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L-ardutan Penganrbilan Sumpah

2L54. Drlasalah: Menrhrnuh (merneransi) kaum
pemberontak

Abu Muhammad berkata: Allah $ berfirman,

LgWtj,r;1W t**Ir'* s&;[ og

"Dan kalau ada dm dari merel<a tnng beriman ifu
hendaklah l<amu damaikan anbm kdmnSn! Tebpi

l<alau tmng satu perjanjian tahadap tang lain,

hendaHah Wng perjanjian itu lamu penngi annpi
surut kembali pda Winbh Allah;' (Qs. Al Hujuraat 1491 9ll.

Kaum pemberontak yang diperangi kaum muslimin ada dua

macam: Kelompok Bughat dan kelompok Mrharibin.

Mengenai kaum Bughat, mereka ada dua ma@m:

Golongan pertama adalah orang-orcng yang memberontak
karena melakukan yang salah dalam agarna, seperti

kelompok Khawarij dan yang semisal dengan mereka dari
kalangan ahli bid'ah3nng menyetisihi kebenaran.
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Golongan kedua adalah orang-orang yang ingin

mendapatkan dunia (harta benda) lalu memberontak terhadap

penguasa yang sah, atau orang-orang yang dalam sejarah tercatat

seperti mereka. Apabila kelompok ini melakukan teror di jalan

atau merampas harta oftmg-orang yang la,rat di jalan raya atau

menumpahkan darah (melakukan pembunuhan) siang dan malam,

maka hukum yang berlaku bagi mereka beralih dari Bughat

menjadi Muhanbin (kaum pengacau keamanan). Akan tetapi jika

mereka tidak melakukan demikian (teror dan merampas harta

benda di jalan r-r1ta secara terang-terangan), maka status mereka

adalah Bughat

Mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan kaum

pemberontak golongan pertama (Bu7hai adalah berdasarkan

hadits berikut ini:

Hrsyam bin Sa'ad Al Khair menceritakan kepada kami,

Abdul Jabbar bin Ahmad Al Muqri menceritakan kepada kami, Al

Hasan bin Al Husain Al Bujairami menceritakan kepada kami,

Ja'far bin Muhammad Al Ashbahani menceritakan kepada kami,

Yunus bin Habib menceritakan kepada kami, Abu Daud Ath-

Thayalisi menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan

kepada kami, Ayy,rb fu-Sikhuyani dan Khalid Al HadzAza'

mengabarkan kepadaku, keduanp berkata: Diriwayatkan dari Al

Hasan Al Bashri, ia berkata: ibu kami mengabarkan kepada kami

dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah #t bersabda tentang

Ammar, "Engkau akan dibunuh oleh kelompok yang

memberontak."
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Abu Muhammad berkata: Ammar.g, dibunuh pengikut

Muawiyah yang salah dalam melakukan pentakwilan, akan tetapi

mereka tetap mendapat pahala karena fujuan mereka itu adalah

mencari kebenaran.

Akan tetapi ada kelompok yang melakukan takrruil yang

tidak diberi udzur (tidak dimaafkan) dan tidak mendapat pahala.

Dalilnya adalah hadits yang kami dari jalur periwayatan

AI Bukhari; Amr bin Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada kami

(Al Bukhari), ayahku menceritakan kepada kami, Al A'masy

menceritakan kepada kami, Khaitsamah menceritakan kepada

kami, Suwaid bin Ghaflah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ali berkata: aku mendengar Rasulullah $ bersabda,

1t

t:ta,fur o(+ )61 iI ,t ?'r, C:#')rii 
,t;r p J:;'o r;A,tr.-l' iir,

i; k'ii, ot t,o!)o. 
" 

rt t//

A o9*- (eFt-i> o .l )-z

f#trJ

c "y 
|ir$uri"i'H) qG ,*')r"u &l

Olrr/yqtu'#a)?lw
"Akan keluar safu l<aurn di akhir aman, (mereka) adalah

orcng-orang yang masih muda, akal merel<a bodoh, mereka

berkata dengan sebaik-baiknya perkataan manusia, keimanan

mereka tidak melewati kerongkongan, mereka keluar dai agana
bagaikan anak panah yang keluar dari busumya. Dimana saja
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kalian menjumpai ntereka, maka (perangilah) bunuhlah!, karena

nya dalam memerangi mereka terdapat pahala di hari

Kiamat bagi siapa saia yang membunuh mereka."

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Muslim;

Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Abi Adi menceritakan kepada kami, dari Sulaiman

-yaitu Al A'masy- dari Abu Nadhrah dari Abu Sa'id Al Khudri;

bahwa Rasulullah S menyebut suatu kaum yang akan muncul di

tengah-tengah umatnya ketika terjadi pertikaian di kalangan umat

Islam. Ciri-ciri mereka adalah mencukur rambut kepala (plontos).

Mereka adalah seburuk-buruk makhluk atau salah satu dari

makhluk terburuk yang akan dibunuh oleh salah satu dari dua

kelompok yang paling mendekati kebenaran.

Abu Muhammad berkata: Hadits ini merupakan dalil

yang sangat jelas atas apa yang telah kami katakan. Yaihr bahwa

Nabi S menyebut kaum tersebut dan mencelanya dengan celaan

yang sangat keras. Mereka adalah seburuk-bunrk makhluk yang

akan keluar ketika kaum muslimin berpecah belah.

Jelas sudah bahwa saat itu kaum muslimin bertikai dan

kelompok yang tercela akan ditumpas oleh salah sah,r dari dua

kelompok yang paling mendekati kebenaran. Nabi'S menyatakan,

bahwa perpecahan tersebut berbeda-beda dan ada salah safu dari

dua kelompok yang mendekati kebenaran meskipun yang satunya

lagi lebih utama dari kelompok tersebut, sedangkan kelompok

ketiga sama sekali tidak dekat dengan kebenaran.
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Jadi, lelas sudah bahwa penafsirannya berbeda-beda. Siapa

saja kelompok yang dalarn pemberontakannSn menafsirkan

sesuatu dalam agama dengan fujuan unfuk menghapus Sunnah,

seperti kelompok Khawarij yang hendak menentang Quraisy,

mempengaruhi manusia untuk menghapus hukuman rajam,

mengkafirkan pelaku dosa besar, menangkapi kaum muslimin,

membunuh anak-anak kecil dan kaum perempuan, mengingkari

takdir, mengingkari bahwa Allah & dapat dilihat di akhirat,

menyatakan bahwa Allah & tidak mengetahui sesuatu sampai ia

terjadi, berlepas diri dari sebagian sahabat Nabi, mengingkari

syafa'at, mengingkari pengamalan Sunnah yang sah dari

Rasulullah,6$, mengajak manusia unfuk menolak selain

Rasulullah S atau menolak membayar zakat atau menolak

menunaikan hak orang Islam atau hak Allah S, maka mereka

semua tidak dimaafkan penafsirannya karena hal tersebut

merupakan kebodohan yang nyata.

Sedangkan orang yang melakukan penafsiran, namun

takr,vilannya tidak sesuai dengan Sunnah seperti penafsiran

Muawiyah agar para pembunuh Utsman dibunuh sebelum Ali

dibai'at, maka penafsiran ini bisa dimaafkan, karena ia tidak

menghapus sesuatu dari ajaran agama Islam, tetapi hanya

kesalahan khtrsus berkaitan dengan masalah tertentu.

Sementara kelompok yang berhrjuan mencari harta dunia

saja seperti yang dilakukan Yazid bin Muawiyah, Marwan bin Al

Hakam dan AMul Malik bin Marwan yang menentang hnu Az-

Zubair, atau seperti ynng dilakukan Manvan bin Muhammad yang

melawan Yazid bin Al Walid, atau seperti kelompok lnng membela

Marwan, maka mereka tidak dimaafkan karena penafsimn (tal<.,r/il)
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mereka fidak benar sarna sekali dan stafus mereka adalah mumi
B ugha t Q<aum pemberontald.

Terkait dengan kelompok yang mengajak amar ma'ruf nahi
munl<ar, menjunjung tingE Al Qur'an dan Sunnah dan

menetapkan hukum dengan adil, mereka bukanlah Bughal tetapi
justn kelompok yang menentang merekalah yang Bughaf. -Hanya

kepada Allah kami mernohon tauftk.-

B.gitu pula orang yang hendak di-zhalimi lalu ia melawan
(membela diri) -baik yang hendak men-zhaliminya penguasa atau

lainnya-. Tentang masalah ini para ulama berselisih pendapat.

Segolongan ulama mengatakan, "Dalam masalah ini
penguasa berbeda dengan yang lainnya. ia tidak boleh dilawan

meskipun hendak berbuat zhalim."

Dalil kelompok ini adalah hadits yrang kami riwayatkan dari
jalur periwayatan Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Ayyub As-

Sikhtiyani bahvrn ada beberapa laki-laki bertanya kepada Ibnu

Sirin, "Suafu ketika karni mendatangi kelompok Haruriyryah

(Khawaril. Temyata mereka tidak meminta apa-apa, akan tetapi

mereka membunuh siapa saja yang mereka temui." hnu Sirin

menjawab, "Sejauh yang aku ketahui, tidak ada orang yang boleh

membunuh mereka atau membunuh orang yang hendak

membunuhmu kecuali penguasa, karena penguasa memiliki

wewenang dalam hal ini."

Akan tetapi segolongan ulama lain berpendapat berteda.

Mereka mengatakan, "Penguasa dan orang lain hukumn5ra sama."
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Dalil yang mereka gunakan adalah hadits yang kami

dari jalur periwayatan Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari

Ayyub, dari Abu Qilabah, ia berkata: Muawiyah bin Abu Sufuan

menguhrs seseorang unfuk menemui pegawainya (bawahannya)

agar pegawainya tersebut mengambil harta milik Amr bin Al Ash.

Ketika Abdullah bin Amr bin Al Ash mendengar hal tersebut ia

pun langsung mengambil senjatanya, begifu pula mantan-mantan

budaknya dan para pelayannya. ia berkata: Aku mendengar

Rasulullah 6$ bersabda,

V'#e"-lw ly;'\;,y u
" Barangsiapa Wng terbunuh karena mempertahankan

hartanSn -dalam keadaan dizalimi- maka ia Syahid."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq dari hnu
Jurarj; Amr bin Dinar mengabarkan kepadaku, ia berkata:

Abdullah bin Amr bin Al Ash bergerak untuk melawan orang-

orang yang hendak mengambil harta Amr bin Al Ash. ia berkata,

"Mengapa aku tidak melawan orang-orang yang hendak

mengambil hartaku?, sedang aku telah mendengar Rasulullah $
bersabda, W'# t6 * U U "Bamngsiap terbunuh l<arena

memperbhanl<an harbn5a, maka ia S5nhid."

Ibnu Juraij berkata: Salim Al Ahwal mengabarkan kepadaku

bahwa Tsabit maula Umar bin Abdurrahman mengabarkan

kepadanya, ia berkata: Ketika terjadi konflik antara AMullah bin

Amr bin Al Ash dengan Anbasah bin Abi Sufuan dan keduanya

telah menyiapkan peperangan; Khalid bin Al Ash -yaihr hnu
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Hisyam bin AI Mughirah Al Makhzumi- menunggang kudanya
unfuk menemui AMullah bin Amr guna menasehatinya. Akan
tetapi AHullah bin Amr bin Al Ash berkata kepadanya, "Tidakkah

engkau tahu bahwa Rasulullah S telah bersaMa, {t, & C n
q rt 'Banngsiap tqbunuh karena mempahhanlan

harhryn, maka ia sjahid."

Abu Muhammad berkata' Demikianlah lrang dilakukan
Abdullah bin Amr bin AI Ash. ia adalah salah seorang sahabat
Nabi $ dan ia melakukannya di hadapan para sahabat yang lain.

ia hendak memerangi Anbasah bin Abu Sufuan yang menjabat

sebagai pegawai saudamnya; gartu Muawiyah, yang saat ihl
menjadi penguasa. Saat itu Muawiyah menlrumh Anbasah

mengambil harta milik Amr bin Al Ash, sementara Abdullah bin
Amr berpendapat, bah',,rn harta tersebut tidak wajib diambil. Tenfu
saja Muawi5nh tidak bermaksud mengambil harta tersebut secara

zhalim, akan tetapi ia mengambilnya berdasarkan alasan tersendiri
yang tidak diragukan lagi. Sementara Abdullah bin Amr
berpendapat, bahwa tindakan Muawiyah tidak benar, sehingga ia
pun menyandang senjatanya unfuk melawan. Dalam kasus ini tidak
ada seorang sahabat pun yang menyelisihinya.

Begitu pula riwayat yang datang dari Abu Hanifah, Asy
Syafi'i, Abu Sulaiman dan ashab mereka, bahwa apabila ada

kelompok yang melawan penguasa, maka mereka harus ditanya

terlebih dahulu tentang alasannya. Jika mereka menjawab, bahwa

mereka dizhalimi, maka mereka boleh dibiarkan mengambil hak
mereka. Akan tetapi jika tidak ada alasan yang dibenarkan, maka
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mereka harus disuruh kembali, dan jika mereka kembali. maka

tidak ada hukuman atas mereka, sedangkan jika mereka menolak,

maka mereka hams diperangi. Pendapat ini juga dinyatakan oleh

Malik.

Mengingat mereka berselisih pendapat, maka kita wajib

mengembalikan perselisihan tersebut kepada sesuafu yang

diwajibkan Allah kepada kita. Allah S berfirman,

" Kemudian jika kamu berlainan pendapat tenbng sesuafu,

maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul

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

Setelah kami teliti, temyata Allah Si tidak membedakan

antara penguasa dengan yang lainnya dalam masalah memerangi

kaum pemberontak. Justru Allah $ menyuruh memerangi orang-

orang yang berbuat zhalim terhadap saudaranya sesarna muslim -
secara urnurn- sampai mereka kembali kepada perintah Allah.

l5'4r'offt
" Dan frdaHah Tuhanmu lup" (Qs. Marslam [19]: 64)

Begitu pula sabda Nabi $, q '# $, ,t\', '# 
U

" Ehmngsiapa tefrunuh dalam mngka memperbhanlan haran5,a

mala ia (mafi) Stnhid', sabda ini bersifat utnurn tanpa

mengkhtrsuskan penguasa dari yang lainnya. Tidak ada bedanya

dalam Al Qur'an atau Sunnah atau iima'atau qitas antara orang

)i)G 6i Jyt"# t,lc"isp oE
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yang hendak dirampas hartanya atau hendak dibunuh atau

isterinya hendak diperkosa. Karena jika yang dimaksud adalah

tidak secara umurn, maka agama ini dan penganutnya akan

binasa, dan hal ini fidak mungkin terjadi. -Hanya kepada Allah
kami memohon taufik.-

Abu Muhammad berkata: Para ulama berselisih

pendapat tentang kaum pemberontak yang ditawan, apakah

mereka dibunuh atau dibiarkan hidup?.

Menurut sebagian pengikut Abu Hanifah, bahwa selama

peperangan masih terjadi, maka yang tertawan hams dibunuh,

sedangkan jika peperangan telah berakhir, maka yang tertawan ifu
tidak boleh dibunuh.

Abu Muhammad berkatar Mereka berargumen, bahwa
Ali & membunuh Ibnu Yatsribi yang tertawan.

Asy-Syafi'i berkata: Tidak boleh membunuh yang tertawan

dari mereka sama sekali; baik ketika perang masih terjadi atau

setelah perang usai." Pendapat inilah yang aku pilih.

Sedangkan dalilnya adalah hadits shahih dari Nabi $,
bahwa beliau bersabda,

t?\ aag;vr P frt?t bY
o, o.o1.&. ,* 1l ctstleLL r.; G:':( ,gG) r,,. F

1.,
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" Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah

satu dari tiga hal: Kafir setelah beriman (murbd), zina setelah

menikah abu membunuh omng lain (bnpa alasan Wng benar)."

Allah & membolehkan darah kaum pemberontak, dan

Rasulullah $ membolehkan darah orang yang telah minum

khamer yang telah dihukum .6ad dan lalu minum lagi untuk

keempat kalinya.

Setiap orang yang terdapat dalil, bahwa darahnya

dibolehkan (dihalalkan), maka darahnya pun dibolehkan,

sedangkan setiap orang yang Allah & dan Rasul-Nya tidak

membolehkan darahnya. maka darahnya haram, berdasarkan

firman Allah &,'8A1fk; ij " Dan ianganlah kamu membunuh

dirimti', dan saMa Rasulullah &, ?t? "€ -* €,ili ViU2 L7.

"sesungguhnya darah dan harta kalian haram abs kalian......."

Terkait dengan argumentasi mereka dengan perbuatan

Ali &, maka hal tersebut tidak bisa dibenarkan karena beberapa

alasan:

Pertama, tidak ada hujjah pada perkataan seseorang selain

Rasulullah $.
Kedua, riwayat tersebut tidak sah sanadnya kepada Ali &.

Ketiga, seandainya riwayat tersebut shahih adangn, maka ia

menjadi bantahan terhadap mereka dan bukan dalil yang bisa

dijadikan aqran oleh mereka, karena ia hanln menyebutkan

tentang lbnu Yatsribi yang melantunkan syan raiaz pada saat itu:

"Siapa saja yang mengingkarilor, akulah hnu Yatsribi .........yan9
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akan membunuh Ali dan Hindun, serta hnu Shauhan !/ang
menganut agama Ali". Kemudian ia ditawan lalu dihadapkan

kepada Ali, lalu ia berkata kepadanya, "Berlombalah denganku!."

Maka Ali berkata kepadanya, "Cabut pemyataanmu, bahwa

engkau akan membunuh tiga orang Islam yaitu Ali, Hindun dan

hnu Shauhan." I--alu Ali menyrruh agar lehemya dipenggal. Ali
membunuhn5n sebagai qishash berdasarkan teks ucapannya,

sementara mereka fidak berpendapat, bahwa hukuman qishash

berlaku untuk kasus seperti ini. Jadi, apa yang dijadikan

argumentasi oleh mereka justu menjadi bantahan terhadap

mereka sendiri. Disamping ifu, mereka juga menyelisihi perkataan

Ali dan perbuabnnya.

Keempal terdapat beberapa riwayat yang shahih dari Ali,

bahwa ia melarang untr.rk membunuh para tawanan dalam perang

Jamal dan perang Shiffin -sebagaimana yang akan kami sebutkan

nanti insya Allah-. Jadi, jelaslah bahwa argumentasi mereka

dengan perbuatan Ali batil, dan sejauh yang kami ketahui, mereka

tidak memiliki acuan lain selain yang telah kami sebutkan.

Apabila mereka mengatakan, "Jika mereka boleh dibunuh

sebelum ditawan, maka mereka juga boleh dibunuh setelah

ditawan sampai ada dalil atau ijma'yang melarangnya," maka

kami katakan kepada mereka, "Pendapat tersebut batil!, mereka

tidak boleh dibunuh sebelum ditawan, akan tetapi mereka boleh

dibunuh selama tetap memberontak. Apabila mereka tidak

memberontak dan melawan, maka mereka haram untuk dibunuh.

Apabila mereka telah ditawan, maka mereka udak lagi disebut

pemberontak sampai-sampai darahnya halal. "
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Begitu pula jika mereka tidak berperang dan duduk di

tempatnya tanpa melakukan perlawanan, maka darah mereka juga

haram meskipun mereka tidak ditawan. -Hanya kepada Allah kami

memohon taufik.-

Allah & hanya berfirman," ;1i6y'--e E: ,# ,ii$
"Hendaklah yang melanggar pnftunii* ifu kamu prangi sampai

suntt kembali pada perintah Allah," (Qs. Al Hujuuraat [49]: 9) dan

bukan berfirman, "Perangilah yang masih hidup." Kalimat qitaldan

muqatalah adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang (atau

dua kelompok). Yang dibolehkan hanyalah memerangi

pemberontak dan tidak boleh membunuhnya dalam selain

peperangan. Demikianlah yang sesuai dengan nash N Qur'an. -

Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

Apabila mereka mengatakan, "Kami meng-qiya*kannya

dengan orang kaum pengacau keamanan (yang meftunpas harta

benda secara terang-terangan)," maka kami katakan, "Kaum

pengacau keamanan boleh difumpas penguasa; baik sebelum

selesai perang maupun setelah selesai perang jika penguasa

memandang perlu melakukannya. Hukumnln dalam dua kondisi

tersebut adalah sama. Tidak ada seorcmg ulama pun yang

berselisih pendapat, bahwa hukum pemberontak lBughai trdak

sarna dengan kaum pengacau (MuhariA. AI Qur'an telah

membedakan hukum antara keduanya."

Abu Muhammad berkata: Para ulama berselisih

pendapat tentang membunuh para tawanan yang terluka.
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Pendapat mereka seperti pendapat tentang para tawanan,

karena jika orang yang terluka ihr mampu, maka ia pun ditawan,

sedangkan jika ia tidak mampu, akan tetapi membela ia diri, maka

ia termasuk pemberontak (bughai.

Diriwa5atkan kepada kami dari jalur periwa5ratan

Abdurrazzaq dari lbnu Juraij, ia berkata: Ja'far bin Muhammad

mengabarkan kepadaku, dari ayahnya; yaitu Muhammad bin Ali
bin Al Husain bin Ali bin Abi Thalib, ia berkata: Ali bin Abi
Thalib rg berkata, "Orang gnng terluka dan tawanan tidak boleh

dibunuh. Orang Snng melarikan diri tidak perlu dikejar jika ia tidak

mengambil harta orcrng yang dibunuhnya."

Dia berkata lebih lanjut, "Barangsiapa mengakui sesuatu,

hendaklah ia mengambilnyu."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari

Yahya bin Al Ala', dari Juwaibir, ia berkata: Seorang perempuan

Bani Asad mengabar{<an kepadaku, ia berkata: Aku mendengar

Ammar memberi pengumuman setelah Ali selesai dari perang

Unta, "Janganlah kalian membunuh orang yang melarikan diri
atau orang yang bergabung, janganlah kalian membunuh omng

yang terluka dan janganlah kalian masuk rumah. Barangsiapa

menjafuhkan senjatanya, maka ia atnan seperti orang yang

ditawan. Kami bisa mendamaikan antara pihak pemberontak

dengan pihak yang diberontak secam adil, yaifu dengan cara

melarang mereka melakukan perlawanan dan mencegah mereka

melakukan pembangkangan. "

Begitu pula orang yang terluka. Teks ayat tersebut

menunjukkan, bahwa darah tawanan dan darah orang yang tidak

t H 
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mampu haram, karena di dalamnya menyebutkan, bahwa wajib

mendamaikan keduan5a -fitu antara pihak pemberontak dengan

pihak lnng diberontak.- Dan tidak boleh mendamaikan antara

orang hidup dengan orang mati. Yang boleh hanyalah

mendamaikan antara dua orang hidup. Jadi, memang benar

bahwa darah tawanan dan orang yang sudah fidak mampu

melawan dari kalangan bughatharam.

Kemudian para ulama berselisih pendapat; apakah boleh

mengejar orang-orang yang melarikan diri dari kalangan mereka ?.

Segolongan ulama mengatakan "Orang yang melarikan diri

dari mereka tidak boleh dikejar."

Segolongan ulama lain mengatakan, "Jika mereka

meninggalkan peperangan (tidak berperang) dan kembali ke rumah

masing-masing, maka tidak boleh mengejar mereka sama sekali-

Sedangkan jika mereka bergabung dengan kelompok lain atau

berlindung di dalam benteng unfuk mempertahankan diri atau

pergi ke suahr tempat unhrk menghindari kelompok yang menang

karena datang malam hari atau karena jauhnS;a rumah mereka, lalu

mereka kembali melakukan perlawanan, maka mereka boleh

dikejar."

Abu Muhammad berkata: Pendapat inilah 1nng aku
pilih, karena ia sesuai dengan nash Al Qur'an. Allah &
meurajibkan kepada kita agar memerangi mereka (Bughafl sampai

mereka kernbali kepada perintah Allah. Apabila mereka telah

kembali, maka haram membunuh dan memerangi mereka jika

mereka tidak lagi memberontak dan kembali ke rumah masing-
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masing atau berpencar, dan jika mereka tidak lagi melakukan
pemberontakan, maka mereka telah diqntakan kembali kepada
perintah Allah. Apabila mereka telah kembali kepada perintah

Allah, maka haram membunuh mereka. Apabila haram
membunuh mereka, maka haram pula mengejar mereka dan kita
tidak lagi merniliki fugas berkaitan dengan mereka.

Sementara jile mereka melarikan diri dalam rangka

menghindari kelompok Snng benar dan mereka tetap dalam

pembangkangan, maka mereka tetap wajib diperangi, karena

mereka tidak kenrbali kepada perintah Allah.

Apabila ada yang berargumen dengan hadits berikut ini:

Abdullah bin Ahmad Ath-Thalmanki menceritakan kepada

kami, Ahmad bin Mufarrij menceritakan kepada kami, Muhammad

bin A5ryub Ash-Shamut Ar-Raqqi menceritakan kepada kami,

Ahmad bin Amr bin AMul Khaliq N Bazzar menceritakan kepada

kami, Muhammad bin Ma'mar menceritakan kepada kami, Abdul

Malik bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Kautsar bin
Hakim menceritakan kepada kami dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia
berkata: Rasulullah $ bersaMa, " Wahai lbnu Ummu Abd, apal<ah

engkau hukum tnng Allah tebpl<an unfuk kaurn yang mela*ul<an

pemberontakan dari umat ini?' hnu Ummu Abd menjawab, "Allah

dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Nabi bersabda,

\) ,6;r:t &'lt ,t$.J-| ;'';LJ- \
,. tol t
.t6j* A\: rl.rGJb:-
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" Orang yang terluka dai kaum pemberonbk frdak boleh

dibunuh dan orang yang tertawan./uga tidak boleh dibunuh. Onng

Wng melarikan diri tidak boleh dikejar dan fai-n5a tidak boleh

dibagilan;'

Maka kami katakan: Kautsar bin Hakim adalah periwayat

yang gugur dan haditsnya ditinggalkan. Seandainya ia shahih pastr

sudah kami jadikan hujjah. Karena orang yang melarikan diri

adalah orang yang meninggalkan sesuafu yang telah dilakukannya,

sedangkan orang yang menyelamatkan diri lalu kembali lagi

bukanlah orang yang melarikan diri. -Hanya kepada Allah kami

memohon taufik.-

Abu Muhammad berkata: Mereka juga berselisih

pendapat tentang hukum memerangi kaum pemberontak.

