggal dan

meninggalkan seribu dirham, lalu aku menjaganya dan melapor-

kannya kepadamu." Umar berkata, "Seandainya orang yang

meninggal itu melakukan kriminal, siapakah yang menanggung

di5nttya." Dia menjawab, "Aku." Umar berkata, "Jika demikian,

warisannya unfukmu."

Diriwayatkan dari Ma'mar, dari Az-Zuhn, dia berkata: Umar

bin Al l$aththab berkata, "Jika ada seseorang yang menjadi wali

orang lain, maka baginya warisannya dan atasnya tanggungan

di5ntrrya."

Dari jalur Abdurrazzaq, dari lbnu Juraij, dia berkata: Aku

berkata kepada Atha', "Suatu kaum tidak mau menanggung diyat

maula mereka, apakah hak maula ifu menjadi milik orang yang

menanggung diyattrya?" Atha' menjawab, "Mu'awiyah berkata,

'Mereka boleh menanggung di5ntaya. Jika tidak maka kami akan

menanggung dijmtrrya dan dia menjadi maula kami'." Atha'

melanjutkan, "Jika keluarganya tidak mau menanggung diyatnya,

At Muhalla - I 4$ I



dan orang lain juga tidak mau menanggung diyafutya, maka

maulatya menjadi milik korban."

Diriwayatkan dari Abdurrazzaq dari Sufyan Ats-Tsauri, dia

berkata, "Apabila aqilah tidak mau menanggung diyat maula

mereka, maka mereka dipaksa untuk melakukannya."

Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i, "Apabila seseorang

memeluk Islam di hadapan orang lain, maka dialah 5nng menjadi

hak urarisnya dan dia pula yang menanggung diyahrya."

Diriwayatkan dari Al Hakam bin Utaibah tentang seorang

lelaki png menjadikan maula suatu kaum. Dia berkata, "Apabila

dia menanggung aqilah mereka, berarti dia termasuk bagian dari

mereka-"

Sekelompok ulama lainnya berpendapat dengan pendapat

selain ini. Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami, dari jalur

Al Hajjaj bin Al Minhal, Hammad bin Salamah mengabarkan

kepada kami, dari Humaid bahwa maula bani Jasym membunuh

seonrng lelaki secara tersalah, lalu Adi bin Arthah menanyakan hal

ihr kepada Al Hasan Al Bashri. Dia pun menjawab, "Orang Arab

tidak menang$ng dipt maula."

Abu Hanifah dan Malik berkata, "Aqilah menanggung dipt
mauladan rekan."

Abu Hanifah berkata, "Barangsiapa yang menjadi wali

budak png tidak dia merdekakan, tetapi dia memeluk Islam di

hadapanngn, maka dia bisa memindahkannya dari mereka (orang-

orcmg lnng memerdekakannya) dan menjadikan orang selain

mereka sebagai wali selama mereka tidak menanggung diSntrrya.
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Namun apabila mereka telah menanggung di5mt<rya maka

memindahkannya dari mereka sudah tidak memungkinkan sebab

adanya wala' selarnanya."

Abu Sulaiman dan para sahabat kami berkata, "Aqilahbdak

menanggung diyat maula orang yang di bawahnya, tidak pula yang

di atasnya, tidak pula diyatrekan dan budak."

Ketika mereka berselisih pendapat, maka kami wajib

mengkaji beberapa pendapat mereka, kemudian kami

menyebutkan setiap dalil yang dijadikan hujjah oleh masing-masing

kelompok, agar kebenaran tampak jelas dari beberapa pendapat

tersebut, hingga kami dapat mengikutinya.

Kesimpulan dari perkataan Umar bin Al Khaththab & di

atas, yang mana dia menyatakan bahwa bebaapa maula yang di

atas menanggung diyat beberzipa maula yang memerdekakannya

atau seseorang dari mereka memerdekakannya, sedangkan ikatan

persaudaraan lebih utama unh.rk mendapatkan warisan dari

beberapa maulayang mana mereka memerdekakannya, kemudian

orang-orang yang memerdekakan, kemudian kaum muslimin-

Jelasnya dari perkataan ini adalah setiap orang png kami

sebutkan menanggung dipt{rya. sedangkan orang yang merneluk

Islam di hadapan seseorang, maka orala'aya menjadi miliknya, dia

meurarisinya dan menanggung di5nttya.

Jadi, benar perkataan Mu'awiyah bahwa beberapa maula

dari yang lebih tinggi menanggwg d$atorarrg yang mana mereka

memerdekakannya. Jika mereka tidak mau, maka seorang

pemimpin menanggung ditnt mereka dan wala 'rya dari orang-

orang yang memerdekakannya berpindah kepada orang yang
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menanggung diyatrrya. Ini adalah riwayat yang shahih dari

Muawiyah lagi tsabit Karena Atha' bin Abu Rabah mengalaminya.

Diriwayatkan secara shahih dari Ibrahim An-Nakha'i,
bahwa orang-orang yang memerdekakan, merekalah yang

menanggung beberapa maula mereka yang mana mereka telah

memerdekakannya, dan dtryt orang yang memeluk Islam di
hadapan seseorang dari mereka.

Diriwayatkan secara shahih dari Al Hasan, bahwa orang-

orang yang memerdekakan tidak menanggung diyat orarrg yang

telah mereka merdekakan.

Lalu kami wajib mengkaji kembali dalam pencarian dalil

terkait dengan apa yang mereka perselisihkan dari apa yang telah
Allah & wajibkan kepada kami -yaitu Al Qur'an dan As-Sunnah-.

[-alu kami mendapati orang yang berkata, "Orang-orang yang

memerdekakan menanggung dtyat orang yang mereka
merdekakan." Kemudian mereka mengatakan, Rasulullah S
bersabda,

o ! c o to.. /)&ir?l ,)";
'Maula suafu kaum termasuk bagian iu, -n "k 

."

Beliau juga bersaMa,

icy' ;"'i"ru #etr Gik * 0t

,y
,/. 6

.;i^i Ul
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" Setiap perserikatan (yang baik) yang terjalin di masa

Jahiliyah, Islam tidak menambahnya kecuali lebih kokoh."

Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur

Muslim, Abu Bakar bin Abu Syaibah mengabarkan kepada kami,

Abdullah bin Numair dan Abu Usamah mengabarkan kepada

kami, dari Zakarigya, dari Sa'd bin hrahim, dari ayahnya, dari

Jubair bin Muth'im, dia berkata: Rasulullah S bersaMa, " Tidak

ada perseikatan (yang jelek) dalam Islam, dan perserikatan (yang

baik) manapun yang ada di masa jahiliyah, Islam tidak

menambahnya kecuali lebih kokoh."

Dari jalur Muslim: Zuhair bin Harb mengabarkan kepadaku,

Ismail bin lbrahim, yaitu Ibnu Ulayyah mengabarkan kepada kami,

Ayyrb As-Sikhtiyani mengabarkan kepada kami, dari Abu Qilabah,

dari Abu Al Muhallab, dari Imran bin Al Hushain, dia berkata: Bani

Tsaqifah adalah sekutu bani Aqil, bani Tsaqif menawan seorang

sahabat Rasulullah S, kemudian para sahabat Rasulullah #& prn

menawan seorang lelaki dari kalangan bani Aqil, mereka juga

mengambil unta adhba ' bersamanya. Lalu Rasulullah $ datang

menemui tawanan tersebut -dan dia dalam keadaan terikat-, dia

berkata, "Wahai Muhammad." Beliau pun mendekatinln, lalu

bertanya, uAda apa?' Dia bertanya, "Kenapa kamu menyiksaku

dan mengambil unta adhba'?" Beliau menjawab -karena

menghargai pertanyaannya ifu-, "Aku menyikamu sebab

kejahatan sekutumu bani Tsaqif, kemudian beliau pergi. Lelaki itu

memanggil beliau kembali, "Wahai Muhammad, wahai

Muhammad", -sementara Rasulullah $ merasa iba kepadanya,

hingga beliau kembali lagi-, beliau bertanya, "Ada ap?' Dia

menjawab, "Aku muslim." Beliau bersabda, "Jika kamu



mengatakannya dan kamu mengwasai perkaramu, maka kamu

berunfung." Kemudian Imran menyebutkan kelanjutan hadits ini.

Mereka (ulama yang mempunyai pendapat di atas) berkata,

"Apabila maula dari suafu kaum dan sekufu dari kaum yang lain -
sementara mereka disiksa sebab kejahatannya-, maka ditpt
ditanggung olehnya."

Khabar ini sangat shahih, hanya saja mereka tidak
mempunyai hujjah di dalamnya. Sedangkan sabda Rasulullah $
" Maula suafu kaum termasuk bagian dart merekei' adalah benar

tanpa diragukan lagi, namun sabda beliau ini tidak matajibkan
mereka menanggung di5mtaya karena Nabi $ juga bersabda,

"Puba saudari suafu kaum adalah bagian dai merekzi', namun

beliau tidak mewajibkan mereka unfuk menanggung diyatrrya.

Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami, dari jalur

Muslim, Muhammad bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami,

Muhammad bin Ja'far yaitu Ghundar mengabarkan kepada kami,

Syr'bah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar

Qatadah menceritakan dari Anas bin Malik, dia berkata:
Rasulullah S mengumpulkan kaum Anshar, kemudian beliau

bersaMa, "Arykah diantam kalian ada saeorang dai selain

kalian?' Mereka menjawab, "Tidak, kecuali puta saudari kami."
Rasulullah & bersabda, "saungguhn5a puta dari putri suafu

laum adalah bagian dari mereka." Kemudian Anas menyebutkan

kelanjutan hadits ini.

Jadi sabda Rasulullah $ "Maula suatu kaum adalah bagian

dari merekei' tidak menetapkan bahwa dia menanggung dyat
mereka atau mereka menanggung diSmtrrya, karena saMa beliau
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" Maula suafu kaum adalah bagian dari mereka" tidak mengindi-

kasikan bahwa mereka wajib menanggung diyat<rya.

Hadits Imran bin Al Hushain yang menyatakan bahwa

Rasulullah $ bersabda kepada seorang bani Uqail, "Aku

menyiksamu sebab kejahatan sekufumu, bani Tsaqif, maka tidak

ada hujjah di dalamnya bagi mereka karena beberapa hal:

Pertama, Rasulullah S tidak menyiksanya, karena

menyiksanya setelah dia memeluk Islam adalah haram -seandainya

bukan karena kejahatan sekutunya-. Bahkan beliau menyiksanya

saat dia kafir, dimana saat ifu boleh menyiksanya, membunuhnya

dan merampas hartanya dalam setiap keadaan. Hanya saja hal ifu

semakin diperkuat karena adanya kejahatan yang dilakukan

sekufunya -dan kami tidak membahas masalah ini-, tetapi menurut

kami darah dan harta kaum muslimin adalah haram, apakah

mereka boleh disiksa sebab kejahatan sekuhr mereka atau tidak?

Kedua, kejahatan seperti itu tidak bisa digantikan oleh dua

orang Islam, karena tidak boleh -sebab kejahatan itu- orang muslim

disiksa karena muslim lainnya. Dan seandainya sekufu seseorang

atau saudaranya atau ayahnya atau anaknya menawan seorang

lelaki dari kalangan kaum muslimin atau membegal jalan, maka

tidak halal bagi seorang pun menyiksa sekufunya, saudaranya,

anaknya dan ayahnya karena perbuatannya tersebut.

Ketiga, pendapat ini adalah qiyas dan semua qiyas ih-r

batil, karena ia mengqiyaskan sesuatu kepada kebalikann5ra,

mengqiyaskan orang mukmin kepada orang kafir, dan

mengqiyaskan pembunuhan secara tersalah kepada penawanan

orang kafir terhadap orang mukmin. Ini adalah kekacauan dari
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orang yang menyebutkan khabar ini, dia memalingkannya dari
tempatnya.

Hadits Jubair bin Muth'im, " Tidak ada perserikatan (yang
jelek) dalam Islam. Dan perserikabn (yang baik) manapun yang
ada di masa jahiliyah, Islam tidak menambahnSn kecuali lebih
kokoh." Hadits ini tidak ada hubungannya dengan pendapat

mereka, karena kami tidak menyelisihi mereka terkait dengan

adanya perserikatan di masa jahiliyah dan pembatalan perserikatan

di masa Islam, lalu mereka berhujjah atas kami dengan khabar ini.
Tetapi yang menjadi pembahasan, apakah sebagian orang-orang
yang berserikat menanggung dtpt sebagian yang lain atau tidak?
Namun dalam khabar ini tidak ada sedikit pun yang menjelaskan
tentang maksud tersebut. Apu maksud tetapnya perserikatan

apabila kami mengatakan maksudnya sangat jelas, yaitu mereka
dengan serikat mereka seperti bagian dari mereka. Apabila mereka
mempunyai hujjah maka mereka akan membahas dalam hal ini
sebagaimana orang yang ahli dan yang paling serupa, sedangkan

ker,vajiban membayar denda tidak wajib.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim: Abu Ja'far bi
Muhammad bin Ash-Shabbah mengabarkan kepada kami, Hafsh
bin Ghiyats mengabarkan kepada kami, Ashim Al Ahwal
mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ada yang berkata kepada
Anas: Telah sampai kepada kami bahwa Rasulullah $
menjalinkan persekufuan antara kaum Quraisy dan Anshar di
rumah beliau. Dalam hadits yang lain riwayat Muslim dari Anas "Di
rumah beliau di Madinah."
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Ini adalah hujjah yang paling agung tentang pembatalan

diJnt sekutu sebagai ganti dari sekufu yang lain, karena

Rasulullah,$ menjalinkan persekuh-ran antara kaum Quraisy

dengan Anshar. Tidak ada persekutuan yang lebih kuat dan kokoh

daripada persekutuan yang dijalinkan oleh Rasulullah 6f$.

Seandainya sekutu wajib membayar diyat sekuhrnya yang lain,

tentu kaum Quraisy wajib menanggung diyat kaum Anshar, dan

kaum Anshar wajib menanggung diyatkaum Quraisy. Dan ini tidak

pemah dikatakan oleh mereka.

Maka kami wajib mencari kapan Rasulullah S memuhrskan

tali persekufuan di masa Islam. Lalu disebutkan dari Umar bin Al

Khaththab dari jalur Abdul Azizbin Umar bin Abdul Azizbin Umar

bin Abdurrahman bin Auf, dia berkata, "Setiap persekufuan

sebelum perang Hudaibiyah dikokohkan, dan setiap persekutuan

setelah perang Hudaibiyah dibatalkan, karena Rasulullah S ketika

beliau mengadakan perpisahan pada perang Hudaibiyah menulis

surat terkait dengan hubungan beliau dan mereka, 'Barangsiapa

ingin masuk ke dalam perjanjian dan akad kaum Quraisy, maka dia

masuk (ke dalamnya). Dan barangsiapa yang ingin masuk ke dalam

perjanjian dan akad Muhammad, maka dia juga masuk (ke

dalamnya)."

Utsman memutuskan bahwa setiap persekutuan yang

terjalin sebelum hilrah, maka ia adalah persekutuan jahiliyah yang

tsabit, dan setiap persekufuan yang terjalin setelah hijrah, maka ia

adalah persekutuan Islam, dan ia di-naskh. Dia memutuskan ihr di

tengah-tengah kaum dari kalangan bani Bahz bin Sulaim.

I
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Ali bin Abi Thalib rg memutuskan bahwa setiap

persekuhran yang terjalin sebelum furunnya surah Quraisy, maka

ia adalah persekutuan jahiliyah yarq tsabit, dan setiap persekutuan

yang terjalin setelah turunnya surah itu, maka ia adalah perjanjian

Islam yang di-naskh. Karena barangsiapa yang menjalin

persekufuan untuk masuk ke dalam kaum Quraisy setelah

tunrnnya surah Quraisy dari kalangan yang bukan termasuk

golongan mereka, maka dia tidak masuk ke dalam golongan

mereka.

Ali memutuskan hal ifu terkait dengan persekutuan Rabi'ah

Al Uqaili dengan bani Ju'fi, dia adalah kakeknya Ishaq bin Muslim

Al Uqaili.

Abbas berkata, "Setiap persekutuan yang terjalin sebelum

turunnya ayat'q{t5 "$;,;'.iii rt:1;;fi 3ii ti'46 & jA;
,A;, 

#36 "HC) ,r'rfr 'Bast tiap-tiap harta peninssalan

dai harta yang ditinggalkan ibu bapak dan kaib kerabat, I{ami
jadikan pewaris-pewarisn5m. Dan (iika ada) orang-omng yang kamu

telah bersumpah setia dengan mereka, maka benlah kepada

mereka bagiannya.' (Qs. Ani-Nisaa' [4]: 33) maka persekufuan ifu

dikokohkan, dan setiap persekuhran yang terjalin setelah turunnya

alnt ifu, maka ia di-nasakh."

Kami wajib mengkaji kembali ke-shahihan semua riwayat

di atas. Perkataan Utsman lg menyatakan bahwa batasan

terputusnya persekutuan adalah pada saat pertama kali hijrah.

Maka riwayat ini tidak shahih, karena Anas meriwayatkan -
sebagaimana yang telah kami sebutkan- bahwa Rasulullah $
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menjalin persekutuan antara kaum Quraisy dengan Anshar di

Madinah. Tidak ada seorang pun yang meragukan bahwa

persekutuan ini terjadi setelah hijrah.

Perkataan Umar:Sa membatasi terputusnya persekufuan

dengan adanya peperangan Hudaibiyah. Riwayat ini juga mauquf,

karena persekutuan yang dijalin oleh Rasulullah S antara kaum

Quraisy dan Anshar setelah hijrah, dan kami tidak tahu apakah

perang Hudaibiyah itu tedadi sebelum hijrah atau setelahnya.

Sedangkan turunnya surat Quraisy dan ayat setelahnya,

kami tidak tahu kapan kedua ayat itu h-rrun? Karena Jubair bin

Muth'im periwayat hadits " Setiap persekufuan yang terjalin pada

masa Jahiliyah, Islam tidak menambahnya kecuali lebih kokoh"

memeluk Islam setelah penaklukan kota makkah, sehingga khabar

ini tidak ada kecuali pada saat penaklukan kota Makkah. Maka

batallah hujjah mereka terhadap beberapa khabar di atas.

Kami juga wajib mencari hukum beberapa masalah ini dari

selain beberapa khabar di atas, lalu kami mendapati Rasulullah $
memutuskan bahwa diJnt ditanggung oleh ahli ashabah.

Demikianlah adanya nash terkait dengan khabar diyat pembunuh

perempuan, sehingga diyat wajib ditanggung oleh ahli ashabah.

Dan siapakah ahli ashabah itu? [^alu kami mendapati Nabi $
memutuskan bahwa warisan pembunuh perempuan itu untuk anak

dan suaminya. Dan beliau memutuskan bahwa diyat ditarrggung

oleh ahli ashabahtya. Maka ahli ashabah itu bukan termasuk ahli

waris.

Beda halnya dengan pendapat yang dikatakan oleh Asy

Sya'bi, dia berkata, " DiJnt ditanggung oleh orang yang berhak
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mendapatkan warisan." Karena hal ifu memang demikian, maka
bisa saja dia berhujjah dengan saMa Rasulullah $, "Berikanlah

warisan ifu kepada oftrng yang berhak mendapatkannya,
sdangkan sisanya benkanlah kepada ahli owris laki-laki.,,

Asy-Sya'bi berkata, "lni adalah hukum maula dari yang
lebih tinggi (orang yang memerdekakan)." Lalu ada yang berkata
kepadanya, "Benar, ini shahih, dan ini adalah hukum waris bukan
hukum dryat. Karena seorang perempuan terkadang mewarisi
sebab ada wala '(hubungan karena telah memerdekakan) apabila
dia telah memerdekakan budakryu, dan perempuan ifu bukan
termasuk ahli asha bah."

2145. Masalah: Ahli dzimmah bersekutu untuk
membayar diryt

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abu Bakar bin Abu
syaibah: Hafsh bin Ghiyats mengabarkan kepada kami, Amr yaitu
Ibnu ubaid mengabarkan kepada kami, bahwa Al Hasan berkata
tentang orang kafir yang mengadakan perjanjian damai, lalu dia
membunuh. Dia berkata, "Jika mereka bersekufu untuk membayar
dtyat, maka diwt ditanggung oleh beberapa aqirah. Namun jika
tidak, maka tidak ditanggung oleh mereka. lalu utang ditanggung
olehnya dalam harta dan tanggungannya."

Dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah pula: Hafsh bin
Ghiyats mengabarkan kepada kami, dari Asy'ats, dari Asy-Sya'bi
terkait masalah ahli dzimmah yang melakukan pembunuhan, dia
berkata, " Diyatrrya untuk kaum muslimin, dan tebusannya
ditanggung oleh mereka."
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Dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah juga: Muhammad bin

Bisyr mengabarkan kepada kami, dari Sa'id bin Abu Arubah, dari

Qatadah tentang seorang lelaki dari kalangan ahli dzimmah, dia

mencungkil mata orang Islam. Dia berkata, " Diyatrrya ditanggung

oleh orang di daerahnya."

Dalam masalah ini ada beberapa pendapat:

Pertama, orang di daerahnya menanggung diyatrrya.

Pendapat ini lemah, karena orang di daerahnya tidak dinamakan

ahli ashabalnya tanpa ada perselisihan ulama.

Kedua, diyataya ditanggung oleh kaum muslimin. Hal ini

memang demikian apabila dia tidak mempunyai ahli ashabah.

Namun jika dia mempunyai ahh ashabah, maka dipt orang yang

melakukan pembunuhan secara tersalah dan ganti rugi

pengguguran janin ditanggung oleh dirinya dan ahli ashabah+rya.

Sebagaimana kepufusan Rasulullah S, dan beliau tidak

mengkhususkan hal itu kepada bangsa fuab. Bahkan beliau

menjadikan ganti rugi bagi setiap kandungan, sehingga ia bersifat

urnum. Allah @ berfirm*, @ '6;1i ti ,#-q " Dan tiadalah yang

ifu (Al Qur'an) menurut kemauan hawa nafsunya."

(Qs. An-Najm [53]: 3) Allah S berfirman, 6,4: L(6 "Dan

tidaHah Tuhanmu lupa." (Qs. Maryam [19], 64)

2146. Masalah: Hukum tindak kriminal yang dilakukan

oleh seorang budak. Jika seorang budak atau budak mudabbar

atau ummul walad atau budak mukatab membunuh seorang

muslim secara tersalah, atau mereka melakukan tindak kriminal
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lalu janinnya keguguran, maka kami telah menjelaskan bahwa

Rasulullah S telah memutuskan hal itu. Keputusan beliau

termasuk kepuhrsan Allah & bahwa dipt dan ganti rugi

ditanggung oleh ashabah pelaku dalam hal tersebut, dan bagi

setiap orang ada diyatrtya. beliau tidak mengkhususkan kepada

orang yang merdeka saja. Allah @ berfirm*, @ -6A ti i#YS

€:-'ri, I i^ i'Y " Dan fiadatah wng itu (Al

Qur'an) menurut kemauan hawa nafsun5n. Ucapannya ifu tiada

lain hanyalah unhry yang diwahykan (kepadanya)." (An-Najm

[53]: 34)

Kami bersaksi dengan penyaksian Allah &, bahwa

seandainya Allah & menghendaki untuk mengkhususkannya

kepada orang yang merdeka, tentu Dia akan menjelaskannya, Dia
tidak akan menunda dan melalaikannya. Allah @ berfirman,

"#J 
dy ti u qw & JL)Ii 4LW;5

@5,K1
"Dan Kami furunkan kepadamu Al Qur'an, agar kamu

menerangkan pada umat manusia ap yang telah diturunkan

kepada mereka dan supaya mereka memikirkan" (Qs. An-Nahl

116l: Ml

Jadi, setiap apa yang tidak dijelaskan dan diterangkan oleh

Rasulullah {$, berarti ia batil. Allah & tidak menghendakinya

sedikit pun. Rasulullah $ memuhrskan diyat bagi setiap orang,

baik seorang kakek sekalipun. Ketenfuan ini berlaku bagi Ajami
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(non Arab), sebagaimana yang berlaku bagi bangsa Arab, dan

orang yang merdeka sebagaimana yang berlaku bagi budak. Jadi,

wajib setiap orang dari para budak yang diketahui nasabnya dan

dia mempunyai ahli ashabah, seperti orang Quraisy, Arab atau

Ajami yang menikahi seorang budak perempuan, lalu anaknya

merdeka karenanya, maka di5ntditarrggung oleh ashabah.

Jika ada yang berkata, "Mereka (ahli ashabahl udak

mev,rarisianya (pembunuh)." Maka kami berkata, "Benar, kami

telah menjelaskan bahwa diyatditanggung oleh ahli ashabah bukan

ahli waris berdasarkan nash hukum Nabi S, dan hukum inilah

yang hak, yang diputuskan dari Allah &. Allah & fidak

menghendaki selainnya dari beberapa hukum yang tidak terdapat

dalam Al Qur'an dan As-Sunnah.

2L47 - Masalah: Orang yang tidak mempunyai aqilah.

Para ulama berselisih pendapat dalam hal ini. Sekelompok

ulama berpendapat: Diyat<rya ditanggung oleh kaum muslimin,

sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami bahwa Abu Musa Al

Asy'ari mengirim surat kepada Umar bin Al Khaththab, isinya

"Ditengah-tengah kami ada seorang lelaki yang meninggal, dia

tidak mempunyai saudara, maula dan tidak pula ahli ashabah."

Umar pun membalas suratrya, "Jika dia meninggalkan saudara,

maka unfuk saudaran5a- Jika Udak ada, maka untuk maula.

Namun jika Udak ada pula, maka untuk baitul mal kaum muslimin.