Sebagian Ahlul Hadits mengatakan: Harta mereka dibagi

menjadi lima. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Al Hasan bin

Hayryin. Ia mengatakan, "Harta benda pencuri dari kalangan

pengacau dan pembe3al (Muhari\ merupakan harta rampasan

perang yang bisa dibagi lirna selama masih ada di karnp mereka."

Abu Yusuf; salah seorang pengikut Abu Hanifah berkata,

"Apa saja yang diperoleh dari tangan kaum pemberontak seperti

senjata dan kuda, maka itu menjadi harta faiyar$ dibagi menjadi

lima (masing-masing seperlima)." Akan tetapi ia tidak berpendapat

demikian untuk selain senjata dan kuda.

Abu Hanifah dan para pengikutrya berkata, "Apabila

perang terus berkecamuk, maka senjata dan kuda yang telah
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diambil dari mereka boleh digunakan untuk memerangi mereka.

Apabila senjata dan kuda tersebut ada yang rusak dalam

peperangan, maka tidak perlu mengganti rugi. Namun jika perang

telah selesai, maka ha:ta mereka tidak perlu diambil; baik senjata

atau kuda atau lainnya, dan segala lnng tersisa berupa senjata dan

kuda yang telah digrrnakan dalam peperangan harus dikembalikan

kepada metreka."

Malih Asy-Syafi'i dan asha6 kami mengatakan, 'Harta

benda mereka tdak halal bagi kita; baik senjata atau kuda atau

lainnya; baik dalam kondisi perang atau setelah perang."

Abu lvluhammad berkata: Mengingat mereka berselisih

pendapat dalam masalah ini, sebagaimana yang telah kami

sebutkan, maka kita harus menelitinya agar kita mengetahui yang

benar untuk kita ikuu dengan pertolongan AUah &.

Setelah kami teliti dalil-dalil yang digunakan Abu Hanilah

dan para pengikutnya, yaitu bahwa senjata dan kuda mereka boleh

digunakan selama perang masih berlangsung, temyata dalil yang

mereka gunakan tidak kuat sama sekali dan tidak ada yang

mendukungnya; baik dari Al Qur'an atau Sunnah Shahihah atau

Sunnah yang lemah atau pendapat sahabat atau iima'. Jika

demikian halnya, maka ia batil tanpa diragukan lagi'

Rasulullah $ bersaMa,

7?'#'Jq;:rr'€,s: o\

"saungguhngn darah dan harta kalian haram atas kalian-"
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Senjata dan kuda termasuk harta mereka yang haram

digunakan orang lain. Yang wajib dilakukan adalah mencegah agar

harta tersebut digunakan unfuk melancarkan kebatilan mereka, ini
berdasarkan firman Allah &

is:crs ;,{ 
"Fi}{r6, 

1*, t itS }1 &; i}i;3
" Dan tolong-manolonglah kamu dalan (menqqfrzkan)

kebajil<an dan blum, dan jangan tolong-menolong dalam bertuat

dos dan pelanggaran." (Qs. Al Maa'idah l5lz 2l

Jadi, memang benar se@ra mq/akinkan bahwa pendapat

mereka yang menlatakan, bahwa senjata tersebut dapat digunakan

unfuk memerangi mereka merupakan tolong-menolong dalam

dosa dan pelanggaran yang hukumnya diharamkan oleh Al

Qur'an. Kemudian jika kaum pemberontak tersebut dicegah

menggunakan senjata dan kuda mereka, maka tindakan tersebut

merupakan tolong-menolong dalam kebaikan dan tal$ra.

Sementara menggunakannya, maka hukumnya tidak dibolehkan

sebagaimana yang telah kami jelaskan, kecuali dalam kondisi

darurat saja. Barangsiapa yang terdesak sehingga harus membela

diri, maka ia wajib mencegah kezhalinran terhadap dirinya dan

orang lain semampunln; baik dengan menggunakan senjatanya

atau senjata orang lain. Apabila ia tidak melakukannya, maka ia

telah menjerumuskan dirinya dalam kebinasaan dan hal ini

diharamkan. Jadi, pendapat Abu Hanifah dan para pengikutrSp

gugur.

Kemudian kami juga menelit pendapat Abu Yusuf; temlnta
mereka tidak memililt syubhalselain hadits yang diriwayatkan oleh
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Fithar bin Khalifah dari Muhammad bin Al Hanaf[4ph, bahwa Ali

membagi-bagikan kuda dan senjata kepada para pasukannya

dalam perang Jamal. Akan tetapi hadits ini lemah karena Fithar

seorang periwayat dhaIf.

Mereka juga menyebut hadits lnng ditulis olehnya kepada

Yusuf bin Abdul Barr An-Namari. Ia berkata: Ahmad bin

Muhammad Al Jasur menceritakan kepada kami, Muhammad bin

Isa bin Rifa'ah Al l(haulani menceritakan kepada kami, Bakar bin

Sahl menceritakan kepada karni, Nu'aim bin Hammad

menceritakan kepada karni, Muhammad bin Fudhail menceritakan

kepada kami, dari Atha' bin As-Sa'ib dari Abu Al Bukhturi, Asy-

Sp'bi dan para pengikut Ali: Bahwa kefika pasukan Ali

memenangkan perang Jamal di Bashrah, ia membagikan senjata-

senjata kepada mereka di kamp militer, lalu mereka bertanya,

"Mengapa darah mereka halal tetapi harta benda dan isteri-isteri

mereka tidak halal?" Ali menjawab, "Berikan anak panah kalian

dan undilah Aisyah!." Mereka berkata, "Kami mohon ampun

kepada Allah." Ali memarahi mereka dan memberitahukan, bahwa

jika itu tidak halal maka putra-putranya pun tidak halal.

Akan tetapi atsr ini juga lemah. Abar ini berpusat pada

Nu'aim bin Hammad yang meriwagntkan dengan sanad yang lebih

baik dari Nabi g, ,F 4 6'.r3f ,li6i$;n*t *r;t ,$l Af
t'tt ,JjAt o"iVt errJr iiq4 €]r;i\i t;t&;- 7'; ,i;l
iA L4 tii 'o'iill 'u^utku 

'rt*n 
tapecah menjadi 70

golongan lebih. Golongan t/ang plns dahqnt finahnya terhadap

umatku adalah orang-oftng gng menggiSnskan perl<ara-perkara

dengan pendapat merel<a sehingga merel<a menghalalkan Wng
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hanm dan menghanml<an tnng halaL" Jika mereka

membolehkannya disini, maka mereka juga mernbolehkannp
disarn.

Kemudian seandainya riwayat irld shahih, maka ia tetap

Udak bisa dijadikan hujjah oleh mereka, karena tdak ada hujiah
dalam perkataan seseorang selain sabda Rasrhrllah $. Berapa

bunyak pendapat Ali yang ditentang mereka dengan pendapat

mereka ini.

Kemudian kami meneliti pendapat Al Hasan bin Ha1ryin;

terjadi tidak ada yang dijadikan acuan olehn5ra selain afur yang

diriwayatkan dari ;alur AMurrazzaq; dari Ibnu ulninah dari para

pengikutrya, dari Hakim bin Jubair, dari Ashamah Al Asadi, ia

berkata: Orang-orang menyambut Ali dengan gembira seraln

berkata, "Bagikanlah kepada kami isteri-isteri dan anak-anak

mereka." Ali berkata, "Beberapa orang muncul di hadapanlse lalu

aku mendatangi mereka. Ini adalah anak-anak kaum muslimin

png ada di rumah mereka dan kalian tdak berhak merniliki

mereka. Apa saja harta yang ada di rumah mereka, maka ifu
menjadi milik mereka, sedangkan harta benda yang dibawa ke

tempat kalian di kamp mereka maka ifu menjadi harta rampers.un

perang bagi kalian."

Abu Muhammad berkata: AMrtersebut sangat nrsak,

karena hnu Uyainah meriwayatkannya dari terran-temannyra yang

tidak dikenal dan juga dari Hakim bin Jubair; seomng pendusta

yang rusak. Sehingga tidak ada lagi argumenhsi selain pendapat

yang mengatakan, "Seluruh harta mereka dibagi lima dan menjadi
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rampasan perang," dan juga pendapat lnng mengatakan, "Tidak

ada yang halal darinln sedikit pun."

Kemudian kami meneliti pendapat tersebut; temyata

mereka berhujjah dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami

oleh Hammam bin Ahmad, ia berkata: Abbas bin Asbagh

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin

Aiman menceritakan kepada kami, Ahrnad bin Zuhair bin Harb

menceritakan kepada kami, Affan bin Muslim menceritakan

kepada kami, Muhammad bin Maimun menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Sirin menceritakan kepada kami dari saudara laki-

lakinlp; yaitu Ma'bad bin Sirin, dari Abu Sa'id Al Khudri dari

Nabi $ bahua beliau bersaMa,

Y oTlt it'J3F a;*Jt &'dL,t1 L;*;
6ar i5:;; tK' ;:n,'d oi";i, #t; 3 :e
iy;at','-fr & *,i'r!j;; r'; *:st'd

i{ry'6;-Jrer; ,g-*

"Al<an kefiar se*elompok mantsb dart timur tang
mqnbca Al Qtr'an tebpi tidak annpi ke kaongkongan merelra.

Mereka kefuar dari agama seperti amk pamh gng melqt dari
busunSn lafu merel<a tidak kqnbfr bgi emryi anak pnah
tercebut kembali lagi ke abs mqel<a. Atfrri merel<a adalah

mencukw mmbut dan fidak menalai minjak nmbut"

@ - AtMuhatta
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Diriwayatkan dari jalur periwalntan Muslim; Muhammad
bin Al Mutsanna menceritakan kepadaku, Muhammad bin Abu Adi
menceritakan kepada kami, dari Sulaiman -yaitu Al A'masy, dari
Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id Al Khudri: Bahwa Rasulullah €r
menyebut suafu kaum yang akan keluar ketika kaum muslimin
berpecah belah. ciri-ciri mereka adalah mencukur rambut. Mereka
adalah seburuk-buruk makhluk atau salah satu dari makhluk paling
buruk yang akan dibunuh oleh salah satu dari dua kelompok Snng
paling mendekati kebenaran. lalu ia menyebut kelanjutan
haditsnya.

Mereka mengatakan: Allah S berfirman,

';1G 
)( e i,-'$:!r6 ;,6ii 6 u ii6 i$i i,y

iJAt!,ri:$ii 3; 13y'ir"i4tuerly
I*;fi'li,!4j

" Sesungguhn5m oftng-onng tnng kafrr yalmi ahli Kikb dan
orang-orang yang mus5rik (altan masuk) ke neraka Jahannam;

mereka kekal di dalannSn. Mereka itu adalah seburuk-buruk

makhluk. Saungguhnya orang-oftng tnng beiman dan
mengerjakan amal saleh, mere.l<a itu adalah sebaik-baik makhluk."
(Qs. Al Basyinah l98l:6-71.

Mereka mengatakan: Sungguh sesuatu yang batil jika
mereka merupakan orang-orang lslam, akan tetapi Rasulullah $
mengatakan, bahwa mereka adalah seburuk-buruk makhluk atau
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salah satu dari makhluk terburulq karena kalimat "khafoun" dan

" bai54nh" adalah sarna.

Mereka mengatakan, "Hd tersebut iuga berdasarkan

kesaksian Rasulullah $, bahwa mereka merupakan seburuk-buruk

makhluk dan mereka telah keluar dari agarna Islam seperti

melesatrya anak panah dari bustr tanpa kembali lagi selamanya,

maka dapat dipastikan bahwa mereka merupakan orang-orang

musyrik yang telah difirmankan oleh Allah & "Seburuk-buruk

mal<hluk," (Qs. Al Baltyinah [98]: 6). Dan mereka bukan termasuk

orang-orang beriman yang telah dinyatakan Allah & sebagai

" sebaik-baik makhfuk" (Qs. Al Bagryinah [98]: 7l,, sehingga

demikian harta mereka menjadi rampasan yang dibagi lima

(masing-masing seperlima) seperti harta orang-orcmg kafir."

Abu Muhammad berkata: Pendapat ini benar dan

argumentasinya juga benar, hanya saja ia masih bersifat global dan

tidak benrrutan. Yang benar dalam hal ini adalah, menghimpun

seluruh ayat dan juga hadits. Barangsiapa yang keluar dengan

penafsiran yang salah; yang tidak menyelisihi ljma' dan tidak

bermalsud menentang Al Qur'an dan hukum Rasulullah $, atau

menyelisihi keduanp setelah tegak huijah atasnln, atau ia keluar

unfuk mencari harta duniawi tanpa melakukan teror di jalanan dan

tidak membunuh oftmg png la,rat serta tidak mercunpas harta

mereka, maka ia adalah Bughat yang harus didamaikan dengan

pihak yang dilawan sesuai hal 1lang ditetapkan dalam agnt tentang

Bughat dan juga sabda Nabi $ tenbng keluamp dua kelompok

umatnya yang salah safunya adalah pemberontak yang membunuh
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Ammar dan yang satunya lagi paling dekat dengan kebenaran,

dimana yang mendamaikan keduanya dipuji oleh beliau.

Sebagaimana hadits yang kami riwayatkan dari jalur

periwayatan Al Bukhari; Shadaqah menceritakan kepada kami,

hnu Uyainah menceritakan kepada kami, Abu Musa menceritakan

kepada kami, dari Al Hasan, bahwa ia mendengar Abu Bakrah
berkata: Aku mendengar Rasulullah # di atas mimbar. Saat ifu Al
Hasan ada di sampingnya. Beliau memandang ke arah orang-

orang satu kali dan memandang ke Al Hasan satu kali seraya

bersabda, ;;t-JJrt ',y iP ,y. *. 'CA- \tr W 3? r.ii u1!
" Cucuku ini adalah pemimpin, mudah-mudahan ia akan
mendarnaikan dua kelompok kaun muslimin-"

Apabila kasusnya bertambah rumit sampai mereka (kaum

Bughal melakukan teror di jalan raya dan merampas harta kaum

muslimin secara terang-terangan tanpa takuil, atau mereka

melakukan pembunuhan, maka status mereka berubah menjadi

Muhan'bin (kaum pengacau keamanan [yang membegal dsb]).

Kemudian jika kondisi mereka semakin rusak sampai mengkoyak

ijma'maka stahrs mereka menjadi orang-orang murtad dan seluruh

harta mereka menjadi rampasan perang yang dibagi lima (masing-

masing seperlima). -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.

Adapun harta Muharib dan harta Bughat, maka hukumnya

tidak halal (tidak boleh dijadikan rampasan perang), karena

meskipun keduanya berbuat zhalim, maka stafusnya keduanya

tetap muslim, dan tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan

alasan yang benar. Terkadang darahnya halal dan hartanya halal,

seperti orang yang berzina yang telah menikah (Muhsharl darr
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orang yang membunuh secara sengaja. Terkadang pula hartanya

halal tapi darahn5n tidak halal, seperti orang yang melakukan

Ghashabdan lainnyra.

Yang harus diil<trfi adalah dalil. Apa saja yang dihalalkan

Allah dan Rasul-Nya; baik darah atau harta, maka hukumnya halal,

dan apa saja yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya; baik

darah atau harta, maka hukumnya juga haram. Hukum asalnya

adalah haram sampai ada dalil yang menghalalkannya, hal ini

berdasarkan saMa Rasulullah #f,

"sesungguhnya darah dan harta kalian adalah haram atas

kalian (haram dizalimi)."

-HanF kepada Allah kami memohon taufik.-

2L55- Masalahr Berkenaan dengan darah atau harta

lnng dirampas kaum pemberontak, pild ulama berselisih

pendapat dalam hal ini; yaitu tentang darah atau harta atau

kemaluan Snng dirampas mereka dalam peperangan.

Menurut Abu Hanifah, Malik, AsySyafi'i dan sebagian

ulama ma&hab kami: Mereka tidak dihukum karena hal tersebut,

tidak ada qishah dalam kasus pembunuhan dan tidak ada di5nt

Mereka juga tidak perlu mengganti harta benda Spng mereka

nrsak, kectrali harta Snng ditemukan di tangan mereka yang telah

diarnbil, maka harta tersebut harus dikembalikan kepada

pemititmtn.

?t; "€ -*''r5llt;i:, ;ic 2 o1
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Al Auza'i berkata, "Apabila ada dua kelompok 5rang salah
safunya pemberontak dan yang satun5ra lagi adil dan sama-sama
berjumlah besar (bersama masyarakat umum), maka pemimpin
kelompok yang mendamaikan keduanya harus menghukum
kelompok yang melala.rkan pelanggaran; rraitu dengan melalarkan
qishash pada kasus pembunuhan dan luka, sebagaimana dtra
kelompok yang disebutkan dalam Al eur'an, lnng dikembalikan
kepada Rasulullah # dur, para penguasa."

Abu Muhammad berkata: Sebagian ulama madzhab
kami mengatakan, "Qishash berlaku atas mereka dan mereka
wajib mengganti harta benda Srang mereka rusak seperti halrrp
yang berlaku pada orang lain."

Karena mereka berselisih pendapat dalam masalah iii,
maka kita harus menelitinya agar kita mengetahui yang benar lalu
kita ikuti- Setelah kami teliti temSnta orang-okmg lrang
berpendapat, bahwa mereka tdak dihukum dengan mengacrr pada
dalil a/sar yang diriwayatkan dari jalur periwayatan AMurrazzaq
dari Ma'mar; Az-Zvhri mengabarkan kepadaku, bahwa sulaiman
bin Hisyam menulis surat kepadanla yang isinln menanyakan
tentang perempuan yang keluar dari rumah suaminya karena
menganggap kaumnya telah musyrik, lalu ia bergabung dengan
Harurigyah (Khawarij) dan menikah dengan salah seorang dari
mereka, kemudian ia kembali lagi kepada kaumnya. Maka Az-
Zuhri membalas suratnya dengan mengatakan, uAmma 

Eh'du,
adapun fihah pertama telah terjadi ketika para sahabat Nabi $
yang ikut perang Badar masih banrck. TemSrata mereka sepakat,
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bahwa tidak boleh menjatuhkan hukuman had berkartan dengan

kemaluan yang mereka anggap halal berdasar{<an tak\A/il terhadap

Al Qur'an, kecuali jika ia ditemukan, maka ia harus dikembalikan

kepada pemiliknya. Aku berpendapat, bahwa perempuan tersebut

harus dikembalikan kepada suaminSa dan orang lang

menuduhnya harus dihukum had."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Bakar bin Abu

Syaibah: Isa bin Yunus menceritakan kepada kami, dari Ma'mar,

dan P?-fuhri, ia berkata: Ketika fitnah (kekacauan) terjadi, para

sahabat Rasulullah $ kala itu masih banyak, dan temyata mereka

sepakat bahwa o6mg yang melalnrkan pelanggaran lantaran

melakukan takuril terhadap Al Qur'an (yans salah) tidak boleh

dihukum qishash dan Udak perlu membalrar diwt, kecuali orang

yang ditemukan langsung.

Diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyib, bahwa ia berkata:

Apabila dua kelompok berperang, maka kasus pembunuhan atau

melukai yang terjadi di antara keduanya dianggap sia-sia (tidak ada

huknman qishashl. Tidakkah engkau mendengar firman Allah &,

Ly$l'#t'lfJ;\'a"fi| 'eeWob
'it j
,,V.

dvre e:,*,li'tlS {i.fi :F
r$';;\ "oy?H$

l({tiJ;L.il;
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"Dan kalau ada dua golongan dari merel<a tnng bqiman ifu
berperang hendaHah karnu damail<an antam kduanSa[ tebpi
kalau tmng satu pujanjian terhadap Wng lain,

hendaklah yang melanggar peianjian itu l<amu pmngi sarnpi
sunrt kembali pada Wrinbh Allah. Ihlau k telah srut, maka
damail<anlah antara menurut keadilan, dan hendakhh
kamu berlaku adil, saungguhn5n Allah mqtcinbi oraelfoftnll
tnng berlaku adil." (Qs. Al Hujuraat [4911 9).

Dia berkata lebih lanjut, "setiap kelompok mengan5gfap

bahwa kelompok lainnp adalah pemberontak."

Abu Muhammad berkata: Sejauh yang kami ketahui,

mereka tidak memililo sybhalselain dalil di atas. Akan tetapi dalil
tersebut tidak berlaku karena dua alasan:

Pertama, riwayat tersebut munqathi', karena Az-Z.Jrrri fidak
mengalami fitnah tersebut dan ia baru lahir 10 tahun lebih setelah

fitnah tersebut.

Kedua, seandainSn ia shahih sebagaimana yang

dikatakannya, maka ifu hanya pendapat sebagian sahabat png
bukan dalil dan bukan pula ijmai dimana pendapat sebagian

mereka tidak bisa dijadikan dalil. Allah $ hanya mauajibkan kita

umat Islam unfuk mengikuti Al Qur'an dan hadits shahih dari
Nabi S atau ijma'umat Islam. ia sama sekali tdak menyumh kita
mengikuti ijma' sebagian pemerintah kita. Kemudian ketika fihah
tersebut terjadi, maka tidak diragukan lagi bahwa para sahabat
Nabi yang wafat lebih banyak daripada png hidup. para sahabat
yang ikut perang Badar berjumlah 310 lebih. AMurrahman bin
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Auf unfat dan png hidup dari mereka hanya sekitar 101 orang

saja. Jadi, mengacu dengan riwayat Az-Zuhi, -seandainya shahilr
maka hukumnya batal. Bagaimana pula jika ia tidak shahilf (maka

tentu lebih batil lagi).

Diriwa5ntkan dari jalur periwa5ratan Abdurrazzaq dari

Ma'mar, ia berkata: Beberapa orang mengabarkan kepadaku, dari

Abdul Qais, dari Humaid bin Hilal, dari ayahnya, ia berkata, "Aku

pemah mendatangi l(havrarij dan saat ihr mereka adalah kaum

1nng paling aku sukai di muka bumi. Aku senantiasa bergabung

dengan mereka sampai mereka berpecah belah. Kemudian

dikatakan kepada Ali bin Abi Thalib, 'Perangilah mereka." Ali
berkata, 'Jangan, sampai mereka membunuh terlebih dahulu."

Suafu ketika seor.mg laki-laki ler,rnt di tempat mereka dan mereka

mangingkari penampilannSra. Maka mereka ptrr menangkapnlra

dan temyata orang tersebut adalah AMullah bin Khabbab. I-alu

mereka berkata: C.eritakanlah kepada kami hadits yang didengar

olehmu dari ayahmu dari Nabi #i." AMullah bin Khabbab berkata:

Alm mendengar beliau : Aku mendengar Rasulullah #i
bersaua, .,Ffit 'u? ep[,fgrb ;, (i +r6it 

-^litt<,

J6t .J €ilri .6,rLlr b ;r./fiti "Suatu saat nanfi alan

tqiadi (fitnh) dimana finah oftng tnng duduk lebih bik dari
orurg tnng Miri, fihnh onng trug bedid lebih baik dari onng

tnng bqiahn, fihah oftng Wng beialan lebih baik dari onng
gng furhi, dan 5nng fulad akan masuk Neml<a."

Dia b€rkata lebih lanjut: lalu mereka menangkapnln

bersama ummul wahdrrya dan menyembelih keduanp sekaligrrs

di pinggir srngai. SunSSuh aku melihat darah keduaryn mengalir
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di sungai seakan-akan keduarrya dua sejoli. Kemudian kasus
tersebut dilaporkan kepada Ali bin Abi Thalib. Maka Ali pun
berkata ([epada kaurn Khaunrij), "Biarkan aku melakukan qishash
unfuk hnu Khabbab" Mereka berkata, .Kami 

semua
membunuhnya." saat itulah darah merela menjadi halal sehingga
Ali memerangi (mernbunut| mereka.

Abu Muhammad berkata' "Abartersebut lebth shahih
dat', atsar Az-zuhri atau sama dengannlra. Di dalamnya disebutkan,
bahwa Ali bin Abi Thalib berpendapa! bahr,va orang-orang
Khawarij 5nng membunuh hnu l(habbab berdasarkan takuril Al
Qur'an (yang salah) harus dihulum qishash, berteda dengan yang
disebutkan Az-Ztrhn tentang ijma' mael<a-"

Jadi, memang benar bahua para sahabat berselisih
pendapat dalam masalah ini. Dan fidak diragukan lagi bahwa
orang-orang yang mengatakan kepada Abu Bakar rg dari
kalangan sahabat; bahwa orang-orang murtad tidak perlu
diperangi jumlahnya lebih banyak dari orang-orang yang
disebutkan Az-Z;lhri bahwa hal tersebut merupakan ijma'yang
tidak sah; bahwa seseoftrng tidak perlu dihukum karena kasus
pembunuhan berdasarkan talwil Al Qur'an (yang salah); baik
dengan hukuman qishash abru diSnl dan saseorang tidak perlu
mengganti rugi harta yang diambilngn karena takr,r,rilnya terhadap
ayat Al Qur'an. pendapat mereka bukanlah hujjah yang bisa
diambil, karena yang disebut Az-Zufui sebagai ijma'kembali
kepada keputusan penguasa yang dalam hal ini adalah Ali bin Abi
Thalib. Dan riwayat yang paling terkenal darinSn adarah, bahwa
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waiib melakukan qishash atas mereka sebagaimana yang telah

kami sebutkan. Yang benar dalam kasus ini adalah di tangan Ali

dan bukan di tangan Muawiyah, karena Muawiyah hanya seorang

mujtahid yang salah tetapi tetap mendapat pahala. -Hanya kepada

Allah kami memohon taufik.-

Adapun argumentasi hnu Al Musa5yab, bahwa setiap

kelompok memandang kelompok lah sebagai pemberontak, maka

itu fidak berlaku, karena Allah & naat membebankan kepada kita

unfuk mengikuti pendapat dua kelompok tersebut, akan tetapi

yang diperintahkan kepada kita adalah agar memerangi kelompok

yang benar-benar memberontak dari dua kelompok tersebut.

Seandainya png dikatakan Sa'id dapat dijadikan acuan, maka

salah sahr dari kedr.ranya udak lebih utama untuk memerangi

kelompok lainnya dan ayat tersebut pun batal, dan tentu saja hal

ini Udak mungkin teriadi.

Abu Muhammad berkata: Pendapat kami adalah

sebagaimana yang telah kami sebutkan bahwa Bughat

(pernberontak,/ pembangkang) ada tiga kelompok,

Kelompok pertama adaiah orang-orang yang melakukan

tal$ril yang masih sarnar menunrt para ulama, seperti orang yang

berpedoman dengan ayrat 5nng dikhususkan oleh ayat lainnya, atau

mengaqr pada hadits yang dikhr.rsuskan hadits lain atau nasal<h

oleh nashlain. Mereka semua adalah orang-orang yang dimaafkan

-sebagaimana png telah kami sebutkan- dan hukum mereka

seperti mujtahid png salah yang membunuh mujtahid lainnya atau

memsak hartanya atau merusak kemaluan lantaran ijtihad yang

El - AtMuhalla



salah dan belum tegak hujjah atasnya. Apabila kasusnya adalah

pembunuhan, maka diyat-nga diambil dari Baitul Mal dan bukan

dari harta si pemberontak atau Aqilabnya. Sedangkan jika

kasusnya adalah perampasan harta, maka yang mengganti adalah

semua orang yang merusaknya. Semua hukum yang berlaku pada

mereka terhapus dan tidak ada hukuman had dalam kasus

kemaluan yang tidak diketahui keharamannya selama ia belum

mengetahui keharaman tersebut. Begifu pula orang yang

melakukan tal$vil yang menentang ijma' lantaran ketidak-tahuan

dan belum tegak hujjah atasnya.

Sementara orang-orang yang melakukan takwil yang rusak,

mereka tidak bisa dimaafkan dan takwil tersebut merusak ijma'
tanpa ada landasannya dari Al Qur'an dan Sunnah dan belum

tegak hujjah atas mereka, kemudian mereka juga melakukan talw'./il

yang dibolehkan dan telah tegak hujjah atas mereka; bagi orang-

orang yang terbunuh di dalamnya, maka pelakunya wajib dihukum
qishash, begitu pula dalam kasus-kasus lainnya (selain

pembunuhan), juga berlaku hukuman had atas kasus kemaluan

yang diharamkan dan harus ada ganti rugi harta benda yang rusak.

Begitu pula dengan kelompok yang memberontak lantaran hendak

mencari dunia (harta benda) tanpa adanya takwil dan tidak ada

udzur sama sekali, sebab mereka sengaja melakukannya dan juga

mengetahui bahwa hal tersebut haram. -Hanya kepada Allah kami

memohon taufik.-

Begitu pula kelompok yang melakukan pemberontakan

lantaran fanatisme golongan. Terkadang dua kelompok sama-sama

Bughat jika keduanya sama-sama melakukan kebatilan. Apabila
kasusnya demikian, maka hukuman qishash berlaku bagi yang
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orang membunuh dari dua kelompok tersebut. Begifu pula dua

kelompok Muharibin yang sebagiannya membunuh sebagian

lainnya.

Abu Muhammad berkata: Kami akan menyebutkan

dalildalil yang digunakan masing-masing kelompok tersebut sahr

per satu.

Tentang perkataan kami, "Bagi orang gnng belum tegak

hujjah atasnya, maka tidak berlaku hukuman qishash dan had
terhadapnya," hal ini berdasarkan firman Allah Si,

"Supaya dengan ia aku memberi peingabn kepadamu dan

kepada orang-orang yang sampai N Qur'an (kepadanya)." (Qs. Al
An'aam [6]: 19).

Dengan demikian, maka tidak ada hujjah kecuali bagi orang

yang telah sampai hujjah kepadanya. Ketika Rasulullah S berada

di Madinah, sementara Ja'far bin Abi Thalib dan para pengikutnya

dari kalangan sahabat senior berada di negeri Habsyah, dimana

antara Nabi dan mereka dipisahkan oleh jamk yang sangat jauh

dan negeri-negeri yang sangat jauh serta lautan. Saat ifu

karajiban-kevuajiban hrrun di Madinah dan tidak sampai kepada

mereka (Ja'far dan yang lainnya) kecuali setelah beberapa tahun.

Temyata mereka tidak dicela oleh Allah & d* Flasul-Nya serta

tidak pula dicela oleh salah seorang dari umat ini.

"6V;+ls*
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Jadi, memang benar bahwa orcmg 5tang tidak mengetahui
hukum syariat tidak akan dihukum kecuali sekedar mengganti
harta png telah dirusaknp karena ia telah menggunakannya
tanpa alasan yang benar. Apabila ia telah mengetahuinya, maka ia
harus mengembalikan kepada pemiliknSn sebisa mungkin dan
tidak tenrs menerus melakukan pertuatan tersebut sedangkan ia
mengetahui hal itu.

Sedangkan tentang wajibnya ditntdariBaitul Mal, maka hal
ini telah kami jelaskan dalam pembahasan tentang darah dan
gishash. Juga berdasarkan hadits yang kami riwayatkan dari jalur
periwaSratan Abu Daud; Musaddad menceritakan kepada kami,
Yahya bin Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada kami, Ibnu Abi
Dzi'b menceritakan kepada kami, Sa'id -!/aifu lbnu Abi Sa'id Al
Maqburi- menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar Abu
Syuraih Al Ka'bi berkata: Rasulullah $ bersabda, bt?'F &I
'^r^6W $e €lA'ra.ii ,F'* ,{i1o ;, e;d"",y *ii, t;r".#
fj*i ttl'{s ,Ft b,,i? o('e ,,f ; ';,j " Wahai r{huza,ah, katian

telah membunuh oftng Hudzail sdang aku adatah Aqilah-n5n.
hrangsiapa Jnng setelah ini ada orengntn yang terbunuh, maka

boleh memilih salah safu dari dua opsi; apakah
mereka akan mengambil ditat abu memilih membunuh
(melakukan qishash)." Dan orang Hudzail tersebut dibunuh mereka
pada hari penaklukan Makkah karena salah bkunt.

sementara orang yang telah tegak hujjah atasnya dan telah
sampai kepadanya hukum Allah dan hukum Rasul-Nya serta telah
memahaminya, akan tetapi ia tetap menentang dan
membangkang; baik karena taklid mumi atau berdasarkan
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pendapat pribadi, atau iuga karena qigs, maka mereka tdak
dimaafkan dan tnrus drqishash atau membaSar dijat sala
mengganti harta yang telah , dan dihulorn hd
berkenaan dengan'kasus kemaluan. Hal ini berdasarkan firrnan
Allah t,

W $li Y U+,r&'ulri6,& {s;i E
" Oleh sdab ifu, bnngskpa tnng mentenrrg l<amu, nala

saanglah ia, *imbng dengan serznganntn terhadapmu," (Qs. Al
Baqarah 121: t941.

Mereka telah menyerang sehingga mereka pun harus

diserang. -HanF kepada Allah kami memohon taufik.-

Abu Muhammad berkata: Sementara berkaitan dengan

orang yang dibunuh mereka; maka dalam hal ini segolongan ulama

mengatakan 'Dia menjadi s5nhid sehingga tidak perlu dimandikan

dan tidak perlu dishalatkan, akan tetapi orkup dimakamkan

dengan pakaian yang menempel di fubuhn3n."

Segolongan ulama lainnya mengatakan, "Dia tetap

dimandikan, dikafani dan dishalati." Pendapat inilah yang kami
pegmg, karena meskipun mereka berstafus syhada tetapi ia
harus dimandikan, dikafani dan dishalati. Hal ini berdasarkan

hadits yang kami rir,vayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin
Syu'aib; Amr bin Ali menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin
Mahdi menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Sa'ad bin hmhim
bin Abdunahman bin Auf menceritakan kepada kami, dari
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ayahnya, dari Abu Ubaidah bin Muhammad bin Ammar bin Yasir,

dari Thalhah bin Ubaidillah bin Auf, dari Sa'id bin Zaid bin Amr
bin Nufail, ia berkata: Rasulullah S bersabda,

,^o z. r11 1o('.oltr!or. $.o.,.ri /
-L#, Je 1jlt.U: ,P ryS ,y Je y)

"BJ*ngriupu t/ang terbunuh karena memprtahankan

hartanya, maka ia mati syahid; tnng terbunuh karena

mempertahankan darahnSn (nyawanya), maka ia mati s5nhid; dan

barangsiapa yang terbunuh l<arena membela keluarganya, maka ia

mati qnhid."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin S5m'aib:

Muhammad bin Rafi' dan Muhammad bin Ismail bin hrahim

mengabarkan kepadaku, keduanya berkata: Sulaiman Ibnu Daud

Al Hasyimi menceritalian kepada kami, Ibrahim hnu Sa'ad

menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Abu Ubaidah bin

Muhammad bin Ammar bin Yasir, dari Thalhah bin Ubaidillah bin

Auf, dari Sa'id bin Taid,laberkata: Rasulullah S bersabda,

t.ot tr! o // $-o /. ,17 lt/ 
t,o!

dJ) ,y d) cr-*i je yy d9>

o's!'Ji fi ,3W ',rit ly u',s\

o // io /. .ti o '..cl tr! o r. rr.o ,,

LJ) cJ-ti Je *) dJ) E US cr-+i

zl
t-o.&d

z)

,y a
**l

rto .- .17 .'.ot'r!-W ,<.e y) .)j) ..,p
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" Barangsiapa terbunuh karena mempertahankan hartanya,
maka ia mati syahid, terbunuh karena membela
keluarganya, maka ia mati syahid; terbunuh karena
membela agamanya, maka ia mati syahid; dan banngsiapa
terbunuh karena mempertahankan darahnya (nyawanya), maka ia
mati syahid."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib
sampai kepada Nabi S,

$.o /,.rt .i| ..t.ott,Io.,

Y reWoPEd)
" Barangsiapa terbunuh karena mempertahankan barang

miliknya yang diambil secara zhalim, maka ia mati syahid.,,

Abu Muhammad berkata: Dengan demikian, maka
memang benar bahwa orang yang dibunuh kaum pemberontak
(Bughati, maka ia terbunuh karena mempertahankan salah sahr

dari yang disebutkan di atas. Dan secara zahir ia syahid, akan
tetapi tidak semua orang yang mati syahid ifu dimakamkan tanpa
dimandikan dan dishalati.

Terdapat hadits-hadits shahih yang menyebutkan bahwa
orang yang wafat karena sakit perut hukumnya syahid; orang yang

wafat karena Tha'un hukumnya syahid; orang wafat karena
tenggelam hukumnya syahid; orang yang wafat karena radang
selaput dada hukumnya syahid; perempuan yang wafat saat
melahirkan hukumnya syahid; dan orang yang wafat karena
tertimpa reruntuhan hukumnya syahid. Akan tetapi para ulama
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tidak berselisih pendapat, bahwa mereka tetap dimandikan,

dikafani dan dishalati.

Hukum asal bagi setiap muslim adalah bahwa ketika ia

wafat dimandikan, dikafani dan dishalati. Kecuali yang dikhususkan

oleh nash atau ijma'. Mengingat tidak ada nash atau iima'tentang

mereka, maka hukum mereka kembali kepada hukum asal. Kecuali

orang-omng yang gugur karena dibgnuh orang-orang kafir dalam

pertempuran, maka mereka adalah orang-orang yang

Rasulullah S suruh agar mereka dibungkus dengan pakaian yang

mereka kenakan; yaitu yang berlumuran darah lalu dimakamkan

tanpa dimandikan dan tanpa dikafani. Dan mereka tidak perlu

dishalati. Dengan demikian, maka para syrhada lainnya (yang tidak

gugur dalam peperangan) dan orang-orang yang wafat tanpa

sebab-sebab tersebut tetap dihukumi sesuai hukum Islam; yaihl

dimandikan, dikafani dan dishalaU. -Hanya kepada Allah kami

memohon taufik.-

2L56- Masalah' Apakah orang yang adil (yans

bergabung dengan kelompok yang adil) boleh membunuh ayahnya

yang memberontak atau tidak?

Abu Muhammad berkata: Segolongan ulama

mengatakan, "Orang yang bergabung dalam kelompok yang adil

tidak boleh membunuh ayahnya, atau saudaranya, atau orang yang

memiliki hubungan mahram dengannya, gang memberontak

secara sengaja. Akan tetapi jika ia memukulnya agar orang
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tersebut tidak melawan untuk diambil haknya, maka hukumnya
tidak apa-apa."

Abu Muhammad berkata, Kami tidak berpendapat
demikian, karena berbakti kepada kedua orang fua dan
menyambung hubungan kekeluargaan merupakan sesuafu yang
diperintahkan Allah S selama tidak dalam hal yang berkaitan
dengan maksiat kepada Allah @. Jika umsannya berkaitan dengan

maskiat, maka tidak perlu berbakti. Telah diriwayatkan secara
shahih dari Nabi $ bahwa beliau bersabda,

" Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka
bermaksiat kepada Allah &."

Allah & menyuruh memerangi kelompok pemberontak

tanpa mengkhususkan anak laki{aki dari orang asing dan ia
menyuruh menerapkan hudud berkaitan dengannya.

Allah @ berfirman,

")i c {M_ I'"_li *fr{ f4,:1
"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berraku

adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena
agama-" (Qs.Al Mumtahanah [60]: 8)

Allah & jrga berfirman,

;a :t itz ,r *:V'rLG\
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"sesungguhnSn Allah hanya melamng kamu meniadikan

sebagai kavvanmu orang-orang yang memerangimu karena agama"

sampai " Dan barangsiapa meniadikan mereka sebagai kawan,

maka mereka itulah orang-orang yang zalim-" (Qs. Al

Mumtahanah [60]: 9).

Allah&irguberfirman,

;;u3j-i6,4s
5;;',ii';ta

"Kamu tak akan mendapati kaum yang beiman pada Allah

dan hai alrhirat, aling berkasih-sayang dengan oning-orang yang

menentang Allah dan Rasul-Nya." (Qs. Al Mujaadilah [58]: 22)-

Memerangi pemberontak adalah perang karena agama-

Hanya saja kami berpendapat, bahwa seseorang tidak boleh

membunuh ayah atau kakeknya secara sengaja selama ia

menemukan selain keduanya. Jika ia tidak melakukannya, maka

tidak apa-apa.
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Begih"r pula pendapat tentang penerapan hukuman had
atas keduanya, ibu dan nenek dalam kasus pembunuhan, potong
tangan, qishash dan dera. Jadi, tidak ada bedanya dalam hal ini.

Sedangkan jika orang yang adil melihat ayah atau kakeknya

mendatangi seorang muslim untuk membunuhnya atau
menzhaliminya, maka ia wajib menolong orang Islam tersebut dan

wajib membelanya dengan cara apapun meskipun harus dengan

membunuh ayah, atau kakek, atau juga ibunya.

Dalilnya adalah hadits yang kami riwayatkan dari jalur Al
Bukhari; Sa'id bin Ar-Rabi' menceritakan kepada kami, Syr'bah
menceritakan kepada kami, dari Al Asy'ats bin Sulaim, ia berkata:

Aku mendengar Muawiyah bin Suwaid bin Muqanin berkata: Aku
mendengar Al Barra' Azib berkata: Nabi S menyuruh kami

melakukan tujuh hal dan melarang kami dari tujuh hal: Menjenguk

orang sakit, mengiring jenazah, mendoakan orang yang bersin,

menjawab salam, menolong omng yang dizhalimi, memenuhi

undangan, dan menjadikan orang yang bersumpah melaksanakan

sumpahnya.

Rasulullah S bersabda,

'J';:, 
L- i;;i ,G";A'r( qb':)Gi"Hi

:Jb t3p;';x'rK ,C3i,b1 i'ji t;*,ir
jo
..1 *z .ltzo z
J.>U 4r.i..j

a a-o t

e* og
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" Tolonglah saudaramu baik yang berbuat zalim maupun

yang dizalimi' Maka Rasulullah ditanya, "Wahai Rasulullah, orang

ini kami tolong karena dfhalimi, maka bagaimana kami menolong

orang yang berbuat zhalirfi." Nabi menjawab, "hgkau

men cegahn5n dengan memqang tangannSm."

Rasulullah,S bersabda,

ry- t') LitP:-) puij t,,};:t dr ^jr

" Orang Islam adalah saudara sesatna orang Islam; ia tidak

boleh men-zhalimi-n5m dan tidak boleh menghinakannya-"

Ini adalah perintah Rasulullah $, yaitu agar seseorang

tidak menghinakan saudaranya sesama muslim dengan

membiarkannya di-zhalimi orang zalim- ia harus memegang tangan

orang yang hendak berbuat zhalim dan menolong setiap orang

yang di-zhatimi. Apabila seorang muslim melihat ayah atau

keluarganya yang bergabung dengan pemberontak hendak men-

zhalimi seorang muslim atau kafir dzimmi, maka ia harus

mencegahnya dengan segala kemampuannya; baik dengan

perlawanan atau membunuh serta selain itu berdasarkan

keumuman hadits-hadits yang menjelaskannya.

Allah *& memang mewajibkan seorang muslim berbakti

kepada kedua orang tuanya, tidak membentak keduanya dan

merendahkan diri kepada keduanya dengan penuh kasih sayang,

akan tetapi itu hanya ada dalam hal yang bukan maksiat kepada

Allah &.
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Kami juga berpendapat, bahwa seorang muslim yang

memiliki ayah kafir atau ibu kafir tidak boleh menunjukkan kepada
keduanya jalan menuju gereja atau membawa keduanya ke gereja.

Ia juga tidak boleh mengambilkan qurban unfuk keduanya atau
memberi keduanya khamer lantaran syariat keduanya yang rusak.
Ia juga tidak boleh membantu keduanya dalam perbuatan maksiat
kepada Allah, seperti zina atau mencuri atau perbuatan yang

lainnya. Ia juga tidak boleh membiarkannya melakukan perbuatan

tersebut jika ia mampu mencegahnya.

Allah @ berfirman,

" Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat
dosa dan ." (Qs. Al Maa'idah I5l:2).

Ini adalah wasiat komprehensif unhrk setiap kebaikan di
dunia.

Abu Muhammad berkata: Adapun dua kelompok yang

sama-sama melakukan pemberontakan, maka kaum muslimin
haruslah memerangi dan menumpas keduanya, karena masing-

masing dari keduanya telah berbuat zhalim terhadap kelompok
lainnya. Barangsiapa yang tidak mampu melakukannya, maka ia
boleh melakukan taqiWah dengan menetap di rumahnya atau
masjidnya, atau juga tempat kerjanya. Karena kedua hal itu
sejatinya tidak menyeru kepada amar ma'ruf nahi munkar.

iS lft; ;'''i,r ip $re {;d$G }i iy WG,s
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Dalilnya adalah hadits yang kami riwayatkan dari jalur

periwayatan Mtrslim; Amr An-Naqid menceritakan kepadaku,

Sufuan bin Uyainah menceritakan kepada kami, dari Ayyub As-

sikhtiyani, dari Muhammad bin Sirin, ia berkata: Aku mendengar

Abu Hurairah rg berkata: Abu Al Qasim'$ bersabda,

"Barangsiapa.menuniuk ke arah saudaranya dengan besi

maka para malaikat melaknabzya, meskipun yang dituniuk tersebut

sa udaranSa seaSnh-s ei bu."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Muhammad

bin Rafi' menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan

kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami dari Hammam

bin Munabbih, ia berkata: lni adalah hadits yang diceritakan

kepada kami oleh Abu Hurairah r$, dari Rasulullah @. L-alu

periwayat menyebut sisa redaksi haditsnya.

Di antaranya adalah: Rasulullah S bersabda,

7Ll
'e e*- ,f Li|Ji otbbt'Jl'€Li €)q

)6ta{b

Y r\: Crtr.. *l JI 'ri, Y
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" Janganlah salah seorang dai kalian menunjuk ke arah

saudaranya dengan senjata, karena ia tidak tahu barangkali syetan

mencabut senjata tersebut dari tangannya sehingga ia bisa jafuh ke
dalam lubang Neraka."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib;

Mahmud bin Ghailan menceritakan kepada kami, Abu Daud Ath-
Thayalisi menceritakan kepada kami dari Syu'bah, Manshur bin Al
Mu'tamir mengabarkan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar

Rib'i Ibnu Hirasy menceritakan dari Abu Bakar, ia berkata:
Rasulullah $ bersabda,

"r'A ;ttr^>l -G pJr ,t:,1 sy

(,;; Wr? ^t* r;r; ,:;&'/';
'Apabik seorang muslim menunjuk n" ** saudaranya

dengan senjata maka sama-sama berada di tepi Neraka

Jahannam. Jika ia membunuhnya, maka keduanya akan sama-

sama jatuh ke dalamnya."

Demikianlah sifat dua kelompok yang sama-sama

pemberontak; yang keduanya sama-sama tidak adil. Kita

memohon kepada Allah agar senantiasa diberi keselamatan.

Kami hanya mengatakan bahwa ada qishash untuk
pemberontak jika ia dibunuh supaya kembali kepada perintah
Allah &, dan kami tidak menghalalkan selain cara tersebut.

Earangsiapa membunuh pemberontak agar ia kembali kepada

perintah Allah, maka ia telah membunuhnya sesuai perintah Allah.

tjg-l - At Muhalta
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Begitu pula jika ia memotong anggota hrbuhnya dalam

peperangan atau menyembelih kuda di bawahnya atau merusak

pakaiannya saat terjadi perkelahian, maka ia tidak perlu mengganti

rugi, karena ia telah melakukan sesuatu sesuai yang diperintahkan

Allah &. Barangsiapa melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa

yang diperintahkan Allah, maka ia telah berbuat baik, dan

barangsiapa yang berbuat baik, maka tidak ada sanksi apapun

baginya, ini berdasarkan firman Allah &,

'++/ eA>r;:'S&;t1
" ndak ada ialan sdikitpun unfuk menyalahkan orang-

orang yzng berbuat baik." (Qs. At-Taubah [9]: 91).

2L57 . Masalah' Berbagai hukum Bughat:

Para ulama berselisih pendapat tentang berbagai hukum

Bughat

Menurut Abu Hanifah dan para pengikutrnya -selain Ath-

Thahawi-, hukum yang telah diputuskan oleh hakim Bughat ndak

boleh dilegalkan hakim kelompok yang adil dan hakim yang adil

tidak boleh menerima suratnYa.

Mereka mengatakan, "Apa yang diambil oleh mereka

berupa sedekah, maka Imam tidak boleh mengambilnya untuk

kedua kalinya. Akan tetapi bagi yang telah mengambil darinya,

maka lebih baik menunaikannya untuk kedua kalinya."

Mereka mengatakan, "sedangkan jika mereka meminta 10

persen (pungutan) dari para pedagang yang melewati mereka,

AtMuhalla - @
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maka Imam boleh memintanya kepada para pedagang tersebut

untuk kedua kalinya."

Asy-Syafi'i berkata, "setiap perkara yang dipufuskan oleh

mereka, maka boleh dilaksanakan jika sesuai dengan kebenaran,

dimana zakal dan hukuman hadyang mereka terapkan juga boleh

disahkan." Pendapat ini juga dinyatakan oleh Malik.

Abu Sulaiman dan para pengikutnya berkata, "Keputusan

hukum mereka tidak boleh dilaksanakan dan harus diulangi.

Sedekah yang mereka ambil dan hudud yang mereka terapkan

tidak sah, sehingga harus mengambil sedekah dan menerapkan

Hududlagi untuk kedua kalinya."

Abu Muhammad berkata: Mengingat mereka berselisih

pendapat dalam masalah ini, maka kita harus meneliti dalil-dalilnya

agar kita mengetahui yang benar lalu mengikutinya dengan
pertolongan Allah &. Setelah kami teliti pendapat Abu Hanifah,

temyata ia berargumen dengan mengatakan, "Pemungutan

sedekah oleh mereka disebabkan Imam lalai, sehingga ia wajib

mencegah mereka. Sementara tentang orang yang melewati

mereka, maka ia telah menjerumuskan hartanya dalam

kerusakan."

Abu Muhammad berkata: Sejauh yang kami ketahui,

mereka tidak memiliki syubhal selain itu dan itu tidak berlaku,

karena Udak ada dalil atau ijma' yang menyebutkan, bahwa

tjg-l - At Muhalra
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tindakan teledor Imam (penguasa) dapat menggugurkan hak-hak

yang wajib bagi Allah &.

Disamping itu, sebagaimana mereka mengambil

sepersepuluh untuk kedua kalinya dari orang-orang yang

menjemmr:skan hartanya ke dalam kerusakan, maka mereka juga

harus mengambil zakat unhrk kedua kalinya karena omng-orang

yang diambil hartanya telah menjerumuskan hartanya ke dalam

kerusakan. Padahal mereka bisa melarikan diri dari tempat kaum

pemberontak tersebut atau beralasan di hadapan mereka.

Kernudian kami meneliti pendapat Malik dan Asy-Syafi'i.