Mereka mewarisinya dan menanggung diyatrrya."

Sekelompok ulama berpendapat: Diyatrrya ditanggung oleh

ahli ashabah ibunya. Sebagaimana yang diriwayatkan kepada

AlMuhalla - @l



kami, bahwa Ali bin Abi Thalib ketika merajam seorang
perempuan, dia berkata kepada para walinya, "lni adalah anak
kalian. Kalian merr,arisinya dan dia mewarisi kalian. Jika dia
melakukan tindak kriminal, maka kalian yang menanggung dtyat-
nyra."

Diriwayatkan dari hrahim, dia berkata, "Apabila seorang

lelaki melakukan sumpah li'an kepada isfuinya, maka keduanya

dipisah dan tidak bisa berkumpul kembali selamanya. Anaknya
dipertemukan dengan ahli ashabah ibunya, mereka mewarisinya

dan menanggung diyatrrya."

Diriwayatkan dari hrahim pula, yaifu An-Nakha'i terkait
dengan anak seorang perempuan yang melakukan sumpah /i'an
Dia berkata, "Semua warisannya unfuk ibunya, dan ashabah

ibunya yang menanggung diyaHrya- Demikian juga dengan anak
zina dan anak dari seorang ayah Nashrani sedangkan ibunya
muslim."

Sekelompok ulama berpendapat: Dijmtrrya ditanggung oleh
orang yang seperti dia. Sebagaimana yang diriwayatkan kepada
kami dari Maimun bin Mihran, bahwa seorang lelaki dari penduduk

Al Jazirah memeluk Islam, dan dia tidak mempunyai harta, lalu dia
membunuh seseorang se@ra tersalah. Maka umar bin Abdul Aziz
memufuskan dengan berkata, "Tanggungkanlah diyatrrya
terhadap orang yang seperti dia dari kalangan orang-orang yang

memeluk Islam."

Sekelompok ulama berpendapat , " Ditntng ditanggung
oleh orang yang seperti dia."
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Sekelompok ulama berpendapat: Dalam masalah ini tidak

ada kewajiban apapun. Sebagaimana yang diriwayatkan kepada

kami dari jalur Abdunazzaq, dari hnu Juraij, dia berkata: Atha'

mengira bahwa salah seorang budak sa'ibah di Makkah melukai

seseorang, lalu dia datang menemui Umar bin Al Khaththab. Umar

berkata, "Kamu tidak mendapatkan apapun. Bagaimana

menurutmu seandainya aku melukainya?" Dia berkata, "Aku akan

mengambil haknya darimu, dan kamu tidak boleh mengambil

haknya dariku?" Umar berkata, "Tidak." Dia berkata, "Jika

demikian, maka dia bagaikan ular. Jika ia dibiarkan maka ia akan

mematok dan jika ia hendak dibunuh maka ia juga akan

mematok." Umar berkata, "la bagaikan ular."

Kami mengkaji kembali dalam masalah ini, lalu kami

mendapati Allah S berfirman,

'?r5 )a.g ?15 )* GE t3;;, S" S;

,^tfr rlyiT<'
" Dan membunuh seorang mukmin karena

tersalah (hendaknya) dia memerdekakan seorang hamba sahaya

yang beriman serta membayar di5nt yang diserahkan kepada

keluarganya (si terbunuh itu)." (Qs. An-Nisaa' l4l:92).

Kami juga mendapati bahwa Rasulullah $ memutuskan

secara global terkait dengan janin, yaitu denda berupa seorang

budak, baik laki-laki atau perempuan. Kedua nash ini bersifat

umum bagi setiap orang yang mempunyai aqilah dan orang yang

tidak mempunyai aqilah dan tidak pula ahli ashabah. Karena
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Rasulullah @ ketika memutuskan dAat dan denda janin

ditanggung oleh ahli ashabah, beliau tidak bersabda, "Ketentuan

ini tidak wajib bagi orang yang tidak mempunyai ahli ashabah."

Oleh karenanya beliau tidak mengatakan itu, dan beliau

memutuskan denda janin secara global, Allah & jrgu memutuskan

diyat yang diserahkan kepada keluarga korban pembunuhan

secara tersalah bersifat umum, maka hal ifu wajib dalam setiap

kasus pembunuhan secara tersalah, baik dilakukan oleh orang

yang mempunyai ahli ashabah atau orang yang tidak mempunyai

ahli ashabah. Demikian juga dengan denda janin.

Jadi diyat dan denda janin dalam masalah ini tidak bisa

gugur karena ia tidak digugurkan oleh nashdari Allah & dan tidak

pula dari Rasul-Nya g$.

Kami juga mengkaji kembali tentang beberapa pendapat di

atas, lalu kami mendapati orang yang menjadikannya dalam harta

pelaku tindak kriminal atau ahli ashabah ibunya atau orang yang

seperti dia, dari kalangan orang yang memeluk Islam,

mengkhususkan denda janin kepada suatu kaum bukan semua

manusia, dan hal ini tidak boleh, karena Rasulullah S bersabda,

.?t? 5;r-'€G:6 ,sic2"oy
"saungguhnya danh dan harta kalian adatah nu*- ut*

kalian."

Maka tidak boleh seorang pun menanggung denda yang

tidak diwajibkan oleh nash, ijma' dan tidak pemah disampaikan

oleh Allah @ serta Rasul-Nya $, bahwa di5ntditanggung oleh bibi
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dari ibu, tidak ditanggung oleh pelaku tindak pidana dan tidak pula

orang yang memeluk Islam bersama pelaku. Jadi tidak boleh

mengkhususkan mereka, karena mereka dan selain mereka adalah

sama dalam keharaman harta mereka.

lalu yang tersisa hanyalah pendapat ulama yang berkata,

"Di5mt dan denda janin berada dalam zakat yang menjadi bagian

orang-orang yang berutang atau baiful mal kaum muslimin dalam

setiap harta yang diwakafkan untuk seluruh kemaslahatan

mereka". Maka wajib mengambil pendapat ini, karena Allah &
meurajibkan dijnt bagi setiap mukmin yang terbunuh secara

tersalah. Dia juga mewajibkan denda bagi setiap janin yang

keguguran secara umum, kecuali anak zina dan janin yang

nasabnya tidak bersambung kepada orang yang telah membuat

ibunya hamil. Karena nasab anak ifu bersambung mulai dari Adam

Alaihissalam sampai kepada kita hingga saat dunia ini berakhir -
melalui jalur ayah-. Setiap orang yang berada di permukaan bumi

ini dari keturunan Adam mempunyai ahli ashabah yang diketahui

oleh Allah @ -walaupun mereka jauh darinya, kecuali orang yang

telah kami sebutkan.

Jika ahli ashabahtidak diketahui atau mereka orang miskin,

maka berdasarkan keyakinan kami mengetahui bahwa Allah &
mewajibkan atas merel<a ditnt dan denda janin -dan perkara

mereka samar-. Mereka di sisi Allah termasuk orang-orang yang

terlilit utang, sehingga hak mereka dalam bagian orang-orang yang

terlilit utang dari zakat adalah wajib, lalu mereka diberikan dari

zal<at tersebut.
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Sedangkan orang yang tidak mempunyai ayah, seperti anak

zina, anak perempuan yang melakukan sumpah /i'az, anak yang

hanya mengetahui ibunya, anak seorang perempuan hasil dari

orang gila yang memperkosanya dan lain sebagainya, maka dia

tidak mempunyai alli ashabah. Tetapi Allah & merpajibkan diyat

dalam pembunuhan secara tersalah dan denda dalam pengguguran

janin terhadap semua orang Islam secara umurn, bukan sebagian

mereka tanpa sebagian yang lain. Maka Udak boleh

mengkhususkan sebagian mereka tanpa sebagian yang lain.

Demikianlah kami mendapati Rasulullah S melakukannya,

karena beliau membayarkan diyatAbdullah bin Sahl rg dari har.ta

zakat sebanyak seratus unta. Kami telah menyebutkannya berikut

sanadnya dalam pembahasan sumpah ketika orang yang

melakukan pembunuhan tidak diketahui.

Pengambilan Sumpah

2148. Masalah: Para ulama berselisih pendapat dalam

masalah pengambilan sumpah menjadi beberapa pendapat. Kami

akan menyebutkan sebagiannya saja berdasarkan riwayat dari

orang yang meriwayatkan atsar para sahabat ,S, kemudian tabi'in

rahimahumullah, kemudian oremg setelah mereka.

Kemudian kami akan menyebutkan pendapat setiap

kelompok ulama agar tampak jelas yang benar dari semua ifu.

Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalw
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Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Abdullah bin Umar, dia berkata,

"Abu Bakar dan Umar tidak meng-qishash berdasarkan sumpah."

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abu Bakar bin Abu

Syaibah: Abdussalam bin Harb mengabarkan kepada kami, dari

Amr, yaitu Ibnu Ubaid, dari Al Hasan Al Bashri, bahwa Abu Bakar

dan golongan yang pertama tidak menggishash berdasarkan

sumpah.

Dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah: Waki' mengabarkan

kepada kami, Al Mas'udi mengabarkan kepada kami, dari Al

Qasim bin Abdunahman bin Abdullah bin Mas'ud, dia berkata:

Ada dua orang dari Kufah pergi untuk menemui Umar bin Al

Khaththab. Mereka berdua menemui Umar saat dia keluar dari

Baihrllah menuju Mina. Dia lalu berthawaf di Baitullah, kemudian

kedua orang itu menyrsulinya dan meceritakan kisah keduanya.

Mereka berkata, "Wahai Amirul Mukminin, putra paman kami

mati terbunuh, dan kami berserikat dengannya dalam

pembunuhan." LJmar diam saja tidak menjawab apapun unfuk

kedua orang tersebut, sehingga Allah memberikannya pefunjuk,

lalu dia membebankannya kepada keduanya. Kemudian keduanya

menyebutkan nama Allah kepadanya, sehingga dia mencegah dari

keduanya.

Kemudian Umar bin Al Khaththab berkata, "Celakalah kita

apabila kita tidak menyebutkan nama Allah, dan celakalah kita

apabila kita disebutkan narna Allah. Diantara kalian ada dua saksi

yang adil 5nng membawakannya atas orang yang membunuhn5n,

maka kami akan membolehkan kalian untuk menggishashrrya.

Namun jika tidak, maka orang-orang yang membantah kalian
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bersumpah, 'Demi Allah kami tidak membunuh dan kami juga

tidak tahu pembunuhnya'. Apabila mereka tidak berani

bersumpah, maka lima puluh orang dari kalian bersumpah,

kemudian kalian berhak mendapatkan dtyat. Sesungguhnya diyat

berhak diambil dengan adanya sumpah, namun tidak bisa

melakukan qishash."

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq dari

Ma'mar dari Abu Az-Znad dari Sa'id bin Al Musayyib bahwa

Umar bin Al Khaththab menyrmpah seorang perempuan

sebanyak lima puluh kali, kemudian dia membebankan dtyat

atasnya.

Dari jalur Abdurrazzaq dari Abu Bakar bin AMullah dari

Abu Az-Zinad dari Sa'id bin Al Musa5ryib bahwa Umar bin Al

I(haththab berkata tentang seorang pembunuh yang ditemukan di

tengah-tengah desa, ada lima puluh orang yang bersumpah dari

penduduk desa ifu dengan mengucapkan, "Demi Allah

sesungguhnya darah kami ada di tengah-tengah kalian", kemudian

mereka menanggun g diyat.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Bukhari: Qutaibah

mengabarkan kepada kami, Abu Bisyr Isma'il bin hrahim Al Asadi

mengabarkan kepada kami, Hajjaj bin Abu Utsman mengabarkan

kepada kami, Abu Raja' dari keluarga Abu Qilabah mengabarkan

kepadaku, Abu Qilabah menceritakan kepadaku, bahwa dia

berkata kepada Umar bin Abdul Azu: Bari Hudzial memutuskan

persekutuan bagi mereka dalam masa jahiliyah. Kern-udian ada

yang memukul orang Yaman di Bathha', lalu ada seseorang dari

mereka lrang mengingatkannya, lantas dia menebasnya dengan
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pedang sehingga dia meninggal. Lalu bani Hudzail membawa

orang Yaman ifu kepada Umar bin Al Khaththab saat musim haji

tiba. Mereka berkata, "Dia telah membunuh sahabat kami.".Lelaki

ifu berkata, "Sesungguhnya mereka telah merusak persekutuan

mereka dengannya."

Umar pun berkata, "Hendaknya lima puluh orang dari bani

Hudzail bersumpah bahwa mereka tidak merusaknya." Lalu empat

puluh orang dari mereka bersumpah, kemudian seseorang datang

dari Syam, lalu mereka memintanya unfuk bersumpah. [.alu dia

menebus sumpahnya dengan seribu dirham, lantas mereka

memasukkan orang lain di tempatnya. Maka Umar menyerahkan-

nya kepada saudara korban, lalu tangannya digandengkan dengan

tangan pelaku, lalu keduanya berjalan... kemudian Abu Qilabah
menyebutkan kelanjutan khabar ini.

Diriwayatkan dari Adh-Dhahhak dari Muhammad bin Al
Muntasyir, dia berkata, "Ada seseorang yang terbunuh diantara

dua desa. Umar bin Al Khaththab pun mengukur diantara kedua

desa itu, lalu jarak yang lebih dekat (dengan korban), Umar

menyuruh mereka untuk bersumpah kemudian membayar diyat."

Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi tentang korban pembunuhan

yang ditemukan di tempat istirahat di Yaman, lalu Umar bin AI

I(haththab memasukkan lima puluh omng dari penduduk Yaman

di dalam Ka'bah. Kemudian dia menyumpah mereka satu persatu

dengan mengatakan, "Demi Allah kami tidak membunuh, dan

kami tidak mengetahui pembunuhnya." Umar berkata,
"Tunaikanlah diyahrya dan pergilah." Mereka berkata, "Wahai
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Aminrl Mukminin engkau membebankannya kepada kami dan

menyumpah kami?" Umar menjawab, "lya."

Dari jalur Isma'il bin Ishaq Al Qadhi: Isma'il bin Abu Uwais

mengabarkan kepada kami, saudaraku mengabarkan kepada kami,

dari sulaiman bin Bilal, dari shalih bin Kaisan, hnu syihab

mengabarkan kepadaku, bahwa Umar bin Abdul Aziz bertartya

kepadanya tentang sumPah.

hnu Syihab berkata: Aku berkata kepadanya, "Sumpah

termasuk kebiasaan orang-orang jahiliyah, Rasulullah menetapkan-

nya sehingga ia menjadi sunnah kami. Dan apa yang telah sampai

kepada kami bahwa apabila pembunuh mengakui, maka

keluarganya terbebas. Namun jika dia tidak mengakuinya, maka

orang yang menuduh mereka bersumpah. Demikian itu adalah

kebiasaan Umar bin Al Khaththab dan orang yang pemah hidup

semasa dengan kami."

Diriwayatkan dari hnu Asy-Syihab, dari Sa'id bin Al

Musayyib dari umar bin Al Khaththab bahwa dia memutuskan

berdasarkan bukti atas penuntut, dan sumpah atas yang ditunhrt,

kecuali masalah pembunuhan. Ini termasuk apa yang diriwayatkan

dari Umar rS,.

Dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dia

berkata: Sulaiman bin Hisyam mengirim surat kepadaku untuk

menanyakan tentang seorang lelaki yang ditemukan terbunuh di

perkampungan suafu kaum, mereka berkata, "Dia datang kepada

kami unfuk mencuri harta benda kami." sedangkan para wali

korban berkata, "Mereka berdusta- Justru merekalah yang

mengundangnya, kemudian mereka membunuhnya' "
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Az-Zuhn berkata: lalu dia membalas surahya, "Lima puluh

orang dari para wali korban bersumpah bahwa mereka berdusta

dengan pemyataan mereka yang mengatakan bahwa dia datang

unfuk mencuri harta benda mereka, dan dia datang diundang oleh

mereka, kemudian mereka membunuhnya. Jika mereka

bersumpah, berikanlah hak qishash. Namun jika mereka tidak

mau, maka lima puluh orang dari penduduk perkampungan itu
bersumpah, 'Demi Allah dia datang untuk mencrri harta benda

kami', kemudian mereka menanggung diyatrrya."

Az-Zvhri berkata: Utsman bin Affan memufuskan dengan

itu terkait dengan hnu Baqirah At-Taghlabi yang mana kaumnya

tidak mau bersumpah, lalu dia membebankan diryt kepada

mereka. Ini adalah keputusan yang datang dari Utsman @.

DiriwaSntkan kepada kami dari jalur Abu Bakar bin Abu

Syaibah: Abdunahman bin Sulaiman mengabarkan kepada kami,

dari Muhammad bin Ishaq dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin

Al Husain, bahwa apabila Ali bin Abi Thalib Radhiyallah Anhu
menemukan korban pembunuhan diantara dua desa, maka dia

mengukur jarak antara keduanya.

Dari jalur Abdurrazzaq dari Sufuan Ats-Tsauri, dari

Muhammad bin Ishaq dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Al
Husain bin Ali bin Abi Thalib, dia berkata: AIi bin Abi Thalib

Radhiyallah Anhu berkata, "Siapapun yang mati terbunuh di tanah

lapang, maka diyatrrya diambil dari baitul mal, agar tidak ada

darah yang disia-siakan dalam Islam. Dan siapapun korban
pembunuhan yang ditemukan'diantara dua desa, maka diyattya
ditanggung oleh desa yang jaraknya lebih dekat dengan korban."
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Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib Radhiyallah Anhu,

bahwa dia meminta orang yang dicurigai unfuk bersumpah

bersama empat puluh sembilan lainnya hingga sempuma lima

puluh orang. Jadi cara seperti ini datang dari Ali bin Abi Thalib

Radhiyallah Anhu.

Dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah: Abu Mu'awiyah

mengabarkan kepada kami, dari Muthi', dari Fudhail bin Umar dan

dari hnu Abbas bahwa dia memuhrskan kepada pihak yang

didal$ra berdasarkan sumpah.

Dari jalur Abdurrazzaq dari Ibrahim yaitu hnu Yahya, dari

Daud bin Al Hushain dari Ikrimah dari hnu Abbas, dia berkata,

"sumpah tidak dianggap kecuali disertai bukti." Dia juga berkata,

"Terdals,va tidak boleh dibunuh hanya berdasarkan sumpah, dan

darah orang Islam tidak boleh disia-siakan." Ini adalah nasrl hadits.

Inilah riwayat dari hnu Abbas Radhiyallah Anhu.

Diriwayatkan dari hnu Az-Zubair bahwa dia mengqishash

berdasarkan sumpah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mulaikah, dia

berkata: Umar bin AMul Azizbertanya kepadaku tentang sumpah.

Aku pun mengabarkan kepadanya bahwa Abdullah bin Az-Zubair

menggishash berdasarkan sumpah, sedangkan Mu'awiyah tidak

mau meng gishash hanya berdasarkan sumpah.

Diriwayatkan dari Al Musa5yib bahwa sumpah dalam

kasus pembunuhan tidak boleh kurang dari lima puluh oftIng.

Apabila sumpah mereka kurang, atau ada seorang dari mereka

yang udak mau bersumpah, maka sumpah mereka ditolak,

sehingga Mu'awiyah menunaikan ibadah haji, lalu bani Asad bin

Abdul l)zza mencurigai Mush'ab bin Abdunahman bin Auf Az-
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Zvhn, Mu'adz bin Ubaidillah bin Ma'mar At-Taimi dan Uqbah bin

Ja'wanah bin Sy-r'aib Al-laitsi membunuh Ismail bin Habbar.

lantas mereka pun melaporkan masalah ifu kepada

Mu'awiyah yang sedang melaksanakan ibadah haji, -sementara

Abdullah bin Az-Zubair fidak bisa mengajukan bukti kecuali

dugaan-, maka Mu'awiyah memufuskan bahwa terdalsua dan para

wali mereka unhrk bersumpah. Namun bani Zuhrah, bani Tamim

dan bani l-aits tidak mau bersumpah. Mu'awiyah berkata kepada

Asad, "Bersumpahlah kalian!" hnu Az-Zubair berkata, "Apabila

kami bersumpah unfuk ketiga orang ini secara bersamaan, apakah

kami boleh mengambil hak kami?" Maka Mu'awiyah tidak mau,

kecuali menytrmpah mereka safu-persafu.

Mu'awiyah lalu mempercepat proses pengambilan

sumpah, lantas dia mengembalikannya kepada mereka yang

menjadi terdal$.ra. Mereka bersumpah sebanyak lima puluh kali

diantara rukun Yamani dan Maqam hrahim. Kejadian ini adalah

pertama kali sumpah diambil secara ringkas, kemudian Marwan

dan Abdul Malik melakukannya, kemudian masalah sumpah ini

dikembalikan lagi kepada cara yang pertama.

Sedangkan masalah safu sumpah, maka diriwayatkan dari

Sufuan Ats-Tsauri, dari Abdullah bin Zaid, dari Abu Malih bahwa

Umar bin Al l(haththab Radhiyallah Anhu mengulang-ulang

sumpah atas mereka, mulai dari yang pertama dan seterusnya.

Sementara golongan tabi'in, maka diriwayatkan kepada

kami dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah: Abdul A'la
menceritakan kepada kami, dari Yunus bin Ubaid dari Al Hasan

tentang korban pembunuhan yang dilakukan dengan
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menggunakan tipu daya. Al Hasan berkata, "Lima puluh orang

dari pihak terdakwa bersumpah dengan mengatakan, 'Kami tidak

membunuh dan kami tidak mengetahui pembunuhnya'. Jika

mereka telah bersumpah, maka mereka terbebas, namun jlka

mereka tidak mau bersumpah, maka lima puluh orang dari pihak

penuntut bersumpah dengan mengatakan, 'Sesungguhnya hak

darah kami ada pada kalian', kemudian mereka (pihak terdakwa)

harus membayar diyat."

Diriwayatkan dari Al Hasan, (dia berkata) "Mereka berhak

mendapatkan dtyat berdasarkan sumpah, namun mereka tidak

berhak membunuh (sebagai qishashl."

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, bahwa dia

mendengar para sahabatnya menceritakan bahwa Umar bin Abdul

Aziz membebaskan pihak terdahr.ra berdasarkan sumpah,

kemudian dia membebankan diyatkepada mereka.

Diriwayatkan dari hnu Abu Mulaikah, bahwa Umar bin

Abdul Aziz meng-qishash hanya berdasarkan sumpah dalam

kepemerintahannya di Madinah.

Diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, ketika

Umar bin Abdul Aziz melihat orang-orang hendak bersumpah

tanpa pengetahuan, maka dia meminta mereka unfuk bersumpah,

menetapkan diyatkepada mereka dan mencegah pembunuhan.

Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abdullah bin

Dzakrpan dari ayahnya dari Umar bin AMul Azu, dia mengulang-

ulang sumpah terhadap hrjuh orang, yang mana diantara mereka

ada seorang pelaku tindak lciminal.
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Diriwayatkan dari Syuraih, dia berkata, "sumpah itu
diulang-ulang terhadap mereka, mulai dari yang pertama dan

seterusnya."

Diriwayatkan dari Muhammad bin Sirin bahwa ada suafu

kaum yang mendakwa kaum lainnya sebagai pembunuh. Syuraih

lalu meminta lima puluh orang dari mereka unfuk bersumpah,

lantas masing-masing dari mereka (pih* yang terdakrua)

bersumpah, "Demi Allah aku tidak membunuh dan aku tidak
mengetahui pembunuhnya." lalu dia menyumpah pihak yang

mendal$,/a, Syuraih berkata, "sempumakanlah sumpah mereka

dengan mengatakan 'Dan aku mengetahui (pembunuhnya)'."

Namun jumlah mereka tidak sampai lima puluh orang, maka

Sy,rraih pun mengulang-ulang sumpah mereka hingga sempurna

lima puluh kali.

Diriwayatkan dari hrahim, dia berkata, " Qishash
berdasarkan sumpah adalah kezhaliman, sumpah hanya dapat

mengambil diyat b,akan qishash."

Dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah: Ibnu Ulayyah

menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Abu Ishaq, dia berkata:

Aku mendengar Salim bin AMullah bin Umar berkata, ."Suatu

kaum dari kalangan bani Laits mudah untuk mengucapkan

sumpah esok hari dalam pengambilan sumpah." Lalu dia berkata,
"Diantara hamba-hamba Allah ada suahr kaum yang bersumpah

atas apa yang tidak mereka lihat, tidak mereka hadiri dan tidak
mereka saksikan. Seandainya aku mempunyai wewenang sedikit
saja, maka aku akan menyiksa mereka. Aku akan jadikan mereka
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tidak mau bersumpah dan aku tidak akan menerima persaksian

mereka."

Dari jalur Al Bukhari: Qutaibah Abu Bisyr Ismail bin

hrahim Al Asadi mengabarkan kepada kami, Hajjaj bin Abu

Utsman mengabarkan kepada kami, Abu Raja' dari keluarga bani

Qilabah mengabarkan kepadaku, Abu Qilabah mengabarkan

kepada kami, bahwa pada suatu hari Umar bin Abdul Aziz

membuka lebar tempatnya unfuk orang-orang, kemudian dia

mempersilakan mereka masuk, lalu dia berkata, "Bagaimana

pendapat kalian tentang sumpah?" Mereka menjawab, " Qishash

berdasarkan sumpah adalah hak, dan para khalifah sebelumnya

menjatuhkan hukum an qishash berdasarkan sumpah. "

[-alu Umar bin Aziz bertanya kepadaku, "Bagaimana

pendapatmu wahai Abu Qilabah?" Aku menjawab, 'Wahai Amirul

Mukminin, di sisimu terdapat pemimpin-pemimpin pilihan dan

tokoh-tokoh bangsa Arab. Bagaimana pendapatmu seandainya

ada lima puluh orang dari mereka bersaksi bahwa seorang lelaki

muhshan di Damaskus melakukan zina, dimana mereka sendiri

tidak melihakrya, apakah engkau akan merajam lelaki itu?" Dia

menjawab, "Tidak."