Ternyata mereka mengatakan, "Ketika mereka memufuskan

dengan benar sesuai perintah Allah @, memungut zakat dengan

benar sesuai perintah Allah dan menerapkan hudud sesuai

perintah Allah &, maka mereka telah menjalankannya sesuai

perintah Allah &. Dan jika mereka telah menunaikannya dengan

benar sesuai perintah Allah, maka zakat itu Udak boleh dipungut

lagi dari orang-orang yang telah diminta untuk kedua kalinya

karena hal tersebut menrpakan tindakan zhalim-"

Sebagian mereka mengatakan, "sebagaimana mereka tidak

dihukum karena kasus pembunuhan atau perampasan harta, maka

mereka juga tidak dihukum jika menetapkan hukuman had atau

memungut sedekah atau yang lainnya; baik dengan cara yang

benar atau pun batil."

Abu Muhammad berkata' Pendapat tersebut tidak

semuanya seperti yang mereka katakan- Kami tanyakan kepada

mereka, "Bagaimana pendapat kalian jika Imam hadir, dan

;

L
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mampu Serta adil; apakah selain ia boleh memungut sedekah
(zakat) atau menerapkan had atau memufuskan perkara antara dua
orang, ataukah tidak boleh?." Dan dalam hal ini tidak ada jalan

untuk pembagian ketiga."

Apabila mereka mengatakan, "semuanya dibolehkan,"
maka mereka telah merusak ijma'dan meninggalkan perkataan

mereka serta membatalkan amanah yang telah diwajibkan kepada
mereka. Mereka telah menetapkan, bahwa masyarakat tidak
memerlukan Imam (pemimpin). Hal ini sangat bertentangan

dengan ijma'dan daLil.

Apabila mereka mengatakan, "Tidak boleh mengambil
semuanya selama Imam masih ada, karena seseorang tidak boleh

menjadi hakim kecuali jika Imam menunjuknya sebagai hakim dan
tidak boleh menerapkan Hudud kecuali jika Imam menunjuknya

unfuk menerapkan Hudud. Ia juga tidak boleh memungut zal<at

kecuali jika Imam menugaskannya unfuk memungut zakat.

Siapa saja yang menerapkan Had atau memungut zakat
atau memutuskan perkara tanpa ada penugasan dari Imam, maka
ia tidak memutuskan hukum sesuai yang diperintahkan Allah &
dan tidak menerapkan Had sesuai yang diperintahkan Allah, serta
tidak memungut zakat sesuai yang disuruh Allah S. Jika ia tidak

melakukan demikian, maka ia tidak melaksanakannya dengan
benar, dan jika ia tidak melaksanakan dengan benar, maka
perbuatannya itu batil, dan jika perbuatannya batil, maka ia telah
melampaui batas.

Allah S berfirman,

EI - Al Muhalra
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"Dan barangsiapa Wng melanggar hukum-hukum Allah,

maka sesungguhn5m ia telah befiuat zhalim terhadap dirin5n

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

Rasulullah,S bersabda,

i. z !
, : * t1';i #L'"-l'*',F';

" Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak squai
dengan un$an kami (tidak kami peintahkan) maka ia tertolak."

Apabila suatu perbuatan tergolong zhalim, maka hukumnya

tidak berlaku dan harus ditolak. Dengan demikian, setiap orang

yang mengambil sedekah dari orang lain, maka ia harus

mengembalikan kepada pemiliknya, karena ia telah mengambilnya

tanpa alasan yang benar dan telah melampaui batas. Ia pun harus

menggantinya jika barang yang diambilnya itu rusak, kecuali jika ia

telah memberikan sedekah (zakat) tersebut kepada golongan-

golongan yang telah ditetapkan Allah dalam Al Qur'an. Apabila ia

telah memberikannya kepada mereka, maka zakat telah diberikan

kepada orang-orang yang berhak menerimanya. -Hanya kepada

Allah kami mernohon taufik.-

Dengan demikian, maka jelas sudah bahwa setiap hukuman

hadyangditerapkan oleh mereka, maka itu merupakan perbuatan

yang tidak berlaku dan Hudud harus diterapkan untuk kedua

kalinya, dimana diyat pun harus diambil dari harta orang-orang

AlMuhatla - EI
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yang membunuh korban. Begitu pula semua hukum yang telah

ditetapkan oleh mereka, ifu harus dibatalkan.

Sedangkan dalil yang menjelaskan apa yang telah kami
katakan, adalah hadits yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan

Muslim; Muhammad bin Numair menceritakan kepada kami,

Abdullah -lbnu ldris- menceritakan kepada kami, Ibnu Ajlan,

Yahya bin Sa'id Al Anshari dan Abdullah bin Umar menceritakan

kepada kami, semuanya menceritakan dari Ubadah bin Al Walid

bin Ubadah bin Ash-Shamit, dari ayahnya, dari kakekryu, ia
berkata, "Dahulu kami membai'at Rasululluh # untuk selalu patuh

dalam keadaan duka maupun suka, dalam keadaan lapang

maupun sempit, untuk saling mendahulukan di antara kami, unfuk

tidak memberontak pada pemimpin, dan agar kami selalu berkata

dengan benar dimana pun kami berada, dan agar kami tidak

merasa takut kepada celaan orang yang mencela lantaran

menegakkan agama Allah."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Abu Bakar bin

Nafi' menceritakan kepada kami, Ghundar menceritakan kepada

kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Ziyad bin llaqah, ia
berkata: Aku mendengar Arfajah berkata: Aku mendengar
Rasulullah if$ bersaMa,

'6;"oi ;trlt'r;t ire3 Ath L"k ;iy

Gtt ?b;L f;?u ,i; ,f) '{\i 
91.^ }f
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" Sesungguhnya suafu saat nanti akan terjadi kerusakan-

kerusakan. Barangsiapa yang hendak memeah belah umat ini -
yang dalam keadaan bersafu-, pukullah ia dengan pedang dimana

saja ia berada."

Abu Muhammad berkata: Jadi memang benar, bahwa

dalam urusan ini ada pemimpinnya yang tidak boleh ditentang oleh

seorang pun, dan bahwasanya memecah belah umat ini setelah

mereka bersahr tidak diperbolehkan. Benar pula bahwa orang-

orang yang menentang kekuasaan dan kepemimpinan merupakan

orang-orang yang hendak memecah belah persatuan umat Islam.

Jadi, mereka adalah orang-orang durhaka (para pembangkang).

Memang benar bahwa Bughat adalah kaum yang durhaka

karena mereka menentang penguasa yang wajib ditaati.

Dikarenakan mereka adalah kaum durhaka, maka setiap hukum

yang ditetapkan oleh mereka, yang seharusnya dilakukan oleh

penguasa (lmam); setiap zakat yang mereka pungut, yang

seharusnya dipungut oleh penguasa dan setiap hukuman hadyang

diterapkan oleh mereka, yang sehamsnya dijalankan penguasa, itu

adalah benfuk ke-zhaliman dan pelanggaran. Dan juga merupakan

hal yang batil di saat perbuatan maksiat menggantikan perbuatan

taat, kezhaliman menggantikan keadilan, kebatilan menggantikan

kebenaran dan tindakan pelanggaran menggantikan tindakan adil.

Jadi dalil yang telah kami sebutkan memang benar dan

wajib menolak semua yang mereka lakukan, karena Nabi S
bersabda,
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" Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak sesuai

dengan untsan kami (tidak kami perintahkan), maka ifu turtolak."

Apabila tidak ada penguasa yang sah, maka kami katakan

bahwa setiap orang yang menjalankan kebenaran pada saat itu,

maka perbuatannya itu berlaku. Sedangkan kaum Bughat, jil<a

mereka muslim, maka segala sesuatu yang dilakukan oleh mereka

juga berlaku. Sedangkan jika mereka kafir, maka hukum orang

kafir yang berkaitan dengan agama Allah S tidak berlaku sama

sekali. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

2L58. Masalah' Apakah boleh meminta bantuan kafir

harbi atau kafir dzimmi atau kelompok pemberontak lain untuk

memerangi Bughat Q<aum pemberontak)?

Abu Muhammad berkata: Para ulama berselisih

pendapat dalam masalah ini.

Segolongan ulama mengatakan "Tidak boleh meminta

bantuan kafir harbi atau kafir dzimmi atau siapapun yang halal

diperangi untuk menumpas kaum pemberontak." Pendapat ini

dinyatakan oleh Asy-Syafi'i €6.

Sedangkan menurut para pengikut Abu Hanifah, boleh

meminta bantuan kafir harbi atau kafir dzimmi atau kaum

pemberontak lain unfuk memerangi kaum pemberontak. Hal ini

telah kami bahas dalam "Pembahasan Jihad" ketika menyebut
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sabda Nabi S, I*rl;;;J i 6 "Kami tidak meminta bantuan

orang mus5trik." Hal ini berlaku umum; yaifu bahwa tidak boleh

meminta banhrannya dalam hal kekuasaan atau peperangan atau

hal lainnya kecuali yang dibolehkan menumt ijma' yang sah,

seperti mengums hewan tunggangan, atau menyewanya, atau

menunaikan hajat dan lain sebagainya, yang tidak menimbulkan

kehinaan pada kaum muslimin. Dan kalimat "orang musyrik" ifu
berlaku untuk kafir dzimmi dan kafir harbi.

Abu Muhammad berkata: Menurut kami hal ini hanya

berlaku ketika kaum muslimin memiliki kekuatan dan dalam

kondisi kuat. Sedangkan jika mereka hampir kalah dan dalam

kondisi terancam, sementara mereka tidak memiliki cara lain lagi,

maka mereka boleh meminta perlindungan kepada kafir harbi dan
kafir dzimmi, selama mereka yakin bahwa banfuan mereka tdak
akan menyebabkan orang Islam atau kafir dzimmi disakiti oleh

mereka; baik dalam darah atau harta atau kehormatan.

Dalilnya adalah firman Allah &,

" Padahal Allah telah menjelaskan kepada

kanu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa Wng
terpaka kamu memakannSn " (Qs. Al An'aam [6]1 119).

Ayat ini berlaku umum unhrk setiap orang yang terpaksa,

kecuali yang dilarang oleh nasi atau ijma'.

;11-i;FYStWi;cF:66
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Apabila seorang muslim -baik satu orang atau kelompok-

mengetahui, bahwa kafir harbi atau kafir dzimmi yang dimintai

bantuan akan menyakiti orang Islam atau kafir dzimmi dalam hal-

hal yang tidak dihalalkan, maka haram baginya meminta banfuan

kepada keduanSn meskipun resikonya ia binasa. ia harus bersabar

menghadapi kehendak Allah meskipun dirinya dan keluarganya

dan hartanya binasa, atau ia harus terus berperang sampai gugur

sebagai syahid yang mulia, karena kematian pasti terjadi dan tidak

bisa dihindari jika sudah tiba saatnya.

Alasannya adalah, bahwa seseorang tidak boleh menolak

ke-zhalinran dari dirinya jika hal tersebut akan menyebabkan

orang lain di-zhalimi. Hal ini merupakan sesuahr yang tidak

diperselisihkan para ulama.

Sementara meminta banhran kelompok pemberontak lain

unfuk menumpas kaum pemberontak; maka segolongan ulama

melarangnya. Mereka berargumen dengan firman Allah &,

@t:*';r"45\'t;f ,3c;
"Dan tidaHah Aku mengambil orang-orang yang

menyesatkan itu sebagai penolong." (Qs. Al Kahfi [18]: 51).

Akan tetapi segolongan ulama lain membolehkannya. Inilah

pendapat yang kami pilih, karena kami tidak menjadikan mereka

sebagai penolong, melainkan hanya menjadikan mereka sebagai

tameng bagi kelompok yang adil, sebagaimana firman Allah &,

i*,*- i3(g%;.'*tt6ti ;;. $3 "+Ks
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" Dan demikianlah Kami jadikan sebagian orang-orang yang
zhalim ifu menjadi teman bagi sebagian yang lain disebabkan apa
yang mereka usahakan." (Qs.Al An'aam 16l: L291.

Jika kita bisa mengumpulkan kalir harbi hingga sebagian

mereka memerangi sebagian lainnya, lalu salah seorang kaum

muslimin meminta bantuan kepada mereka untuk menunpas

kelompok yang melawan kaum muslimin, maka hal tersebut bagus.

Rasulullah $ bersabda,

{ uu \ i-n. u'nt $^'}x-}i,r tt
l//

"Sesungguhnya Allah selalu menolong agama ini dengan

kaum yang tidak baik."

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad

bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib

menceritakan kepada kami, Imran bin Bakkar bin Rasyid

mengabarkan kepadaku, Abu Al Yaman menceritakan kepada

kami, Syu'aib -lbnu Abi Hamzah- menceritakan kepada kami dari

Az-Zuhr| Sa'id bin Al Musayyab mengabarkan kepadaku, Abu
Hurairah menceritakan kepada kami, ia berkata: Rasulullah g$

bersabda,

. ;lt ,h';, u-'nt a; i_il ii,r Lt

" r*rrn**r* Atlah akan mengokohkan agama ini
dengan lakilaki durhaka."
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Abdullah Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin
Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syr-r'aib

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sahl bin Askar
menceritakan kepada kami, Abdwrazzaq menceritakan kepada
kami, Rayah bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Ma'mar bin
Rasyid, dari Ayyub As-Sikhtiyani, dari Abu Qilabah, dari Anas bin
Malik, ia berkata: Rasulullah $ bersabda,

t9. I
-tJ'Jiarao1r\ ,jfur r-r; 4Il

6

oL

" Sesungguhnjm Allah kelak akan kuatkan agama ini dengan
kaum 5nng tidak baik."

Abu Muhammad berkata: Hadits ini menunjukkan
bahwa boleh meminta bantuan kafir harbiuntuk memerangi orang-
orang seperti mereka (l<afir harb) atau meminta banfuan kaum
pemberontak (Bughafi untuk memerangi kaum pemberontak
lainnya dari kalangan kaum muslimin yang tidak baik.

Disamping itu, orang fasik tetap diwajibkan berjihad dan
melawan kaum pemberontak, sebagaimana yang diwajibkan atas
orang beriman yang mulia. Jadi, tidak boleh menghalangi mereka
melakukan demikian, bahkan wajib mengajak mereka unfuk
melakukan demikian. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

2L59 - Masalah' Abu Muhammad berkata: Apabila
ada seorang laki{aki dari kelompok yang adil membunuh seorang
laki-laki dari kelompok yang adil dalam peperangan lalu ia
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mengatakan, "Aku menduga ia dari golongan pemberontak;" jika

ucapannya masuk akal, maka ucapannya berlaku dengan

sumpahnya, kemudian ia harus membayar ditnt dengan

menggunakan hartanya, karena ia tidak membunuh secara tidak

sengaja, melainkan membunuhnya secara sengaja, hanya saja ia
tidak mengetahui bahwa orang yang dibunuh tersebut haram

darahnya. Oleh sebab itulah, ia tidak dihukum qishash. Sementara

jika ucapannya tidak masuk akal, maka ia harus dihukum qbhash

atau membayar diyat sesuai yang dipilih oleh wali-wali korban.

Demikian pula jika ia membunuhnya di negeri musuh.

Begitu pula jika sebagian kaum pemberontak bertobat dan

bergabung dengan kita lalu ada lakilaki dari kelompok yang adil

yang membunuhnya dan lalu berkata, "Aku menduga ia akan

menyerang dengan tiba-tiba." Apabila mereka tidak mau

bersumpah, maka mereka harus ditahan sampai mereka mau

bersumpah, karena sumpah wajib diucapkan oleh mereka. Dan

dalam kasus ini tidak ada qishash, karena tidak terbukti bahwa laki-

laki tersebut sengaja melakukannya, sehingga qishash tidak bisa

dilakukan.

Abu Hanifah dan para pengikutnya berkata: Apabila

sekelompok orang dari golongan yang adil berada di kamp

Khawarij dan pemberontak lalu sebagian mereka membunuh

sebagian lainnya dan juga melukai yang lainnya lagi serta

mengambil harta sebagian lainnya secara sengaja, maka tidak ada

qishash dan tidak ada diyat, baik kelompok yang adil dan Imam
yang adil itu menang atas mereka atau tidak.

AIMuhatla - El



Abu Muhammad berkata: Tidak ada komentar untuk

pendapat tersebut kecuali bahwa ia merupakan perkataan hlis!-

Demi Allah, kami tidak habis pikir bagaimana seorang muslim bisa

mengeluarkan pendapat yang bertentangan dengan ketetapan

Allah & dan Sunnah Rasul-Nya. Kami tidak habis pikir bagaimana

lidah seorang mukmin mengucapkan hal tersebut padahal ia tahu

bahwa Allah & memberi perintah dan larangan terhadapnya.

-Kami memohon kepada Allah agar senantiasa diberi

keselamatan.- Seakan-akan mereka belum mendengar ayat yang

diturunkan Allah & dan hadits png disampaikan Rasulullah $
tentang wajibnya melakukan qishash pada jiwa dan luka serta

haramnya harta benda.

Sejauh yang kami ketahui, tidak ada yang mengatakan

pendapat tersebut dari kalangan orang-orang sebelum Abu

Hanifah; baik dari golongan sahabat dan tabi'in. -Kami berlepas

diri dari pendapat tersebut.- Mereka berargumen dengan atsar

kisah Ubaidillah bin Umar sebagai berilart:

Hammam merrceritakan kepada kami, Ibnu Mufanij

menceritakan kepada kami, hnu Al A'rabi menceritakan kepada

kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq

menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, dari Az-Zvhn. ia

menceritakan kasus te6unuhnya. I-alu ia berkata: Sa'id bin Al

Mr.rsayyab mengabarkan kepadaku, bahwa AMurrahman bin Abu

Bakar Ash-Shiddiq yang sepengetahuan kami udak pemah

berdusta mengatakan: Ketika Umar bin Al l$aththab terr.ras

terbunuh, aku mendatangi Hurmuzan, Jufainah dan Abu Lu'lu'ah

yang ada di sebuah kampung, lalu aku mengikuti mereka, dan

kemudian mereka menyerang. Tiba-tiba pisau besar yang dipegang

l- 60 
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salah seorang dari mereka jatuh. Pisau tersebut memiliki dua sisi

tajam di kanan kirinya dan pegangannya ada di bagian tengah.

Lalu Abdurrahman berkata (kepada orang-orang yang

bersamanya): Lihatlah senjata yang digunakan untuk membunuh

Umar. Temyata mereka menemukan pisau besar sesuai yang

digambarkan Abdurrahman. Lalu Ubaidillah bin Umar bin Al
Khaththab keluar dengan membawa pedangnya hingga berada di

hadapan AI Hurmuzan. lalu ia berkata, "Temanilah aku untuk

melihat kudaku." Al Hurmuzan memang orang yang ahli kuda.

maka ia pun maju ke hadapannya. Lalu Ubaidillah mengangkat

pedangnya. Ketika ia memandangi tajamnya pedang tersebut, ia

mengucapkan'I-aa llaaha llkllah' ,lalu ia membunuhnya.

Kemudian Ubaidillah mendatangi Jufainah -seorang
penganut Nashrani-. Ketika ia telah dekat, ia pun mengangkat

pedangnya lalu memukul dengan pedang tersebut kemudian

menyalibnya diantara kedua matanya. lalu ia mendatangi putri

Abu Lu'lu'ah -Gadis cilik yang mengaku Islam- lalu

membunuhnya. Kondisi saat itu pun menjadi mencekam.

Kemudian ia memegang pedang di tangannya seraya mengatakan,

"Demi Allah, tidak seorang tawanan pun di Madinah kecuali akan

kubunuh bersama orang-orang lainnya." Seakan-akan ia
mengancam orang-orang Muhajirin. Maka kaum Mujahirin berkata

kepadanya, "Jafuhkan senjatamu!." Akan tetapi ia enggan

melakukannya, dan mereka pun takut mendekatinya. Hingga

akhimya Amr bin Al Ash mendatanginya seraya berkata

kepadanya, "Berikan pedang tersebut, wahai putra saudaraku."

Maka Ubaidillah memberikan pedang tersebut kepadanya, lalu
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utsman menyerangnya dan memegang kepalanya. Keduanya pun

berduel hingga orang-orang memisahkan keduanya.

Setelah Utsman diangkat menjadi Khalifah, ia berkata,

"Berilah saran kepadaku tentang laki-laki yang telah merusak Islam

-yakni Ubaidillah bin (Jmar-." Maka orang-orang Muhajirin

memberi saran kepada Utsman agar membunuhnya, akan tetapi

segolongan orang mengatakan, "umar baru dibunuh kemarin,

apakah kalian hendak membunuh putranya hari ini?. Semoga

Allah menjauhkan Al Hurmuzan dan Jufainah." Maka Amr bin Al

fuh berdiri lalu berkata, "wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya

Allah & telah melindungimu dan biarlah dalam urusan ini kaum

muslimin yang mengatasinya. Maafkanlah i?, wahai Amirul

Mukminin." Temyata orang-orang kurang sepakat dengan saran

Amr. I-alu Utsman membayar digt rxrtok dua laki-laki dan sahr

perempuan tersebut.

Az-Z,rhri berkata, Hamzah bin AMullah bin Umar bin Al

Khaththab mengabarkan kepadaku, bahwa ayahnya berkata,

"semoga Allah merahmati Hafshah yang telah memberi semangat

kepada ubaidillah untuk membunuh Al Hurmuzan dan Jufainah."

Ma'mar berkata: Selain Az-Z'Jhn mengatakan: Utsman

berkata: Aku adalah wali bagi Al Hurmuan, Jufainah dan si gadis

cilik tersebut. Dan aku telah menetapkan digtdalam kasus ini.

Abu Muhammad berkata: Diriwayatkan kepada kami

dari Ahmad bin Muhammad dari Ahmad bin Al Fadhl dari

Muhammad bin Jarir dengan sanad yang sekarang belum bisa

kusebutkan, bahwa Utsman menuntut qishash terhadap Ubaidillah
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bin Umar bin Al Khaththab atas tewasnya anak Al Hurmuzan,

akan tetapi anak Al Hurmuzan memaafkannya.

Abu Muhammad berkata: Dalildalil tersebut tidak bisa

dijadikan hujjah oleh mereka, karena Ubaidillah bin Umar tidak

membunuh orang yang membunuh di kamp kaum pemberontak.

ia juga tidak membunuh pada saat berada di pihak pemberontak

muslim. Saat itu ia berada di negeri Hijrah saat kaum muslimin

masih bersatu dan masih yang terbaik. Hal ini bertentangan

dengan perkataan mereka dalam masalah yang sedang kami bahas

ini; yaitu tentang pembunuhan di kamp kaum pemberontak.

Mereka tidak mengatakan, bahwa qishash tidak berlaku atas orang

yang membunuh dalam kelompok ketika Imam wafat dan ada

kekuasaan lain. Dalam hal ini mereka menyelisihi Utsman dan

para sahabat lainnya.

Disamping ifu, dalam atsar tersebut disebutkan, bahwa

Utsman membayar dtryt Hal ini bertentangan dengan pendapat

mereka, karena menumt mereka tidak berlaku diyat dalam kasus

tersebut. Yang wajib kita lakukan adalah menetapkan hukum

sebagaimana yang ditetapkan oleh jama'ah kaum muslimin, karena

agama Allah itu safu di setiap tempat dan setiap masa dan untuk
siapapun. Allah & tiaak mengkhususkan per,vajiban qishash dan

hudud, penjaminan harta benda, mendirikan shalat, membayar

zakat, puasa Ramadhan dan syariat-syariat Islam lainnya pada

tempat tertentu, waktu tertentu, kondisi tertentu dan umat

tertenfu tanpa menerapkannya pada tempat lain, waktu yang lain,
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kondisi yang lain dan umat yang lain. -Hanya kepada Allah kami

memohon taufik.-

2L6O. Masalah, Abu Muhammad berkata: Apabila

dalam kelompok pemberontak ada anak kecil yang belum baligh

atau perempuan yang ikut berperang, maka keduanya harus

dicegah. Apabila pencegahan tersebut menyebabkan keduanya

terbunuh saat peperangan, maka darah keduanya sia-sia (tidak ada

qishasl), karena setiap orang yang hendak diserang kelompok

yang tidak benar wajib membela diri semampunya- Jadi, dalam

kasus ini tidak ada diyatdan tidak ada qishash.

Allah & berfirmant '

'gpiJy.Ki],ij't| I,
" Dan kamu menjafuhkan dirimu sendiri ke dalam

kebinasaan " (Qs. Al Baqarah [2]: 195).

Abu Muhammad berkata: Apabila kaum pemberontak

meminta waktu (minta diberi tangguh) agar mereka bisa

menenfukan sikap mereka, apabila tidak ada indikasi tipu daya

dalam hal tersebut, maka Imam kelompok yang adil boleh

mernberinya uraltu unfuk berpikir yang lamanya, seperti waktu

bendo'a dan menjelaskan huiiah saja. Apabila lebih dari ihr, maka

tdak boleh, karena Allah & berfirman,
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L|WWGW:'#Sa e6,)E "g
" i 6Yrre & 4 d\ W {i'.ii :F Q';Y.i;.

" Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman ifu
berperang hendaklah kamu damaikan antara kduanya! tapi kalau
yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah
yang melanggar perjanjian ifu kamu perangi sampai surut kembali
pada perintah Allah," (Qs. Al Hujuraat l49l:9lr.

Allah S tiaat memberi kelonggaran untuk tidak memerangi

mereka kecuali sekedar waktu berdamai saja. Jika mereka tidak
mau, maka harus diperangi.

Disamping itu, Imam wajib melaksanakan hak mereka dan
memberi rasa aman kepada seluruh komponen masyarakat serta

memberikan sesuafu yang bermanfaat bagi agama dan dunia
mereka.

Barangsiapa yang berpendapat selain ini, maka kami
tanyakan kepadanya, "Apa yang akan dikatakan, jika mereka
meminta waktu satu hari atau dua hari atau tiga hari?." Jika kita
menambah waktu unhrk mereka safu jam safu jam atau sahr hari
safu hari, maka hal tersebut akan terjadi sampai usia mereka habis.

Jika haltersebut dilakukan, maka akan merusak agama dan dunia.

Memang kita wajib memberi waktu kepada mereka. Namun
jika waktunya ditenfukan tiga hari atau lainnya, maka orang yang

mengatakan demikian harus mendatangkan dalil dari Al Qur'an
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atau Sunnah Rasulullah'$. Dan ia pasti tidak akan bisa

melakukannya.

Apabila mereka mengatakan, bahwa Rasulullah S
memberi batas waktu tiga hari kepada Quraisy untuk tinggal di

Makkah, menetapkan waktu tiga hari unh.rk temak yang tidak

diperah selama beberapa hari sampai ambing susunya penuh,

menetapkan l<hiyartiga hari bagi orang yang ditipu dalam jual beli

dan bahwa Allah memberi batas waktu tiga hari kepada kaum

Tsamud, maka kami katakan kepada mereka' Memang benar

demikian, Allah & jugu menetapkan batas waktu empat bulan bagi

orang yang melakukan iila' dan menetapkan batas waktu empat

bulan 10 hari bagi perempuan yang diilnggal mati suaminya. lalu
apakah yang menyebabkan sebagian udzur tersebut lebih utama

dari sebagian lainnya?. Semua hukum yang ditetapkan Allah

adalah benar, sedangkan sesuatu yang hendak ditambahkan pada

hukum Allah oleh seseorang dengan pendapat dan qiyasnya, maka

ihr adalah batil. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik--

216L. Masalah' Apabila kaum pemberontak berlindung

dalam benteng yang di dalamnya terdapat kaum wanita dan anak-

anak, maka tidak boleh mengembargo makanan dari mereka dan

mereka harus dibiarkan sekedamya demi keselamatan kaum

wanita dan anak-anak, serta orang-orang yang tidak ikut

memberontak. sedangkan untuk selain orang-orang tersebut harus

dilarang dan dicegah.

Boleh memerangi mereka dengan manianiq (alat perang

seperti ketapel besar) dan panah, akan tetapi tidak boleh
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memerangi mereka dengan api yang dapat mernbakar orang-orang
yang tidak ikut memberontak dan juga tidak boleh menenggelam-
kan mereka. Halini berdasarkan firman Allah &,

UA 3r"';rs 3i s;W 1,* tv* #*t
"Dan tidaklah seorang membuat dasa melainkan

kemudharatannya kembali kepada dirinya sendki; dan seonng
yang berdosa tidak akan memikul dosa omng lain." (Qs. Al
An'aam [6]: 164).

Sedangkan jika yang ada hanya kaum pemberontak, maka
wajib mencegah mereka mendapatkan air dan makanan sampai

mereka kembali kepada kebenaran. Jika mqeka tetap tidak mau
bertobat, maka mereka telah membunuh diri rnereka sendiri

karena tidak mau kembali kepada kebenaran.

Boleh pula menyalakan api di sekitar mereka dengan

membiarkan ternpat yang bisa digunakan oleh rnereka unfuk
berlindung kepada kelompok yang b€nar. Karsra karni

menyalakan api di sekitar mereka dan kami pun membiarkan
(tidak dinyalakan api pada tampat lainrya) agar mereka bisa

menghindarinya (dengan berlindung kepada kelompok 5nng benar)
jika mereka mau. Akan tetapi tidak boleh membakar mqeka atau
menenggelamkan mereka, karena Allah & dan Rasul-f{F tidak

memerintahkan hal tersebut, melainkan hanya menyrruh
memerangi mereka saja. Mereka juga tidak boleh dibiarkan
bermalam tanpa ditangkap. Sementara terkait orang Sang tidak
melawan, maka ia tidak boleh dibunuh. -Hanya kepada Allah kami
memohon taufik.-
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2L62. Masalah, Abu Muhammad berkata:
Segolongan ulama mengatakan, "Sesungguhnya jaminan aman

bagi budak laki-laki, perempuan dan laki{aki merdeka dibolehkan

untuk kaum pemberontak."

Menurut kami, hal tersebut tidak masalah, karena jaminan

aman kaum pemberontak ada di tangan mereka. Jika mereka tidak

melawan, maka darah mereka haram dan mereka menjadi

saudara-saudara kita. Akan tetapi jika mereka terus melawan dan

memberontak, maka seorang rnuslirn tidak boleh memberi jaminan

aman kepada mereka, karena pemberian jaminan aman dan

perlindungan dalam kondisi tersebut adalah hal yang sia-sia.

Jaminan aman dan perlindungan hanya berlaku bagi orang kafir

yang boleh dibunuh dan dibiarkan hidup oleh Imam ketika

ditawan. Sedangkan orang Islam yang tidak lagi memberontak,

maka ia diberi jaminan arnan dan perlindungan.

Apabila ada orang dari golongan pemberontak memberi

perlindungan kepada orang kafir, maka hukumnya diperbolehkan,

sebagaimana ia boleh memberi perlindungan kepada orang lain.

Halini berdasarkan sabda Nabi $,

puir n"iljt
"Kaum muslimin harus melindungi orang-orang yang Wling

rendah dari mereka."

Apabila ada kaum pemberontak yang pergi ke negara kafir

unfuk berperang, lalu mereka bertemu dengan kelompok yang

adil, kemudian kaum pemberontak itu berperang bersama mereka

dan mendapat rampasan perang, maka harta tersebut dibagi sama

7. ,o ,P-*-
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rata di antara mereka, karena mereka semua adalah orang-orang
Islam.

Apabila ada orang dari kaum pemberontak yang
membunuh kafir harbi, maka ia yang berhak mendapat harta
rampasannya, karena ia termasuk orang yang ditetapkan unhrk
mendapatkannya.

Apabila kaum kafir harbi dan kaum pengacau (Muharibir)l

membiarkan kaum pemberontak, maka seluruh umat Islam dan
pemimpinnya wajib membantu kaum pemberontak dan
menyelamatkan mereka dari kaum kafir, karena bagaimana pun
kaum pemberontak masih tergolong muslim.

Allah @ berfirman,

"Al'j"fiGy" Orang-orang beriman ifu sasungguhnya bersaudara." (es.
Al Hujuraat [49]' 10).

Firman Allah &b,

3;{$ $tf;U;ti e;rj
" Yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang

mulonin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir" (es. Al
Maa'idah [5]: 54)

Firman Allah &,

"#.:q)Ki&^1il
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" Keras terhadap orang-orang kafin teapi berkasih sawng

sesatna mereka." (Qs. Al Fath [48]: 29).

Terkait kaum pengacau (Muharibinl dari kalangan muslimin,

yang mana mereka hendak melakukan ke-zhalfuran terhadap

kaum pemberontak (Bughar) dengan merampas harta mereka,

sementara mencegah ke-zhalirtan itu wajib hukumnya.

Allah @ berfirman,

is irs ;{ iF We {' 6i15 "}i',9 WG';

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerial<an)

kebajikan dan takwa, dan iangan tolong-menolong dalam berbuat

dosa dan pelanggaran " (Qs.Al Maa'idah [5], 2)-

Barangsiapa membiarkan kaum Muhaibin, maka ia tidak

melalcsanakan perintah dan sama saja ia telah membanfu kaum

Muhanbin dalam perbuatan dosa dan pelanggarannya, dan hal ini

jelas diharamkan.

Apabila kelompok yang adil dan kaum pemberontak

berdamai dan saling memberi sandera, maka hukumnya tidak

dibolehkan, kecuali jika kelompok adil tidak mampu berperang.

Hal ini berdasarkan firman Allah &1,

"HendaHah Wng melanggar perianjian ifu kamu perangi'"

(Qs.Al Hujuraat 1491 9).

7r;1 {yrrs&,*6i;}fi
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Selama kita mampu memerangi mereka, maka kita tidak
boleh melakukan selain itu. Kita tidak boleh meninggalkan
peperangan terhadap mereka meskipun hanya safu jam atau lebih.
Akan tetapi jika kita tidak mampu, maka Allah ffi telah berfirman,

WSy-enX'i-&{
"Allah frdak membebani seseorang melainkan sauai

dengan kesanggupannyd' (Qs. Al Baqarah t\l:286).

Rasulullah S bersabda,

,l,U-r t1 L ris ;\.rssr"i tiy

"Jika aku men5ruruh kalian melakukan sesuafu, lakukantah
semampu kalian."

Apabila kaum pemberontak membunuh sandera milik
kelompok yang adil, maka kifa tidak boLh membunuh sandera
mereka, karena ia merupakan orang-orang Islam yang tidak ikut
berperang dan tidak membunuh orang lain unfuk kita dan sandera
tersebut pun dibunuh oleh selain mereka. Allah @ berfirman,

UA:,522;r53i7;
" Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang

lain." (Qs. AIAn'aam 161164)
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'1i,iJt *t+
KITAB HUDUD

2163- Masalah, Abu Muhammad berkatar Allah &
tidak menetapkan hukuman had pada jiwa atau anggota tubuh

atau kulit kecuali pada tujuh hal, yaihr: Muharabah, Riddah

(murtad), zina, menuduh zina, pencurian, mengingkari barang

pinjaman dan mengkonsumsi khamer, baik meminum atau

memakannya. Sementara selain tujuh perbuatan ini, maka tidak

ada hukuman hadyang ditetapkan Allah &. {idak ada daya dan

upaya kecuali dengan pertolongan Allah &.-

Insya Allah kami akan membahasnya sahr per satu. -Hanya

kepada Allah kami memohon taufik.- Kemudian akan kami bahas

hal-hal yang tidak ada hukuman hadnya yang menurut klaim

sebagian ulama ada hadnya. -Hanya kepada Allah kami memohon

pertolongan.-
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Kemudian akan kami bahas pula bab-bab yang masuk pada

seluruh had atau mayoritasnya, karena menghimpunnya dalam

sahr pembahasan lebih utama daripada mengulanginya pada setiap

tentang had. -Harrya kepada Allah kami memohon

taufik.-

Disamping itu, jika masalah-masalah tersebut difulis dalam

sahr pembahasan, maka akan lebih mudah mencarinya dan lebih

jelas, karena tidak ada pembahasan dari ragam pembahasart had

Snng lebih utama daripada bahasan ini. -Hanya kepada Allah kami

memohon taufik.-

Yaitu tentang hadits, bT 't^:t €j 'e {:tr ,i'i- 1

"Tidaklah s@ftng pezina dianggap beiman saat ia berzina," darr

beragam pembahasan lainnya tentang l<hamer, penorian dan

Apalah Hudud boleh diterapkan di masjid ataukah fidak?.

Apaloh Hilud merupakan kaf-ant atau tidak?. Apakah boleh

menggabungkan hukuman mati dan mewakilkan dalam eksekusi

hukuman hil. Apakah hukuman iadharus dilaksanakan dengan

sepengetahuan hakim atau boleh tanpa sepengetahuannya?.

Apakah yang dimaksud hukuman penjara dalam kasus

tuduhan, menguji dengan pukulan, mengakui pemaksaan?.

ApalGh yang dimaksud pemaksaan dan permintaan bertobat

dalam hukuman Hudu&.

Kapan dilaksanakan hukuman had pada gadis kecil dan

anak kecil laki-laki?.
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Apakah yang dimaksud pengakuan budak laki-laki tentang

hukuman ha&. Apakah yang dimaksud kesaksian dalam hukuman

ha&. Apakah yang dimaksud menangguhkan dan memaafkan

hukrman had yarry belum sampai kepada penguasa (belum

dilaporkan kepada penguasa)?. Apakah pendapat yang

mengatakan, "Allah tidak akan menghukum seorang hamba

dengan dosa pertamanya -cegahlah hukuman hadkarena adanya

sSnrbhat-" merupakan anjuran mencabut pengakuan ha& - Apa

yang dimaksud memprotes hukuman hadyang dilakukan Hakim?.

Perlukah orang akan diterapkan hukuman had ditanya ataukah

tidak perlu?.

Apakah hukuman had diterapkan pada orang-orang kafir

ataukah fidak?. Bagaimana hukuman had terhadap budak dan

oang merdeka? dan bagaimana hukuman had terhadap budak

mukakfl.

2L64. Masalah, Tidaklah seorang pezina dianggap

beriman saat ia berzina. Dan janganlah kalian kembali kafir setelah

aku (wafat).

Abu Muhammad berkata: Abdullah bin Yusuf

menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath 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, Harmalah bin Yahya bin Ubaidillah bin Umar At-

Tujaibi menceritakan kepada kami, hnu Wahb menceritakan
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kepadaku, Yunus bin Yazid menceritakan kepadaku, dari hnu
Syihab, ia berkata, Aku mendengar Abu Salamah bin
Abdunahman dan Sa'id bin Al Musa3yab berkata: Abu Hurairah
berkata: Rasulullah $ bersaMa,

tt/ U cl zlz a.)-2 cU|, -f) Gt-

,+H; lr rb:i';:,

.c'
,3 JI

,- c u . c l- ,ta tr t- c 2O*- (E c9.;t*)l O*-

',; elt )

U c t t I t ,t lzc. / . a .c . c-u'3"'f, WA'b';.c.Jl
"Tidakhh peina itu dianggap beriman ketil<a ia benina,

frdalhh ptanri ifu dianggap bqiman ketika ia mananri, dan
frdaldah oftng tnng minurn l<hatnq dianggap beriman ketika ia
mintn lcltamq-'

Diriwa3ratkan pula dengan sanad lrang sama sampai kepada

Muslim: Muhammad bin Al Mutsanna dan Muhammad bin Rafi'

menceritakan kepada kami; hnu Rafi' berkata: Abdunazzaq

menceritakan kepada kami, fufl/an bin Ulninah menceritakan

kepada ltami; hnu Al Mutsanna berkata: hnu Abi Adi
menceritakan kepada karni, dari Sytr'bah; Kemudian Syr'bah dan
Sufun sepakat meriwayatkan dari Sulaiman -Al A'masy, dari
Dzal<tllan Abu Shalih, dari Abu Hr.rairah, bahwa Nabi &
bersabdq
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" Tidaklah pezina itu dianggap beiman ketil<a ia berzina,

frdaHah pencuri ifu dianggap bertman ketika ia mencui, dan

frdaklah onng Jpng minum khamer dianggap beriman ketika ia

minum khamer. Dan tobat ditawarl<an setelah ifu." Ini adalah

redaksi riwayat Syu'bah.

Sufuan berkata dalam haditsnya yang diriwayatkan secara

mat{u'; Ahmad bin Muhammad bin Abdullah Ath-Thalmanki

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ahmad bin Mufani;

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ayyub Ar-Raqqi

menceritakan kepada kami, Ahmad bin Amr bin Abdul Khaliq Al

Bazzar menceritakan kepada kami, Muhammad bin Umar bin

Hayryaj menceritakan kepada kami, AMullah bin Mtrsa AI Qaisi

menceritakan kepada kami, Mubarak bin Hassan menceritakan

kepada kami, dari Atha'; Abu Hurairah menceritakan kepada

kami, ia berkata: Rasulullah $ bersaMa,
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" Tidaklah panbunuh dianggap bertman ketika ia
mernbunuh; frdaHah onng tlang minum kharner dianggap beriman

ketika ia minum l<hamu; frdaHah pezina ifu dianggap beriman

ketil<a ia bezina; frdaklah ptatri itu dianggap beriman ketika ia
mencuri; frdaklah pqamps (koruptor dsb) dianggap beriman

ketil<a ia maamps. Iman leps dari dirinSn (saat melald<an
pbuabn tercebu{, *bgeinana terleps garnisnya. Apbila ia
kembali kepda iman, mal<a iman kembali kepadanya. Dan

dengan kemblin5a ini, mal<a iman pun kembali kepdanSn."

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad

bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Sy"r'aib

menceritakan kepada lorni, Isa bin Hammad bin Zaghbah

menceritakan kepada lorni, Al-Laits hnu Sa'ad menceritakan

kepada kami dari Aqil bin fhahd dari Az-Zuhri dari Abu Bakar bin

Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam, dari Abu Hurairah, bahwa
Rasulullah $ bersaMa,
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" ndaWah pezina ifu dianggap beriman ketika ia berzina;

ddaklah oftng tnng minum khamer beriman ketika ia

minum khamer; ddaHah pencwi itu dianggap beriman ketika ia

mencuri, dan tidaHah perzilnpas dianggap beriman ketika ia

meftilnpaq di saat mab manusia terfuju kepadanya."

Diriwayatkan dari lalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib;

Ishaq bin Manshur dan Muhammad bin Yahya bin Abdullah An-

Nasaiburi mengabarkan kepada kami -dengan redaksi An-

Naisaburi-, dari Muhammad bin Katsir dari Al Auza'i dari Az-Zuhri

dari Humaid bin Abdurrahman [dan Abu Salamah bin

Abdurrahman] dan Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah

bahwa ia berkata: Rasulullah S bersaMa,
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'ryy r6t6-q Cfr -fS f^-lt",l L{"' .J"ul (l
"r*; wirn itu dianggap beriman ketila ia benina;

frdakkh ptatri itu diangap bqinan ketil<a ia menicuri; frdaklah

orang trang minun lclnmq dianggap beriman ketika ia minum

l<hama, dan Maklah peratnps dianggap beiman ketika ia
meftunps, di sat nnb mansk tutuju kepadan5n."

Diriwa3ntkan dari iah,rr perh,rayatan Ahmad bin SSnr'aib;

Abdurrahrrnn bin Muhammad bin Salam menceritakan kepada

kami, Ishaq Al Azraq menceritakan kepada kami, dari Al Fadhl bin
Glraaran, dari llairnah, dari lbnu Abbas, ia berkata: Rasulullah $
b€rsabdq

i cl ttt

'rllt -fs

'q:H t yb:i'r;:, G:i',; jrir Gi \
'6 t',b b ;t :i.i,"u i';:t ti:;4'b rAl

'Ti&lclah wnng fu&k dianggap bqiman ketil<a ia

bazina, Maklah on g trutg minun l<hanq dianggap beiman

ketil<a ia minum ldnnw, dan tidaklah ptanri itu dianggap

bqi:nan kefrka ia mqtari"

Lalu aku bertarrya keeada hnu Abbas, "Bagaimana iman

bisa lepas dari dirinya?." Maka lbnu Abbas menjalinkan jari
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jemarinya lalu mengeluarkannya seraya berkata, "Begini, jika ia

telah bertobat, maka iman kembali lagi kepadanya." seraya

menjalinkan jari-jarinya

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari

Ma'mar, dari Hammam bin Munabbih, bahwa ia mendengar Abu

Hurairah berkata, "Tidaklah pencuri itu dianggap beriman ketika ia

mencuri, tidaklah pezina itu dianggap beriman ketika ia berzina,

dan tidaklah orang yang minum khamer dianggap beriman ketika

ia minum khamer. Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di

Tangan-Nya, tidaklah perampas itu beriman ketika ia merampas

barang berharga, di saat mata orang-orang beriman tertuju

kepadanya, da.t tidaklah orang yang melakukan ghulul

(penimbunan barang) itu dianggap beriman ketika melakukan

ghulul." Kemudian Abu Hurairah berkata, "Jauhilah oleh kalian

perbuatan tersebut, jauhilah oleh kalian perbuatan tersebut."

Diriwayatkan dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah: Yazid

bin Harun menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ishaq,

dari Yahya bin Abbad bin Abdullah bin Az-Zubair, dari ayahnya, ia

berkata, "Suatu ketika kami pemah bersama Aisyah, lalu terdengar

suara gaduh di depan pintu rumahnya dan ia mendengamya.

Maka Aisyah pun bertanya, "Suara apa itu?" Orang-orang

menjawab, "seorang laki{aki dihukum cambuk karena minum

khamer." Maka Aisyah pun berkata: Subhanallah!, aku pemah

mendengar Rasulullah 8i bersabda, "Tidaklah puina dianggap

beriman ketika ia berzina; tidaklah pencuri dianggap beriman

ketika ia mencuri; dan tidaklah peminum khamer dianggap

beriman ketika ia minum khamer. Maka jauhilah oleh kalian

perbuatan-perbuatan tersebut. "
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Abu Muhammad berkata: Atsar tn shahih. Y*g
dari Nabi $ adalah Aisyah Ummul Mukminin,

Ibnu Abbas dan Abu Hurairah dengan sanad-sanad sempurna,

sebagaimarn yang telah kami sebutkan. Dan yang meriwayatkan

dari Abu Hurairah adalah Sa'id bin Al Musagiyab, Abu Bakar bin
AMurrahrnan bin Al Harits bin Hisyam, Abu Salamah dan Humaid

-dua prba AMurrahman bin Auf-, Atha' bin Yasar -saudara
Sulaiman bin Yasar-, Atha' bin Abi Rabah dan Hammam bin
Murnbbih.

Adapun yang meriwayatkannya dari hnu Abbas adalah,

Ikrimah, sedangkan yang meriwayatkan dari Ummul Mukminin
adalah Abbad bin Abdullah. Kemudian Snng meriwayatkan dari
mereka adalah para ulama. Jadi riwayat fu,tr mubumtA dan shahih.

Di dalamryn disebutkan -sebagaimana Sang telah kami sebutkan-

tentang pernbunuhan, zina, l<haner, pencrrian, percrmpasan

(perampokan dsb) dan ghuluL

Kernldian para ulama berselisih pendapat tentang tafsimya
dan apa 3nng dimaksud iman yang hila.,g dari pelakunya ketika ia
melalnrkan dosa tersebut.

Diriuayatkan kepada kami dari jalur periuayatan Atha';
dari Abu Hurairah se@ra musnad, sebagaimana yang telah kami
sehtkan tadi, bahwa iman lepas dari pelaku sebagaimana

garnisnta lepas, kemudian jika ia telah selesai melakukannya,

malta iman kernbali lagi kepadanya.

Diriwayatkan kepada kami dari hnu Abbas -sebagaimana
yang tdah kami sebutkan- bahwa ia menafsirkan lepasnya iman
dari pdalsrqn adalah dengan menjalinkan jari jemarinya lalu
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melepasnya seraya mengatakan, "begini", kemudian ia

mengembalikannya seraya mengatakan, "Jika ia bertobat, maka

iman kembali lagi kepadanya.l'

Diriwayatkan pula dari hnu Abbas dari jalur periwayatan

Abdurrazzaq, dari Sufuan Ats-Tsauri, dari hrahim bin Muhajir, dari

Mujahid, dari hnu Abbas, bahwa ia menawarkan nikah kepada

budak-budaknya seraya mengatakan, "Barangsiapa di antara kalian

yang ingin menikah, maka aku akan menikahkannya, karena

tidaklah seseorang berzina kecuali Allah akan mencabut iman dari

dirinya. Jika Allah mau, maka ia akan mengembalikan iman

tersebut kepada dirinya, dan jika ia mau, maka ia akan mencegah

iman tersebut kembali kepada dirinya."

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan

Abdurrazzaq; Ibnu Jurarj menceritakan kepada kami, ia berkata:

Aku mendengar Atha' berkata: Aku mendengar Abu Hurairah

berkata, " TidaHah puina ifu dianggap beiman ketika ia bezina,

h'daHah pencwi ifu dianggap beiman ketika ia mencuri, dan

tidaHah orang tang minum khamer dianggap beriman ketika ia

minum khamer." Atha' berkata lebih lanjut: Aku tidak mengetahui

selain ucapannya, "Apabila ia meninggalkan dosanya maka iman

kembali lagi kepadanya." Ibnu Juraij berkata, "lman kembali lagi

kepadanya?" Ahta' menajwab, "Aku udak mengetahui selain

ucapannya, 'lman lepas dari dirinya selama ia melakukan dosa

tersebut. Apabila ia telah meninggalkannya, maka iman kembali

lagi kepadanya'."

hnu Jwaij berkata: Utsman bin Abi Sulaiman mengabarkan

kepadaku, bahwa ia mendengar Nafi' bin Jubair bin Muth'im
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ber{<ata, "Tidaklah pezina dianggap beriman ketika ia berzina. Jika

ia telah meninggalkan perbuatan dosa tersebut, maka iman

kembali lagi kepadilgd, akan tetapi bukan ketika ia bertobat,

melainkan ketika ia menunda melakukannya."

Utsman bin Abi Sulaiman berkata, "Aku dan dia

mendengamya dari hnu Abbas."

DirilrnSratkan dari Abdunazzaq dari Ma'mar: AMullah bin

Thawr.rs mengabarkan kepadaku dari ayahryn. Lalu ia menyebut

hadits tersebut. ia berkata lebih lanjut: Jilia ia melaln-rkannya, maka

iman lepas dari dirinya. Ada yang mengatakan, bahwa iman ihr

seperti bayangan.

Ma'mar juga meriuaptkan atsr ini dari Az-Zuhri dan

Qatadah; juga dari seorang laki-laki dari lkrirnah dari Abu

Hurairah.

Diriuaptkan dari Abu Hanm Al Abdi, dari Abu Sa'id Al
I(hudri, dari Nabi $ bahvrn beliau b .ersaMa, "Ini frdak mungkin

dikabkan saat ia b*inaryalvlr: janganlah ia mencuri, jangan

berzina dan jangan melaln*an ghulul."

Abu Muhamrnad berkata: Semua penafsimn tersebut

menjelaskan, bahwa yang dimaksud adalah iman lepas dari

pelaloq,a saat melala.rkan pertuatan dosa, lalu sebagian iman

kembali lagr kepadanSa iika ia bertobat, dan kembali lagi

kepadanya secara keselunrhan jika ia meninggalkan dosa tersebut

(secara totalitas).
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Dalam beragam penafsiran tersebut tidak dijelaskan iman

apa yang hilang saat melakukan perbuatan maksiat. Telah kita

ketahui bersama, bahwa semua yang disabdakan Rasulullah S
adalah benar adanya. Orang yang melakukan perbuatan dosa

tersebut tidak disebut beriman ketika melakukannya dan iman

telah lepas darinya tanpa diragukan lagi, sebagaimana yang

disabdakan Rasulullah S.