Aku berkata, "Bagaimana pendapatmu seandainya ada

lima puluh orang dari mereka bersaksi bahwa seorang lelaki di

Himsh mencuri, apakah engkau akan memotong tangannya

sementara mereka tidak melihat'rya?" Dia menjawab, "Tidak."

Aku pun berliata, "Demi Allah, Rasulullah $ tidak pemah

membunuh seorang pun kecuali karena salah satu dari tiga hal,

yaitu seseorang yang melakukan pembunuhan maka dia dibunuh,
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seseorang yang melakukan zina setelah berkeluarga, dan

seseorang yang menentang Allah dan Rasul-Nya serta murtad dari

Islam."

Pe-Zvhri berkata: Umar bin Abdul Aziz pemah

mengundangku, lalu dia berkata, "Wahai anakku aku ingin

meninggalkan pengambilan sumpah, ada seseorang yang datang

dari daerah ini dan yang satunya lagi datang dari daerah ini, lalu

mereka bersumpah." Aku berkata kepadanya, "Hal itu fidak boleh
engkau lakukan, -Rasulullah $ dan para khalifah setelahnya

memufuskan dengannya-. Jika engkau meninggalkan pengambilan

sumpah, maka tidak lama lagi ada seseorang yang dibunuh di

depan pinfumu lalu darahnya sia-sia, sedangkan dalam

pengambilan sumpah terdapat nyawa manusia."

Az-Z,rhrl berkata tentang seorang lelaki yang dicurigai

dibunuh oleh dua bersaudara lalu ayah mereka khawatir mereka

dibunuh, sehingga dia pun berkata, 'Akulah yang membunuh
sahabat kalian." Lalu masing-masing dari dua bersaudara ihl
berkata, "Alnelah yang membunuhnya." Kemudian sebagian

mereka membebaskan sebagian yang lain.

Az-hhn berkata, "Menumtku masalah ifu dikembalikan

kepada para wali korban, lalu mereka bersumpah bahwa salah

seorang dari merekalah pembunuhnya."

Diriwayatkan dari hnu Syihab, dia berkata tentang tiga

orang, masing-masing dari mereka mengaku telah membunuh
seseorang, kemudian dia membebaskan sahabatnya, "Para wali
boleh bersumpah (sebagai saksi tentang pembunuhan yang

dilakukan) oleh seseorang, kemudian dua orang lainnya dicambuk
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seratus kali dan dipenjara selama setahun. Apabila mereka semua

sepakat untuk menanggung diyat, maka diyat ditanggung oleh

mereka, lalu setiap mereka dicambuk sebanyak serafus kali dan

dipenjara selama setahun- "

Diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyib, dia mengabarkan

kepada mereka bahwa Rabi'ah bin Ya'qub maula bani Siba'

dipukul, lalu dia diserahkan kepada keluarganya dan ditanya

siapakah yang memukulnya? Dia menjawab, "Dua putra Bilsanah

dan dua putra Taulamah yang memukulku." Lalu pemyataannya

itu diladikan acuan dan dipersaksikan, kemudian Rabi'ah

meninggal. Sa'id bin Al Ash lalu menghukum dan memenjarakan

mereka. Kemudian Marwan pemimpin Madinah datang-

Sa'id bin Al Musayyib melanjutkan: Lalu mereka (keluarga

Rabi'ah) melaporkan kejadian ihr kepadanya, maka diapun

bertanya kepada mereka tentang bukti perkataan Rabi'ah dan

penyebutan beberapa orang yang telah dia sebutkan. [^alu mereka

(keluarga korban) datang membawa bukti atas hal itu, lantas

Marwan menyumpah Abdullah bin Siba', putranya yaihr

Muhammad dan Atha' bin Ya'qub bersama kurang lebih sepuluh

orang dari keluaga Siba' di samping mimbar Rasulullah 6$

sebanyak lima puluh kali yang diulang-ulang atas mereka, karena

pembunuhan Rabi'ah bin Ya'qub yang dilakukan oleh kedua putra

Bilsanah dan Taulamah, lalu mereka semua bersumpah. Lantas

Marwan menyerahkan kedua putra Bilsanah dan Taulamah itu

kepada para wali korban, lalu mereka dibunuh (sebagai qishash.

Diantara para sahabat adalah Abu Bakar, lJmar, Utsman,

Ali, Ibnu Abbas, Al Mughirah bin Syu'bah, Ibnu Az-Zuban,
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Mu'awiyah, Abdullah bin Amr bin Al Ash, dan sejumlah sahabat di
Madinah -demikianlah secara global-, sedangkan yang biasa

disebutkan hanya sembilan orang.

Diantara para tabi'in adalah Al Hasan, Umar bin AMul
Aziz, Syuraih, hrahim An-Nakha'i, AsySya'bi, Sa'id bin Al
Musayyib, Qatadah, Salim bin Abdullah bin Umar, Abu eilabah,
Az-Zvhi, Urwah bin Az-Zubair, Marwan bin Al Hakam, Abdul
Malik bin Marwan dan selain mereka, serta para ulama Madinah, -

yaifu orang-orang yang dari merekalah para tabiin meriwayatkan

demikian secara global-, mereka semua berselisih pendapat.

Demikian juga dengan para sahabat. Sebagian besar yang telah

kami sebutkan ndak shahih berdasarkan apa yang akan kami
jelaskan.

Sedangkan riwayat yang ma'fsur tentang hal ini adalah

riwayat dari Abu Bakar Ash-Shiddiq Radhiyallah Anhu, dia udak

menjah-rhkan hukuman qishash dengan berdasarkan sumpah.

Hanya saja riwayat ini tidak shahih karena mursal. Sebenamya ia
diriwayatkan dari Ubaidullah bin Umar bin Hafsh dan dari Al
Hasan. Sedangkan melalui jalur periwayatan Al Hasan Abdussalam

bin Hart, riwayat ini dha'if.

Diriwayatkan dari Umar Radhiyallah Anhu, dia fidak
menjatuhkan hukuman qishash berdasarkan sumpah. Riwayat ini
mursaltrdak shahih sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Diriwayatkan juga darinya, bahwa dia meminta bukti dari
para wali korban. Jika mereka tidak menemukannya, maka dia
akan menlrumpah pihak terdakwa dan mereka tidak menanggung

apapun. Namun jika mereka tidak mau, maka dia akan
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menyumpah pihak yang mendakwa, kemudian mereka berhak

mendapatkan diyat.

Riwayat ini juga mursal, karena diriwayatkan dari Al

Qasim bin Abdurrahman bin Mas'ud dari Umar -Orang tua Al

Qasim belum melahirkannya kecuali setelah Umar meninggal-.

Diriwayatkan juga dari Umar, bahwa bukti itu diberikan

oleh pihak yang mendalsr.ra. Namun jika tidak, maka pihak

terdalnua bersumpah dan mereka hanya melakukan kebaikan saja.

Hanya saja riwayatini mursal.

Diriwayatkan dari Umar -tentang korban pembunuhan

yang ditemukan diantara dua desa-, bahwa korban itr.r diukur

kepada desa manakah dia lebih dekat, lalu penduduk desa yang

lebih dekat dengan korban ihr bersumpah sebanyak lima puluh kali

dan menanggung diyatbersamaan dengan hal itu.

Riwayat seperti ini juga diriwayatkan dari Al Mughirah bin

Syu'bah. Hanya saja riwayatnya mursal, karena ia diriwayatkan

dari Umar dan Al Mughirah melalui jalur Asy-Sya'bi, -sementara

dia belum lahir kecuali setelah Umar meninggal dunia selama lebih

dari sepuluh tahun-.

Sedangkan dalam khabar Al Mughirah ada Asy'ats, dia

dha'if. Diriwayatkan darinya bahwa dia meminta seorang

perempuan yang dituduh membunuh maularrya untuk bersumpah

sebanyak lima puluh kali. Kemudian dia memutuskan dipt
baginya. Riwayat ini mutsl. Karena diriwayatkan dari Abu Az-

Znaddari Asy'ats dan dari hnu Al MusayTib dari Asy'ats.
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Riwayat dari Utsman Radhiyallah Anhu tentang korban
pembunuhan yang ditemukan di perkampungan suafu kaum, lalu

mereka mengaku membunuhnya, karena dia datang unfuk mencuri
harta benda mereka, bahwa para wali korban harus bersumpah

kemudian mereka boleh melakukan qishash. Namun jika mereka

Udak mau, maka penduduk perkampungan itu besumpah

kemudian menanggung dipt.Hanya saja riwayat ini tidak shahih

sebab mursal. Karena diriwayatkan dari jalur Az-Zuhi, -dan Az-
Ztrhn tidak lahir, kecuali setelah Utsman meninggal-.

Sedangkan riwayat Ali Radhiyallah Anhu, yaitu apabila

ada kortan pembunuhan yang ditemukan diantara kedua desa,

maka jarak antara keduanya diukur, kemudian dia membebankan-

nya kepada yang lebih dekat, dan apabila korban ditemukan di

tanah lapang, maka diyaturya ditanggung baihrl mal. Dia juga

menyumpah orang yang difuduh membunuh bersama empat puluh
sembilan orang lainnya. Hanya saja riwayat ini tidak shahih karena

diriwayatkan dari Abu Ja'far, -dan Abu Ja'far tidak lahir kecuali

setelah Ali meninggaldunia selama sepuluh tahun lebih-.

Sedangkan dari jalur periwayatan yang lain di dalamnya

ada Al Harits Al A'war, dia adalah pendusta, dan Al Hajjaj bin
Arthah, dia halik.

Riwayat hnu Abbas, bahwa dia memutuskan hukum
berdasarkan sumpah terhadap terdakv.,a dalam pengambilan

sumpah, narnun qishash tidak bisa dijafuhkan hanya berdasarkan

sumpah agar darah kaum muslimin tidak mengalir sia-sia. Hanya
saja riwayat ini tidak shahih, karena salah safu jalur periwayatan ini

\-
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dari Muthi' -dia majhul, sedangkan yang lainnya dari hrahim bin

Abu Yahya, dia halik.

Riwayat lbnu Az-Zuban shahih ditinjau dari sanad, bahwa

dia menjafuhkan qishash berdasarkan sumpah. Dia berpendapat

bahwa qishashbisa dijatuhkan berdasarkan sumpah terkait dengan

penemuan korban pembunuhan. Dia juga memufuskan bagi para

penuntut hanya berdasarkan sumpah. Dan dia berpendapat bahwa

sekelompok orang bisa terkena hukuman qbhash karena

membunuh satu orang hanya berdasarkan sumpah. Khabar ini

diriwayatkan darinya oleh orang yang paling tsiqah, yaitu Sa'id bin

Al MusaSyib, dan ia menjadi penguat bagi semua kisah di atas-

Abdullah bin Abu Mulaikah adalah qadhi hnu Az-Zubair.

Riwayat Mu'awiyah Radhiyallah Anhu, bahwa dia

membebaskan para wali pihak terdal$.ra berdasarkan sumpah.

Apabila mereka tidak mau, maka para penunfut bersumpah atas

seorang saja, kemudian dengannya mereka di-qishash, fidak

kepada yang lebih banyak. Namun jika mereka tidak mau, pihak

terdakwa bersumpah dengan diri mereka sendiri sebanyak lima

puluh kali, sumpah itu diulang-ulang atas mereka. Karena sumpah

itu Mu'awiyah membawa mereka dari Madinah ke Makkah.

Riwayat ini sangat shahih karena ia diriwayatkan oleh Sa'id bin Al

Musagryib dari Mu'awiyah sebab dia menyaksikan secara langsung.

Diriwayatkan juga dari Mu'awiyah, bahwa dialah orang

pertama yang menuntut dengan sumpah kemudian dengan

sumpah itu dia menjatuhkan hukuman qishash. Kemudian lebih

dari seratus orang sahabat yang sepakat dengan tindakannln ifu.
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Hanya saja riwayat ini tdak shahih, karena dalam jalur

periwalntan ini ada Abdurrahman bin Abu Az-Zinad, dia dha'if.

Riwayat Abdullah bin Umar, bahwa setiap dakruaan, maka

terdal$,ra harus lebih dulu bersumpah kecuali dalam kasus

pembunuhan. Jika keluarga yang terkena musibah mengklaim

bahwa si fulan telah membunuhnya, maka para walinya

bersumpah lebih dulu. Hanya saja riwayat ini tidak shahih, karena

dari jalur hnu Sam'an, -dia disebut sebagai pendusta lagi halik-.

Diriwayatkan dari kelompok yang pertama (para sahabat)

bahwa tidak ada qishash jika hanya berdasarkan sumpah. Hanya

saja riwayat ini tidak shahih, karena mursal dari Al Hasan. Dan

dalam jalur periwayatannya ada Abdussalam bin Harb, dia dha'if.

Diriwayatkan bahwa sebelum Mu'awiyah sumpah itu tdak
diulang-ulang, jika kurang safu orang saja dari lima puluh orang,

maka pengambilan sumpah batal. Riwayat ni shahih. Sa'id bin Al

Musa5ryib meriwayatkannya, dia masih semasa dengan Utsman

dan Ali g.

Jadi semua yang diriwayatkan dari para sahabat

Radhiyallah Anhum, di dalamnya masih diperselisihkan tidak ada

yang disepakafi. Dan semuanya ttdak shahih. kecuali apa yang

diriwayatkan dari hnu Az-Zubair dan Mu'awiyah. Sedangkan

tentang pembatalan pengambilan sumpah jika tidak sempurna lima

puluh orrng, maka ia shahih.

Riwayat para tabi'in rahimahullah sebagai berikut:

Diriwayatkan dari Al Hasan secara shahih bahwa hukuman

qishash tidak bisa ditegakkan hanya berdasarkan sumpah, tetapi

\-
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pihak terdakwa hams bersumpah dengan mengatakan, "Demi

Allah kami tidak melakukan", kemudian mereka dibebaskan (dari

tuntutan). Namun jika mereka tidak mau bersumpah, maka pihak

penunfut bersumpah, kemudian mereka mengambil diyat. Hal ini

dalam masalah korban pembunuhan yang ditemukan di suafu

tempat.

Diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz bahwa dia lebih

dulu menyumpah pihak terdakwa, kemudian dia membebankan

diyatkepada mereka beserta sumpah mereka. Riwayat ini shahih

darinya. Diriwayatkan secara shahih darinya bahwa dia tidak mau

menggishash hanya berdasarkan sumpah yang benar yang tidak

ada fitnah di dalamnya, dan dia lebih dulu menyumpah pihak

penuntut dalam pengambilan sumpah. Dia juga mengulang-ulang

sumpah. Diriwayatkan juga darinya secara shahih bahwa dia

menolak pengambilan sumpah secara keseluruhan dan tidak

menenfukan hukum dengannya.

Diriwayatkan juga darin5n keputusan seperti kepufusan

Umar bin Al Khaththab rg, dalam melimpahkan dgnt kepada

pelaku jika pihak penuntut dan pihak yang dituntut tidak mau

bersumpah.

Diriwayatkan secara shahih dari Syuraih tentang sumpah

yang diulang-ulang, dan apabila korban ditemukan di per-

kampungan suahr kaum, lalu keluarganya mengklaim selain

perkampungan itu, maka pengambilan sumpah batal, dan mereka

(keluarga korban) tidak mendapatkan apa-apa dari seorang pun

kecuali dengan adanya bukt.
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Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi tentang korban pembunuhan

yang ditemukan diantara dua desa, bahwa diyattrya ditanggung

oleh penduduk desa yang jaraknya lebih dekat dengan korban.

Jika tubuhnya ditemukan di perkampungan suafu kaum, maka

mereka bertanggung jawab atas kematiannya, dan jika kepalanya

ditemukan di perkampungan suatu kaum, maka dalam hal ini tidak

ada apa-apa -baik dipt atau yang lainnya-. Hanya saja riwayat ini

tidak shahih darinya, karena ia diriwayatkan dari periwayat yang

tidak disebutkan namanya, atau dari Sha'id Al Yasykuri dan kami

tidak mengenalinya.

Diriwayatkan secara shahih dari Sa'id bin Al Musagyib,

bahwa sumpah diambil dari pihak terdakwa, -dan diriwayatkan
darinya bahwa Rasulullah $- memufuskan berdasarkan sumpah.

Seandainya beliau tahu bahwa orang-orang akan melakukan

kecurangan atas sumpah ihr, tenfu beliau tidak akan memufuskan

dengannya. Ungkapan ini adalah ungkapan yang buruk, Allah &i
melindungi Sa'id bin Al Musayyib dari ungkapan tersebut.

Sedangkan riwayat dari Yunus bin Yusuf majhul.

Rasulullah #' tidak akan memuhrskan hukum berdasarkan hawa

nafsunya,

@.#.lu,qi;r@-6A& Ur;
'Dan tiadalah Wng ifu (Al Qur'an) menuntt

kemauan hawa nafzuryn. Ucapannya itu tiada lain harymlah ortahyt

tnng divnhryl<an "(Qs. An-Najm [53]: 3-4)

Allah @ mengetahui ketika Dia menurunkan wah5nr kepada

Rasulullah $ agar memutuskan dalam pengambilan sumpah

\
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berdasarkan keputusan yang benar bahwa orang-orang akan

berani melakukan kekufuran dan pembunuhan, lalu bagaimana

bisa berdasarkan sumpah, Allah $ berfirman, \, ,ifj i( 6
"Dan tidaklah Tuhanmu lupa. " (Qs. Maryam [19], 64)

Diriwayatkan dari Qatadah secara shahih bahwa sumpah

tidak bisa dijadikan cara untuk mengambil dipt dan tidak pula

qishash.

Diriwayatkan secara shahih dari Salim bahwa dia

mengingkari pengambilan sumpah secara keseluruhan. Dan orang

yang bersumpah di dalamnya berhak untuk diingkari dan

kesaksiaannya tidak diterima.

Diriwayatkan Abu Qilabah secara shahih bahwa dia

mengingkari pengambilan sumpah secara keseluruhan.

Diriwayatkan dan Az-Zrhri bahwa pengambilan sumpah

apabila pihak penunhrt tidak sempuma lima puluh orang, maka

sumpahnya batal, dan dalam hal ini sumpah tidak bisa diulang-

ulang, sungguh mengulang-ulangnya termasuk perkara baru.

Sedangkan Urwah bin Az-Zubair, Abu Bakar bin Amr bin

Hazm dan Aban bin Utsman, maka diriwayatkan dari mereka

bahwa jika pihak yang terkena musibah menuduh seseorang

bahwa dia telah membunuhnya atau menuduh sekelompok orang,

maka para wali penunfut lebih dulu bersumpah sebanyak lima

puluh kali terhadap satu orang. Sumpah itu diulang-ulang atas

mereka jika mereka tidak menyempumakan lima puluh kali.

Apabila mereka telah bersumpah, maka sahr orang diserahkan

kepada mereka, lalu mereka membunuhnya (sebagai qishashl,
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sedangkan yang lainnya dicambuk sebanyak serafus kali kemudian

dipenjara selama setahun.

Abdul Malik bin Marwan orang pertama yang memutuskan

bahwa dalam pengambilan sumpah tidak boleh ada yang dibunuh

kecuali satu orang. Sedangkan khalifah sebelumnya membunuh

beberapa orang sebab safu orang.

Semua ini adalah khabar yang sama, gugur dan tidak
shahih. Karena khabar ini diriwayatkan secara ghanb oleh

Abdunahman bin Abu Az-Zinad dan hnu Sam'an secara

bersamaan, dan keduanya saqith (maksudnya, dha'i[.

Diriwayatkan dari Abu Az-Zinad bahwa orang yang

mempunyai sebagian bukt atau keserupaan bersumpah lebih dulu.

Riwayat ini shahih darinya.

Diriwayatkan dari Rabi'ah bahwa penyaksian orang Yahudi,

Nashrani, Majusi, anak kecil atau wanita bisa diterima dalam kasus

pembunuhan, dan yang pertama kali bersumpah dengannya

adalah para wali korban. Demikian juga dengan tuduhan keluarga

yang terkena musibah tanpa adanya bukti -baik dia baligh atau

tidak-.

Demikian juga dengan khabar yang diriwayatkan dari hnu
Wahb, bahwa para wali korban lebih dulu bersumpah sebanyak

lima puluh kali, dan mereka harus mengulanginya jika mereka

tidak menyempumakan lima puluh kali, kemudian mereka berhak

melakukan qishash. Namun jika mereka tidak mau bersumpah,

maka para wali terdalsrra bersumpah sebanyak lima puluh kali, dan

diulang-ulang juga (ika tidak sempuma lima puluh). Kemudian

mereka dan terdak\ /a terbebas dari tuntutan, sehingga tidak ada
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qishash dan udak pula dipt. Tetapi jika mereka juga tidak mau

bersumpah maka para wali korban wajib melakukan qishash

terhadap orang yang didakwa oleh mereka tanpa sumpah.

Diriwayatkan dari Marwan, apabila orang yang terluka

menuduh suatu kaum, maka para walinya lebih dulu bersumpah

sebanyak lima puluh kali dan sumpah itu diulang-ulang atas

mereka, kemudian setiap orang yang didakr,va diserahkan kepada

mereka -dan jika mereka berjumlah banyak maka para wali

korban boleh membunuh mereka- jika mereka mau. Khabar ini

tidak shahih karena dari riwayat lbnu Sam'an.

Sedangkan ulama salaf Madinah secara keseluruhan, maka

diriwayatkan dari mereka bahwa orang yang menuntut -dan dia

adalah keluarga yang terkena musibah- bahwa si fulan

membunut*yu, maka para walinya lebih dulu bersumpah. Namun

jika dia tidak menunfut seorang pun, maka terdakv,ra bebas- [-alu

jika para wali bersumpah beserta fuduhan orang yang terkena

musibah, maka mereka berhak melakukan qishash. lantas jika

mereka memaafkan tunfutan pembunuhan dan mereka

menginginkan dtyat, maka hal itu dipufuskan untuk mereka.

Kemudian orang yang dimaafkan dicambuk sebanyak seratus kali

dan dipenjara selama setahun. Dan jika para wali itu memaafkan

qishash dan diyat, maka pihak terdalsr.,a tidak boleh dipukul dan

dipenjara. Tetapi apabila mereka tidak mau bersumpah, maka

terdakwa bersumpah bersama para walinya sebanyak lima puluh

kali. Dan apabila para wali itu fidak mau bersumpah, maka

terdakv.ra menanggung diyat daA harta pribadinya.
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Sumpah yang disertai dengan penyaksian anak kecil,

wanita, orang Yahudi atau Nashrani, maka hukumnya

sebagaimana yang telah kami sebutkan dalam masalah tuduhan
pembunuhan tidak ada bedanya.

Dalam hal ini sumpah yang diulang-ulang jika tidak genap

lima puluh kali. Apabila dia menuduh pembunuhan secara sengaja,

maka tidak boleh bersumpah dalam hal ini kurang dari tiga orang.

Dan apabila dia menunuh pembunuhan secara tersalah, maka

dalam hal ini satu orang bersumpah -jika tidak menemukan lagi
selainnya- sebanyak lima puluh kali, kemudian dia boleh

mengambil diyat

Sumpah dalam masalah fuduhan pembunuhan secara

sengaja boleh dilakukan oleh orang yang menginginkan qishash -
walaupun dia bukan ahli waris-, sedangkan sumpah dalam tuduhan
pembunuhan secara tersalah, maka tidak boleh dilakukan kecuali
oleh ahli waris.

Semua khabar ini tidak shahih karena dari riwayat hnu
Sam'an, dia diklaim sebagai pendusta.

Semua khabar yang telah kami sebutkan diriwayatkan dari
salah seorang tabiin dalam masalah ifu. Kami telah menyebutkan

mereka -dan mereka berselisih pendapat- sebagaimana yang Anda
lihat tidak sependapat. Sedangkan ulama muta'akhkhiin, maka
insya Allah kami akan menyebutkan sebagian dari pendapat

mereka.

Diriwayatkan dari Sufuan Ats-Tsauri secara shahih bahwa
dia berkata, "Jika korban pembunuhan ditemukan di tengah-
tengah suatu kaum, maka bukti wajib diajukan oleh para wali

.3-
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korban. lalu jika mereka telah mendatangkan bukti, maka mereka

berhak meng-qishasrl. Namun jika tdak, maka pihak terdakvua

bersumpah sebanyak lima puluh kali, kemudian mereka

menanggung diyat."

Ma'mar berkata, "Barangsiapa yang dipukul hingga terluka

lalu dia hidup dalam keadaan bisu kemudian meninggal, maka

dalam kasus ini harus ada pengambilan sumpah, lalu para

penuntut bersumpah, 'Korban meninggal karena pukulannya'. Jika

mereka bersumpah sebanyak lima puluh kali, maka mereka berhak

mendapatkan diyat. Namun jika mereka tidak mau bersumpah,

maka pihak terdakwa bersumpah sebanyak lima puluh kali dengan

menyatakan, 'Dia meninggal bukan karena pukulannya', kemudian

mereka menanggung diyat bersamaan dengan sumpah tersebut.

Hal ini berkaitan dengan kasus melukai bukan pembunuhan.

Namun jika kedua kelompok ifu tidak mau bersumpah, maka

terdal$/a wajib menanggung separuh diyat." Dia berpendapat

dengan apa yang diriwayatkan dari Umar.