Akan tetapi kita wajib mengetahui iman apa yang lepas

darinya saat melakukan perbuatan tersebut agar kita mengetahui

hukum pelakunya.

Setelah kami menelitinya, temyata ulama terbagi menjadi

empat golongan dalam menafsirkan iman tersebut. Golongan yang

benar mengatakan, bahwa iman terdiri dari tiga hal yaifu, pertama:

Meyakini dengan hatr, kdua: Mengucapkan dengan lisan, ketiga:

Mengamalkan dengan perbuatan ketaatan -baik yang wajib

maupun yang sunah- dan meninggalkan perbuatan yang

diharamkan.

Segolongan ulama lain yang berpendapat salah

mengatakan, "lman ifu memiliki dua arti; yaifu meyakini dengan

hati dan mengucapkan dengan lisan saja. Sedangkan beragam

perbuatan ketaatan dan bentuk menjauhi larangan merupakan

syariat iman dan bukan iman itu sendiri." Meskipun pendapat ini

salah, akan tetapi ada orang yang mengatakan, bahwa kelompok

yang ini tidak kafir.

Sementara dua kelompok lainnya; keduanya mengatakan

pendapat yang telah mengeluarkan keduanya dari kekafiran.

I

l__
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Crolongan p€rtama adalah kelompok Jahm bin Shafruan As-

Samarqandi dan para pengikutn3n. Mereka mengatakan, "lman itu
hangTa merrbenarkan dalam hati saja, meskipun pelakunya

melalerkan kekafiran se@ra terang-terangan, mengingkari

kenabian, merryntakan tinitas dan menyembah salib di negeri

Islam tanpa Wttyah (dia tetap dianggap muslim)."

Crolongan kedtn adalah kelompok Muhammad bin Karram

As-Siiistani dan para pengikutnp. Mereka mengatakan, "lman ifu
harrsra mernbenarkan dengan lidah saja meshpun hatinf mqnkini
kekafiran."

Berdasarkan pardapat kdompok perhma, maka hlis
krirnan dan orang-orang Yahudi dan Nashrani lrang memerangi
Rastrlullah E p.,r, juga beriman, dan mereka dianggap sebagai

u,ali{nli Allah 3ang akan masuk suqla; karena mereka semua

mengakui Allah & dalam hati mereka dan mengakui kebenaran

kenabian Rasulullah * dahrn hati mereka, karena nubuumt

Rasulullah $ telah mereka tenrukan dalam Taurat dan Injil. Jika

tidak dernikian, maka sama saia ia telah mendustakan Allah &
yang mengabarkan, bahura l&tlis -Iahntullah Alaib mengetahui

Alhh & aa" kenabian para Nabi.

Sedangkan berdasarkan pendapat kelompok kedua; orang-
omng mr.rraftk png telah dinptakan Allah $ sebagai penghuni

neraka oraqforang beriman dan uali*nli Allah yang

akan rnasuk surga. Ini adalah kekafiran yang n1nta.

Pendapat dua kelompok tersebut sangat bertentangan

dengan ijnza'dan menyelisihi kaum muslimin.

El - NMuhalta



Abu Muhammad berkata: Jika demikian halnya, maka

-berdasarkan pendapat tersebut- iman yang lepas dari pezina

saat ia melakukan zina, iman yang lepas dari pembunuh saat ia

membunuh, iman yang lepas dari pencrrri saat ia mencuri, iman

yang lepas dari orang yang melakukan ghulul saat ia melakukan

ghulul, iman yang lepas dari pemabuk saat ia minum l<hamer dan

iman yang lepas dari perampok saat ia merampok adalah iman

yang artinya membenarkan saja. Dan jika demikian halnya, maka

akan dikatakan bahwa pembunuh, pezrna, orang yang melakukan

ghulul, perampok dan pemabuk merupakan orang-orang yang

batal pembenaran mereka, dan barangsiapa yang pembenarannya

batal, maka ia telah kafir.

Jika demikian halnya, maka tidak boleh diambil zakat dari

mereka dan mereka tidak boleh dibiarkan shalat di masjid bersama

kaum muslimin; tidak boleh masuk tanah Haram dan tidak boleh

menikah dengan perempuan muslimah. Dan jika ada kerabatnya

yang wafat, maka ia tidak boleh mendapat warisan darinya. Tenfu

saja hal ini sangat bertentangan dengan iima'sahabat dan orang-

orang yang mengikuti setelah mereka. Dan mereka pun tidak

pemah mengatakan beragam pendapat tersebut.

Abu Muhammad berkata: Karena Rasulullah #i tidak

menyatakan dalam hadits tersebut bahwa pezina kafir, pembunuh

kafir, perampok kafir, orang yang melakukan ghulul l<afir,

pemabuk kafir dan pencuri kafir; dan seandainya mereka kafir,

tentu akan berlaku hukum murtad pada mereka seperti dibunuh,

terlepasnya hubungan suami isteri dan dirampasnya harta, maka
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dapat disirnpullon bahr,va yang dimaksud Nabi $ dengan

iman, bukanlah hilangnya pembenaran dalam hatinya.

Dengan dernikian, maka dapat disimpulkan bahwa orang Islam

Spng melalnrkan dosa-dosa tersebut, pembenamnnya tidak hilang

dan masih tetap seperti semula. Dan setiap pendapat 3nng tidak

sestrai dengan sesuafu yang telah benar datangnya (dari Allah dan

Rasr.rlullah &), maka itu menrpakan pendapat yang gugur.

Jadi, benar apa lnng telah kami katakan, bahwa iman yang

lepas dari pdaku saat melalnrkan pertuatan dosa tersebut adalah

iman yang malsudnya ketaatan kepada Allah saja. Hal ini dapat

dik€tahui dengan pasti; karena zina, mernbunuh, ghulul,

merampok dan minum l<haner bukan ketaatan kepada Allah &,
sehingga frdak disebut iman. Jika ia bukan keimanan, maka

pelahmta tdak disebut beriman; dalam artian bukan orang yang

taat, karena ia fidak melal$*an ketaatan. Akan tetapi ia adalah

orcmg fmik dan durhaka. Barangsiapa melakukan keimanan, maka

ia mulmrin. Semua oftmg 5nng telah kami sebut tidak melakukan

sesuahr gpng disebut iman, sehingga ia bukan mukmin.

Hadits ini mempakan salah safu dalil kuat, bahura sehrruh

ketaatan menrpakan keimanan dan meninggalkan ketaatan

bulonlah keirrnnan. -Hanln kepada Allah kami memohon taufik.-

2165- l'Iasaliah, Apaloh hukuman Hufud boleh

dilalsanalon di masjid atau tidak?.

EI - AlMuhatla



AlMuhatla - EI

Abu Muhammad berkata: Ahmad bin Muhammad bin

Abdullah Ath-Thalmanki mengabarkan kepada kami; hnu Mufanij

menceritakan kepada lorni, Muhammad bin Ay5;ub Ash-Shamut

menceritakan kepada kami, Ahmad bin Amr bin Abdul lftaliq Al

Baail menceritakan kepada lorni, Abu Nasyith Muhammad bin

Harun dan Al Hasan bin Arafah menceritakan kepada kami. Abu

Nasyift berkata: Abu Al Mughirah Abdul Quddrr.s bin Al Haiiaj

menceritakan kepada kami, Sa'id bin Basyir menceritakan kepada

kami dari Qatadah. hnu Arafah berkata: Abu Hafsh bin Amr bin

AMurrahman Al Abbar menceritakan kepada karni, dari Ismail bin

Muslim. Kemudian Qatadah dan Ismail sepakat meriwagntkan dari

Amr bin Dinar, dari Thawus, dari hnu Abbas, dari Nabi $ bahwa

beliau bersabda,

|J y

.4)l
Gy;u 1tri'lt Ft;Jt ii3..,=ir

" Hukwtan Hudud tidak bole$ dilal<anal<an di masiid-

masjid, dan seonng ayah fidak b{eh dibunuh l<arena (membunulil

putan5n."

Abu Muharnmad berkata: Ismail bin Muslim dan Sa'id

bin Basyir adalah periurayat yarg dha1f.

DiriwaSntkan pula dengan sanad lang sama sampai kepada

N Barzar; Yunus bin Shalih bin Mu'adz menceritakan kepada

kami, Muhammad bin Umar Al Waqidi menceritakan kepada kami,
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Ishaq bin Hazim menceritakan kepada kami, dari Abu Al Aswad,

dari Nafi' bin Jubair bin Muth'im, dari ayahnya: Bahwa
Rasulullah $ melarang eksekusi hukuman haddi masjid-rnasjid.

Muhammad bin Umar Al Waqidi adalah periwayat gugur;

yang terkenal pendusta.

Diriwaptkan dari jalur hnu Wadhdhah; Musa bin

MuawiSrah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah

menceritakan kepada kami dari Al Abbas bin Abdurrahman bin
Hakim bin Hizam, ia berkata: Rasulullah $ bersabda,

rzt;)l e'r'tiJt it;f Y
z'

"Janganlah hukuman had dilakul<an di masjid."

Muhammad bin Abdullah dan Al Abbas adalah perir,ua5at

majhul.

Diriua5atkan pula dari Waki'; Mubarak menceritakan

kepada kami, dari Zhabyan bin Shubaih Adh-Dhabbi, ia berkata:

Abdullah bin Mas'ud berkata, "Hukuman had frdak boleh

dilaksanakan di masjid." Zhabyan adalah periwa3nt majhul (tdak

dikenal).

Diriurayatkan dari Waki'; Sufi,ran Ats-Tsauri menceritakan

kepada kami, dari Qais bin Muslim, dari Thariq bin Syihab, ia
berkata: Seorarg hki-lald 1png akan dihukum hd datarg kepada
Umar bin Al Khafihthab rg5, lalu Umar berkata, "Keluarkan ia dari

masjid dan puihflah !-"
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Abu Muhammad berkata: I{habar tu'tr shahih. Telah

diriwayatkan secara shahih, bahwa Rasulullah S$ menytrruh untuk

mengharumkan masjid dan membersihkannla. Allah @ berfirman,

Lr'tW-',L&'86fr,LJ*1.,e
uDi masjid-masjid tnng telah diperinbhl<an untuk

dimuliakan dan disebut nama'N5n di dalamnyd' (Qs. An-Nuur [24]:

36).

Jadi wajib menjaga masjid, memuliakan dan

membersihkannya. Jika hukuman hudud dilaksanakan di masjid,

maka akan mengotori masjid dengan darah; seperti hukuman mati

dan potong tangan. Maka haram melakukan demikian di masjid,

karena ifu bukan benfuk mengharumkan dan mernbersihkan

masjid. Dan Rasulullah # pr.r" menyuruh merajam Ma'iz di Al

Baqi'di luar masjid.

Sedangkan hularman hudud png berupa hukrman dera,

maka itu boleh dilakukan di dalam masjid dan juga di luar masjid,

hanya saja di hrar masjid lebih kami sukai, karena dikhawatirkan

orang lnng didera alon kencing iil<a tabiahrya lemah atau

dikarenakan beberapa pertimbangan lainryn yang Udak aman bagi

orang yang dihukum dera.

Dalilnya adalah firman Allah &,

Ai;FYit'#i;cF:#s,

--

Al Muhalta - t r, I



"Padahal Allah telah menjelaskan kepda
kamu apa Wng diharamkan-N5n atasmu, kecuali ap Wng
terpaka kamu memakannya." (Qs. Al An'aam [5]: 119).

Jika eksekusi hukuman had dera dilarang di masjid, maka
pasti Allah & at<an menjelaskannya kepada kita dalam Al Qur'an
melalui lisan Rasulullah #i. Di antara ulama yang membolehkan

eksekusi had dera di masjid adalah hnu Abi laila dan lainnp.
Pendapat inilah yang kami pegang. -Hanya kepada Allah kami

memohon taufik.-

2L66. Masalah, Apakah hukuman had metupakan

kafaratbagi orang yang mendapat hukuman tersebut atau tidak ?.

Abu Muhammad berkata: Setiap orcmg 1nng
melakukan dosa yang wajib dihukum had lalu diekselarsi, maka

dosa tersebut telah gugur darinp -baik ia bertobat atau tidak-,

kectrali Muharabah. karena dosanya tetap meskipun pelakunln
telah dihuhtm had, dan tidak ada yang menggugur.lonnya selain

tobat kepada Allah &.

Dalilnya adalah hadits yang kami riwaSatkan dari ;alur
periwayatan Muslim; Yahya bin Yahp, Abu Bakar bin Abu
Syaibah, Amr An-Naqid, Ishaq bin hrahim dan Muhammad bin

Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami, sernuanya

meriwayatkan dari Sufuan bin Uyainah dari Az-Zutui dari Abu Idris

Al Khaulani, dari Ubadah bin Ash-Shamit, ia berkata: Suatu ketika
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kami pemah bersama Rasulullah & di suatu majlis, lalu beliau

bersabda,

1)

?? C,Jrrl*
1. o I .zl& Cr-V

aa

r) t;i \r f;;
i,y fff y'of

a^
Y! ;trl
z .. t, o ,,q\bl L-f)
, .. I o ..qvl Lt'J

,olr e i?G'e v)'u; ,16;lu

,:i i rk i y',-s,'-ri U;'a r*'
ir*'oy,lnt ,)\il? ,lrht {pU;'a r#

"6'- " 
o '' 

^briLilrb ,W bLS

"Apal<ah kalian mau mernbaiatku unfuk frdak

menyekutul<an dengan Allah dengan sesuafu, tidak mqtcuri, tidak

benina, tidak membunuh iiow 5nng dihammkan Nlah kecuali

dengan benar?. Banngsiapa di ankra kalian tnng melakukann5n,

maka pahalaryn ada di sisi Allah. Bamngsiapa tnng melahtkan

salah atu dari pefiuahn (dofi) tercebut lalu ia dihukum, mal<a

hukuman tercebut meruplan kafant baginya. Dan barangsiapa

Sang melalotlran salah atu dari perbuaan (do*) tercebut lalu Allah

manufupinga, mal<a uruseuntn tesenh Allah; iika ia mau mal<a ia

alen mengampninSa, dan iika ia mau, maka ia akan

manlibqa.'

DiriuaSptkan ptrla dengan sanad lrang sama sampai kepada

Mrrslim: Ismail bin Salim menceritakan kepadaku: Husyaim

I

1
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menceritakan kepada kami, Khalid -Al Hadzdza'- menceritakan
kepada kami, dari Abu Qilabah dari Abu Al Asy'ats -Ash-shan'ani-
dari ubadah bin Ash-Shamit, ia berkata: Rasurufluh # membai,at

kami sebagaimana beliau membai'at kaum perempuan, g;# I 0f
,6i * ,tbii. Gb;i.aqt, $tt"r( ,&,f gy \,0;; ti * Iru

ht i;, ui,iiq. rt *b n4ti fa & J A,il, .,ra t?f6.&
li 'ji ia oyl i* "a i,l ,l' jt tyti & ,ion , tami tidak

menyekufukan Allah dengan sesuafu, tidak mencuri, tidak beruina,

tidak membunuh anak-anak kami dan tidak saling menggwnjing
sesama kami. Barangsiapa di antara kalian yang melalrukannya,
maka di sisi Allah. Banngsiapa Wng melanggamya lalu
ia dihukum had, maka ia merupakan hukwnan bagrnw. Dan
barangsiapa tnng (melanggarnya lalu) ditutupi oreh Allah, maka
un$annya tercerah Allah. Jika ia mau ia al<an menyikan5n, dan
jika ia mau, ia akan mengarnpunin5n.

Tentang pengkhususan Muhambah dan sehruh hukuman
had, mal<a itu berdasarkan firman Allah €1,

e i';i'j a-i;';'i'i 5i -,-e ali V* 6y

:*+5 -g fYAA- 5r1fi3-6r,tA,i;.ii

;1 64;|ei*i (11";i.5,,* 6ri65
@ 1+1 \(i r;; i e ;i3 1 r;lt c bi+
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nSaungguhnya penbalasan tuhadap orzng-orang yang

memerangi Allah dan Rasul-N5m dan membuat kerusakan di muka

bumi, hanyalah mereka dibunuh abu disahb, abu dipotong tangan

dan l<aki mereka dengan berfrmbal balik, atau dikang dari negeri

(tempat kdiamannjn). tnng demikian itu (sebagai) suatu

penghinaan unfuk mereka didunia, dan di al<hirat merela beroleh

siksaan jmng benr." (Qs. Al Maa'idah [5]: 33).

Dalam ayat ini -yang tidak bisa dital$,il lagi- A[ah &
menyatakan, bahwa meskipun kaum Muhanbin telah dihukum.6ad

dan mendapat kehinaan di dunia, di akhirat mereka tetap

mendapat siksa yang sangat besar.

Abu Muhammad berkata: Maka wajib menggunakan

seluruh dalil apa adanya dan tidak boleh meninggalkan salah

sahrnya karena sesuatu yang lain, sebab sebagiannya tidak lebih

ditaati dari sebagian lrang lainnya. Semuanya merupakan

kebenaran dari Allah & y*g tidak boleh dihapus.

Sedangkan tentang hadits Ubadah; hadits tersebut

menjelaskan tentang karunia Allah yang diberikan kepada kita;

yaitu bahwa dosadosa yang kita lakukan akan dihapus dengan

hukuman had. Dan karunia-kanrnia Allah itu fidak dihapus, karena

ia bukan perintah dan bukan larangan. Sebab, penghapusan hanya

berlaku pada perintah dan larangan; baik yang menggunakan

kalimat perintah dan la,rangan, atau menggunakan kalimat l<habar

(berita) yang artinya perintah dan larangan.

Terkait l<habar yarg telah p6t, maka ia Udak alon
dihapus. Seandainya ada yang dihapus, maka ini merupakan
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kedustaan, dan tidak boleh menduga hal ini pada khabar-khabar
Allah dan Rasul-Nya.

Sementara berkaitan dengan ayat tentang Muharabah,
maka wajibnya siksaan di akhirat dengan kehinaan di dunia berupa
penerapan hukuman had padarrya adalah khabaryang mumi dari
Allah &; yang tidak ada kaitannya dengan perintah dan larangan,
sehingga khabar tersebut aman dari nasal<h (penghapusan).

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.-

Abu Muhammad berkata: Apabila ada orang yang
berargumen dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami oleh
Ahmad bin Umar Al Udzri: Abdullah bin Ahmad bin Hamawaih
As-sarkhasi menceritakan kepada kami, hrahim bin Duhaim
menceritakan kepada kami, Abd bin Humaid Al Kisysyi
menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada
kami, dari Ma'mar, dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Sa'id Al Maqburi, dari
Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah S bersabda,

')i er\:t t4 ,u ?i ,1b) ok it er;f v

arrk ;|Lir ,sr\f q,y "it ok ti;f U-Ar
:2

rrili q):$.

uAku tidak Ahu apakah Tubba, dilataat atau bukan; aku
tidak tahu apakah Dzulqaranain Nabi atau bukan, dan aku tidak
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tahu apalah hukuman had merupakan kafant bagi kefuarganya

atau bul<an?."

Dan juga dengan hadits yang diceritakan kepada kami oleh

Ahmad bin Umar Al Udzri; Muhammad bin Abi Sa'id bin

Sakhtawaih Al Isfirayini menceritakan kepada kami -di rumahnya

di Maklah-, AMul Aziz bin Ja'far bin Sa'ad menceritakan kepada

kami, Ahmad bin Zanjuwaih bin Mr,rsa menceritakan kepada kami,

Daud bin Rasyid menceritakan kepada kami, Saif bin Harun

menceritakan kepada kami, dari Ismail bin Abu Khalid, dari Qais

bin Abi Hazim, dari Jarir bin Abdullah, ia berkata: Rasulullah S
membaiat kami sebagaimana beliau membaiat kaum perempuan.

Barangsiapa di antara kita yang wafat tanpa melakukan salah satu

dari perbuatan dosa tersebut, maka ada jaminan surga unh-rknya,

dan barangsiapa di antara kita wafat dengan melakukan salah safu

dari pe6uatan dosa tersebut lalu ia dihukum had, maka

perhihmgannya ada pada Allah &.

Abu Muharnmad berkata: Terkait dengan hadire Abu

Hurairah; sanadnya menrang shahih, dan sejauh yang kami

ketahui hingga saat ini, hadits tersebut tidak memiliki cacat. Hanya

saia sesuahr yang fldak kami ragukan adalah bahwa ucapan

Rasulullah & fidak saling bertentangan dan beliau tdak

mengatakan kectnli kebenaran. Dan Rasulullah f$ telah bersaMa

dalam hadits yang diriwayatkan dengan sanad yang lebih shahih

dari hadits yang telah kami sebutkan tadi dari jalur Ubadah: Bahwa

barangsiapa berdna atau mencuri atau membunuh atau melakukan

ghaslnb lalu ia dihukurn had, mal<a hukuman tersebut merupakan



kafamt baginya. Sungguh sesuatu yang mustahil, jika ucapan
Rasulullah $ yang sudah pasti masih diragukan. Beliau telah

memberi kabar gembira kepada ummakrya tentang hal ini, dan
apa yang disampaikan beliau adalah wahyr Allah &.

Pendapat kami dalam masalah ini adalah, bahwa Abu
Hurairah tidak mengatakan, bahwa ia mendengar ucapan tersebut
dari Rasulullah S. ia mendengamya dari salah seorang Muhajirin
yang mendengamya dari Rasulullah db pada masa awal kenabian

sebelum Ubadah mendengar Rasulullah $ bersabda, ;1:iit'01
I A.
Sjli6 "Sesungguhn5n Hudud adalah Kafaral'.

Hal ini benar adanya, karena Rasulullah $$ tidak akan
mengajarkan sesuatu kecuali yang telah diajarkan Allah &
kepadanya. Beliau akan memberitahukan sesuafu yang

sebelumnya tidak diketahuinya. Beliau memberitahukan kepada
orang-orang Anshar ketika membaiatnya sebelum hijrah; ketika

ayat tentang hudud saat itrr belum diturunkan; baik ketika
pembaiatan terhadap Ubadah atau sebelum itu" Ayat-ayat hudud
baru turun setelah hijrah, yaitu ketika Nabi S berada di Madinah.

Allah S memberitahukan kepada Rasulullah $ bahwa dosa-dosa

tersebut ada hukuman had yang merupakan kafarat bagi
pelakunya. Inilah yang benar -yang tidak boleh ditafsirkan selain

ini- jika hadits Abu Hurairah benar dan tidak cacat.

Sementara tentang hadits Jabir, hukumnya gugur, karena ia
berasal dari riwayat Daud bin Rasyid; seorang periwayat yang

dhalf. Kemudian seandainya riwayat ini pun shahih, maka
pendapat tentangnya adalah seperti pendapat tentang hadits Abu
Hurairah yang telah kami bahas tadi. Jika demikian halnya, maka
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hadits Jabir lebih lelas, karena Jarir masuk Islam pada masa-rrisa

terakhir setelah penaklukan kota Makkah, dimana ia sama sekali

tidak mengalami masa Bai'at kaum perempuan sebelum terjadi

pepercngan. Jarir masuk Islam setelah tr.rnrnnya swah Al

Maa'idah. Dengan demikian, maka hadits Ubadah memutuskan

semuanya dan merupakan informasi dari Allah & yang tidak

diberitahukan dalam hadits-hadits lainnya; yaitu bahwa hukuman

hadmentpal<an kafamf bagi pelaku dosa png wajib dihukum /ra4

kectnli yang dikhr,rsuskan Allah &.

2167. Masalah' Apal€h hukuman had gugrx jika

pelakunya bertobat ataukah fidak ?.

Abu Muharnmad berkata: Segolongan ulama

mengatakan, "Semua Hudud gugur jika pelakunya (pelaku dosa

yang wajib dihul$rn hadbert&atn. Pendapat ini diriwaptkan oleh

Abu AMirrahman Al Asyari dari AqrSyafi'i. ia mengatakannya di

Irak lalu mencabutnln kernbali di Mesir.

Kelompok ini berargumen dengan hadits yang diriwayatkan

kepada kami oleh Abdullah bin Rabi'; Muhammad bin Muawiyah

menceritakan kepada lorni, Ahmad bin Sytr'aib menceritakan

kepada kami, Muhammad bin Baqn1nr menceritakan kepada

karni, AMurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Sufyan

Ab-Tsauri menceritakan kepada karni, dari Zaid bin Aslam, dari

Yazid bin Nu'aima, dari aphnya, bahwa Ma'iz bin Malik

mendatangi Nabi $ lalu berkata, "Hukumlah aku dengan Kitab

Allah." Maka Nabi $ berpaling darinya empat kali. Lalu beliau



men!ruruh merajamnya. Ketika ia telah dilempari bafu ia keluar

dan berlari, lalu keluarlah Abdullah bin Anas dari klub kaumnya

dengan membawa kaki keledai lalu memukul Ma'iz dengannya
hingga tevJas, kemudian ia mendatangi Nabi # d* menceritakan

hal tersebut kepadanya. Maka Nabi $ bersabda, "Mengapa kalian

tidak membiarkannya? barangkali ia bertobat dan Allah meneima
tobabz5n. Sa5nng sekali, engkau menufupinSn dengan

pakaiannya maka itu lebih baik bagimu."