Ma'mar berkata: Aku bertanya kepada Ubaidullah bin

Umar, "Tidakkah engkau tahu bahwa Rasulullah fu meng-qishash

berdasar sumpah?" Dia menjawab, "Tidak." Aku bertanya lagi,

"Kalau Abu Bakar?" Dia menjawab, "Tidak." Alm bertanya lagi,

"Kalau Umar?" Dia menjawab, "Tidak." Aku pun berkata, "l-alu

bagaimana bisa mereka berani melakukannya?" Ubaidulluh prn

terdiam.

Ma'mar berkata, Aku menlnkan hal itu kepada Malik.

Diapun menjawab, "Janganlah kamu meletakkan perkara
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Rasulullah $ di atas tipu daya. Seandainya beliau diuji dengannya,

tentn beliau akan meng-qishash berdasarkan sumpah."

Utsman Al Batti berkata tentang orang-omng yang dituduh

membunuh orang yang ditemukan mati terbunuh di tengah-tengah

mereka, "Para penunfut hams mengajukan bukti, kemudian

kepufusan diberikan untuk mereka. Namun jika mereka tidak

mempunyai bukti, maka lima puluh orang dari pihak terdalua

bersumpah, kemudian mereka bebas tidak menanggung ganti rugi,

dgntdan qishash."

Abu Hanifah dan ulama fikih Hanafi berpendapat,

"Pengambilan sumpah tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan

tuduhan pihak yang terkena musibah saja, dalam hal ini tidak ada

qishash dan tidak pula di5nt. Tetapi jika korban pembunuhan

ditemukan dalam suatu tempat dan pada dirinya terdapat bekas,

kemudian walinya menuduh bahwa penduduk di tempat itulah

yang membunuhnya, dan mereka menuduh safu orang dari

mereka, maka jika mereka mempunyai saksi yang adil, maka

kepufusan unfuk mereka. Namun jika mereka tidak mempunyai

saksi, maka pihak terdal$.ra harus bersumpah sebanyak lima puluh

orang dari kalangan penduduk asli di tempat itu, bukan orang-

orang yang numpoog, bukan pula orang-orang yang berpindah ke

tempat salah satu penduduk asli ifu dengan cara membelinya.

Tetapi sumpah itu wajib dilakukan oleh penduduk asli 5ang dipilih

oleh wali korban. Jika jumlah mereka kurang dari lima puluh,

maka sumpah ihr diulang-ulang atas mereka. Lalu apabila mereka

telah bersumpah maka mereka menanggung dipt bersertia

sumpah itu. Namun jika mereka fidak mau bersumpah, maka
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mereka dipenjara sampai mereka mau mengakui atau

bersumpah."

Malik berkata, "Tidak ada sumpah kecuali pihak yang

terkena musibah berkata, 'Fulan membunuhku secara sengaja',

apabila dia telah melakukan hal itu, kemudian dia meninggal

sebelum pulih kembali, maka lima puluh orang dari walinya

bersumpah dengan cara berdiri di masjid jami' sambil menghadap

kiblat, dengan mengatakan, 'Si fulan membunuhnya secara

sengaja'. Apabila mereka telah bersumpah (maka keputusan untuk

mereka). Jika mereka bersumpah terhadap satu orang saja, maka

mereka berhak mengambil qishash darinya. Namun jika mereka

bersumpah terhadap jamaah, maka mereka tidak berhak

melakukan qishash kecuali dari safu orang, kemudian sisanya

dicambuk sebanyak seratus kali dan dipenjara selama setahun.

Apabila ada safu orang yang adil bersaksi dengan mengatakan,

'Fulan telah membunuh si fulan', maka pengambilan sumpah bisa

dilakukan juga sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Demikian juga, jika yang menjadi saksi ada orang yang

lemah dari orang wanita atau orang yang tidak adil, maka jika

mereka tidak sampai lima puluh orang, maka sumpahnya ditolak

sehingga mereka sempuma lima puluh orang. Dalam pengambilan

orang yang bersumpah tidak boleh kurang dari dua orang. Jika

orang yang berkata 'Si fulan hendak membunuhku' belum baligh,

maka tidak ada pengambilan sumpah bersama sumpahnya ifu,

tidak ada qishash dan tidak ada pula denda."

Malik melanjutkan, "Jika semua wali korban tidak mau

bersumpah, maka pihak terdalsr.ra harus bersumpah sebanyak lima
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puluh kali. Jika tidak sampai lima puluh kali, maka sumpah itu

diulang-ulang atas mereka. Namun jika tidak didapati kecuali

hanya terdakwa, maka dia harus bersumpah sebanyak lima puluh

kali kemudian dia terbebas (dari tuntutan). Jika salah seorang yang

mempunyai hak memaafkan dari kalangan wali korban tidak mau

bersumpah, maka pengambilan sumpah batal dan pihak terdakwa

wajib bersumpah."

ndak ada pengambilan sumpah terkait dengan korban

pembunuhan yang ditemukan di perkampungan suafu kaum, dan

tidak pula denda. Demikian juga dengan tuduhan seorang budak

dengan mengatakan, "Fulan membunuhnya. "

Sedangkan fuduhan orang yang sakit, "Fulan hendak

membunuhku." Maka dalam hal ini ada dua riwayat: Pertama,

dalam hal itu harus diadakan pengambilan sumpah. Kedua, dalam

hal itu tidak ada pengambilan sumpah. Demikian juga dengan

fuduhan orang kafir.

AsySyafi'i berkata, "Tidak ada pengambilan sumpah dalam

tuduhan seseorang yang berkata, 'Fulan hendak membunuhku',

baik dia mengatakan secam sengaja atau secara tersalah.' Dan

tidak ada denda dalam hal tersebut. Tetapi pengambilan sumpah

dilakukan terkait dengan korban pembunuhan yang ditemukan

diantara beberapa perkampungan suafu kaum yang mana mereka

semua adalah musuh korban. Lalu para walinya menuduh mereka.

Maka para wali korban berjumlah lima puluh orang lebih dulu

bersumpah dengan menyatakan bahwa mereka telah

membunuhnya secara sengaja atau tersalah. Apabila jumlah

mereka tidak sampai lima puluh orang, maka sumpah itu diulang-
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ulang. lalu apabila tidak ada kecuali hanya satu orang, maka dia

harus bersumpah sebanyak lima puluh kali. Kemudian dipt
dibebankan kepada penduduk perkampungan itu. @shash ndak

bisa dilaksanakan hanya berdasarkan sumpah. Apabila ada satu

orang yang adil atau orang banyak yang tidak adil menyaksikan

dengan mengatakan, fulan membunuh si fulan, maka pengambilan

sumpah wajib, sebagaimana yang telah kami sebutkan; atau

korban pembunuhan ditemukan di tengah-tengah desakan orang-

orang, maka pengambilan sumpah juga wajib, demikian juga

dengan dlyat, sebagaimana yang telah kami sebutkan."

Ulama flkih Pah-Zhahiri berkata, "Jika korban pembunuhan

ditemukan di perkampungan suafu kaum yang menjadi musuhnya,

kemudian para walinya menuduh seseorang dari mereka, maka

lima puluh orang dari para wali itu bersumpah, kemudian mereka

berhak melaksanakan qishash atau mendapatkan dipt. Dan tidak

ada pengambilan sumpah kecuali terkait dengan korban muslim

yang merdeka."

Ini adalah beberapa pendapat ulama fikrh muta'al<hkhirin

yang telah kami sebutkan sesuai dengan kemudahan yang telah

Allah S berikan.

Sekarang kami akan menyebutkan beberapa khabar yang

shahih laE tsabit dari Rasulullah #i terkait dengan pengambilan

sumpah yang dikumpulkan dalam sahr tempat dengan sangat

terperinci agar yang benar dari yang salah terkait masalah ini

tampak jelas dan agar hal ini menjadi bukti bagi orang yang

melakukan kebenaran dalam hal ini bahwa dia telah mendapatkan

bimbingan dalam kebenaran -dengan anugerah Allah S-, dan juga
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menjadi bukti bagi orang yang menyelisihinya bahwa orang yang

berijtihad rentan melakukan kesalahan -walaupun dia termasuk

ulama salaf- dan melakukan kemaksiatan jika dia hanya sebagai

muqallid (taklid buta), serta hujjah ini bisa mematahkan

pendapatnya.

Kami mengumpulkan apa yang telah kami sebutkan mulai

dari pendapat para sahabat.g, pendapat para tabi'in & dan

pendapat ulama fikih setelah mereka, kemudian kami

menampilkan beberapa hadits yang shahih sesuai dengan

kemudahan yang Allah berikan berkaitan dengan kasus ini. Karena

hukum pengambilan sumpah masuk dalam setiap pendapat itu:

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Bukhari: Abu

Nu'aim Al Fadhl bin Dukain mengabarkan kepada kami, Sa'id bin

Ubaid mengabarkan kepada kami, dari Basyir bin Yasar.

Menurutnya ada seorang lelaki Anshar yang bemama Sahl bin Abu

Hatsmah mengabarkan kepadanya, bahwa ada sekelompok kaum

yang pergi menuju Khaibar- Sesampainya di sana mereka

berpencar, kemudian salah safu diantara mereka ditemukan mati

terbunuh, lalu mereka berkata kepada orang-orang yang mana

korban ditemukan diantara mereka, "Kalian telah membunuh

sahabat kami." Orang-orang ifu berkata, "Kami tidak membunuh-

nya dan kami tidak mengetahui pembunuhnya."

lalu mereka pergi menemui Nabi rg$, mereka berkata,

"Wahai Rasulullah, kami pergi ke Khaibar, lalu salah satu diantara

kami ditemukan mati terbunuh." Beliau bersabda, "Dahulukanlah

Wng lebih tua (unfuk berbicara)." Lalu beliau bertanya, "Apakah

kalian mempunyai bukti siapal<ah yang membunuhnya?' Merel<a
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menjawab, "Kami tidak mempunyai buku." Beliau bersabda,

" Bersumpahlah kalian sebanyak lima puluh kali, maka kalian

berhak menunfut sahabat kaliari' atau " Orang yang mati diantara

kalian." Mereka berkata, "Bagaimana kami akan bersumpah

padahal kami tidak menyaksikannya?"

Beliau bersabda, " Apakah kalian akan membebaskan

tuntutan kalian dengan zumpah orang Yahudi sebanyak lima puluh

kali?' Mereka menjawab, "Bagaimana mungkin kami menerima

sumpah suatu kaum yang kafir?" Mereka berkata, "Kami tidak rela

dengan sumpah seorang Yahudi." Maka Rasulullah p$ tidak ingin

mensia-siakan darahnya, sehingga beliau memberikan serafus unta

dari harta zakat.

Dari jalur Muslim: Qutaibah bin Sa'id mengabarkan kepada

kami, Al-laits bin Sa'd mengabarkan kepada kami, dari Yahya

yaihr hnu Sa'id Al Anshar, dari Basyir bin Yasar, dari Satrl bin

Abu Hatsmah. Yahya berkata: Menurutku dia berkata: Dari Rafi'

bin Khadij, bahwa keduanya berkata: Abdullah bin sahl bin Zaid

dan Muhayyishah bin Mas'ud bin Zaid pergi. Ketika keduanya

sampai di Khaibar, mereka berpisah di daerah itu. Tidak lama

kemudian Muhayyishah mendapati AMullah bin sahl mati

terbunuh, lalu dia menguburkannya, kemudian pergi menemui

Rasulullah #.
Dia bersama Huwa5yishah bin Mas'ud dan Aburrahman bin

Sahl -dan dia paling muda dibandingkan yang lainnya-. Lalu

Abdurrahman hendak berticara sebelum temannya berbicara,

maka Rasulullah S bersabda, "Dahulukanlah yang lebih hta'"

Abdurrahman pun diam, lalu kedua temannya ifu betticara,
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kemudian Abdurrahman berbicara bersama keduanya. Mereka

melaporkan kepada Rasulullah S tentang terbunuhnya Abdullah

bin Sahl. Beliau bertanya kepada mereka, "Apakah kalian mau

bersumpah sebanyak lima puluh kali, lalu kalian berhak menuntut

kematian sahabat kaliad' atau " orang yang terbunuh diantara

kalian?' Mereka menjawab, "Bagaimana kami akan bersumpah

padahal kami tidak menyaksikannya?" Beliau bertanya lagi,

"Apakah kalian akan membebaskan funtutan kalian dengan

sumpah orang Yahudi sebanyak lima puluh kali?' Mereka

menjawab, "Bagaimana mungkin kami menerima sumpah suafu

kaum yang kafir?" Ketika Rasulullah S melihat keadaan itu, beliau

memberikan diyatnya.

Dari jalur Muslim: Abdullah bin Umar Al Qawariri
mengabarkan kepada kami, Hammad bin Zaid mengabarkan

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

Basyir bin Yasar, dari Sahl bin Abi Hatsmah dan Rafi' bin Khadij,

bahwa Muhayyishah bin Mas'ud dan Abdullah bin Sahl pergi

menuju Khaibar, lalu mereka berdua berpisah dalam sebuah kebun

kurma. Lantas Abdullah bin Sahl mati terbunuh, mereka pun

mencurigai kaum Yahudi. lalu saudaranya yaitu Abdurrahman,

sepupunya yaitu Huwayyishah dan Muhayryishah menemui

Nabi $. Abdurrahman hendak mengatakan kejadian yang

menimpa saudaranya -dan dia paling muda diantara yang lainnya-,

maka Rasulullah .s bersabda, "Dahulukanlah yang lebih tud' atau

beliau bersabda, " Hendaknya tnng tua lebih dulu (berbicam)." Lalu

Huurayyishah dan Muhayyishah mulai berbicara tentang kejadian
yang menimpa sahabat mereka. Rasulullah,S pun bertanya,

"Apakah lima puluh orang diantara kalian mau bersumpah lalu tali
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(yang mengikatya) itu diserahkan?' Mereka menjawab,

"Bagaimana mungkin kami akan bersumpah terkait dengan kasus

yang tidak kami saksikan?" Beliau bertanya lag| " Afakah kalian

akan membebaskan tuntutan kalian dengan zumpah lima puluh

orang Yahudi?' Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah bagaimana

mungkin kami akan menerima sumpah suafu kaum yang kafir?"

Periwayat berkata: Lalu Rasulullah'S memberikan diyat-

nya dari harta beliau serahrs unta. Sahl berkata, "L-alu aku hendak

menemui mereka, namun salah safu unta ihr mendorongku dengan

kakinya." Hammad berkata, "Demikianlah atau hadits yang serupa

dengannya."

Yahya ragu dalam riwayat Al-Laits, apakah dia menyebut

Basyir bin Yasar dan Rafi' bin Khadij bersama Sahl bin Abu

Hatsmah atau tidak? Namun dia tidak ragu dalam riwayat

Hammad bin Zaid dari Al-l-aits terkait dengan Rafi', yang mana

Basyir meriwayatkan khabar ini, dan kedua orang itu tsiqah lagi

hafxh. Sementara Hammad lebih hafizh daripada Al-[-aits- Maka

kedua riwayat ini sama-sama shahih.

Diriwayatkan secara shahih bahwa Yahya ragu, apakah

Basyir menyebut Rafi bersama Sahl atau tidak? Sesekali Yahya

memastikan bahwa Basyir menyebut Rafi' bersama Sahl, dan dia

tidak ragu. Maka ini adalah tambahan dari Hammad, dan

tambahan orang yang adil ihr dapat diterima.

Dari jalur Muslim: Ishaq bin Manshur mengabarkan kepada

kami, Basyir bin Umar mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Aku mendengar Malik bin Anas.
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Abdullah bin Rabi' juga meriwayatkannya kepada kami,

Muhammad bin Mu'awiyah mengabarkan kepada kami, Ahmad

bin Syu'aib mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Amr bin As-

Sarh dan Muhammad bin Maslamah mengabarkan kepada kami;

Ahmad berkata: Muhammad bin Wahb mengabarkan kepada

kami. Sedangkan Muhammad berkata: hnu Al Qasim mengabar-

kan kepada kami. Kemudian hnu Wahb, Ibnu Al Qasim dan

Basyir bin Umar semuanya sama mengatakan, Malik bin Anas

mengabarkan kepada kami, Abu Laila bin Abdullah bin

Abdurrahman bin Sahl mengabarkan kepada kami, dari Sahl bin

Abu Hatsmah, bahwa dia mengabarkan kepadanya dari beberapa

orang yang menjadi sesepuh diantara kaumnya, bahwa AMullah
bin Sahl dan Muhagyishah pergi menuju Khaibar karena kesulitan

yang sedang mereka alami. lalu Muha5ryishah datang dan

mengabarkan bahwa Abdullah bin Sahl mati terbunuh dan

dilemparkan ke dalam mata air atau lubang. Lantas dia menemui

kaum Yahudi, dia berkata, "Demi Allah kalianlah yang

membunuhnya." Mereka berkata, "Demi Allah kami tidak

membunuhnya."

Kemudian Muhalryishah pergi dan menemui kaumnya, lalu

dia menceritakan kejadian ifu kepada mereka. Kemudian dia,

saudaranya yaitu Huwayryishah -dia lebih muda darin5n- dan

Abdurrahman bin Sahl pergi menemui (Rasulullah $). Lalu

Muhagryishah hendak berbicara -dan dialah orang yang ada di

Khaibar-, maka Rasulullah $ bersaMa kepada Muhayyishah,

" Dahulukanlah yang labih tua." [.alu Huwayyishah berkata,

kemudian Muha5yishah ikut berbicara. Rasulullah S bersaMa,
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" Bisa saja mereka menyerahkan ditat sahabat kalian dan bisa juga

mereka m en eiakkan peperangan."

L-alu Rasulullah $ mengirim surat kepada mereka terkait

kasus tersebut. Mereka pun membalas, "Demi Allah kami tidak

membunuhnya." Beliau bersabda (kepada ketiga orang tersebut),

"Apakah kalian mau bersumpah kemudian kalian berhak

mendapat dtpt sahabat kalian?' Mereka berkata, "Tidak." Beliau

bersabda, "Apakah orang-orang Yahudi yang akan bersumpah?'

Mereka berkata, "Mereka bukan oftIng Islam." lalu Rasululluh B
memberikan diyatnya dari harta beliau. Rasulullah S mengirim

serahrs unta kepada mereka sehingga unta-unta ihr memasuki

perkampungan. Sahl berkata, "Salah safu unta merah

mendorongku."

Dari jalur Sufyan bin Uyainah: Yahya bin Sa'id

mengabarkan kepada kami, dari Basyir bin Yasar, dari Sahl bin

Abu Hatsmah, dia berkata: AMullah bin Sahl ditemukan mati

terbunuh, lalu saudaranya, Huwayyishah dan Muhayyishah,

keduanya adalah paman Abdullah bin sahl-. Abdurrahman hendak

berbicara, namun Rasulullah S bersabda kepadanya,

" Dahulukanlah yang lebih fua." Mereka pun berkata, "Wahai

Rasulullah kami mendapati Abdullah bin sahl mati terbunuh di

dalam sebuah sumur." Maksudnya sumur di l{haibar- Nabi $
bertanya, " Siapa yang kalian curigai?' Mereka menjawab, "Kami

mencurigai kaum Yahudi." Beliau bersabda, "Apakah kalian akan

membebaskan tuntutan kalian kepada kaum Yahudi dengan

adanya sumpah lima puluh kali, bahwa mereka frdak

membunuhnya?' Mereka berkata, "Bagaimana mungkin kami rela

dengan sumpah mereka, sementara mereka adalah orang-orang
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musyrik?" [-alu Rasulullah i$] memberikan diyat+rya dari harta

beliau.

Dari jalur Muslim: Abu Ath-Thahir mengabarkan kepada

kami, hnu Wahb mengabarkan kepada kami, Yunus mengabarkan

kepadaku, dari hnu Syihab, dia berkata: Abu Salamah bin
Abdurrahman dan Sulaiman bin Yasar maula istri Nabi $
menceritakan kepadaku, dari salah seorang sahabat Rasulullah $
dari kalangan kaum Anshar, bahwa Rasulullah E$ membiarkan

pengambilan sumpah sesuai dengan apa yang terjadi di masa

jahiliyyah.

Dari jalur Ahmad bin Syu'aib: Muhammad bin Hasyim Al
Ba'labakki mengabarkan kepada kami, Al Walid bin Muslim

mengabarkan kepada kami, Al Auza'i mengabarkan kepada kami,

dari hnu Syihab, dari Abu Salamah bin Abdunahman bin Auf dan

Sulaiman bin Yasar, dari beberapa sahabat Rasulullah S, bahwa

pengambilan sumpah ada sejak masa jahiligryah, lalu Rasulullah #
membiarkan apa adanya. Kemudian dengan sumpah ifu beliau

memutuskan diantara kaum Anshar terkait dengan korban

pembunuhan, yang mana mereka menuduh kaum Yahudi Khaibar.

Ini adalah beberapa khabar yang diriwayatkan secara

shahih dari Nabi S tentang pengambilan sumpah. Tidak ada yang

diriwayatkan dari beliau secara shahih kecuali ini.

2L49. Masalah: Wajibkah memutuskan hukum

berdasarkan sumpah atau tidak?
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Kami menyebutkan perkataan Ibnu Abbas dan Salim bin

Abdullah bin Umar bin Al l(haththab, lalu kami mengkaji kembali

mana yang bisa diladikan huijah?

lalu kami mendapati dari jalur Muslim: Abu Ath-Thahir

mengabarkan kepada kami, Ibnu Wahb mengabarkan kepada

kami, dari hnu Juraij dari lbnu Abi Mulaikah, dari Ibnu Abbas,

bahwa Nabi $ bersabda,

#; e$t ;" rvtrt'"rftt &t;l:t )C:

ic: L,t1 ,;1.t ;.i?i. o6t eX-

" Seandainya manusia diberi berdasarkan klaim mereka,

pasti oftng-orang akan mengHaim danh dan harta orang lain-

Tetapi sumpah itu wajib disampaikan oleh orang yang diklaim-"

Sabda beliau 6$,

.it? W"fJGL ,sic2'oy
" Sesungguhnya darah dan harta kalian haram atas kalian-"

Dan sabda beliau &, " Bukfr atau sumpahmu, kamu tidak berhak

kecuali itu."

Para ulama berkata, "Allah @ menyamakan melalui lisan

Nabi-Nya $ antara keharaman darah dan harta serta antara

pengakuan dalam masalah darah dan harta, kemudian Dia

membatalkan semua itu. Dia tidak menjadikannya (sebagai hak)

kecuali berdasarkan bukti atau sumpah atas terdakvua- Jadi

keurajiban dalam menentukan hukum dalam semua itu adalah
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sarrra, tidak ada bedanya sedikit pun, baik terkait dengan orang

yang bersumpah, bilangan sumpah, dan tidak pula gugumya

denda, kecuali berdasarkan bukU bukan yang lainnya."

Semua ini hak, hanya saja mereka meninggalkan apa yang

tidak boleh dia tinggalkan dari apa yang telah diwajibkan oleh

Allah S terhadap manusia agar menyandarkannya kepada apa

yang mereka sebutkan, yaitu hukum yang telah mereka sebutkan

adalah hukum yang dikirimkan kepada kita dari Allah &.
Rasulullah $ telah memuhrskan berdasarkan sumpah. Beliau

membedakan antara keputusan hukumnya dengan selain darah

dan harta para terdakwa.

Tidak boleh mengambil satu hukum dari beberapa hukum
beliau dan meninggalkan selainnya. Karena semua itu dari Allah &
dan semuanya adalah hak. Dia mewajibkan untuk mengikuti dan

mengamalkan hukum-Nya. Sebagian hukum-hukum Rasulullah S
tidak lebih utama untuk diikuti daripada sebagian yang lain.

Barangsiapa yang menyelisihi hal ini, maka dia masuk dalam

kemaksiatan, dan juga masuk dalam firman Allah &,

"i24, <;l<s; 
= 

! *ii r?+, 
-r;';'5i

"Apakah kamu beiman kepada sebagian Al Kitab (Tawat)

dan ingkar terhadap sebagian yang lain?' (Qs. Al Baqarah [2]: 85)

Tidak ada bedanya antara orang yang meninggalkan hadits,

" Bukfr dan sumpahmu," karena hadits pengambilan sumpah dan

orang yang meninggalkan hadits pengambilan sumpah karena

adanya hadits itu.
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Jika ada yang berkata, "Darah adalah hudud (hukum yang

telah ditenh-rkan oleh Allah)." Maka dikatakan kepada mereka, "la

tidak termasuk hudud. Karena hudud itu tidak diserahkan kepada

pilihan seseorang -jika dia mau, dia akan menegakkannya dan jika

dia mau, dia akan menundanya-. Justru ia wajib karena Allah &
semata, bukan karena pilihan seseorang dan bukan pula

penentuan hukum.

Sedangkan masalah darah ini diserahkan kepada pilihan

atau kemauan wali -jika dia mau, dia boleh meng-qishash, dan jika

dia mau, dia boleh memaafkan-, sehingga pemyataan masalah

darah termasuk hudud adalah batal, dan yang benar adalah ia

termasuk hak manusia."

Pendapat ulama yang membedakan antara masalah darah

dan hak manusia berupa harta dan yang lainnya adalah fasid.

Bukan karena Allah & dan Rasul-Nya S membedakan antara

darah, hak dan yang lainnya. Hal ini tidak demikian, kecuali

karena adanya sumpah saja.