Hammam menceritakan kepada kami, Abbas bin Ashbagh

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin

Aiman menceritakan kepada kami, Muhammad bin Wadhdhah

menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abi Syaibah

menceritakan kepada kami, Amr bin Hammad bin Thalhah

menceritakan kepada kami, dari Asbath bin Nashr, dari Simak,

dari Alqamah bin Wa'il bin Hulr, dari ayahnya: Bahwa ada

seorang perempuan yang diperkosa oleh seorang laki{aki pada

saat Subuh masih gelap; ketika ia sedang pergi ke masjid, lalu ia
meminta tolong kepada seorang laki{aki yang kebehrlan lewat di

tempat tersebut, sementara pelaku perkosaan tersebut melarikan

diri. Kemudian sekelompok orang dalam jumlah tertentu melewati

tempat tersebut lalu ia minta tolong kepada mereka. Temyata

mereka mendapati laki{aki yang dimintai tolong tersebut,

sementara pelaku pemerkosaannya telah kabur. Maka mereka pun
membawa laki{aki tersebut (yang menolong) kepada Nabi S, lalu

perempuan tersebut mengatakan kepada Nabi $ bahwa laki-laki

tersebut telah memperkosanya. lalu orang-orang tersebut

mengatakan kepada beliau, bahwa mereka mendapatinya sedang

lari. Maka laki-laki tersebut berkata, "Aku sedang menolongnya lalu
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mereka menemulon aku, lalu mmangkapkun Perempuan tersebtrt

berkata, "la dusta! dialah lnlrg memperkosa aku.u Maka Nabi S
bersabda, "hwa ia dan niamlah!". Maka berdirilah seorang laki-

laki dari sekian banfk orang yang hadir saat itu lalu berkata,

"Jangan raiam ia! rajamlah aku karena akulah yang telah

memperkosa perempuan tersebut.u Maka berkumpullah tiga orang

di hadapan Nabi $, yaihr pelaku pemerkosaan, laki-laki yang

menolong dan perempuan tersebut. lalu Nabi S bersaMa,

"Adapun engkau, Allah & telah mengampunimu." Kemudian

beliau mengatakan kata-kata baik kepada laki-laki yang menolong

perempuan tersebut. Maka Umar berkata kepada Nabi,6$,

"Apakah aku boleh merajam laki-laki yang mangaku berzina

tersebut?u Nabi $ menjawab, "Jangan!, sesungguhnya ia telah

bertobat kepada Allah &.'
hnu Umar menambahkan dalam riwayatrya, "Seandainya

tobat tersebut dihl&rkan oleh penduduk Madinah, maka akan

diterima oleh Allah &.'

Abu Umar; Ahmad bin Qasim menceritakan kepada kami,

ayatrku; snihr Qasim bin Muhammad bin Qasim menceritakan

kepada kami, kakekku; pihr Qasim bin Ashbagh menceritakan

kepada kami, Al Harits bin Abi Usamah menceritakan kepada

kami, Abu An-Nadhr menceritakan kepada kami, Abu Muawiyah

menceritakan kepada karni, dari Laits bin Abi Sulaim, dari Abu

Burdah bin Abu Musa Al Asy'ari, dari Abu Malih bin Usamah Al

Hudzali, dari Watsilah bin Al Asqa', ia berkata: Aku pemah

menyaksikan seoreng laki-lah mendatangi Rasulullah $ lalu

berkata, 'Wahai Rasulullah, aku telah melakukan perbuatan dosa

yang wajib dihukum had. Akan tetapi Nabi $ berpaling darinya.
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Lalu ia datang lagi untuk kedua kalinya, akan tetapi Nabi,$
berpaling darinya. lalu ia datang lagi dan mengatakan demikian
untuk ketiga kalinSn, akan tetapi Nabi $ berpaling darinya.

Kemudian shalat dilaksanakan. Seusai shalat laki-laki tersebut
datang lagi unhrk keempat kulir,f dan mengatakan, uAku telah
melakukan pertuatan dosa yang wajib dihukum had, maka
hukumlah aku!'. Maka Nabi $ bersaMa, "Bukankah tadi engkau

telah berwudhu dengan baik dan ikut shalat bersama kami?,
pergilah! itu adalah kafantbagimu."

Diriwaptkan dari jalur Abu Bakar bin Abi Syaibah: Zaid bin
Al Hubab menceritakan kepada kami, dari lkrimah bin Ammar,
syaddad bin Abdullah menceritakan kepada kami dari Al Bahili, ia
berkata: Ketika kami sedang bersama Rasulullah # di masjid, ada

seorang laki-laki yang berkata kepada beliau, "Aku telah
melakukan dosa yang wajib dihukum had, maka terapkanlah
hukuman had kepadaku.u lalu shalat dilaksanakan dan
Rasulullah S shalat di masjid, kemudian beliau keluar dan laki{aki
tersebut ikut keluar dan mengikuti beliau, kemudian ia berkata,

'Wahai Rasulullah, hukumlah aku dengan hukuman had l<areta
aku telah melakukan dosa yang menyebabkan aku wajib dihukum
had.u Rasulullah # pr., bersabda, "Bukankah ketika engkau keluar

dari rumahmu engkau telah berwudhu dengan baik tatu ikut shalat
betama kami ?.' taki-laki tersebut menjawab, uYa.u Maka
Rasulullah $ bersaMa, "Saunggwhnya Atlah & telah

mengampuni dosarnu dengan shalatnu ifu. "
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Abu Muhammad berkata: Hadits ini diriwayatkan

kepada kami dengan redaksi "Sesungguhnya aku telah berzina".

Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami oleh Al Muhallab bin

Abi Shufrah Al Asadi At-Tamimi, AMulah bin hrahim Al Ushaili

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ahmad bin Ash-

Shawwaf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Harun bin Rauh

Al Bardzanji menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul

Malik Al Wasithi menceritakan kepada kami, Amr bin Ashim

menceritakan kepada kami, dari Hammam bin Yahya, dari Ishaq

bin Abdullah bin Abi Thalhah, dari Anas: Bahwa seorang laki-laki

mendatangi Nabi $ lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah

berzina, terapkanlah hukuman had padaku." Kemudian iqamah

shalat dikumandangkan lalu ia shalat bersama Nabi, lalu Nabi $
bersaMa kepadanya, " Shalabnu telah menghapus dofimu."

Abu Muhamnnd berkata: Mereka mengatakan:

Allah S berfirman,

e 57:3_, A irt 6i'bi'-q e41 \3r; 6y

;*-)5'g 51M; Jri,3_6r,t3 ";Ji
;fr 6y;',i:''ii <21"iii,* ot rilSs
{l @ :,b1 $(ii*$I c ;fri?;ltt ebi+
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"Saungguhn5n pembalasan terhadap orzng-orzng tnng
memerangi Allah dan Rasul-N5n dan membuat kerualan di muka
bumi, han5nlah mereka dibunuh atau disalib, abu dipotong tangan

dan kaki mereka dengan bertimbal balik, abu dibuang dari negeri
(tempat kediamannSn). Yang demikian itu (sebagai) suatu

unfuk mereka didunk, dan di akhint merel<a beroleh

silrsaan yang besar. Kecuali or.ng-oang tmng taubat (di antara
mereka) sebehun kamu dapat menguasai (menangkap) mereka;
maka ketahuilah bahwrasan5n Allah Maha Pengampun lagi Maha
Peryagnng." (Qs.Al Maa'idah [5]: 33-34).

Mereka mengatakan, uTelah sah dalil dari Al Qur'an dan

ijma', bahwa had Muharabah adalah gugur dengan tobat sebelum

pelakunya ditangkap. Dengan demikian, maka selunfi Hudud
seperti zina, pencurian, qadzafdan minum khatner juga demikian,

karena semuanya merupakan had yarry bisa gugur sebelum

pelakunya ditangkap.

Abu Muhammad berkata, Demikianlah dalildalil yans

dipakai golongan yang mengatakan pendapat tersebut.

Segolongan ulama lain berpendapat, bahwa tobat tidak
menggugurkan hukuman had. Dalt yang mereka gunakan adalah

hadits berikut ini:
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Hammam menceritakan kepada kami, Abbas bin Ashbagh

menceritakan kepada kami, Muhammad bin AMul Malik bin

Aiman menceritakan kepada kami, Bakar -yaitu hnu Hammad-

menceritakan kepada kami, Mr.rsaddad menceritakan kepada karni,

Yahf -hnu Sa'id Al Qaththan- menceritakan kepada kami, dari

Hisyam Ad-Dustuua'i, Yahgn bin Abi thtsir menceritakan kepada

lorni, dari Abu Qilabah, dari Abu Al Muhallab, bahwa Imran bin Al

Htrshain menceritakan kepadanya, bahwa ada seorang perempuan

dari Juhainah yang sedang harnil lantaran perbtratan zina

mendatangi Nabi $ seraya berkata, "Sesungguhnya aku telah

melakr.rkan dosa Snng wajib dihukum lnd, maka terapkanlah

hukuman .6adpadaku." Maka Nabi $ memanggil wali perempuan

tersebut dan bersaMa kepadanp, nUruslah ia dengan baik, iika ia

telah melahirl<an hwralah kernari." Maka unli tersebut pun

melalnrkannya. fuelah ifu Rasulullah $ menyrnrh agar pakaian

perempuem tersebut dikencangkan (agar tidak tettuka) lalu beliau

menyuruh agar ia dirajam, kemudian beliau-menyolatinya. Maka

Umar pun bertanln, nBaginda menyolatinya padahal ia telah

berzina?." Nabi menjawab, "sungguh ia telah bertobat, Wng
se,andainSa tobabryn dibagikan kepada 70 penduduk Madinah,

maka tobah5n ifu akan menankupi mereka setnua. Apakah

engl<au dapti sauafu tnng lebih ubrna dari kerelaanrya

man5ru;ahlan dirin5n (untul< mati)?."

Diriua3n0on dari ialur periunyatan Mtrslim; Muhammad

bin Al Mubanna menceritakan kepada lorni, Abdul Ala

menceritaltan kepadaku, Daud bin Abi Nadhrah menceritakan

kepada lorni, dari Abu Sa'id Al Khudri: Bahwa ada seorang laki-

laki dari Aslam lrang bemama Ma'iz bin Malik mendatangi
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Rasulullah S seraya berkata, "Aku telah melakukan perbuatan keji

(zina), maka terapkanlah hukuman fiad padaku". Akan tetapi
Nabi $ menolaknya berkali-kali, lalu beliau menanSrakan hal

tersebut kepada kaumnya. Mereka pun menjawab, "Menumt kami

Udak ada masalah." -lalu periwayat menuturkan kelanjutan

haditsnya-. Kemudian Rasulullah S menyrruh kami merajamnya.

Maka orang-orang dalam hal ini terbagi menjadi dua golongan.

Golongan pertama mengatakan, "Dia telah binasa karena

dosanya," sementara golongan kedua mengatakan, "Tidak ada

tobat yang lebih baik dari tobatrya Ma'iz. ia datang sendiri kepada

Rasulullah S lalu meletakkan tangannya di atas tangan beliau

seraya mengatakan, "Bunuhlah aku dengan batrr.' Kemudian
setelah dua atau tiga hari, Rasulullah S datang ketika mereka

sedang duduk, lalu beliau duduk dan bersabda, "Mintakanlah
ampun kepada Allah untuk Ma'iz bin Malik." Mereka berkata,

"Semoga Allah mengampuni Ma'iz bin Malik". [-alu Rasulullah S
bersaMa, "Sunggwh ia telah bertobat Snng tobahya
dibagikan kepada umat, maka al<an unfuk mencukupi merel<a

semua."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Muhammad

bin AMullah bin Numair menceritakan kepada kami, Basyir bin Al
Muhajir menceritakan kepada kami, Abdullah bin Buraidah

menceritakan kepada kami dari ayahnya, bahwa Ma'iz bin Malik
mendatangi Rasulullah $ seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, aku

telah men-zhalinri diriku dengan berzina dan aku ingin agar
engkau mensucikan aku." Akan tetapi Nabi $ menolaknya -lalu
periwayat melanjutkan haditsnya-. [-alu perempuan Al
Ghamidi5yah datang dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah
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berzina, sucikanlah aku.' Akan tetapi Nabi $ rnenolaknya. Pada

keesokan harinya ia datang lagi dan berkata, nwahai Rasulullah,

mengapa engkau menolakku? demi Allah, aku sedang hamil." Nabi

bersabda, "Sel<arang pergilah." -lalu periwayat melanjutkan

haditsn3n-. Setelah menyapih anaknya, ia datang lagi kepada

Nabi $ dengan membatra anaknya yang memegang sepotong roti

di tangannya, lalu ia berkata, 'Wahai Nabi Allah, inilah anakku

png telah aku sapih. ia telah memakan makanan." I-alu Nabi $
memberikan anak tersebut kepada seorang laki-laki muslim.

Kemudian beliau menyuruh agar menggali tanah lalu mengubur

perempuan tersebut sampai dadanya dan menyuruh orang-orang

agar merajarnnya. Kemudian Khalid bin Al Walid datang lalu

melemparkan batu ke kepala perempuan tersebut hingga darah

muncrat ke wajahnya sehingga ia pun mencaci maki perempuan

tersebut. Nabi S mendengar caci maki Khalid. Maka beliau pun

bersaMa, "Tenang wahai l<halid!, demi Dzat5nng jiowku berada di
Tangan-Nya, sungguh ia telah bertobat tnng tobah5n

dilalrukan pemungut cukai, mal<a tobah5n akan diampuni.u lalu
Nabi $ menyrruh mengunrs perempuan tersebut, lalu perempuan

tersebut dishalati dan dimakamkan."

Mereka mengatakan, "Ma'iz benar-benar bertobat sebelum

drajam berdasarkan pemberitahuan Rasulullah $ dan

bahwasanya tobat tersebut diterima. Begitu pula perempuan

GhamidiSyah dan JuhainiWah yang bertobat dengan baik dan

benar sehingga diterima berdasarkan pemberitahuan Nabi $.
Akan tetapi tobat tersebut tidak menggugurkan hukuman had dari

metreka."
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Mereka mengatakan, "Rasulullah #i juga menghukum rSad

orang-orang yang melakukan qadzafterhadap Aisyah 9."

Abu Muhammad berkata: Mengingat mereka berselisih

pendapat dalam hal ini -sebagaimana yang telah kami sebutkan-,

maka kita harus menelitinya agar kita dapat mengetahui yang

benar lalu kita ikuti. Setelah kami teliti hadits yang dijadikan hujjah

oleh golongan yang berpendapat, bahwa hudud hukumnya gugur

dengan dilakukannya tobat, temyata hadits tesebut mursal,

sehingga tidak bisa dijadikan pegangan.

Kemudian kami meneliti hadits Alqamah bin Wa'il.

Temyata ia juga hdak shahih, karena riwayat tersebut diriwayatkan

dari jalur periwayatan Simak bin Harb yang menerima talqin,

sebagaimana dinyatakan oleh Syu'bah dan lainnya, sehingga

agumentasi dengan hadits ini cacat hukum (tidak sah).

Kemudian kami pun meneliti hadits Watsilah bin Al Asqa'.

Temyata yang pertama diriwayatkan dari jalur periwayatan yang di

dalam sanadnya terdapat Laits bin Sulaim; seorang periwayat yang

tidak kuat.

Sedangkan tentang hadits Al Bahili; maka itu diriwayatkan

dari jalur periwayatan Il<rimah bin Ammar, yang merupakan

seorang periwayat yang sangat lemah.

Apabila dikatakan, "Kalian telah meriwayatkannya padahal

dalam sanadnya terdapat 7ainab."

Maka kami katakan: Memang benar; dalam sanadnya

terdapat periwayat yang tidak dikenal. Kemudian seandainya
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riwayat itu pun shahihtanpa adanya cacat, tetap saja itu tidak bisa

dijadikan hujjah, karena ada beberapa alasan yang menyebabkan

riwayat tersebut tidak bisa digunakan, yaihr:

Pertama, bisa jadi kisah dalam hadits tersebut terjadi

sebelum turunnya had zina,lalu setelah ifu furun ayat tentang had
zina. Jadi, hukumnya adalah untuk ma,vajibkan hukuman.6ad

Apabila dikatakan, "Bisa pula kisah dalam hadits tersebut

terjadi setelah furunnya a5nt tentang hadzna. lalu setelah ifu iurun
a5nt tentang had zina, sehingga hukumnya berlaku untuknya dan

rnimenasaki hadits Ma'tz, Al Ghamidilyah dan AI Juhainiyyah.'

Maka kami pun katakan, uYurrg wajib dilakukan ketika ada

beberapa khabaryarrg saling bertentangan adalah mengambil yang

Iebih baik. Dan ynng dimaksud yang lebih baik adalah sesuatu Snng

datang dengan hukum yang tidak wajib pada asal muasalnya yang

sudah diketahui seksama. Dan sesuatu yang telah diketahui pada

asal muasalnya itu adalah, bahwa Udak ada had pada seoftmg pun

-baik ia bertobat atau tidak-. Kemudian datang nash yang

mewajibkan hukuman had secara global, sementara nash-nash

tersebut merupakan tambahan dari aslinya.

Dalam hadits Ma'iz, Al Ghamidi5yah dan Al Juhainigryah

marajibkan hukuman had atas orang yang bertobat, dan ini

menrpakan tambahan atas sesuatu yang terdapat dalam hadits

yang menggugurkan had atas orang Snng bertobat. Dan yang

demikian ini hanya berlaku jika dalam hadits mereka menjelaskan,

bahwa hadtersebut gugur dengan dilalndonnya tobat. Akan tetapi

temlnta di dalamnya tidak menjelaskan demikian, melainkan

hanya menjelaskan tentang pengguguran had dengan shalatrya
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saja. Dan hal ini tidak dikatakan oleh mereka, jushu mereka malah

menyelisihi hukum tersebut. Jadi, acuan mereka dengan khabarni
dan beberapa khabar tersebut secara global batil. -Hanya kepada
Allah kami memohon taufik.-"

Apabila mereka mengatakan: Kalaupun had zrna telah

kalian temui dan dalam kasus qadaf, hukuman had tetap
ditempkan atas orang yang bertobat, akan tetapi mengapa kalian

tidak menggugurkan hadpenanan dan had l<hamerkarena tobat?
padahal tidak ada dalil pada kalian dalam penerapannya terhadap
orang yang bertobat.

Maka kami katakan, 'Dalil-dalil disebutkan secara urnum
tentang peneftrpan hukuman had dalam kasus pencurian, l<hamer,

zina dan qadaf, dan Allah & udak mengecualikan omng yang

bertobat dari orang yang tidak bertobat. Tidak ada pula nasi
shahih yang hukuman had atas orang yang

bertobat. Jika demikian halnya, maka tidak boleh mengkhususkan
oftmg yang bertobat dari keumuman peiintah Allah S tentang
penerapan hukuman hadberdasiukan pendapat dan qiyas tanpa
merujuk pada dalil dan ijma'.lnilah acuan kami dalam penerapan

hudud atas oftmg png bertobat dan orang Snng tidak-bertobat."

Hadits Ma'iz, Al Ghamidiyyah dan Al Juhainiyyah hanya
menguatkan pendapat kami tentang hal tersebut, meskipun
argumentasi 5rang kami gunakan tidak datang bersama perintah-
perintah unfuk menerapkan hudud, berdasarkan saMa Nabi $,

"Elamngsiap mengganti agamanya maka bunuhlah ia!,.

to !t2,i t^ '16 . o .
o_;Jrts du.,-) d,L. 0,
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Juga berdasarkan sabda Nabi S,
.4.oOoOO

|e$ c?G Jr1 {V iL..(1r.. 'fit
J \ .'J J I .

l//.//

?'sti yviL 41
"fiukuman bagi) gadis dan jejaka adalah dera 100 kali dan

diasingkan selama sah.r tahun, sementara (hukuman bagi) janda

dengan duda adalah dera 100 kali dan rajam."

Allah & berfirman,

c4$1#S6fria?3t65
"I-aki-laki S/ang mencwi dan perempuan yang mencuri,

potonglah bngan keduanya." (Qs. Al Maa'idah [5]: 38).

Allah & juga berfirman,

./zsz 2 // .l I orz;i?q,- 
"itybuMaka deralah mereka (yang menuduh ifu) delapan puluh

kali derd'(Qs. An-Nuur [24]: 4).

Rasulullah $ bersabda,

{:*v ,J.Jt'qrl tlL

"Apabila seseorang minum kharner,a"rduhlu !." 
/
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Jadi dalam masalah penerapan hukuman had,

Rasulullah # fidak mengkhususkan orang yang bertobat dari

orang yang tidak bertobat.

@.9,-;.riti4@-6A* Mu;
uDan tiadalah tnng diucapl<annyn itu (Al Qur'an) menuntt

kemauan hawa nafsunjn. Uapannya ifu tiada lain hanyalah

unhyu 5nng diwnhwkan (kepadaryn)' (Qs. An-Najm: 3-4).

t54,it6
" Dan frdakhh Tuhanmu lupa" (Qs. Maryam [19]: 64).

Kemudian kami juga meneliti argumentasi mereka terhadap

orang-orang tersebut; para ulama telah sepakat, bahwa tobat itu
menggugur{<an siksa akhirat yang merupakan siksaan terbesar.

Apabila tobat mampu menggugurkan siksa yang lebih besar, maka

tentunya ia lebih menggugurkan siksa yang lebih kecil yaitu

hukuman had di dunia. Kami mendapaf bahwa semua ihl
memang lazim bagi semua orang yang telah kami sebutkan,

karena mereka merupakan orang-omng yang menjadikan qitns

sebagai landasan hukum. Seandainya qitms pada suatu masa sah,

maka beberapa q@as tersebut merupakan hal yang paling sah di

dunia. lalu bagaimana dengan qiJns mereka yang rusak, seperti

besi yang diqiyaskan dengan emas dalam masalah riba, pintalan

katun yang diqiyaskan dengan emas dan perak dalam masalah

riba, dan kemaluan perempuan yang diqiyaskan dengan tangan
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pencuri serta beberapa qiyas lainnya yang rusak dan tidak masuk

alol.

Adapun bagr kami, hal tersebut fidaklah lazim (tidak

berlaku), karena semua qiyas itu batil, dan tidak boleh mengatakan

sesuatu dalam agama Allah @ berdasarkan qiyas. -segala puji bagi

Allah, Tuhan semesta alam.-

Siksa akhirat bukanlah siksa dunia. Apabila salah satunya

gugur tidak berarti bahwa yang lainnya juga ikut gugur, karena hal

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

ima'.

Banyak perbuatan maksiat yang tidak ada hukuman Had-

nya di dunia, seperti Ghashab, ucapan 'kafir' kepada orang lain,

memakan daging babi, durhaka kepada kedua orang hra dan lain-

lainnya. Akan tetapi hal tersebut tidak berarti bahwa di akhirat

tidak ada siksanya, justru di akhirat siksaannya lebih berat.

Jadi, memang benar bahwa hukum-hukum dunia tidak

berkaitan dengan hukum-hukum akhirat. -Hanya kepada Allah

kami memohon taufik.

Mereka berargumen dengan firman Allah &,

iyl;6',i;3 .#5i'o;i-r-iC)x.1,'t'c-i?

ifrfi i 4fr7; ;* ? w {;i^t;'#

A 3;r':fr iy't;.t:e dt' ;;',2 S.C rji J y

Al Muhalla - tlE-l



'Dan orang-omng yang mquduh unnita-uanib 5ang baik-

baik (Wuat zina) dan merel<a tidak mendatangl<an empat oftng
saki, maka denlah mqeka 6nn7 menuduh itu) delapan puluh lali
dera, dan janganlah kamu terima kesaksian merel<a bmt selatna-

IamanSa. dan merel<a ifulah onng-oftng gng fasik. Kecuali orang-

orang t/ang bqtobat saudah itu dan mempefiaiki (diftryn), mal<a

Allah Maha Pengampun lagi Maha Pen5nyang."

(Qs. An-Nuur l24l: *5I
Akan tetapi ayat ini Udak bisa dijadikan hujjah, karena

Allah 8l tdak menggugurkan hukuman had dengan tobat se@ra

mutlak. Seandainya png dimaksud adalah demikian, tentunya ia
berfirman, nKeanali oftng-oftng t/ang bertobal" dan fidak

berfirman setelahnln "saudah ritl (Qs. An-Nuur l24l: 5). Karena
Allah $ berfirman "sesudah ifun, maka ini menunjukkan bahwa

tobat tersebut dilakukan setelah hukuman dera 80 kali dan setelah

mereka disebut faslq dan ditolak kesaksiannya. Jadi, bukan

sebelum hukuman dera, ini berdasarkan ayat Al Qur'an png
menjelaskannln. Yang gugur dengan tobat setelah hukuman dem

adalah selain hukuman dera, karena hukuman dera telah berlaku

sehingga ia tidak gugur setelahn5n dengan tobat kectrali kefasikan

dan diterimanln kesalsian saja.

Disamping itu, setelah hrunnya aSnt tersebut Rasululhh ei
mendera Misthah bin Utsatsah, Hassan bin Tsabit dan Himnah bin
Jalsy. Jadi, menjadikan hadits tersebut sebagai dalil pengguguran

hadl<arera tobat hukumnya batil (tidak sah).

Dan memang benar bahwa yang gugur dengannya adalah

selain had natu kefasikan dan ditolaknya kesaksian-. Dengan
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demikian, maka semua argumentasi mereka batal. Memang benar

pula bahwa hududfrdak gugur dengan dilahrkannya tobat. Kectnli

hukuman .6ad untuk Hirabah yang gugur jika pelakunya telah

bertobat sebelum ditangkap. Sementara jika pelahrnya bertobat

setelah ditangkap atau ketika ditangkap, maka hal tersebut tidak

menggugurkan hukuman had sana sekali, karena dalil yang ada

tidak menggugurkan hukuman had keuali dengan tobat sebelum

ditangkap. Dan yang tersisa selain itu adalah melaksanakan

perintah Allah & di dalamnya. -Hanya Allah kami memohon

taufik.-

Ali berkata: Argumentasi kami adalah bahwa orang yang

mengakui had tarrp mengatakan dari jenis apa, maka tidak ada

sanksi baginya, sebagaimana yang dilahrkan Rasulullah $-
Apabila seseorang mengatakan, "Aku wajib dihukum had dera,"

maka ia tidak boleh dihukum dera, karena ia menduga bahwa

perbuatannya itu menyebabkannya wajib dihukum dera, padahal

yang sebenamya adalah tidak sesuai dengan dugaannya. Kita udak

boleh mendera la.rlibrya meskipun ia membolehkannya, karena

Allah & telah mengharamkannya sebelum oftIng tersebut

membolehkannya.