Ulama yang menjadikan sumpah dalam masalah darah

sebanyak lima puluh kali tidak boleh kurang, sebenamya mereka

tidak mempunyai hujjah, kecuali mereka mengqiyaskan kepada

setiap pengakuan dalam masalah darah harus berdasarkan

sumpah. Dan semua macam qiyas itu batil. Karena mereka tidak

memutuskan hukum bagi pengakuan dalam masalah darah

(pembunuhan) dengan hukum pengambilan sumpah dalam selain

masalah ini. Sebab ulama fikih Maliki dan Asy-Syaf i berpendapat

pengambilan sumpah dapat membebaskan terdakr,rua, dan mereka
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tidak berpendapat tertebasnya mereka dalam masalah dalnuaan

pembunuhan

Sedangkan ulama fikih Hanafi berpendapat kewajiban

denda bersama sumpah dalam pengambilan sumpah, dan mereka

tidak berpendapat demikian dalam masalah dakrpaan pem-

bunuhan. Jadi, mereka meninggalkan qryas dakwaan pembunuhan

terhadap pengambilan sumpah dalam suatu masalah dari beberapa

hukumnya, kecuali terkait dengan bilangan sumpah saja. Maka

dalam hal ini, pendapat mereka jelas batal.

Menurut kami pendapat yang benar adalah pendapat kami,

yaitu bukti dalam semua dakvuaan, baik pembunuhan atau yang

lainnya adalah sama, dan sumpah dalam semua ihr juga sama -
yaifu sekali sumpah- atas terdalava, kecuali dalam masalah zina

dan pengambilan sumpah. Dalam masalah zina harus ada empat

saksi dan selebihnya, udak boleh kurang. Karena adarrya nash

dalam masalah ini secara khusus. Sedangkan dalam masalah

pengambilan sumpah harus ada lima puluh kali tidak boleh kurang,

karena adanya nasrS dalam masalah ini-

Sedangkan selain ifu sesuai dengan keumuman sabda

Rasulullah fu, "Bukti abu sumpalunu, kamu tidak berhak keanali

/fu." Dan saMa beliau S, "Sandainya manusia diben berdasar-

kan Haim merel<a, pasti orartg-orzng akan mengHaim darah dan

harta orang lain. Tetapi sumph itu otniib disampaikan oleh orang

wng diklaim." Tidak ada yang keluar dari hadits ini, kecuali apa

yang dikeluarkan oleh nash.

Kemudian kami mengkaji pendapat ulama yang berkata,

"Pengambilan sumpah diselenggarakan dengan adanya klaim
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orang sakit, bahwa si fulan hendak membunuhnya." Kami tidak

mendapati kesyubhatan bagi mereka, kecuali apa yang dikabarkan

oleh Ahmad bin Umar, Abdullah bin Al Husain bin Iqal

mengabarkan kepada kami, Ibrahim bin Muhammad Ad-Dinawari

mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ahmad bin Al Jahm

mengabarkan kepada kami, Ismail bin Ishaq mengabarkan kepada

kami, Ibnu Abi Uwais mengabarkan kepada kami, saudaraku

mengabarkan kepada kami, dari Sulaiman bin Bilal, dari Shalih bin

Kaisan, hnu Syihab mengabarkan kepadaku, bahwa Umar bin

Abdul Aziz memanggilnya, lalu dia berkata kepadanya, "Apakah

engkau mempunyai dalil dalam masalah pengambilan sumpah?"

Aku pun berkata kepadanya, "Pengambilan sumpah ihr ada sejak

masa jahiliyyah, lalu Rasulullah 6$ membiarkannya karena

mengagungkan darah, dan beliau menjadikannya sebagai

pelindung darah mereka. Tetapi diantara prosesnya dan apa yang

sampai kepada kami adalah apabila korban pembunuhan angkat

bicara, maka keluarganya terbebas, namun jika dia tidak angkat

bicara, maka terdalnua hams bersumpah. Demikianlah yang

dilakukan oleh Umar bin Al Khaththab, dan demikian itulah yang

pemah kami alami orang-orang yang ada saat ifu."

Para ulama yang berpendapat ini sangat banyak kemudian

mereka memberikan sesuafu yang akhimya bisa melupakan

awalannya, sehingga orang Snng bodoh tertipu, lalu dia mengira

bahwa mereka memberikan sesuafu, padahal sebenamya mereka

tidak memberikan apapun. Dan ini adalah sanad yang fasid,

karena mursal.

Dalam sanadnya ada Abu Bakar bin Uwais, dan Al Bukhari

telah meriwayatkan darinya, kecuali Al Maushili Al Hafizh Al Asadi
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menyebutkan bahwa yusuf bin Muhammad mengabarkan
kepadanya bahwa hnu Abi uwais menilai hadits ini maudhu,. Dan
klaim ini terlalu besar, kecuali menilai khabar im mursal sudah
cukup.

seandainya benar hadits ini diriuayatkan secara musnad,
maka di dalamnya tidak ada keterkaitan bagi mereka, karena di
dalamnya tdak menyebtrtkan bahun Nabi $ memufuskan
berdasarkan sumpah terkait de.gan apa yang difuduhkan oleh
korban. Tetapi di dalamnSa h-!' menyebutkan bahwa
pengambilan sumpah ini ada sejak masa jahiliSyah, lalu
Rasulullah $ membiarkannya karena mengagungkan darah,
sementara kami tidak mengingkari hal itu. Jadi apabila ini bukan
dari Nabi S, maka tidak ada hujjah di dalamnya.

Sedangkan urama fikih Maliki menyerisihi hukum ini.
mereka fidak berpendapat di dalamnya pengambilan sumpah
sedikit pun apabila korban tidak angkat bicara.

Mereka menyebutkan, AMullah bin Rabi' mengabarkannya
kepada kami, Muhammad bin Rabi' mengabarkan kepada kami,
Muhammad bin Mu'awi5nh mengabarkan kepada kami, Ahmad
bin sy-r'aib mengabarkan kepada kami, Muhammad bin yahya bin
Abdullah mengabarkan kepada kami, Abu Ma'mar AI Bashri
mengabarkan kepada kami, Abdul warits mengabarkan kepada
kami, Fithr Abu Al Haitsam mengabarkan kepada kami, Abu yazid
AI Madani mengabarkan kepada kami, dari Ikrimah, dari hnu
Abbas, dia berkata: Pengambilan sumpah pertama kali terjadi pada
ma'u jahiliyah. Ada seorang bani Hasyim yang dipekerjakan oleh
seorang Quraisy dari kabilah yang lain, dia pergr dengan
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membawa beberapa seekor unta, lalu dia bertemu dengan seorang

bani Hasyim lainnya, yang mana tali karungnya terpufus. Dia

berkata, "Berikanlah aku igal yang dengannya aku akan mengikat

tali karungku agar unta ini tidak lari." Maka lelaki yang

dipekerjakan itu pun memberikan sahr igal yang digunakan untuk

mengikat karungnya. Ketika dia dan sekawanan untanya tiba, ada

satu unta yang tidak menggunakan igal. Lalu orang yang

mempekerjakannya bertanya, "Kenapa unta ini tidak diberikan

igal?" Lelaki bani Hasyim itu menjawab, "la tidak mempunyai

igal."

Dia pun lanjut bertanya, "Kemana igalnya?" Lelaki bani

Hasyim ihr menjawab, "Aku berjumpa dengan seorang bani

Hasyim yang tali karungnya terpufus, lalu dia meminta banfuanku.

Dia berkata, 'Berikanlah aku igal untuk mengikat tali karungku

agar untaku tidak lari', lalu aku pun memberikannya." L-antas

orang yang mempekerjakannya itu melemparkan tongkat

kepadanya hingga dia meninggal.

[-alu dia bertemu dengan orang Yaman, dia bertanya,

"Apakah engkau akan melaksanakan haji?" Orang Yaman itu

menjawab, "Terkadang aku melaksanakannya." Dia bertanya,

"Apakah engkau mau menyampaikan pesanku?" Orang Yaman ifu

berkata, "lya." Dia berkata, "Jika engkau melaksanakan haji, maka

berserulah 'Wahai orang-orang Quraisy', apabila mereka

menjawabmu, maka berserulah 'Wahai bani Hasyim', apabila

mereka menjawabmu, maka tanyalah tempat Abu Thalin, lalu

kabarkanlah kepadanya, bahwa aku telah membunuh si fulan

karena masalah igal dan dia meninggal pada saat aku

mempekerjakannya."
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Ketika orang yang mempekerjakan itu datang (ke Makkah),

Abu Thalib menemuinya, dia bertanya, "Apa yang telah dilakukan

oleh sahabat kami?" Dia menjawab, "Dia sakit lalu aku

merawaboya dengan baik kemudian dia meninggal dan aku yang

menanggung pemakamannya." Abu Thalib bertanya lagi, "Apakah

ini ada hubungannya denganmu?" orang ihr pun diam.

Kemudian orang Yaman yang pemah ditiupkan salam ifu

juga melaksanakan haji, dia berkata'Wahai orang-orang Quraisy?"

Mereka menjawab, "lni orang-orang Quraisy." Dia berkata lagi,

"Wahai bani Hasyim." Mereka menjawab, "lni bani Hasyim." Dia

bertanya, "Mana Abu Thalib?" mereka menjawab, "lni Abu

Thalib." Dia mulai bercerita, "Si fulan memintaku untuk

menyampaikan pesannya, bahwa dia telah membunuh si fulan

karena masalah igal." Abu Thalib pun mendatangi lelaki ihr, dia

berkata, "Pilihlah tiga opsi dari kami, yaifu jika kamu mau, kamu

bisa memberikan seratus unta, karena kamu membunuh sahabat

kami secara tersalah. Jika kamu mau, maka lima puluh orang dari

kaummu bersumpah bahwa kamu tidak membunuhnya. Namun

jika kamu tidak mau, maka kami akan membunuhmu."

[-alu kaumnya datang, maka Abu Thalib menyatakan hal ihl

kepada mereka. Mereka berkata, "Kami harus bersumpah?"

L-antas datang seorang wanita dari kalangan bani Hasyim yang

menjadi budak ummul walad sqeorang dari kalangan mereka, dia

berkata, "Wahai Abu Thalib aku ingin engkau membolehkan

anakku ini sebagai ganti salah satu dari lima puluh orang itu. Tapi

janganlah engkau menetapkan sumpahnya kecuali setelah engkau

menetapkan sumpah yang lainn5a."
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Abu Thalib pun melaksanakannya. lalu seseorang dari

kalangan mereka datang menemui Abu Thalib, dia berkata,

"Wahai Abu Thalib aku ingin lima puluh orang yang akan

bersumpah diganti dengan serafus ekor unta, masing-masing orang

dikenai dua ekor unta, lalu ini ada dua unta, maka terimalah

dariku, dan janganlah engkau menetapkan sumpahku kecuali

setelah engkau menetapkan sumpah yang lainnya." Dia pun

menerima kedua unta itu. Kemudian datanglah empat puluh

delapan orang untuk bersumpah.

hnu Abbas berkata, "Demi Dzat yang jiwaku berada di

tangannya selama setahun empat puluh delapan orang ihl

senantiasa meneteskan air mata."

Mereka menyandarkan khabar ini kepada hadits yang telah

kami sebutkan sebelumnya dalam bab beberapa hadits yang tsabit

dari Rasulullah S tentang pengambilan sumpah, yaitu

pengambilan sumpah sudah ada sejak masa jahiliyah, lalu

Rasulullah .s membiarkannya sebagaimana adanya di masa

jahiliyah, kemudian beliau memuhtskan berdasarkan sumpah ifu

diantara kaum Anshar yang mati terbunuh, lalu mereka menuduh

orang Yahudi yang membunuhnya di Khaibar.

Hadits ini bukanlah hujjah yang mendukung mereka. Justru

ia adalah hujjah yang membantah mereka, karena cara

pengambilan sumpah yang dengannya Rasulullah S memutuskan

hukum -antara kaum Anshar yang terbunuh- yang mana mereka

menuduh seorang Yahudi. Kami telah menyebutkannya, dan ini

dalam masalah korban pembunuhan yang ditemukan, bukan
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dalam masalah pihak korban yang mengklaim bahwa si fulan telah

membunuhnya. Jadi ini sebagai hujjah untuk menentang mereka.

Sedangkan hadits hnu Abbas ini, semuanya menentang

pendapat mereka, bukan mendukungnya. Seandainya kbabar itu

sebagai hujjah, maka mereka menyelisihinya dalam tiga hal, -

namun dalam khabar ini tidak ada hujjah bagi mereka-:

Karena perkataan kortan pembunuhan ihr menjadi jelas

dengan adanya dua saksi, tetapi yang membawanya hanyalah safu

orang, -sedangkan mereka tidak berpendapat adanya pengambilan

sumpah dalam kasus seperti ini-; Abu Thalib lebih dulu meminta

pihak terdakwa bersumpah, -sedangkan mereka tidak berpendapat

demikian-; dan Abu Thalib menetapkan bahwa orang Quraisy itu

membunuh bani Hasyim secara tersalah. Kemudian dia berkata

kepada pelaku, "Jika kamu tidak mau membayar diyat atau lima

puluh orang dari kaummu bersumpah, maka kami akan

membunuhmu." Sedangkan mereka tidak berpendapat adanya

qishash dalam pembunuhan secara tersalah.

Yang mengherankan adalah mereka berhujjah dengan

sebuah khabar yang mana merekalah pertama kali yang

menyelisihinya. Sedangkan kami, maka kami tidak mengingkari

bahwa pengambilan sumpah itu ada sejak masa jahiliyah terkait

dengan korban pembunuhan yang diketemukan. I-alu

Rasulullah $ membiarkann5ra sebagaimana adanya. Bahkan

menumt kami ini adalah hak karena khabamya shahih.

Kemudian mereka juga menyebutkan -dan ia termasuk

penipuan mereka yang samar- firman Allah @ setelah perintah-

Nya kepada bani Israil untuk menyembelih sapi betina,
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"Dan (ingatlah), ketika kamu membunuh seorang manusia

lalu kamu saling tuduh menuduh tentang itu. Dan Allah hendak

menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan. Ialu

Kami berfrrman, 'Pukullah mayat itu dengan sebagian anggob sapi

betina itu'. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang

yang telah mati, dan memperlihatkan padamu knda-tanda

kekuasaannya agar kamu mengerti. "(Qs. Al Baqarah l2l:72-731

Kemudian bersamaan dengan ayat ini mereka

menyebutkan, Ahmad bin Umar bin Anas Al Udzri mengabarkan

kepada kami, dari Abdullah bin Al Husain bin Iqal Az-Zubatn,

Ibrahim bin Muhammad Ad-Dinawari mengabarkan kepada kami,

Muhammad bin Al Jahm mengabarkan kepada kami, Abu Bakar

Al Wazzan mengabarkan kepada kami, Ali bin AMullah -yaitu

hnu Al Madini- mengabarkan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al

Qaththan mengabarkan kepada kami, Rabi'ah bin Kultsum

mengabarkan kepada kami, alnhku mengabarkan kepada kami,

dari Sa'id bin Jubair, bahwa hnu Abbas berkata: Penduduk sebuah

kota dari kalangan bani Israil menemukan orang fua mati terbunuh

di kota asal mereka. Lalu mereka menemui penduduk kota

lainnya, mereka berkata, 'Kalian telah membunuh sahabat kami."
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Kemudian seorang pemuda yang merupakan keponakan kortan

menangis sambil berkata, "Kalian membunuh pamanku."

Mereka lalu menemui Musa Alaihissalam, lantas Allah &
menunrnkan wahlnr "Sesungguhnya Allah memerintah kalian

unfuk menyembelih sapi betina." [-alu dia menyebutkan hadits

tentang sapi betina secara panjang lebar.

hnu Abbas melanjutkan: Kemudian mereka membawa sapi

betina ifu hingga sampai di kuburan orang hra tersebut -yaitu

diantara kedua kota ifu-, sementara keponakannya berdiri di

samping kuburannya sambil menangis, lalu mereka menyembelih-

nya, kemudian keponakannya ifu memukulkan sebagian daging itu

kepada kuburan tersebut. lantas orang yang sudah fua ihr bangun

dengan mengibaskan rambufoT ya sambil berkata, "Keponakanku

lah yang membunuhku. Karena menurutnya umurku terlalu

panjang, sementara dia ingin merebut hartaku." Kemudian dia

mati kembali.

Dengan jalur ini sampai kepada hnu Al Jahm: Muhammad

bin Salamah mengabarkan kepada kami, Yazid bin Harun

mengabarkan kepada kami, Hisyam mengabarkan kepada kami,

dari Muhammad bin Sirin, dari Abidah As-Salmani, dia berkata:

Pada masa bani Israil ada seorang lelaki yang tdak bisa

mempunlai anak dan dia mempunyai banyak harta, kemudian

keponakannya yang menjadi ahli warisnya, lalu dia pun

membunuh lelaki itu. Kemudian pada malam hari dia membawa

mayatTya ke dearah lain, lalu dia meletakkannya di pintu salah

satu diantara penduduk daerah itu. Kemudian di pagi harinya dia

menuduh pamannya itu dibunuh oleh mereka. lalu mereka
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menemui Musa Alaihissalam. Dia pun berkata, "Sesungguhnya

Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi

betina," -lalu dia menyebutkan hadits tentang sapi betina-. lantas

mereka pun menyembelihnya dan memukulkan sebagian

dagingnya kepada mayat tersebut. Mereka bertanya, "Siapa yang

membunuhmu?" Dia menjawab, "Dia -sambil menunjuk

keponakannya-." Kemudian dia meninggal. Lalu keponakannya ifu

tidak diberikan sedikit pun dari hartanya. Kemudian setelah

kejadian itu pembunuh tidak bisa menjadi ahli waris.

Dengan jalur ini sampai kepada hnu Al Jahm, Ali bin

Abdullah mengabarkan kepada kami, Sufyan bin Suqah

mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Ikrimah

berkata: Bani Israil mempunyai masjid yang mempunyai dua belas

pintu, setiap suku mempunyai safu pinfu. Lalu mereka

menemukan korban dibunuh di salah safu pintu kemudian mereka

menariknya ke pinfu yang lain, lalu mereka saling menuduh dan

syetan pun berputar-putar diantara mereka. L-antas mereka

meminta kepufusan kepada Musa Alaihissalam. Musa berkata,
*Saungguhnya Allah men5ruruh kamu menyembelih seekor sapi

betina. " (Qs. Al Baqarah lZlt 67) Lalu mereka menyembelihnya

dan memukul mayat itu dengan paha sapi itu, mayat pun berkata,

"Fulan yang membunuhku." -Korban adalah orang yang banyak

mempunyai harta, kemudian keponakannya membunuhnya-.

Dalam hadits sapi betina ada tambahannya, namun saya

meringkasnya.

Setiap apa yang mereka jadikan hujjah dari semua ini bisa

menimbulkan salah persepsi bagi orang-orang yang tertipu.

Adapun ayat di atas memang benar. Namun dalam masalah ini
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tidak ada kaitannya dengan beberapa khabar di atas. Dalam

khabar ini, Allah @ rnemerintahkan bani Israil untuk menyembelih

seekor sapi betina yang berwama kuning fua yang menyenangkan

orang-orang yang melihatnya, tidak mempunyai cacat, tidak ada

belangnya, f,dak pemah digunakan unfuk membajak tanah, tidak

pula unfuk mengairi tanaman, tidak fua dan tidak pula muda-

Mereka membunuh seseorang lalu mereka saling menuduh satu

sama lain. Kemudian Allah & memerintahkan untuk memukul

korban dengan sebagian daging sapi betina tersebut. Allah &
berfirman,

;4!ij S;X\ 6i 4 afK W, ti'at 6fr
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"Demikianlah Allah menghidupkan kembali oftng-omng

tnng telah mati, dan memperlihatkan padamu tanda-tanda

kekuasaanryn agar kamu mengerti. "(Qs. Al Baqarah lzlt73l

Isi kandungan ayat ini tidak lebih dari itu, di dalamnya tidak

menyebutkan bahwa pihak kortan menuduh seseorang, terdalvua

tidak dibunuh sebabnya, dan di dalamnya tidak menyebutkan

tentang pengambilan sumpah. Setiap apa yang dikabarkan oleh

Allah & adalah benar, sedangkan setiap apa yang mereka

tafsirkan dalam ayat ini dengan menggunakan persepsi mereka

adalah batil. Maka batallah keterkaitan pendapat mereka dengan

ayat ini.

Kemudian kami mengkaji beberapa khabar yang telah kami

sebutkan, lalu kami mendapati semuanya adalah mursal' Tidak ada
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hujjah sedikit pun di dalamnya. Kecuali apa yang telah kami

paparkan adalah mauqufkepada hnu Abbas, dan tidak ada hujjah

dalam diri seorang pun selain Rasulullah S. Maka batallah

keterkaitan mereka dengan khabar ini.

Kemudian seandainya beberapa khabar yang telah

disebutkan shahih dari Rasulullah $, maka semua itu tidak bisa

dijadikan sebagai hujjah mereka karena beberapa hal:

Pertama, hal itu adalah hukum yang terdapat pada bani

Israil, sedangkan apa yang ada pada mereka tidak wajib bagi kita.

Diantara hukum bagi mereka adalah larangan unfuk memakan

ikan pada hari Sabtu, keharaman lemak dan yang lainnya. Kita

tidak berkewajiban kecuali apa yang telah diperintahkan oleh Nabi

kita €+&.

Allah @ berfirman,

"Unfuk tiap-tiap umat dianbra kamu, Kami berikan afumn

dan jalan yang terang. "(Qs. Al Maa'idah [5]: 48)

Rasulullah S bersabda,
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"Aku diberi keutarnakan daripada para nabi lainnya dengan

enam hal.' -Di dalamnya periwayat menyebutkan-, nabi sebelum

beliau diufus kepada kaumnya secara khusus, sedangkan beliau

Alaihissalam diutus kepada orang yang berkulit merah dan yang

berkulit hitam.

Pasti Musa Alaihissalam dan nabi yang lainnya sebelum

Muhammad #i tidak diutus kepada kita. Dan pasti kita sama-sama

tahu bahwa syariat nabi yang tidak diuhrs kepada kita tidak wajib

bagi kita. Tetapi yang wajib bagi kita adalah mengakui kenabian

mereka saja.

Kedua, tidak ada ulama pun yang berselisih pendapat

bahwa dalam pengakuan pembunuhan, kita udak wajib

menyembelih seekor sapi. Jadi jelas sekali batalnya huijah mereka

dengan beberapa khabar ini. Karena tidak pemah didengar dari

pihak korban agar menyembelih seekor sapi dan dipukulkan

kepada korban.

Ketiga, dalam khabar di atas mengandung mukjizat

seorang nabi dan tidak mungkin (dilakukan oleh orang lain) berupa

menghidupkan orang yang telah meninggal.

Mereka ingin kami membenarkan tuduhan orang yang

masih hidup, yang mana Allah @ mengharamkan kami untuk

membenarkannya atas selainnya, yang memungkinkan adanya

dusta darinya. Karena bani Israil membenarkan orang yang telah

meninggal yang mana Allah @ menghidupkan kembali setelah

kematiannya. Hal ini menyelisihi qiyas tanpa diragukan lagi, dan

menyelisihi apa yang ada dalam khabar tanpa diragukan lagi.

\
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Perbedaan antara kami dan mereka adalah sedikit, lalu

mereka meriwayatkan kepada kami tentang orang mati yang

dikembalikan lagi ruhnya oleh Allah $ dengan adanya nabi atau

tidak adanya nabi, kemudian dia mengabarkan sesuatu kepada

kami, maka saat ifu kami rnembenarkannya.

Adapun kami harus mempercayai orang yang masih hidup

yang menuduh orang lain adalah kebatilan yang paling batil. Jadi

penyebutan ayat dan khabar di atas tidak pantas. Seandainya

mereka lebih hati-hati, maka hal ih-r akan lebih menyelamatkan

mereka. Kami memohon kesehatan kepada Allah &.

Kemudian mereka menyebutkan apa yang diriwayatkan

kepada kami dari jalur Muslim: Yahya bin Al Haritsi dan

Muhammad bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami. Yahya

berkata: Khalid bin Al Harits mengabarkan kepada kami.

Sedangkan Ibnu Al Mutsanna berkata: Muhammad bin Ja'far

mengabarkan kepada kami. Kemudian Khalid dan Muhammad

sama, yaitu meriwayatkan dari Syu'bah, dari Hisyam bin Zaid, dari

Anas bin Malik, bahwa seorang Yahudi membunuh seorang

perempuan unhrk merampas perhiasannya, lalu dia membunuhnya

dengan menggunakan batu. l-antas perempuan ifu dibawa kepada

Nabi S saat detik-detik hayatrya. Nabi bertanya kepadanya,

"Apakah si fulan yang membunuhmu?' Perempuan itu

menggelengkan kepalanya tidak. Kemudian beliau bertanya lagi

kepadanya, dia pun menggelengkan kepalanya tidak. Lalu beliau

bertanya yang ketiga kalinya, lantas perempuan itu menjawab,

"lya." -dia menganggukkan kepalanya-. Maka Rasulullah # pr.,

membunuh orang Yahudi ifu dengan dua batu.
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Dan dalam hadits ini tidak ada hujjah bagi mereka. Karena

ini adalah khabar yang diriwayatkan kepada kami dengan sanad

yang telah disebutkan sampai kepada Muslim: Abd bin Humaid

mengabarkan kepada kami, Abdurrazzaq mengabarkan kepada

kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari Ayy'b As-

Sikhtiyani, dari Abu Qilabah, dari Anas, bahwa ada seorang

Yahudi yang membunuh seorang perempuan Anshar untrk

mengambil perhiasannya kemudian dia melemparkannya ke dalam

sumur, dia juga menghantam kepalanya dengan menggunakan

bahr. Kemudian lelaki itu ditangkap dan diserahkan kepada

Rasulullah $. Beliau pun memerintahkan agar dia dirajam hingga

mati.

Demikianlah sa'id bin Abu Arubah dan Aban bin Yazid Al

Aththar meriwayatkannln dari Qatadah, dari Anas'

Jika mereka berkata, "syr'bah menambahkan penyebutan

tuduhan perempuan yang dibunuh dalam kisah ini, dan tambahan

orang yang adil ihr dapat diterima-"

Maka kami pun berkata, "Kalian benar. Dan Hammam bin

Yahya menambahkan dari Qatadah dari Anas dalam khabar ini

dengan tambahan yang Udak boleh meninggalkannya.

Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim:

Hadzdzab bin l(halid mengabarkan kepada kami, Hammam

mengabarkan kepada kami, dari Qatadah, dari Anas, bahwa

perempuan itu ditemukan dalam keadaan kepalanya dihantam

dengan dua bahr. lalu orang-orang pun bertanya kepadanya'

,Siapa yang melakukan hal ini kepadamu, fulan atau si fulan',

hingga mereka menyebutkan seorang Yahudi, lalu perempuan ihr
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menganggukkan kepalanya. Maka Yahudi itupun ditangkap lalu dia

mengakuinya. Lantas Rasulullah S memerintahkan agar

kepalanya dihantam dengan batu."

Jadi, jelas bahwa Rasulullah # tidak membunuh seorang

Yahudi itu kecuali karena pengakuannya bukan karena tuduhan

perempuan yang dibunuh tersebut.

Dan di sisi lain adalah seandainya shahih bagi mereka apa

yang tidak shahih dari Nabi 6$ selamanya, bahwa beliau

membunuhnya berdasarkan pengakuan korban, maka khabar ini

tetap menjadi hujjah yang menentang pendapat mereka, dan

mereka menyelisihi beliau. Karena di dalamnya tidak menyebutkan

pengambilan sumpah sedikit pun. Sedangkan mereka f,dak

membunuh (sebagai qishash) berdasarkan tuduhan korban kecuali

hingga ada dua orang lebih dari para wali bersumpah sebanyak

lima puluh kali. Mereka juga tidak berpendapat pengambilan

sumpah berdasarkan tuduhan orang yang belum baligh.

Sementara menumt pendapat yang paling zhahir dalam

khabar ini menyatakan bahwa perempuan Anshar itu belum

baligh. Karena periwayat menyebutkan perempuan yang

mempunyai perhiasan, dan ini adalah kebiasaan orang fuab yang

mana Anas berbicara menggunakan bahasa mereka, bahwa

mereka memposisikan perempuan ihr sebagai anak kecil bukan

perempuan yang sudah baligh.

Jadi keterkaitan mereka dengan khabar ini batal ditinjau

dari beberapa sisi, dan tampak jelas perselisihan mereka dalam hal

tersebut, sehingga wajib berpendapat dengan pendapat ini dan

tidak boleh seorang pun berpindah darinya.
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Ulama fikih Maliki dan ulama yang tidak berpendapat

adanya pengambilan sumpah dalam hal ini menentang dengan

berkata, "Korban ifu dibunuh kemudian pembunuhnya membawa

dan melemparkannya di depan pinfu seseorang atau di

perkampungan suafu kaum?" Maka kami menjawab, "Hal ini

memang memungkinkan, tetapi tidak bisa diladikan bantahan

terhadap hukum Allah & dan Rasul-Nya $, bahwa perkara itu

mungkin saja.

Pasti setiap muslim tahu bahwa mungkin saja seorang saksi

itu berdusta, orang yang bersumpah ifu berdusta dan orang yang

menuduh dengan mengatakan, si fulan membunuhnya juga

berdusta. lni adalah perkara yang tidak ada seorang pun yang

mampu menolaknya. Maka selayaknya pendapat ini yang mana

mereka menentang hukum Rasuiullah $ dan menyelisihinya,

mereka tidak membunuh seseorang berdasarkan dua saksi, karena

terkadang keduanya berdusta, dan qishash tidak ditegakkan

berdasarkan dua saksi secara ijma", sehingga ia pun berkaitan

dengannya. Karena Ai Hasan berkata, '(Saksi) tidak diterima dalam

masalah qishash kecuali empat orang'."

Kemudian kami kembali lagi kepada masalah kami, lalu

kami mengatakan, tidak halal bagi seorang muslim pun -yang

mengetahui bahwa janji Allah itu hak- menentang hukum yang

telah diputuskan oleh Rasulullah $ dengan mengatakan, "Tidak

boleh menerapkan hukum ini, karena bisa saja pelaku

pembunuhan melemparkan korban di depan pintu seseorang," -
dan memang- ini bisa saja.
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Bagaimana menurutmu seandainya Rasulullah S me-

merintahkan kita membunuh penduduk kota dengan menawan

mereka atau membunuh ibu-ibu kita, anak-anak kita dan diri kita

sendiri, sebagaimana Musa Alaihissalam memerintahkan kaumnya

agar membunuh diri mereka sendiri, karena Allah $ mengabarkan

hal itu dalam firman-Nya,

',# ;\i .$rrt *-"&T "&S .t :; r;iil
" Dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu

pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu." (Qs. Al Baqarah l2l:54)

Adakah dalam Islam bagian bagi orang yang menyimpang

dari hal itu? Sungguh ini sangat besar sekali.

Yang menakiubkan adalah semua hukum dari Rasulullah #
ihr adalah hukum yang zhahir lagi berkaitan dengan darah seorang

bani Haritsah dari kalangan Anshar yang diklaim dibunuh oleh

orang Yahudi di Khaibar. Diantara keduanya terpisah jarak

sembilan puluh enam mil, dalam jarak serafus kurang empat mil itu

para rasul datang dan pergi, kitab-kitab silih berganti, dan di sana

juga ada ancaman perang. Sebagaimana yang diriwayatkan secara

shahih dari Nabi S bahwa beliau bersabda, "Adakalanya kalian

membayar dtyat sahabat kalian atau kalian meneriakkan

peperangan."

Ini adalah sebuah perintah yang tidak diragukan lagi oleh

orang yang sehat -baik mukmin atau pun kafir- karena kisah ini

tidak samar. Hukum ini bukan hanya unfuk satu orang dari

kalangan kaum muslimin di Madinah, bukan dari seorang Yahudi,

dan saat itu fidak ada Islam pada selain Madinah, kecuali orang
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yang hijrah di Habasyah atau orang yang lemah di Makkah.

Karena hal itu terjadi sebelum penaklukan Khaibar.

Karena dalam hadits yang tsabit yang telah kami sebutkan

sebelumnya dari jalur Sulaiman bin Bilal, dari Yahya bin Sa'id, dari

Basyir bin Yasar bahwa saat itu Khaibar adalah daerah yang aman,

dan daerah itu semakin damai pasca ditaklulil<an. Bahkan disana

banyak kafir dzimmi sejak mulai kecil yang mana mereka masih

belum mengetahui perdamaian, dan mereka tidak mungkin

meneriakkan peperangan.

Jadi, hukum dari Rasulullah $ itu menjadi tjma' dari

seluruh para sahabat r& -mulai dari yang pertama hingga yang

terakhir-, tidak ada alasan unfuk meragukannya.

Jika ada yang berkata, "Bagaimana pendapat kalian

tentang korban pembunuhan yang ditemukan masih bemyawa,

kemudian dia dibawa dan meninggal di tempat yang lain atau di

jalanan atau meninggal di tengah-tengah mereka pada saat dia

masih hidup?"

Maka jawaban kami, "Dalam masalah ini tidak ada

pengambilan sumpah, tetapi yang ada hanyalah hrduhan saja- Para

wali korban diminta untuk memberikan bukti atau saksi, baik

korban menuduh satu orang atau tidak. Jika mereka datang

dengan membawa bukti, maka mereka berhak mendapatkan apa

yang disaksikan oleh saksi mereka. Namun jika mereka tidak

mampu mendatangkan bukti atau saksi, maka pihak terdal$/a

harus bersumpah, dan dia dipaksa untuk melakukannya

selamanya."
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Dalil kami atas hal itr-r adalah dalil yang mencakup setiap

tuduhan dalam Islam, baik berupa pembunuhan, harta atau yang

lainnya dari beberapa hak. Dan kami tidak ragu sedikit pun bahwa

bukti atau saksi diajukan oleh pendalnua sedangkan sumpah

diucapkan oleh pihak terdakwa. Sebagaimana yang diperintahkan

oleh Rasulullah ,$, ketika beliau bersabda,

" Seandainya orang-orang diberi sesuai dengan klaim

mereka, pasti suafu kaum akan mengklaim darah dan harta orang

lain. Tetapi sumpah itu wajib atas terdakwa," Dan sabda beliau,

" Buktimu atau sumpahmu." Kedua hadits ini bersifat umum,

sehingga tidak boleh seseorang meriwayatkan sedikit pun dari

keduanya, kecuali apa yang diriwayatkan oleh nash atau rjma'.

Dan tidak ada nash kecuali terkait dengan korban pembunuhan

yang ditemukan. Jadi, apabila seseorang mendapatinya dalam

keadaan masih hidup, maka dalam hal ini tidak ada pengambilan

sumpah sedikit pun.

Jika dia ditemukan, namun tidak ada bekas apapun, maka

kami mengatakan, bahwa Rasulullah S memutuskan hukum

terkait dengan korban pembunuhan, sementara tidak setiap orang

yang meninggal adalah korban pembunuhan. Jika kita yakin

bahwa dia mati terbunuh dengan adanya bekas, baik berupa

pukulan, goresan, bekas cekekan, sembelihan, tusukan, luka,

,)L efii ;"',*1t'"JiJ:J A,;ii )Cl
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patah atau racun, berarti dia adalah korban pembunuhan dalam

kasus ini wajib adanya pengambilan sumpah'

Dan jika kita yakin bahwa dia meninggal secara wajar, yang

mana pada dirinya tidak ada bekas apapun, maka tidak ada

pengambilan sumpah. Karena hal itu bukanlah keadaan yang

mana Rasulullah 6$ memutuskan pengambilan sumpah di

dalamnya. Namun jika keadaannya tidak jelas, bisa saja dia

meninggal secara wajar dan bisa juga dia meninggal terbunuh

dengan cara pelaku menutup mulutnya hingga nafasnya terhenti

lalu dia meninggal, maka dalam kasus ini harus ada pengambilan

sumpah.

Jika ada yang bertanya, "Kenapa kalian berpendapat

demikian, padahal pada dasamya orang yang meninggal bukan

karena dibunuh tidak ada pengambilan sumpah?" Maka kami

menjawab, "Korban pembunuhan ifu bisa saja dia bunuh diri atau

dibunuh oleh binatang buas. Namun ketika apa yang telah kami

sebutkan di atas memungkinkan juga, maka hal itu fidak

menghalangi untuk pengambilan sumpah. Karena bisa saja dia

dibunuh oleh tersangka pembunuhan, sehingga pengambilan

sumpah hukumnya adalah wajib, karena mungkin saja dialah

pembunuhnya."

Jadi, hal ini bukanlah qiyas, maka janganlah Anda menjadi

orang yang lalai lagi zhalim dengan menyatakan bahwa kami

mengqiyaskan salah sahr kasus kepada kasus yang lainnya. Tetapi

semua ini adalah bab yang sama, yaihr barangsiapa yang

ditemukan dalam keadaan mati, kemudian para walinya menuduh

suatu kaum bahwa merekalah yang membunuhnya, atau menuduh

I
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satu orang bahwa dialah yang membunuhnya, sedangkan

pembunuhan mereka terhadap kortan yang mana para walinya

menuduh mereka, maka mungkin saja itu terjadi.

Ini adalah kisah yang mana di dalamnya Rasulullah #
memutuskan berdasarkan sumpah, sehingga kita juga wajib

memuhrskan berdasarkan sumpah dalam kasus yang sarna apabila

ada kemungkinan tuduhan para wali korban itu benar. Tetapi

hukum yang berdasarkan sumpah itu menjadi batal apabila kita

meyakini bahwa apa yang dituduhkan oleh mereka adalah batil,

tidak diragukan lagi.

Baik korban pembunuhan ditemukan di perkampungan

musuh, baik kafir atau mukmin, atau di perkampungan teman,

baik kafir atau mukmin, atau di rumah saudaranya atau anaknya

atau dimana pun dia ditemukan, maka wajib adanya pengambilan

sumpah. Ini adalah pendapat hnu Az-Zubair dan Mu'awiyah

beserta para sahabat yang lainnya "&. Tidak ada seorang sahabat

pun yang menyelisihi keduanya, karena keduanya memufuskan

berdasarkan sumpah terkait dengan Ismail bin Habbar yang

ditemukan mati terbunuh di Madinah. Kemudian suatu kaum ada

yang mengklaim bahwa dia dibunuh oleh tiga kabilah yang

berbeda, padahal korban itu udak ditemukan di tengah-tengah

mereka. Ketiga kabilah itu adalah Z'ohra, Taimi dan Laitsi Kinani.

Dan dengan inilah kami berpendapat.

Baik korban pembunuhan itu ditemukan di masjid, atau

rumahnya sendiri, atau masjid jami', atau pasar, atau padang

sahara, atau kapal, atau sungai yang mengalir, atau di atas

punggung seseorang, atau atap, atau pepohonan, atau goa, atau

@l - At Muhatla



di atas kendaraan yang sedang berhenti atau berjalan, semua ifu

adalah sama sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Apabila para walinya mendakwa -dalam semua ifu-

terhadap seseorang, maka dalam kasus ini harus ada pengambilan

sumpah sebagaimana keputusan Rasululluh #.
Perkataan mereka "Jika korban ditemukan diantara kedua

desa, maka dia diukur ke desa manakah dia lebih dekat, lalu

mereka bersumpah dan memberikan denda", serta pendapat

mereka "Jika dia ditemukan di suafu desa, maka mereka harus

bersumpah kemudian menunaikan diyat."

Jika dalam hal ini mereka berhujjah dengan apa yang

dikabarkan oleh Yusuf bin Abdullah An-Namari kepada kami,

Abdullah bin Muhammad bin Yusuf Al Azdi mengabarkan kepada

kami, Yusuf bin Ahmad mengabarkan kepada kami, Abu Ja'far Al

Uqaili mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ismail

mengabarkan kepada kami, Ismail bin Aban Al Warraq

mengabarkan kepada kami, Abu Isra'il Al Mula'i mengabarkan

kepada kami, Athiyyah -yaihr Al Aufi- mengabarkan kepada kami,

dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata, "Korban pembunuhan

pemah ditemukan diantara dua desa, lalu Nabi g{$ memerintahkan,

'Ukurlah kepada desa manakah dia lebih dekat'. Lalu didapati dia

lebih dekat pada salah satu dari dua desa itu dengan selisih

sejengkal. -Seakan aku melihat jengkal Rasulullah $- lalu beliau

mempertanggungjawabkan kepada desa yang lebih dekat."

Dari jalur Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dari Hisyam bin

Urwah, dari ayahnya, dia berkata: Ketika Ummu Amr bin Sa'd

bersama Al Julas bin Suwaid -yaitu hnu Ash-Shamit-, maka Al
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Julas berkata tentang perang Tabuk, "Jika apa yang dikatakan

oleh Muhammad adalah hak, maka kami lebih bunrk daripada

himar." Uwaimir mendengar perkataannya itu, lalu dia berkata,

"Demi Allah aku bukanlah apa-apa jika aku tidak melaporkannya

kepada Nabi S agar Al Qur'an turun dalam hal ini dan aku bisa

mendengarkan ceramah beliau. Sungguh sebaik-baik ayahku

adalah dia."

[-alu Uwaimir mengabarkan kepada Nabi $, lantas para

sahabat pun terdiam. Kemudian Nabi S memangsil Al Julas, lalu

belaiu mengenalinya, -sementara para sahabat sedang

mempersiapkan pelana mereka-, lalu tidak ada seorang pun yang

bergerak. Demikianlah yang mereka lakukan, mereka udak

bergerak pada saat wahw furun. Kemudian disampaikan dari

Nabi $, beliau membaca,

FJ'^:y 1)t; "r{i \)C 6 i;t" 6#-
'n $yW Vr"1]q. 7 Q1#, "4$ty'S 1;:4)

b6
;1 G,{, Ve ;'9 r# u Aij:'ii'&Gl
" Mereka (omng-onng munafrk ifu) bersumpah dengan

(nama) Allah, bahwa mereka tidak mengatakan (sauatu tnng
menyakitimu). Sesungguhnya mereka telah menguapkan

perkataan kekafiran, dan telah meniadi kaftr sesudah Islam dan

mengingini apa yang mereka fidak dapat mencapainya, dan

mereka tidak mencela (Allah dan Rasul-Nyn), kecuali karena Allah
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dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka-"

(Qs. At-Taubah [9]: 74)

Al Julas berkata, "Terimalah tobatku wahai Tuhanku,

sungguh aku bertobat kepada Allah dan aku bersalsi kepada-Nya

dengan tulus, 4#t a. A;;r'fi '&ijtr'i Tyrj1 fit 'Dan

mereka tidak mencela (Allah dan Rasul-Nya), kecuali karena Allah

dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka-'

(Qs. ALTaubah tglr 74)" Urwah berkata, " Maula Julas terbunuh di

tengah-tengah bani Amr bin Auf, namun mereka tidak mau

menanggung diyattya. Ketika Nabi S tiba, beliau membebankan

di5ntrrya kepada Amr bin Auf." Urwah berkata, "Karena hal ifu,

Umair menjadi orang kaya hingga dia meninggal-"

Muhammad bin Sa'id bin Nubat mengabarkan kepada

kami, Abdullah bin Nashr mengabarkan kepada kami, Qasim bin

Ashbagh mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Wadhdhah

mengabarkan kepada kami, Musa bin Muawiyah mengabarkan

kepada kami, Waki' mengabarkan kepada kami, Muhammad bin

Abdullah Asy-Syu'aibi mengabarkan kepada kami, dari Makhul,

bahwa korban pembunuhan ditemukan di tengah-tengah bani

Hudzil. Lalu mereka datang menemui Nabi S. Mereka lantas

mengabarkan kepada beliau, lalu beliau memanggil lima puluh

orang dari mereka dan menyrmpah mereka, setiap orang

bersumpah satu kali dengan mengatakan "Demi Allah kami tdak

membunuhnya dan kami tidak mengetahui pembunuhnya."

Kemudian beliau membebankan di5nt atas mereka.

Muhammad bin Sa'id bin Nubat mengabarkan kepada

kami, Ahmad bin Aunillah mengabarkan kepada kami, Qasim bin
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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 Hammad bin Abu Sulaiman, dari hrahim An-Nakha'i, dia

berkata: Pada masa jahiliyah pengambilan sumpah dilakukan

apabila orang yang mati terbunuh ditemukan di tengah-tengah

suatu kaum, lima puluh orang dari mereka bersumpah dengan

mengatakan, "Kami tidak membunuhnya dan kami tidak

mengetahui orang yang membunuhnya." Namun jika sumpah itu

lemah, maka ia tertolak kemudian mereka membayar diqt.

Dan diriwayatkan kepada kami dari jalur Isma'il At-Tirmidzi:

Sa'id bin Amr Abu Utsman mengabarkan kepada kami, Isma'il bin

Ayyasy mengabarkan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, dari Makhul,

Amr bin Abu Khuza'ah mengabarkan kepada kami, bahwa ada

seseorang yang mati terbunuh ditemukan di tengah-tengah bani

Khuza'ah pada masa Rasulullah S, lalu beliau meminta bani

I(huza'ah unfuk berzumpah dengan mengatakan, "Demi Allah

kami tdak membunuhnya dan kami tidak mengetahui

pembunuhnya." Masing-masing dari mereka bersumpah kemudian

menanggung diyat.

Mereka berkata: Kami telah menyebutkan riwayat ini dari

Umar dan Ali sebelumnya.

Maka tidak perlu sibuk dengan semua pendapat ini, karena

kami akan menjelaskannya sebagai berikut:

Hadits yang telah kami paparkan itu adalah halik (nsakl,

karena Athiyyah bin Sa'd Al Aufi meriwayatkannya secara ghaib,
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dan dia sangat dha'if. Husyaim, Sufuan Ats-Tsauri, Yahya bin

Ma'in dan Ahmad bin Hanbal menilainya dha'if. Kami tidak

menemukan seorang pun yang menilainya tsiqah. Tentang hal ini

Ahmad bin Hanbal menyebutkan telah sampai kepadanya bahwa

Al Kalbi Al Kadzdzab datang lalu dia meriwayatkan beberapa

hadits darinya. Kemudian Athiyyah memberikannya kunyah Abu

Sa'id. Jadi dia menceritakannya dari Abu Sa'id, sehingga orang-

orang pun menyangka bahwa dia adalah Al Khudri. Dan ini -yang

termasuk beberapa hadits ifu- gugur.

Kemudian hadits ini juga dari riwayat Abu Isra'il Al Mula'i

-yaitu Ismail bin Abu Ishaq, dia mendapatkan ujian, dan Al Mula'i
ini sangatlah dha'if. Tidak ada khabar yang menyebutkan tentang

dira' antara kedua desa tersebut selain khabar ini, baik secara

musnad atau prsn mursal.

Hadits Al Julas bin Suwaid bin Ash-Shamit dan Umair bin

Sa'd adalah mursaldari Urwah bin Az-Zubair, bahwa Rasululiah $
-di dalamnya disebutkan-, bahwa maula Al Julas mati terbunuh di

tengah-tengah bani Amr bin Auf, dan ketika Rasulullah $ hijrah,

beliau menjadikan dgntrrya ditanggung oleh bani Amr bin Auf.

Dalam riwayat ini tidak menyebutkan bahwa orang yang tertunuh
itu ditemukan di tengah-tengah mereka. Rasulullah S dalam hal

ini tidak mewajibkan pengambilan sumpah. Dan ini adalah

perselisihan mereka. Tetapi di dalamnya menyebutkan bahwa dia

terbunuh di tengah-tengah mereka, maka pembunuhnya termasuk

golongan mereka. Apabila pembunuhnya termasuk golongan

mereka, maka mereka wajib menanggung dtpt.lni adalah ciri-ciri

pembunuhan se@ra tersalah -dan dengan inilah karni

berpendapat-, sehingga hujjah mereka dengan khabar ini batal.

AlMuhaIIa - El



Hadits Amr bin Abu l{huza'ah adalah majhul dan mursal,

sehingga ia pun batal.

Khabar yang diriwayatkan oleh mereka dari Umar bin Al

I(haththab dan Ali bin Abi Thalib, maka kami telah menyebutkan

bahwa khabar yang diriwayatkan dari Ali hdak shahih, karena ia

dari Abu Ja'far, maka khabar ini munqathi'; dan dari Al Harits Al

A'war. Asy-Sya'bi menganggapnya pendusta. Di dalamnya juga

ada Al Hajjaj bin Arthah.

Sedangkan riwayat dari Umar, kami telah menjelaskan

bahwa ia tidak shahih. Kami tidak pemah menemukan dalam Al

Qur'an, As-Sunnah yNry tsabitdari Rasulullah #, ijma' dan qiyas,

bahwa terdakwa harus bersumpah kemudian membayar ganti rugi.

Golongan ini adalah orang-orang yang suka mengqiyaskan

berdasarkan persepsi mereka. Mengapa mereka tidak

mengqiyaskan tuduhan dalam masalah pembunuhan terhadap

hrduhan dalam masalah harta dan yang lainnya? Tetapi tidak ada

As-Sunnah yang mereka peroleh dan tidak ada qiyas yang lakukan

dengan baik.

2150. Masalah: Pengambilan sumpah terkait dengan

seorang budak yang ditemukan mati terbunuh.

Para ulama berselisih perrdapat dalam hal ini:

Abu Hanifah dan Muhammad bin Al Hasan berkata,

"Pengambilan sumpah terkait dengan sorang budak yang

ditemukan mati terbunuh sebagaimana pengambilan sumpah

terkait dengan orang yang merdeka. Mereka (pihak terdakwa)
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wajib menanggung harga nominalnya selama tiga tahun. Dengan

pengambilan sumpah itu diwt seorang budak tidak sepertr diyat

orang yang merdel<a."

Diriwayatkan dari Abu Yusuf, "Tidak ada pengambilan

sumpah dalam hal ini, dan tidak ada pula denda, dia meninggal

sia-sia." Ini pendapat Malik, ulama fikih Maliki dan hnu
Syubrumah.

Al Auza'i berkata, "Dalam hal ini tidak ada pengambilan

sumpah, namun suatu kelompok harus menanggung harga

nominalnya."

Zufar dan Asy-Syafi'i berkata, "Dalam hal ini ada

pengambilan sumpah dan harga nominal-" Hanya saja Zufar

berkata, "Mereka (pihak terdakr,va) harus bersumpah dan

menanggung harga nominalnya." Sedangkan Asy-Syafi'i berkata,

"Budak itLl bersumpah sementara kelompok ifu menanggung

harga nominalnya."

Sedangkan pendapat kami dalam hal ini adalah adanya

pengambilan sumpah sebagaimana orang merdeka, tidak ada

bedanya dalam setiap hukum dari beberapa hukumnya. Apabila

para ulama berselisih pendapat, maka wajib kami kaji kembali apa

yang dijadikan hujjah oleh masing-masing kelompok.

lalu kami mendapati ulama yang berpendapat tidak ada

pengambilan sumpah terkait dengan seorang budak, mereka

berkata, "Rasulullah S memufuskan berdasarkan sumpah terkait

dengan orang yang merdeka bukan budak. Jadi kita tidak boleh

memutuskan berdasarkan sumpah kecuali sesuai dengan apa yang

diputuskan oleh Rasululluh .$."
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Sebagian mereka berkata, "Budak adalah harta benda

seperti hewan temak, dan tidak ada pengambilan sumpah terkait

dengan hewan temak, tidak pula dengan harta lainnya."

Kami tidak mengetahui mereka mempunyai hujjah selain

ini. Ketika kami mengkajinya, kami mendapati dua hujjah ini tidak

ada kaitannya dengan pendapat mereka. Pendapat mereka
"Rasulullah 4$ tidak memutuskan berdasarkan sumpah kecr.rali

terkait dengan orang yang merdeka." Maka kami berkata, "Hal ini
tidaklah cukup. Rasulullah S tdak pemah mengatakan, aku

memufuskan berdasarkan sumpah karena dia merdeka. Berarti

kita mengatakan atas nama beliau apa yang tidak pemah beliau

katakan, dan mengabarkan tujuan beliau yang bukan dari beliau

sendiri. Ini adalah ramalan dan dugaan yang batil. Dan ini tidak

boleh sedikit pun. Sedangkan budak yang terbunuh harus diadakan
pengambilan sumpah sebagaimana Rasulullah $ memufuskannya,

tidak lebih."

Perkataan ulama yang berpendapat, "Budak adalah harta

benda, jadi tidak ada pengambilan sumpah terkait dengan seorang

budak sebagaimana tidak ada pengambilan sumpah terkait dengan

temak." Pendapat ini fasid, karena ia adalah qiyas, dan semua

qiyas adalah batil.

Seorang budak, jika dia harta benda, lalu mereka hendak

menjadikan hukum harta dan temak baginya karena dia termasuk

harta, maka orang merdeka juga adalah hewan sebagaimana

temak adalah hewan. Jadi selayaknya kita membatalkan

pengambilan sumpah terkait dengan orang yang merdeka karena
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mengqiyaskan terhadap batalnya pengambilan sumpah terkait

dengan hewan yang lainnya.

Dan juga tidak ada perselisihan pendapat bahwa dosa di sisi

Allah & karena membunuh seorang budak seperti dosa

membunuh orang yang merdeka, karena keduanya adalah jiwa

yang dimuliakan dan keduanya masuk dalam firman Allah B!,

rc raj54(#L39 ,r3x-;;
ue69

" Dan barangsiapa tnng membunuh seorang mulonin

dengan sengaja maka balasannya adalah Jahannam, kekal dia di

dalamnya." (Qs. An-Nisaa' [4]: 93)

Namun orang yang membunuh temak tidak mendapatkan

ancaman demikian.

Jadi seharusnya prinsip mereka adalah kami akan

memufuskan bagi seorang budak yang ditemukan terbunuh seperti

kepuhrsan bagi orang merdeka yang ditemukan terbunuh, bukan

seperti keputusan terkait dengan temak. Apalagi ulama fikih

Hanafi ada yang mewajibkan qishash antara orang merdeka dan

budak dalam pembunuhan secara sengaja. Pemerataan diantara

keduanya adalah shahih.

Demikian juga dengan pendapat ulama fikih Maliki dan

Asy-Syafi'i yang mewajibkan kafarat dalam pembunuhan seoftmg

budak secara tersalah, sebagaimana mereka mewajibkann5a dalam

pembunuhan orang yang merdeka secara tersalah, beda halnya
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dengan pembunuhan temak secara tersalah. Maka semua hujjah

mereka batal.

Diriwayatkan secara shahih bahwa pengambilan sumpah

hukumnya adalah wajib terkait dengan seorang budak sebagai-

mana orang yang merdeka dari jalur keputusan Rasulullah #,
bukan jalur qiyas.

Pendapat ulama yang meurajibkan harga nominal seorang

budak kepada kelompok yang mana dia ditemukan di tengah-

tengah mereka tanpa harus bersumpah adalah pendapat yang

tidak ditopang dengan Al Qur'an, As-Sunnah, ijma', qiyas dan

pandangan pribadi. Hal ini dinamakan memakan harta dengan

batil dan memberikan tanggurng jawab kepada suaht kelompok

yang tidak ditetapkan atas mereka.

Allah & berfirman,

" Dan janganlah sebagian kamu memakan harta

yang lain di antara kamu dengan ialan yang bafil." (Qs. Al Baqarah

[2]: 188)

Tidak ada pengambilan sumpah terkait dengan temak yang

ditemukan terbunuh dan harta 5nng ditemukan dirusak. Karena

temak tidak dinamakan "korban pembunuhan" secara bahasa dan

syariat. Sementara Rasulullah $ memutuskan berdasarkan

sumpah terkait dengan korban pembunuhan. Maka tidak boleh

melanggar keputusan beliau.

Allah @ berfirman,

,}4i&.{i;:'rgci;
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"i::':,'fL -ra 
;tl;-tr* '{:i;;,

" Dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah,

maka sesungguhnya dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya

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

Dia juga berfirman,

@.A?5Ljrr@-tA& Uus
"Dan tiadalah Jnng diucapkannya ifu (Al Qur'an) menuntt

kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyt

Wng (kepadan5n)." (Qs. An-Najm [53]: 3-4)

Sementara harta ifu diharamkan kecuali berdasarkan nasi

atau ijma'. Jadi, yang wajib terkait dengan hewan temak yang

ditemukan terbunuh atau rusak dan semua harta adalah apa yang

diwajibkan oleh Allah & melalui lisan Rasul-Ny.'#, karena beliau

bersabda,

u;6yi'; U"):t'oz*
"Buktimu atau sumphn5n, kamu tidak mendapatkan

kecuali itu."

Jadi, yang wajib dalam hal ini adalah jika pemilik temak

mengklaim bahwa temaknla ditemukan terbunuh atau pemilik

harta mengklaim hartanya rusak di tangan seseorang, maka dia

diminta untuk mengajukan bukti, jika dia mengajukannya maka

kepuhrsan baginya. Namun jika dia tidak dapat mengajukannya,

maka terdal$,,a wajib bersumpah, dan tidak ada ganti rugi dalam
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hal itu kectrali berdasarkan bukti atau pengakuan liqral.lni adalah

hukum setiap fuduhan dalam masalah darah, harta atau yang

lainnya. Dimana pun kortan pembunuhan ditemukan, maka dalam

hal ini harus ada pengambilan sumpah sebagaimana yang telah

dikhususkan oleh Rasulullah #.
Para ulama berselisih pendapat terkait dengan l<afir dzimmi

yang ditemukan mati tertunuh:

Sekelompok ulama berkata, "Dalam masalah ini tidak ada

pengambilan sumpah." Sedangkan Abu Hanifah meriwayatkan,

dalam hal ini harus ada pengambilan sumpah.

Pendapat dalam masalah ini seperti pendapat dalam

masalah seorang budak, karena Rasulullah S walaupun beliau

memufuskan berdasarkan sumpah terkait dengan orang Islam yang

menuduh orang Yahudi Khaibar, beliau tidak mengatakan, "Aku

memuhrskan berdasarkan sumpah, karena dia orang Islam yang

menuduh orang Yahudi."

Tidak boleh mengatakan atas nama Nabi ,$ apa yang tidak

pemah beliau katakan. Tetapi Nabi s memutuskan berdasarkan

sumpah terkait dengan penemuan korban pembunuhan- Beliau

tidak mengkhususkan suatu hal dari hal lainnya, sementara kafir

dzimmi itr adalah korban pembunuhan, maka pengambilan

sumpah dalam hal ini adalah wajib apabila para walinya menuduh

safu atau dua orang kafir dzimmi lainnya. Namun jika mereka

menuduh hal ihr terhadap orang Islam -walaupun apa yang

dituduhkan itu benar-, maka dalam hal ini tidak ada qishash dan

dtyat Tetapi jika mereka ingin bersumpah, kemudian sang Imam
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menanggung untuk ditanyakan, maka hal itg untuk mereka, karena

apa yang telah kami sebutkan.

Para ulama yang berpendapat dengan adanya pengambilan

sumpah sepakat bahwa Rasulullah $, walaupun beliau

memufuskan berdasarkan sumpah terkait dengan orang Islam yang

menuduh orang Yahudi, maka memutuskan hukum berdasarkan

sumpah adalah wajib terkait dengan orang Islam yang menuduh

orang Islam lainnya. Ini selain keadaan yang mana Rasulullah $
memufuskan berdasarkan sumpah terkait dengan orang Islam yang

menuduh sambil bersumpah terhadap wali mereka-

Tidak ada perbedaan antara keputusan berdasarkan

sumpah terkait dengan orang Islam yang menuduh kaum muslimin

dan kepufusan berdasarkan sumpah terkait dengan lt6lfir dzimmi

yang menuduh kafir dzimmi lainya atau kaum muslimin, karena

keumuman hukum beliau ,#, dut beliau tidak mengkhususkan safu

sifat dari sifat yang lainnya.

2L5L. Masalah: Tentang orang yang bersumpah.

Para ulama yang berpendapat adanya pengambilan sumpah

sepakat bahwa yang bersumpah pada saat ihr adalah seorang laki-

laki, baligh, lagi berakal dari keluarga korban yang menjadi ahli

warisnya. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang selain hal

tersebut dalam beberapa hal:

Apakah orang yang tidak mer,larisi dari ahli ashabah boleh

bersumpah atau tidak?
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Apakah seorang budak boleh bersumpah bersama ahli

waris lainnya atau tidak?

Apakah seorang wanita boleh bersumpah bersama mereka

atau tidak?

Apakah maula lnng memerdekakan boleh bersumpah atau

tidak?

Apakah maula yang dimerdekakan boleh bersumpah

bersama mereka atau tidak?

Apakah seorang rekan boleh bersumpah atau tidak?

Ketika mereka berselisih pendapat, maka kita wajib

melakukan apa yang telah diwajibkan oleh Allah @ kepada kita

ketika terjadinya perselisihan, karena Dia berfirman,

,5" ;,ii ifi 3;$;il;V lifr 'g# i:firi t$i qg

@ *rt i*r'p*y' *t7$i r6v
"Hai orang-omng gng beriman, fuatilah Allah dan batilah

Rasut (Nln), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian iika kamu

berlainan pendapat tentang sauafu, maka kembalikanlah ia

kepada Atlah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnSa), iika kamu benar-

benar beiman kepada Allah dan hari Kemudian. Yang demikian

itu tebih utama hagimu) dan lebih baik akibatTta." (Qs. An-Nisaa'

[4]:59)

i',;u,i'ili {oy,)fiU i'i Jyt# ,,1 c"i{p uV
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Maka kami pun melakukannya, lalu kami mendapati

Rasulullah $ bersabda dalam hadits pengambilan sumpah -yang

mana selainnya 11dak shahih dari beliau- sebagaimana yang telah

kami ceritakan sebelumnYa,

t

rY
'. ) o z J .lo // '. O- /o :/ 

z I

O)4.^^* +*t-) tSSl>,;,-^tJ OJAX

" Kalian harus kemudian kalian bisa menunfut

hak, dan lima puluh orang dari kalian bercumpah."

Rasulullah $ mengatakan ini kepada bani Haritsah, yaihr

ahli ashabah korban.

Setiap orang yang tahu pasti mengetahui ahli waris

AMullah bin Sahl d& tidak smpai lima puluh oftIng. Dia tidak

mempunyai ahli waris selain saudaranln yaitu Auurrahman saja.

Dan 5nng dimaksud saMa Nabi ifu adalah kedua sepupunya, yaihr

MuhayTishah dan HuruaSyishah, keduanya bukan ahli warisnya.

Jadi, lelas bahwa ahk ashabah boleh bersumpah walaupun

mereka bukan ahli waris.

Barangsiapa diantara mereka yang mau bersumpah, maka

dia boleh bersumpah, baik dia mempunyai hubungan yang dekat

dengan kortan atau jauh. Karena Rasulullah $ memaksudkan

sabdanya itu kepada kedua anak paman (sepupu), sebagaimana

beliau memaksudkannya kepada saudaranya, beliau tidak

mendahulukan seorang pun dari mereka.

Demikian juga tidak masuk ke dalam pengambilan sumpah

ini, kecuali hubungan yang diketahui bahwa korban pembr.rnuhan

memptrnyai hubungan nasab dengannya. Karena Rasulullah *
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tidak memaksudkan hal itu kecuali kepada bani Haritsah, yang

mana korban diketahui mempunyai hubungan nasab dengan

mereka. Beliau tidak memaksudkannya kepada hubungan kaum

Anshar lainnya, seperti bani Abdul Asyhal, bani Zhafar dan bani

7a'war, mereka adalah saudara bani Haritsah. Jadi tidak boleh

memasukkan ke dalam golongan mereka (orang-orang yang boleh

bersumpah) orang yang tidak dimasukkan oleh Rasulullah $.
Apabila diantara ahli ashabah ada seorang budak yang jelas

hubungan nasabnya dengan mereka, hanya saja ayahnya menikah

dengan seorang budak perempuan, sehingga dia juga menjadi

seorang budak, maka dia boleh bersumpah bersama mereka jika

dia mau, karena dia termasuk bagian dari mereka. Rasulullah $
tidak mengkhususkan ketika beliau bersabda "Lima puluh oftng
dari mqekzl', baik merdeka atau pun budak apabila dia termasuk

dari golongan mereka, sebagaimana Ammar bin Yasir 4g

termasuk kelurga Anas, dan dia menjadi seorang budak bagi bani

Makhanm; sebagaimana Amir bin Fuhairah adalah bani Azdi, lalu

dia menjadi budak, karena ayahnya menikah dengan Fuhairah

budakn3n Abu Bakar d&; dan sebagaimana Al Miqdad bin Amr

adalah bani Bahrani, kemudian dia menjadi budak karena ibunya.

Sedangkan wanita, maka kami telah menjelaskan

sebelumnya bahwa Umar bin Al Khaththab ig meminta seorang

perempuan unhrk bersumpah -dan dia sebagai penunhrt-, lalu dia

pun bersumpah, kemudian Umar memufuskan ditnt untuknya

lrang ditanggung oleh maulartya.

Ulama muta' al<hkhirinberpendapat, "Seorang wanita tidak

boleh bersumpah sedikit pun." Mereka berhujjah bahwa yang
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boleh bersumpah adalah orang yang wajib menolongnya'

pendapat ini batil yang dikuatkan dengan kebatilan pula, karena

menolong hukumnya adalah waiib bagi setiap orang Islam.

Berdasarkan apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur

Al Bukhari: Musaddad mengabarkan kepada kami, Mu'tamir bin

Sulaiman mengabarkan kepada kami, dari Humaid, dari Anas, dia

berkata:

o I o. ,?, .Pt :rL:
ui Ar 'J;

G"e1,&k:J

,1, i,r J:" .irt J;t'JG
, t;- ,tlv ,6;$')'t qb'!Gi
v,A)b ;?x'rK 6 )fr,bi ;'kx

'vJ;

Rasulullah $ bersaMa, " Tolonglah audammu, baik WnS

menzhalim atau yang dizhalimi." Mereka (para sahaba$ bertan5a,

"Wahai Rasulullah orang ini kami tolong karena dia dizhalimi, lalu

bagaimana caranya kami menolong orang yang menzhalimi?"

beliau menjawab , " hgkau memegang kedua bngann5n-"

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim: Ahmad bin

Abdullah bin Yunus mengabarkan kepada kami, Zuhair -yaitu Ibnu

Mu'awiyah- mengabarkan kepada kami, Asy'ats -yaitu hnu Abi

Asy-Sya'tsa'- mengabarkan kepada kami, Mu'awiyah bin Suwaid

bin Muqirrin mengabarkan kepadaku, dia berkata: Kami masuk

menemui Al Barra' bin Azib, lalu kami mendengar dia berkata,

"Rasulullah,$$ memerintahkan kami dengan tujuh hal dan
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melarang kami dari tujuh hal lainnya, yaitu menjenguk orang sakit,

mengantarkan jenazah, mendoakan orang yang bersin,

memperbaiki sumpah -atau orang yang bersumpah-, menolong

orang yang dizhalimi, memenuhi undangan dan menebarkan

salam."

Allah & mewajibkan unhrk menolong saudara kita. Allah &
berfirman,

"Kfr.6W6 Al'j;AGy

'"t*tr5#.

" Onng-orang beriman ifu saungguhnin bersaudara, sebab

itu damail<anlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu

rtu " (Qs. Al Hujuraat [49]: 10)

Benar memang demikian, dan menolong ahli dzimmah iuga
wajib. Allah @ berfirman,

;j, {" 1 # ?43 *fi, e {:i;r;t ry

" (Akan tetapi) jika mereka meminb pertolongan kepadamu

dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu waiib memberikan

pertolongan kecuali terhadap kaun t/ang telah ada perianiian

anbra kamu dengan mereka." (Qs. Al Anfaal lSlz 72)

Jadi jelas bahwa tidak ada seorang pun yang lebih utama

menolong yang lainnya daripada oftmg-orang Islam. Maka seorang

wanita wajib bersumpah jika dia mau. Sabda Rasulullah $, " Lima

puluh orang dari kalian harus ', redaksi ini bersifat
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umum bagi perempuan dan laki-laki. Tetapi kami menyebutkan

keputusan Umar agar mereka tidak mengklaim ijma' kepada kami-

Anak-anak dan orang gila tidak terkena kewaiiban sedikit

pun dalam agama. Rasulullah $ bersabda,

. o J3J^Jlt )'",sbt :fi' . *)i';" et e)-z

" Pena (pencatat amal) diangkat dari figa oft,ng, -lalu beliau

menyebutkan anak-anak dan orang gila-."

Dan juga ijma' ulama menyatakan bahwa kedua orang itu

tidak boleh bersumpah dalam pengambilan sumpah se@ra yakin

tidak diragukan lagi.

Sedangkan maula yang memerdekakan, maula yang

dimerdekakan dan seorang rekan atau serikat, maka mereka

mengatakan, diriwayatkan secara shahih bahwa Rasulullah #t
bersabda,

) z /o ,

:.4-r:i ,r;4t J";) - ;bi$t;;
"Maula suafu l<aum termasuk bagian dai merd<a dan

maula suafu l<aum termasuk bagian dai diri mereka sendii."

Beliau juga menetapkan hubungan perserikatan pada masa

jahiliyah, mereka mengatakan, kami mengetahui secara yakin,

bahwa bani Haritsah mempunyai maula dan serikat, hal ini fidak

diragukan lagi, sehingga mereka wajib bersumpah bersama ahli

waris lainnya.

AlMuhalla - [E|



Sabda Rasulullah ffi, " Maula suafu kaum termasuk bagian

dai mereka dan maula suatu kaum termasuk bagian dari diri

mereka sendirl', adalah shahih. Demikian juga bani Haritsah

mempunyai serikat dan maulayang dimerdekakan tanpa diragukan

Iagi. Hanya saja kami tidak yakin bahwa bani Haritsah ketika

Rasulullah $ bersabda kepada mereka " Kalian harus bersumpah

kemudian kalian bisa menunhrt hak, dan lima puluh orang dai
kalian bersumpall' dalam majelis itu ada rekan atau maula mereka.

Seandainya kami mengetahui secara pasti bahwa maula atau rekan

mereka hadir pada saat beliau mengatakan itu, pasti kami

mengatakan bahwa rekan dan maula itu bersumpah bersama

mereka. Tetapi kami tidak yakin bahwa rekan hadir saat itu. Maka

dia tidak boleh bersumpah hanya berdasarkan teksnya saja, kecuali

orang yang mana kami yakin bahwa hukum ifu wajib baginya-

Jika ada yang berkata, "Flasululluh # bersaMa 'Maula

suafu kaum termasuk bagian dari merekei tidak harus adanyn

maula disitu dqnikian juga dengan rekan. Secara bahasa'mauld

adalah sebagaimana beliau bersaMa kepada kaum Anshar

pertama kali beliau beriumpa dengan mereka 'abu dari maula

orzng Yahudl Fng dimaksud beliau adalah serikat mereka."

Maka kami berkata, "Sungguh Rastrlullah $ mengatakan

sebagaimana png telah kami sebutkan. Beliau juga bersabda,

'Anak saudari suafu kaun termasuk bagian dari merekai, dan

sebelumnya kami telah menyebutkannyn berikut sanadn5n dalam

pembahasan aqilah, dan tidak ada perbedaan pendapat bahwa dia

tidak boleh bersumpah bersama bibi dari jalur ibunln-"
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Kami mengatakan bahwa anak saudari suatu kaum

termasuk bagian dari mereka adalah benar, karena dia dilahirkan

dari seorang perempuan yang mana dia termasuk bagian dari

mereka dengan kelahiran yang hak, dan serikat juga bagian dari

mereka. Karena keduanya adalah bagian dari mereka. Dalam

perkataan ini dari beliau $- tidak ada keurajiban untuk

menghukumi maula dan serikat dengan setiap hukum yang wajib

bagi suatu kaum.

Diriwaptkan secara shahih ijma' ahli hak bahwa khilafah

tidak bisa diambil oleh maula kaum Quraisy, serikat mereka dan

anak saudari suatu kaum walaupun dia termasuk bagian dari

mereka.

Pengambilan sumpah dalam kasr.rs pembunuhan secara

sengaja dan tersalah adalah sarna sebagaimana yang telah kami

sebutkan tentang orang yang boleh melakukan sumpah, tidak ada

bedanln.

2L52- Masalah: Berapakah jumlah orang yang

bersumpah dalam pengambilan bersumpah?

Dalam hal ini para ulama berselisih pendapat. Sekelompok

ulama berpendapat, "Tidak boleh bersumpah kecuali lima puluh

orang. Jika jumlah ini kurang dari safu orang atau lebih, maka

hukum pengambilan sumpah batal, dan perkara ini kembali

kepada masalah da[$.raan."

Ulama yang lain berkata, "Jika kurang dari satu orang dan

lebih, maka sumpah itu harus diulang-ulang atas mereka, sehingga
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mereka melakukan dua sumpah. Jika walinya hanya dua orang,

maka pengambilan sumpah batal dalam masalah pembunuhan

secara sengaja. Sedangkan dalam masalah pembunuhan secara

tersalah, maka satu orang boleh bersumpah lima puluh kali."

Pendapat ini diriwayatkan dari ulama Madinah yang terdahulu.

Kelompok ulama yang lain berpendapat, "Lima puluh

orang harus bersumpah. Namun jika bilangan mereka kurang safu

orang dan lebih, maka sumpah dikembalikan atas mereka sehingga

mereka kembali mengucapkan satu sumpah. Apabila korban

pembunuhan hanya mempunyai satu wali, maka pengambilan

sumpah batal dan hukum kembali kepada masalah dals^/aan." Ini

adalah pendapat Malik.

Kelompok ulama ]/ang lain berpendapat, "Sumpah ihl
diulang-ulang. Dan apabila adanya r,rnli hanya safu orang, maka

dia harus bersumpah sebanpk lima puluh kali seorang diri." Ini
adalah pendapat Asy-S3nfi'i.

Demikianlah mereka berpendapat tentang sumpah pihak

terdalv,ra, bahwa ia hanrs diulangulang oleh mereka walaupun

tidak tersisa kecuali hanln sahr, dan kekurangannya harus ditambal

oleh mereka.

Ketika mereka berselisih pendapat, maka kami wajib

mengkaji kembali, lalu kami mendapati ulama yang berpendapat

sumpah ihr diulang-ulang dari jalur Abdurrazzaq, dari hnu Juraij,

dari AMul Aziz bin Umar bin AMul Aziz, bahwa di dalam

keputusan Umar bin Abdul Aziz terh:lis bahwa Nabi $
memufuskan dalam masalah sumpah bahwa para wali harus

bersumpah. Namun apabila bilangan ahli ashabah ko6an tidak
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sampai lima puluh orang, maka sumpah diulang-ulang atas mereka

agar menyempumakan apa yang tidak mereka sempumakan'

Dan dari jalur hnu Wahb: Muhammad bin Amr

mengabarkan kepadalo"r, dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Syr'aib, dia

berkata: Rasulullah 6$ memutuskan berdasarkan lima puluh

sumpah, kemudian darah korban pembunuhan mempunyai hak

apabila ia telah disumpah, kemudian pembunuhnya dibunuh

(sebagai qishashl atau diyatrya diambil. Para walinya hams

bersumpah atasnya -baik mereka berjumlah sedikit atau banyak-.

Barangsiapa diantara mereka meninggalkan safu zumpah, maka

sumpah ifu wajib dilakukan oleh sisa orang yang akan bersumpah.

Namun jika mereka tidak mau semuanya, maka pihak terdakwa

bersumpah sebanyak lima puluh kali, dengan merrgatakan, 'Kami

tidak membunuhnya," kemudian funtutan darahnya batal- Dan jika

mereka juga tidak mau, maka pihak terdalsr/a wajib membalnr

di5ntrrya. Darah orang muslim tdak sia-sia apabila diaiukan

gugatan, kecuali dengan lima puluh kali sumpah-

Ini bukanlah apa-apa karena kedua hadits ini mursal,

sedangkan hadits mursal ttdak bisa diladikan hujjah. Sedangkan di

dalam hadits umar bin AMul Aziz udak menyebutkan bahwa para

wali harus bersumpah, dan ulama fikih Hanafi tidak berpendapat

dengan ini, walaupun ulama fikih Maliki dan Asy-$nf i ada

hubungannya dengan ini. Dikatakan kepada ulama fikih Maliki,

'Hadits ini adalah hujjah unhrk mematahkan pendapat kalian juga.

Karena di dalamnya tdak menyebutkan bahwa wali udak

bersumpah kecuali dua kali."

\
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Dan juga hadits ini tidak lebih utama dengan hadits mursal

setelahnya dari jalur Ibnu Wahb, dan ia menyelisihi pendapat

mereka semua karena di dalamnya menyebutkan jika kedua

kelompok (pihak pendaln,.ra dan yang didal$ra) itu tidak mau

bersumpah, maka pihak terdakr,va wajib membayar diyattya,

sementara ulama fikih Malik dan Asy-Syafi'i tidak berpendapat

dengan ini. Di dalamnya menyebutkan kepuhrsan qishash

berdasarkan sumpah, sementara ulama fikih Hanafi dan Asy-Syafi'i

tidak berpendapat dengannya. Dan di dalamnya juga menyebutkan

sumpah diulang-ulang secara global tidak khusus jika walinya

hanya dua orang sebagaimana pendapat Malik.

Dan juga para ulama 5nng berpendapat sumpah diulang-

ula.,g dalam pengambilan sumpah berselisih pendapat terkait

dengan pengulangannln. Diriwayatkan kepada kami dari Umar

bahwa pangulangan strmpah dilakukan dari yang pertama dan

seterusnya. Malsudn3n adalah seumparna mereka berjumlah

empat puluh orang, lalu mereka bersumpah sebanpk empat puluh

kali, lalu png tersisa tinggal sepuluh kali, maka cukup sepuluh

orang pertama-lah 5nng bersumpah kembali. Diriwayatkan juga

selain pendapat ini, yaitu sumpah diulang-ulang dua kali dua kali.

Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami, dari jalur

Ibnu Wahb, dia berkata: hnu Sam'an berkata: Aku mendapati

ulama kami berkata bahwa sumpah dalam masalah pembunuhan

secara tersalah wajib dilakukan oleh ahli waris. Jika kortan
pembunuhan secara tersalah tidak mempunyai ahli waris kectrali

satu orang, maka dia harus bersumpah sebanyak lima puluh kali

diulang-ulang, kemudian di5nt disenhl<an kepadanya.
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Namun jika mereka dua anak atau dua bersaudara, korban

tidak mempunyai ahli waris lagi selain keduanya, lalu salah safun5ra

mau melakukan sumpah sementara yang satunya lagi tidak mau,

maka orang yang mau bersumpah hams bersumpah sebanyak dua

puluh lima kali, kemudian setengah diyat diserahkan kepadanya,

sedangkan yang safunya lagi tidak mendapatkan apa-apa.

Jika ahli waris terdiri dari tiga golongan, maka

pengambikan sumpah atas mereka dibagi tiga. lalu jika mereka

telah bersumpah, maka selebihnya dilakukan oleh kedua kelompok

yang pertama dan seterusnya, dan pengambilan sumpah wajib atas

ahli waris sesuai kadar hak waris. Kami telah menyebutkan dengan

sanad yang muttashil dari Sa'id bin Al Musaryib dan Az-Zuhri,

bahwa mengulang-ulang sumpah dalam pengambilan sumpah

tidak boleh, dan ini adalah perkara baru yang sebelumnSn tidak

ada. Orang pertama yang mengulang-ulang zumpah adalah

Mu'awiyah dalam pengambilan sumpah. Dalam hal ini ada sebuah

khabar yang mursal seandainSn mereka menemukan semisalnSa,

pasti mereka berpegangan dengannya.

Jadi png jelas adalah tidak ada pengambilan sumpah

kecuali dilakukan oleh lima puluh orang, mereka bersumpah

dengan mengatakan, "Si Fulan telah membunuh sahabat kami",

baik sengaja atau tersalah tergantung bagaimana mereka

mengetahui hal itu. Namun jika jumlah mereka kurang safu dan

lebih, maka pengambilan sumpah batal dan perkara ini kembali

kepada hukum dals /aan. Kemudian mereka bersumpah dalam

majelis hakim dengan cara duduk dan cara mereka hanya

mengucapkan "dengan nama Allah" saja, mereka udak dipaksa
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untuk mengatakan lebih dari narna

bersabda,

.'r>7)a).ri i,t "dHl

Allah, karena Nabi ij$

" Barangsiapa yang mau bersumpah, hendaknya dia

bersumpah dengan nama Allah atau diam."

Tidak ada bedanya antara tambahan "Alladzii laa ilaaha illaa

huwa" dan tambahan "Al Malikil salaamil mu'minil
muhaiminil aziizil jabbaanl mutakabbir." Semua ini adalah hukum
yang tidak ada nashaya dari Allah S, Rasululluh # dan seorang

sahabat pun, serta tidak diwajibkan oleh qiyas dan kajian.

Demikian juga mereka tidak dipaksa unfuk diam di sebelah

kanan, menghadap ke arah kiblat, melepaskan pakaian atau jubah

mereka. Semua ini adalah hukum 1lang tidak dibawa oleh nash N
Qur'an, Sunnah yang shahih dan yang dha'if, pendapat sahabat,

ljma', qiyas dan kalian-

Jika mereka berkata, 'Hd ini agar orang yang berdusta

merasa ketakutan." Maka dikatakan kepada mereka, "lni adalah

pengumuman. Jika kalian ingin menakut-nakuti, maka hendaknya

kalian menaikkannya ke menara, atau mengangkatrya ke atas

menara, atau mengikat badannya dengan tambang, dan

membungkusnya dengan kain sarung." Semua ini tdak ada

artinya, dan tidak ada gunanya dia bersumpah di tengah-tengah

perkumpulan, keorali iika dia berada di majelis hakim, atau orang

yang diminta bersumpah tdak bisa bergerak, karena Allah & tiaak

memerintahkan hal itu, tidak pula Rasulullah $ dan seorang

sahabat pun. Bahkan hal itu datang dari Umar bin Al Khaththab

lz/
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dan Mu'awiyah. Umar menarik pihak terdal$'a dalam

pengambilan sumpah dari Yaman ke Makkah, dari Kufah ke

Makkah agar mereka bersumpah di sana-

Dan diriwayatkan secara tsabit dari Mu'awiyah, bahwa dia

membawa mereka dari Madinah ke Ma[:kah agar mereka

bersumpah di tembok Ka'bah atau antara rukun dan maqam'

ulama fikih Maliki, Hanafi dan Asy-syafi'i menyelisihi keduanya

dalam hal itu. Sedangkan saat ini mereka malah berhujjah dengan

keduanya untuk melawan kami dalam masalah pengulangan

sumpah yang mana mereka juga menyelisihi keduanya dalam hal

ini.

Pada kesempatan ini kami akan memadukan hukum

pengambilan sumpah -insya Allab lalu kami mengatakan dan

Allah-lah yang memberikan taufik.

Apabila korban pembunuhan ditemukan di perkampungan

suahr kaum atau di sahara atau masjid atau pasar atau rumahnya

atau dimana pun dia ditemukan, lalu para walinya menuduh satu

orang atau sekelompok orang dari penduduk perkampungan ih-l

atau selain mereka. Dan apa yang dihrduhkannya ifu kemungkinan

benar serta kedustaan mereka dalam hal itu tidak pasti, maka

mereka bisa meminta lima puluh orang unhrk bersumpah yang

baligh lagi berakal, baik laki-laki atau perempuan dari ahli ashabah

korban. Kami tidak mempedulikan ahli waris atau bukan, dengan

mengucapkan "Demi Allah fulan tidak membunuhnya" atau "fulan,

fulan dan si fulan berkomplot untuk membunuhnya." Kemudian

mereka berhak melakukan qishash, atau mendapatkan diyat atau

tebusan.
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Jika mereka tidak mau bersumpah dan berkata, "Kami

tidak tahu siapa yang membunuhnya", maka lima puluh orang dari
penduduk tempat itu bersumpah demikian atau penduduk kabilah

tersebut, setiap orang yang bersumpah dari mereka berkata "Demi
Allah aku tidak membunuh." Dan tidak boleh dipaksa yang lebih

banyak lagi kemudian mereka dipaksa. Jika mereka tidak mau,

maka mereka semua dipaksa unfuk bersumpah, baik suka atau

fidak, sehingga lima puluh orang dari mereka mau bersumpah

sebagaimana yang kami katakan.

Tidak boleh memaksa mereka unfuk mengatakan "Dan

kami tidak tahu pembunuhnya", karena orang yang mengetahui

siapa yang membunuh si fulan, maka dia adalah saksi. Jika dia

memberikan penyaksian, hendaknya dia memberikan apa yang dia
ketahui. Jika diterima, maka penyaksian itu diterima, namun jika

tidak diterima, maka tidak ada dosa atasnya.

Seseorang tidak boleh bersumpah dengan penyaksian yang

dia miliki agar dia bisa memberikann5ra tanpa perbedaan

pendapat.

Jika ahli ashabah kortan larang satu atau lebih dari lima
puluh orang atau korban pembunuhan ditemukan masih hidup,
atau lima puluh orang tidak mau bersumpah dan mereka juga tidak
rela dengan sumpah pihak terdal<wa, maka pengambilan sumpah

batal.

Masalah jumlah ashabah yang kurang dari lima puluh

orang, dan korban yang ditemukan masih hidup, maka dalam hal
ini tidak ada apa-apa kecuali hukum dals,aan. Pihak terdakwa

harus bersumpah, baik safu orang atau banyak dengan sahr
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sumpah saja. Jika dia atau mereka tidak mau bersumpah, maka

mereka dipaksa unfuk bersumpah, baik suka atau tidak.

Demikian juga jika bilangan penduduk suatu tempat yang

didals ,a bilangannya kurang dari lima puluh orang' maka tidak ada

pengambilan sumpah sedikit pun. Demikian juga para wali korban

dan ahli ashabahrrya tidak memperjelas dalnuaan mereka, maka

hukum dalam hal ini sama, yaitu korban pembunuhan diberikan

diptbaik dia mereka atau budak dari baitul mal kaum muslimin

atau dari bagian orang-orcng yang terlilit utang dalam zakat,

sebagaimana Allah S memerintahkan,

'\rS jt$ -*+3 3-;i (E r3;; 'S; ;A

=^fi 6yart
"Dan bamngskpa membunuh seonng mukmin karena

tersalah (hendaknya) dia memerdekakan seorang hamba saha5n

'nng 
beriman serta membuln, digt 5nng disenhkan kepada

keluargan5n (si tefrunuhitu/." (Qs. An-Nisaa' l4l:92l.

Dan sebagaimana Nabi $ bersabda,

$/

l;i oi.iU-, /. Cl;, 
'rX.

'fi ',J:t,-)'t tt;{'ol $L ;;:E
" hrangsiapa tnng dibunuh setelah perkataanku ini oleh

seorang pembunuh, mal<a keluargarya mempunSai dua pilihan,

adakala4a dia diiishash abu diminta memba5nr ditnt"

{'Ji a; ilL1i



Pembunuhan yang terjadi diantara manusia fidak ada

kecuali secara tersalah atau sengaja, dan dalam kasus keduanya

terdapat diSntberdasarkan hukum Allah & dan Rasul-Nya S$.

Dan juga pembunuhan secara tersalah di5ntrrya ditanggung

oleh aqilah pembunuh se@ra tersalah dari kalangan orang-orang

yang (mempunyai bagian) orang-orang yang terlilit utang. Dan

dalam pembunuhan secara sengaja, diSntrtya ditanggung oleh

pembunuh. Apabila diyat diteama dari orang yang terlilit utang,

maka bagian mereka dalam bagian orang-orang yang terlilit utang

adalah wajib (past) atau dalam setiap harta yang wakafkan unhrk

semua kemaslahatan kaum muslimin. Demikianlah hukum setiap

kortan pembunuhan tanpa diragukan lagi, sehingga dia jelas

apakah dia dibunuh secara sengaja atau tersalah, tetapi melalui

perbuatan herr.ran, atau orang yang mempunyai hukum seperti

hukum her,van seperti orang gila atau anak-anak, atau korban

bunuh diri.

Dalam yang tersisa dalam masalah pengambilan sumpah

adalah khabar yang akan kami sampaikan ins5n Allah, agar orang-

orang tidak tertipu sebab dia tidak tau bahwa ia maudhu'atau

dengan dugaan yang mengira bahwa ia dilupakan dan tidak

diingat, sehingga hukum As-Sunnah dalam pengambilan sumpah

kurang.

Yaitu sebagaimana apa yang dikabarkan oleh AMullah bin

Rabi' mengabarkan kepada kami, Ibnu Mufanij mengabarkan

kepada kami, Qasim bin Ashbagh mengabarkan kepada kami,

hnu Qadhdhah mengabarkan kepada kami, Sahnun mengabarkan

kepada kami, hnu Wahb mengabarkan kepada kami, dia berkata:
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Aku mendengar lbnu Sam'an berkata: Ibnu Syihab mengabarkan

kepadaku, dari Abdullah bin Mauhab, dari Qabishah bin Dzu'aib
Al Ka'bi, dia berkata: Rasulullah #t mengirimkan datasemen, lalu

mereka berjumpa dengan orang-orang musyrik di ldham atau

sekitamya, kemudian orang-orang musyrik itu pun dikalahkan.

Lalu Al Muhallim bin Jaststamah mendatangi Amir bin Al

Adhbath Al Asyja'i. Ketika dia menemuinya, Amir bekata,

"Asyhadu alha ilaaha illallaahd', belum juga dia menyempumakan

ucapannya itu Al Muhallim langsung membunuhnya. Lalu hal itu
disampaikan kepada Rasulullah $, beliau pun mengirim seseorang

untuk memanggil Muhallim.

Rasulullah $ bertanya, "Apakah karnu membunuhn5n

setelah dia menguapkan 'Laa ikaha illallaahu'?' Dia berkata,

"Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia mengatakan kalimat ifu

hanr unhrk menyelamatkan diri, sementara dia adalah orcrng

kafir." Rasulullah $ bersabda, "Kenapa l<amu tidak melubangi

hatin5a?' Maksudnya adalah lisan ifu mengucapkan apa png ada

dalam hati.

Uyainah bin Badr datang (menemui Rasulullah $) bersama

kaumnya dalam keadaan marah dan benci kepada Qias. Dia

berkata, "Wahai Rasulullah sahabat kami dibunuh dalam keadaan

beriman, apakah kami boleh menuntut qishasli?" Rasulullah #t
bersabda, "Ihlian harus dengan nama Allah sebangk
lima puluh kali abs lima puluh oftng dari kalian dengan

men5nbkan bahwa ahabat kalian dibunuh dalam kadaan
mukmin, dimana telah dikebhur." lalu mereka pun
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melakukannya. Ketika mereka hendak melakukan, Rasulullah S$
bersaMa, "Maafkanlah dia dan terimalah diyat-n5a."

Uyainah bin Hishn berkata, "Kami malu jika orang Arab
mendengar lalu mereka mengatakan bahwa kami memakan harga
nominal sahabat kami sendiri." Kemudian Al Aqra' bin Habis At-
Tamimi datang menemuinya bersama kaumnya dalam keadaan

marah dan benci kepada bani Khindaf, dia berkata kepada

Uyainah bin Hishn, "Kenapa kalian menyia-nyiakan darah orang
ini?" Uyainah berkata, "Lima puluh orang diantara kami
bersumpah, bahwa sahabat kami dibunuh dalam keadaan
mukmin."

Al Aqm' berkata, "Rasulullah $ meminta kalian agar kalian

memaafkan pembunuhan yang telah dia lakukan dan agar kalian
menerima dtlnt, narnun kalian tidak mau. Aku bersumpah demi
Allah agar kamu mau menerima apa yang diminta oleh
Rasulullah g$ atau aku akan mendatangkan serafus orang dari bani

Tamim, lalu mereka bersumpah dengan nama Allah bahwa
sahabat kalian dibunuh dalam keadaan kafir."

Ketika dia mengatakan demikian, maka mereka berkata,
"Terserah kamu. Tetapi kami akan menerima apa yang diminta
oleh Rasulullah $." I alu mereka kembali menemui Rasulullah $.
mereka berkata, "Wahai Rasulullah kami menerima di5nt yang
ditawarkanmu kepada kami, seperti di5at ayahmu Abdullah bin
Abdul Muththalib." I alu Rasulullah $ memberikan unta sebagai

diyatnya.

Khabar ini tidak mempunyai sanad dari jalur yang

dianggap. hnu Sam'an meriwayatkannya secara gharid dan dia
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disebut sebagai pendusta, dengan menyebutkan pengambilan

sumpah lima puluh orang karena dia dibunuh dalam keadaan

mnslim. Dan khabar ini juga mursal. Seandainya ini shahih, kami

akan berpendapat dengannya. Namun karena ia tidak shahih,

maka tidak boleh mengambiln5n.

2L53. Masalah: Pembunuhan yang tidak jelas'

Ahmad bin Muhammad bin Al Jasur mengabarkan kepada

kami, Ahmad bin Al Fadhl bin Bahram Ad-Dinawari mengabarkan

kepada kami, Muhammad bin Jarir Ath-Thabari mengabarkan

kepada kami, Ubaidullah bin Sa'd bin hrahim Av-Zvhn

mengabarkan kepadaku, pamanku, yaitu Ya'kub bin hrahim bin

sa,d bin hrahim bin AMurrahman bin Auf mengabarkan kepada

kami, Syu'bah bin Al Hajjaj mengabarkan kepada kami, dari

AMullah bin Abu As-safar, dari Amir Asysya'bi, dari AMullah bin

Muthi' bin Al Aswad, dari ayahnSra yaitu Muthi' saudara Adi bin

Ka'b. Namanya adalah Al Ash, lalu Rasulullah S menamainla

Muthi,. Dia berkata, Aku mendengar Rasulullah $ bersaua di

Makkah,

t,;i' --.tk,il:r,
"Makkah tidak boleh dipenngi setelah bhun ini selaman5n,

dan orzng Quraisy frdak boleh dibunuh setelah tahun ini

sdaman5ra."

'a b)'Jdu:6r;l 'fr.kcf I
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Ahmad bin Muhammad bin Al Jasur mengabarkan kepada

kami, Ahmad bin Al Fadhl mengabarkan kepada kami,

Muhammad bin Jarir mengabarkan kepada kami, Abdullah bin

Muhammad Az-7uhrt mengabarkan kepadaku, Sufuan bin Uyainah

mengabarkan kepada kami, dari Zakariya, yaitu hnu Abi Za'idah,

dari Asy-Sya'bi, dia berkata: Al Harits bin Malik bin Al Barsha'

berkata, Rasulullah ,$ bersabda,

"Makka frdak boleh dipenngi setelah bhun ini

selamanSn."

Ahmad bin Muhammad mengabarkan kepada kami,

Ahmad bin Al Fadhl mengabarkan kepada kami, Muhammad bin

Jarir mengabarkan kepada kami, Nashr bin AMurrahman Al Audi

mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ubaid mengabarkan

kepada kami, dari As5rSya'bi, dari Al Harits bin Malik bin Al

Bashra', dia berkata: Akr'r mendengar Rasulullah# pada hari

penaklukan Makkah, beliau bersaMa,

.y('llt ii Jtr;.f)G;JJ. ey 6y; \
";; ,; ,1.; ndak boteh diperansi hinsga Hari

Kiamat."

Hadits ini shahih, sedangkan yang lainnya seandainya Asy

Sya'bi benar mendengar dari Al Harits bin Malik, maka keduanya

shahih. Sementara Al Harits ini adalah Al Harits bin Qais bin Aun

bin Jabir bin Abd Manaf bin Manaf bin Kinanah bin Asyja' bin

6 rdr 
rii'fr.k 6;;\

I sr6 I - AI Muhatta



Amir bin Laits bin Bakar bin Abd Manaf bin Khuzaimah bin

Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'd bin Adnan.

Maksud hadits ini jelas, yaitu Rasulullah ,s mengabarkan

dengan ini tentang diri beliau sendiri, bahwa beliau tidak akan

memerangi Makkah setelah tahun itu selamanya, dan beliau tidak

akan membunuh seorang Quraisy pun setelahnya selamanya. Hal
ini sebagaimana sabda Rasulullah +5, "Setelah tahun ini dia tidak

boleh membunuh orang Qumisy."

Dalilnya adalah Rasulullah $ telah mengabarkan tentang

terbunuhnya Utsman bin Affan &, dan beliau juga mengabarkan

tentang peperangan di Makkah, sebagaimana apa lrang
diriunyatkan kepada kami dari jalur Muslim: Muhammad bin Al
Mutsanna mengabarkan kepada kami, hnu Abi Adi mengabarkan

kepada kami, dari Utsman, dari Ghiyats, dari Abu Utsman An-
Nahdi, dari Abu Musa Al Asy'ari, lalu dia menyebutkan hadits ini,

dan di dalamnya menyebutkan bahwa ada seorang lelaki meminta

lzin, lalu Rasululluh # duduk dan bersabda, " Bukal<anlah dia

(pintu) dan berilah l<abar gembin dengan surga karena ujian gng
akan dabng." Abu Musa berkata: Lalu aku pergi (unfuk

membukakan pinfu), temyata (orang yang meminta dibukakan

pintu) adalah Utsman bin Affan, aku pun membukakan pinfu

unfuknya dan aku memberikannya kabar gembira dengan surga.

Kemudian aku mengatakan apa yang dia katakan, lalu

Rasulullah $ bersabda, " Ya Allah berikanlah dia kesabamn dan

Allah Maha penolong."

Dari jalur Muslim: Abu Bakar bin Abu Syaibah, hnu Abi
Umar dan Harmalah bin Yahya mengabarkan kepada kami, Abu
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Bakar dan hnu Abi Umar berkata: Sufuan bin Uyainah

mengabarkan kepada kami, dari Ziyad bin Sa'd. Harmalah

berkata: hnu Wahb mengabarkan kepada kami, Yunus yaitu hnu
Yazid mengabarkan kepadaku, kemudian Ziyad dan Yunus sesuai

dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musa5ryin, dari Abu Hurairah, dia

berkata: Rasulullah S bersabda, " Omng tnng mempunyai dua

betis kecil dai HabasSnh ingin menghananrl<an l<a'bah."

Jadi jelas bahwa suatu kaum dari Quraisy akan dibunuh

sedikit demi sedikit.

Tidak ada pertedaan pendapat antara seorang pun dari

para Imam bahwa jika orang Quraisy membunuh, maka dia

dibunuh, dan jika dia berzina dan dia muhshan, maka dia dirajam

hingga mati. Demikian juga pendapat kami dalam masalah ini iika
dia murtad atau mernberontak atau dvhadd karena meminum

(khamer) tiga kali, kemudian meminum yang keempat kali. Dan

demikian juga Allah S berfirman,

Z't;a
l'J

"Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masiidil

Haram, kecuali jika mereka memerangi kanu di tempat ifu. Jika

mereka memerangi kamu (di tempat ifu), maka bunuhlah merel<a."

(Qs. Al Baqarah l2l:19U

Tidak ada pertedaan antara seorang pun dari para Imam

bahwa seandainya Makkah dikuasai oleh orang kafir atau orang

yang menyerang atau pemberontak, lalu di dalamnya mereka tidak

d{fi uyb.'ils- & r9 ;rtr :+ ib{, "U
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mau menampakkan kebenaran, maka yang wajib bagi umat ini

adalah memerangi mereka bukan memerangi Mal.ilrah. Jika

mereka takluk atau pergi, maka itulah yang diharapkan. Namun

jika mereka tidak mau berhenti dan pergi, maka mereka harus

ditrsir, karena merekalah yang tidak mau dan memerangi. Maka

tidak ada perbedaan pendapat bahwa mereka harus diperangi di

sana dan di sisi Ka'bah. Jadi, ini adalah rjma', nash dan peringatan

Nabi $ dengan adanya pengrusakan Ka'bah yang dilakukan oleh

orang yang mempunyai dua betis yang kecil.

Secara pasti kita mengetahui bahwa hal itu tidak akan

terjadi kecuali setelah peperangan beliau. Al Hushain bin Numair,

Al Hajjaj bin Yusuf dan Sulaiman bin Al Hasan Al Jayyani telah

memerangi Ka'bah, mereka telah merusak dan menghancurkan

kemuliaan Ka'bah.

Lalu diantara orang yang melempari Ka'bah menggunakan

manjaniq (sejenis ketapel) yaitu Al Fasiq Al Hajjaj, kemudian di

dalam Masjid dia membunuh Amirul Mukminin AMullah bin Az-

Zubair dan membunuh Abdullah bin Shafwan bin Umayyah 6; dia

lah 5nng bergelantungan kepada satir Ka'bah, termasuk orang

yang mencungkil hajar aswad dan penyalib kaum muslimin 5nng

dibunuh di sekitar Ka'bah, dia adalah orang kafir yang terlaknat,

yaitu sulaiman bin Al Hasan Al Qurmuthi. Maka semua ini

menjelaskan tentang kabar Rasulullah S dengan apa yang

dikabarkan dalam hadits Muthi' bin Al Aswad dan Al Harits bin Al

Barsha'. Dan beliau juga mengabarkan hal itu dari dirinya sendiri.

Ini termasuk tanda-tanda kenabian beliau, beliau mengabarkan

bahwa beliau tidak akan memerangi Makkah hingga Hari Kiamat,
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beliau juga Udak akan membunuh orang Quraisy selamanya,

sehingga hal itu pun memang demikian.

Tidak boleh memahami sebagian perkataan Nabi s tanpa

sebagian yang lain, sehingga ini menjadi hukum yang fasid.

Bahkan semua perkataan beliau dipadukan sebagiannya dengan

sebagian yang lain, sehingga iapun benar-

Tidak boleh memahami sabda Nabi $ " Makkah frdak

boleh diperangi setelah bhun ini selamanya, dan orang Quraisy

tidak boleh dibunuh setelah tahun ini sekmanyd', atas suafu

perkara. Karena apa yang telah kami sebutkan tentang ke-shahih-

an ijma' atas kewajiban membunuh orang Quraisy, sebagai qishash

atau tajam dalam kasus zina -dan dia muhshan; dan juga waiib

memerangi orang yang memsak Makkah dari kalangan orang

kafir, pengrusak dan pemberontak-

Jika ada yang berkata, "sesungguhnya Nabi $ melarang

memerangi Makkah secara zhalim dan membunuh orang Quraisy

secara zhalim?"

Maka kami berkata, "lni adalah beberapa hukum, yang di

dalamnya hukum Makkah dan yang lainnya tidak berbeda,

sehingga tidak halal tanpa adanya perbedaan pendapat menyerang

sebuah negara secara zhalim dan membunuh seseorang dari

golongan umat ini secara zhalim. Jadi seakan-akan pembahasan

ini tdak mempunyai faidah, dan hal ini Udak boleh'"
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