Seandainya ada orang yang mengatakan kepada orang lain
uhrkullah aku!, aku telah menghalalkan larlitku unfukmu," maka

orang yang disuruh tidak boleh memukulnya sarna sekali, karena

orang tersebut tidak boleh menghalalkan dirinya, sementara Allah

mengharamkannya dan tidak boleh mengharamkan dirinya,

sementara Allah menghalalkannya.
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Seandainya orang 1nng halal dihukum dera lantaran kasus

qadzaf (meruduh zina) atau zina atau minum khamermengatakan,
uAku telah mengharamkan kulitku,n maka ucapannla tersebut

tidak berlaku. Begitu pula jika ia menghalalkan kepada orang lain

unfuk mernbunuh dirinya atau memotong tangannya. Atau

seorang perempuan menghalalkan kemaluannya unhrk laki-lak
asing 6nng bukan suaminya), atau seorcng laki-laki

mengharamkan kemaluannya unfuk isterinya, atau seorang

perempuan mengharamkan kemaluannya unhrk suaminya, maka

semua itu hukumnya batal (Udak berlaku), karena tidak ada yang

haram kecuali yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Allah @
berfirman,

31-(i;A{,frHyrtJ-; IWSS
A3;fi&'tji+?t:$c,

"Dan janganlah karnu mengabl<an terhadap aW tnng
disebuFsebut oleh lidahmu secaftt dusta, 'ini halal dan ini hamm',

untuk mengada-adal<an kebohongan terhadap Allah," (Qs. An-Nahl

[16]: 116).

Apabila seseorang mengatakan, 'Aku wajib dihukum ^6ad;
baik zina atau qadzaf atau minum khamer," maka ia Udak

dianggap membuat pengakuan yang benar dan ia hanya wajib

dihukum had l<hamer saja, karena had l<hamer merupal<an had
minimal yang sudah pasti; yang tidak boleh ditambah berdasarkan

keraguan. Jadi, seseorang tidak boleh dihukum dera sampai jelas
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pelanggaran yang dilakukannya dan sarnpai ia menjelaskan

sifatnya dengan sempuma.

2L68. Masalahr Bagaimana hukum penjara dalam kasus

yang masih bersifat tuduhan (tersangka [dugaan]) ?.

Abu Muhammad berkata: Segolongan ulama

mengatakan, "seseorang boleh dipenjara dalam kasus png masih

bersifat h.rduhan (tersangka). "

Mereka berargumen dengan hadits yang diriwayatkan

kepada kami oleh Ahmad bin Qasim: Ayahku; yaihr Qasim bin

Muhammad bin Qasim menceritakan kepada kami, kakekku; yaifu

Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin

Abi Al Awwam menceritakan kepada kami, Ahmad bin Hatim

Ath-Thawil menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Khutsaim bin

Irak menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari kakeknya, dari

Abu Hurairah: Bahwa Nabi $ menahan seseorang dalam kasus

tuduhan sebagai sikap hati-hati selama satu hari satu malam.

Diriwayatkan pula dengan sanad yang sama sampai kepada

Qasim bin Ashbagh: Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Adam menceritakan kepadaku, hnu Al Mubarak

menceritakan kepada kami, dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya,

dari kakeknya, dari Nabi $, bahwa beliau menahan seseorang

dalam kasus tuduhan sebagai sikap hati-hati lalu beliau

membebaskannya.
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Diriunyatkan dari jalur periwalntan AMurrazzaq; dari

Ma'mar, dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya; yaitu

Muawiyah bin Haidah, ia berkata: Rasulullah S menangkap

beberapa ormg dari kaumnya dalam kasus fuduhan lalu menahan
mereka, kemudian seorang laki-laki dari kaurnku menemui Nabi $
kefika beliau sdang berpidato, lalu ia berkata, "Wahai
Muhammad, atas dasar apa engkau menahan tetangga-

tetanggaku?.' Akan tetapi Nabi $ diam (tidak mengomentari).

lalu ia berkata, "Orang'orang mengatakan, bahwa engkau

melarang sesuahr dan mengosongkannyan. Lalu Nabi S bertanya

'Ap tnng dikabl<anryn7.' Maka aku pun menyela pembicaraan

keduanlra dengan perkataan, karena takut Nabi $ akan

mendengar ucapan oftmg tersebut yang menyebabkan beliau

mendoakan kebunrkan bagi kaumku, yang menyebabkan mereka
Udak akan bahagia selamanya. Nabi $ tetap demikian hingga

beliau memahaminya. [-alu beliau bertanya, nApakah mereka

mengatakannya? padahal salah reorang dari mereka mengatakan,
nDemi Allah, aku melakukannya, maka akulah yang

akan dihukum dan bukan mereka," bebaskanlah tetangga-

tehngganp.n

Diriurayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada

Abdurrazzaq dari hnu Juraij, Yahya bin Sa'id Al Anshari

mengabarkan kepadaku, dari Irak bin Malik, ia berkata: Ada dua

orcrng laki-laki dari Bani Ghifar pergr lalu keduanya beristirahat di

Dhajinan, salah sahr mata air di Madinah. Saat ifu di dekat mata

air tersebut ada beberapa orang Ghathafan yang membawa unta-

unta mereka. Tiba-tiba orang'orang Ghathafan kehilangan dua

unta mereka, lalu mereka menuduh dua orang Ghifar sebagai
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pelakunya (VanS mencurinya). Maka mereka pun pergt menemui

Rasulullah $ dan menceritakan kasus tersebut kepada beliau.

Kemudian Rasulullah ,$ menahan salah sahr dari dua orang Ghilar

tersebut dan berkata kepada laki-laki yang satunya, 'Pergilah dan

carilah unta tersebut!.* Tak selang berapa lama laki{aki tersebut

kembali dengan membarra dua unta yang hilang tersebut. Maka

Nabi $ bersaMa kepada salah sahr dari dua omng Ghifar

tersebut, uAku menduga bahwa ia adalah gng dibhan,

mohonkanlah ampun unfukh)'. Maka laki-laki tersebut berkata,

"Semoga Allah mengampunimu, wahai Rasulullah." Rasulullah $
kemudian bersaMa, "Dan engkau juga (semoga Allah

mengampunimu), dan ia akan membunuhmu di jalannSn"- Kata

periwayat lebih lanjut, "Temyata ia terbunuh pada perang

Yamamah."

Abu Muhammad berkata= Segolongan ulama

berpendapat demikian. Sebagaimana yang kami riwayatkan dari

jalur Abdurrazzaqdari hnu Juraij, ia berkata: Umar bin AMul Aziz

bin Abdullah menulis surat yang telah aku baca $ang isinya),

"Apabila ditemukan suatu barang di tangan orang yang dittrduh

lalu orang tersebut mengatakan, 'Aku telah membelinya", ikatlah ia

di penjara." Ia tidak halal karena surat seseorang sampai datang

kehendak Allah @.' Ibnu Juraij berkata: Lalu aku memberitahukan

hal ini kepada Atha', akan tetapi Atha' mengingkarinya.

Segolongan ulama lain berpendapat, bahwa tidak boleh

menahan seseorang karena fuduhan. Dalilnya adalah abar yarrg

diriwayatkan kami dari jalur periwayatan AMurrazzaq: Ibnu Juraij
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menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Abdullah
bin Abi Mulaikah berkata: Abdullah bin Abi Amir mengabarkan

kepadaku, ia berkata: Aku pergr bersama [{afilah).
Kefika kami tiba di Dzr.d Marunh, koperku ada png mencuri dan
ada seorang laki-laki dari rombongan lorni lrang ditLlduh

menoriryra. Lalu teman-temanku berkata, Wahai firlan,

kenrbalikan kopemya kepadanSn." Orang tersebut berkata, nAku

tidak mengambilnya." lalu aku kembali dan melaporkan kasus ini
kepada Umar bin Al Khaththab. Maka Umar bertan5n, "Berapa
jumlah kalian?." Maka kami pun menghih.rng iumlah mereka. lalu
Umar berkata, "Aku menduga bahvra orcng yang dittrduh ifulah
pelalnrnya." Aku pun berkata, 'Wahai Amirul Mukminin,

sebenamya kami hendak membawanya dengan diikat.* Umar
berkata, "Apakah kalian akan membawanya dengan diikat tanpa

adanln bukt (Saksi)? aku tidak akan menulis hal ini untukmu dan

tdak akan menanyakan kepadamu tentang ini." Umar marah dan
Udak menulis (memutuskan) apa-apa dan tdak pula

menanlrakannya". Dalam riwayat ini Umm mengingkari iilo
seseorang diikat tanpa adanya bukfi.

Abu Muhammad berkata: Kami pun menelitinya.

TernSnta hadits-hadits yang disebutkan tersebut tidak bisa dijadikan

hujjah; karena hrahim bin Khutsaim adalah seorcmg periwa5nt

dhall sementara Bahaz bin Hakim bukan perir,vayat yang kuat.

Disamping itu, hadits lrak juga Murcal. Kemudian seandainya ia

shahih maka ifu merupakan dalil yang melamng penahanan,

karena Rasulullah $ memohon ampun kepada Allah & atas losus

tersebut.
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Apabila mereka menyebut hadits tentang perempuan Al

Ghamidiyyah yang berkata kepada Rasulullah $ "sucikanlah aku!'

Nabi bersabda, "celaka kanu!, putanslah dan mohon ampunlah

kepada NIah dan bertobattah kepada-N5nn Perempuan tersebut

berkata, "Mungkin Anda akan menolaklm sebagaimana Anda

menolak Ma,izbin Malik" ia melaniutkan perkataannp, nAku hamil

karena zina" Nabi bertanln, "Apal<ah englau ianda '{' Perempuan

ihr menjawab, 'Ya,u Nabi bersaM4 "Kami frdak al<an meniarnmu

ampi engl<au melahirkan anakmu." Maka perempuan tersebut

dirawat oleh orang Anshar sampai melahirkan, kemudian orang

Anshar tersebut membawanya kepada Rasuhrllah # dut berkata

kepadanya, ,'Perempuan ini telah melahirkan," Nabi bersaMa,
,,I{ami frdak al<an merajamn5n jil<a analag dibiarl<an bnp ada

tpng men?rusui," Kata oftmg Anshar tersebut, "Alru lrang akan

menyusuinlra". Maka perempuan tersebut akhimp dirajam'

Abu Muharnmad tlerkah: Hadits ini tdak

dijadikan huiiah oleh mereka, karena Rasulullah #i
memenjarakannya dan tidak menyunrh demikian. Di dalamnya

hanya disebutkan, bahwa orang Anshar tersebut l,ang mengurus

dan merawat anak tersebut-

Abu Muhammad berkata: Apabila mereka menyebut

rirman A[ah &, {,( L1';L;:ii;t;-iF -Ai 4GK;t
@ i,.'{"'& 'Maka mqeka fiinnib-u'nnib iU dakm

runatt sampai mereka mqtemui alalng, abu sampi Allah

bisa

fidak
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mqnbqi lalan hh kqdaad (Qs. An-Nisaa' [4t: 1S], rnaka
dikatakan bahwa ayat ini tdah di-nasakh hukumnya menunrt iima'
kaum muslimin.

Ali berkata: Apabila tidak ada dalil yang dapat digr'raltan
kelompok yang mengatakan, bahwa orang 5nng difuduh harus
dipenjara, maka harus dicari dalil atas kebenaran pendapat lain.
Setelah kami menelitinSn, temyata pendapat yang mengatakan,
bahwa orang Snng dituduh tersebut harus dipenjara memiliki dua
alasan. Bisa jadi orcrng tersebut terhrduh (tersangka) yang

sebelumnya ia sanra sekali fidak tertuduh, atau bisa jadi
sebelumnp ia pemah melakukan suahr kejahatan. Apabila ia
ditnduh membunuh atau berzina atau mencuri atau minum khamer
atau melakukan perbuatan dosa lainnya, maka Udak boleh
memenjarakannya, karena Allah @ berfirman,

"S*ungguhnSa itu frdak sedikipun bergum
untuk menapai kebenarul' (Qs. Yuunus [9]: 36)

Rasulullah $ bersaMa,

*41 iiti r;a:tly'",rrt:, €el
"Jauhilah oleh l<alian buruk angl<a, l<arqta buruk sangl<a

merupalan sdus tadusbnya perl<aban."

q6):'v,*-{;,hiiy
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Pada masa Rasulullah 6S ada orang-orang yang dituduh

kafir -yaitu orang-orang munafik-, tapi Rasulullah $ fidak

menahan salah seorang dari mereka. -Hanya kepada Allah kami

memohon taufik.-

2L69 - Masalaht Tentang oramg yang melalarkan

perbuatan dosa yang ada hukuman hadnya sampai dua kali atau

lebih.

Abu Muhammad berkata: Para ulama berselisih

pendapat dalam masalah ini. Seperti orang yang berzina dua kali

atau lebih dan belum dihukum had, atau melakukan qadzaf drn

kali atau lebih dan belum dihukum had, atau minum khamer dua

kali atau lebih dan belum dihukum had, atau mencuri dua kali atau

lebih dan belum dihukum had, atau mengingkari barang pinjaman

dua kali atau lebih dan belum dihukum ,6a4 atau melakukan

Hinbahdua kali atau lebih dan belum dihukum iad-

segolongan ulama mengatakan, "semua kasus tersebut

hanya dihukum had satu kali saja. sementara ulama lainnya

mengatakan, "Setiap perbuatan dosa yang dilakukannya harus

mendapatkan hukuman had.u

Abu Muhammad berkata: Kita wajib meneliti dalil-

dalilnya agar kita mengetahui yang benar lalu mengikutinSn.

Setelah kami teliti, ternyata dalil yang digunakan kelompok yang
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mengatakan bahwa setiap safu pertuatan ada Had-nya adalah

firman Allah &,

I
i^tr 1{rVW )r,'S Ll#,$y:^r!lt

" P*anpuan tnng bezina dan laki-laki trang fuzina, maka

denlah tiaptiap seorz,ng dari kduan5a senfus l<ali derd'. (Qs. An-

Nuur l24l:21

Allah E jrgu berftrman,

c-5_;tt#i6fr#63166
"Lald-bld tnng menanri dan perernpmn tnng mencuri,

potonglah bngan kduan5a.' (Qs. Al Maa'idarh [5]: 38)

Allah & juga berfirman,

i-,1ti6 {6;I }x1'6U t ? .# l,}5- r-1t
1f ze.l ,t ,a/;rh.4#

"Dan oftng-oftng Wng menuduh wanib-wanib 5nng baik-

baik heftmt zina) dan mereka tidak mendabngt<an empat orang

sal$i, malta dqalah mqel<a 6png menuduh ifu) delapan puluh l<ali

den.n (Qs. fur-Nuur 1241:41

Kami juga mendapati sabda Rasulullah #t dalam sebuah

hadits grang diriwayatkan kepada kami oleh AMullah bin Rabi';

Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin

Syr'aib menceritakan kepada kami, Muhammad bin Rafi'

EI - AlMuhatta



1-

menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada

kami, Ma'mar menceritakan kepada kami dari Sahl bin Abi Shalih

dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwa ia berkata (bahv.ra

Rasulullah $ bersabda\: "Barangsiapa minum khamer, denlah ia!.

jika ia minum lagi, demlah!. Dan jika ia minum lagi, denlahl'dst.

Mereka mengatakan, "Berdasarkan firman Allah & dan

sabda Rasulullah $, orang yang berzina wajib dihulum dera

sesuai yang diperintahkan, orang yang mencuri wajib dipotong

tangannya, orang yang melakgkan qadaf wajib dihukum dera

sesuai yang diperintahkan, dan orang yang minum khamer wajib

dihukum dera sesuai yang diperintahkan. Jadi hukumnya wajib.

Apabila demikian halnya, maka dapat kita simpulkan bahwa iika

seseorang berzina untuk kedua kalinya, maka ia wajib dihukum

haduntgk kedua kalinya; jika ia mencuri untuk kedua kalinya maka

tangannya wajib dipotong untuk kedua kalinya; jika ia melakukan

qadzaf untuk kedua kalinya, maka ia wajib dihula"rm rlad unhrk

kedua kalinya, dan jika ia minum kharner unhrk kedua kalinp,

maka ia wajib dihukum iad unhrk kedua kalinya. Begihr pula

setiap kali ia melakukan kejahatan tersebut.

Abu Muhammad berkata: Tentang perkataan mereka,

"sesungguhn5a Allah & berfirm *r, AY6:-i)1i 'perempuan tnng

benina dan lakilaki tnng berzina' (Qs. An-Nuur [24]: 2), dan

firman Allah, fr1f3i6 'e;Aft 'I-akilaki tnng mencui dan

Wrempuan Wng mencud (Qs- Al Maa'idah [5]: 38), dan firman
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Allah, ,4:It itji- u-$5' o* orang-orang t ang menuduh wanita-

wanita yang baik-baik (berbuat zina) (Qs. An-Nuur l24l: 4).

Rasulullah g bersaMa ,'oi:+t{q} tit C ti:+e qrA $t

i\:*ri q.ia tit$'furangsiap minurn ldramer, mal<a dqalah ia!.

Jil<a ia minun lagi, maka denlah!. Jila ia minurn lagi, maka
demlah!'," maka semuanya benar dan orang yang mengingkarinya;

bail< lafazh maupun maknanya hukumnya kafir.

Sedangkan tentang perkataan mereka, 'Maka hal tersebut

menjadi wajib,' maka ini adalah kekeliruan ashab kami karena

kami Udak berpendapat demikian. Yang kami katakan adalah,

bahwa tidak uajib menerapkan hukuman hadterseb* karena zina
ifu sendiri, qdzaf itu sendiri, pencurian ifu sendiri dan minum
l<hanq itu sendiri, akan tetapi ini semua baru berlaku ketika
disandarkan dengan makna lain yaifu tetapnya hal tersebut di
hadapan hakim, bahwa hudud harus dilaksanakan; baik dengan

sepengetahuann5a atau saksi yang adil atau pengakuannya.

Sementara jika hal tersebut tdak tertukfi sah di hadapan hakim,
maka hukuman had bdak wajib dilaksanakan; baik hukuman dera

atau potong tangan.

fugumentasinya adalah bahwa seandainya hukuman .6ad

wajib dilakukan karena perbuatan ifu sendiri, maka setiap orcrng

yang melakukamya wajib menerapkan hukuman had pada dirinya
sendiri agar sanksi pada dirinya hilang, atau ia segera mendatangi

hakim untuk memberitahukan kepadanya agar ia segera dihukum
supaln beban pada dirinya hilang. Dan tanpa diperselisihkan lagi,

hal ini tidak pemah dikatakan oleh seorang pun dari umat ini.
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Mengenai penerapan hukuman had oleh pelaku dosa

(dilalerkan ia sendiri), maka hukumnya adalah haram menunrt ijma'

selunrh kaum muslimin. Tidak ada yang berselisih pendapat,

bahwa seorang penanri tidak boleh memotong tangannya sendiri.

Jika ia melalnrkannp, maka ia dianggap bermaksiat kepada

Allah & menunrt kesepakatan umat ini. Seandainya hukuman iad
wajib karena pertuatan ihr sendiri, maka seseorang

boleh menutupi dirinya sendiri dan Udak boleh membuat

pengakuan sama sekali.

Allah & dan Rasul-Nya hanya menyurruh para imam dan

para penguasa unfuk menerapkan hukuman hadpada omng yang

. Dan sudah pasti bahwa Allah & Ua* menyrruh

mereka melakukannya kecrrali jika buktinya benar-benar kuat. Juga

telah sah dan meyakinkan, bahwa setiap zina yang dilakukan,

qadaf yang dilalnrkan, minum l<hamer yang dilakukan, pencurian

yang dilakukan, haabah yang dilakukan dan pinjaman yang

diingkari udak wajib diterapkan had pada pelakunya jika hal

tersebut belum sampai kepada Imam. Akan tetapi kami

mengatakan, bahwa Allah & meurajibkan kepada setiap Imam

untuk mendera 100 kali orang yang berzina satu kali atau 1000

l<ali jika ia (sang Imam) mengetahuinya. Begitu pula terhadap

orang yang melakukan qadnf, pencurian, hirabah, minum khamer

dan mengingkari barang pinjaman, baik satu kali atau 1000 kali.

Hukuman hadyarry dilakukan hanya satu kali saja, yaitu jika Imam

mengetahui semua perbuatan tersebut.
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Abu Muhammad berkata: Sementara jika orang yang

melakukan perbuatan dosa tersebut tidak diunrs oleh lmam tanpa

ada alasan kuat lalu ia menerapkan hukuman had, kemudiarr

temyata terjadi hal darurat yang menghalanginya menyempuma-

kannya, maka yang berlaku adalah perbuatan lain dari jenis yang

pertama. Pendapat kami dan ashab kami adalah sarna, yaiht

bahr,na hadpertama hanrs disempumakan lalu dimulai hadkdua.

fugumentasinya adalah, bahwa seluruh hukuman hadharus

dengan sepengetahuan Imam atau Amir jika ia mampu

menerapkan seluruh hukuman tersebut. Jika temyata pelaku

melah.rkan dosa lain, maka tidak cukup sahr hukrman had yang

telah lebih dahulu wajib diterapkan.

Abu Muhammad berkata: Kami tanyakan kepada

orang-orang yang kontra kepada kami tentang pendapat mereka

berkaitan dengan orang yang berzina beberapa kali, atau minum

beberapa kali, atau melakukan qadzafbeberapa kali terhadap satu

orang, atau mencuri beberapa kali, atau melakukan hirabah

beberapa kali, sementara Imam mengetahuinya dan ia mampu

menerapkannya, akan tetapi ia tidak menerapkan hukuman .6ad

sampai terjadi hal-hal yang telah kami sebutkan, kemudian

temyata ia hanya malajibkan satu hukuman had saja. Apa

bedanya antara orang tersebut dengan orang yang mengatakan,

"Jika seseorang berbuka secara sengaja dan bersefubuh selama

beberapa hari pada bulan Ramadhan, maka ia wajib membayar

l<afarat unfuk setiap harinya," dan orang yang mengatakan,

"Barangsiapa banyak bersumpah unfuk banyak hal yang befreda,
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maka setiap safu sumpah wajib membayar kafaratn dan juga

orcmg yang mengatakan, uJika seseorang melalnrkan Zzihar

beberapa kali maka setiap Zhiharifu ada kafantnya", serta orang

yang mengatakan, 'Apabila seseorang mencari binatang buruan

ketika sedang lhram, maka setiap safu buruan ada dendanya."

Bahkan sebagian mereka ada yang mengatakan, "Apabila

seseorang mendapatkan satu buruan ketika ia sedang melakukan

haji qiran, maka ia harus membayar dua denda."

Apabila mereka mengklaim, bahwa para ulama telah

melakukan konsensus b€rkaitan l<afant orang yang puasanya

batal, maka jelas bahwa yang mengklaim tersebut tidak tahu atau

berdusta, karena Zufar bin Al Hudzail dan lainnya berpendapat,

bahwa orang yang puasanln batal lantaran bersehrbuh atau

karena hal lainngn sepanjang hari Ramadhan dan dirinya tidak

membayar kafant, maka ia hanSa wajib membayar lafarat sat.t

kali saja. Inilah 5nng urajib dilatnrkan berdasarkan pendapat Sa'id

bin Al Musayyab; karena riwa3at yang sah darinya adalah bahwa

bulan Ramadhan seluruhn3n merupakan satu puasa, sehingga

barangsiapa yang berbuka safu hari darinya, maka ia wajib

mengqadha seluruhnp; yaifu mengqadha safu bulan, dan

barangsiapa yang bertuka selama sebulan penuh, maka ia juga

wajib mengqadha sattr bulan penuh.

2170. Masalahr Tentang orang yang melakukan

perbuatan dosa yang ada hukuman hadnya lalu ia bergabung

dengan orang-orang musyrik atau murtad.
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Abu Muhammad berkata: Abdullah bin Rabi'

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muawiyah

menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syr'aib menceritakan

kepada kami, Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami,

Humaid bin AMurrahman menceritakan kepada kami, dari

ayahnya dari Abu tshaq As-sabi'i dari Jarir bin AMullah Al Bajali,

ia berkata: Rasulullah $ bersaMa,

[t F * )'-itst Jtfijr i:6Y
"Apabila budak tal<i-laki melarikan diri ke negei sylrik,

maka halal."

Abu Muhammad berkata: Pendapat inilah yang kami

pilih. Yang dimaksud budak disini adalah setiap orang merdeka

dan budak, karena kita semua adalah hamba Allah. Barangsiapa

yang pergi ke negeri syrrik (Negara kafir) tanpa hal darurat (alasan

yang kuat), maka ia termasuk Muhanb. Ini adalah stahrs

minimalnya jika ia tidak murtad, karena ia telah memisahkan diri

dari jama'ah kaum muslimin dan bergabr-rng ke negeri syirik.

Yusuf bin Abdullah bin Abdul Barr An-Namiri menceritakan

kepada kami, Khalaf bin Al Qasim menceritakan kepada kami,

Ahmad bin sa'ad Al Mahrani menceritakan kepada kami, Ahmad

bin Abdul Jabbar menceritakan kepada kami, Abu Muawiyah

Muhammad bin Khazim menceritakan kepada kami dari Ismail bin

Abi Khalid dari Qais.bin Abu Hazim dari Jarir bin Abdullah Al

Bajali, ia berkata: Rasulullah $ bersabda'

@l - AtMuhatla



;bf
. c. o-, ro , ',t-- cC,t*€P f a u; (l

"Ala, b*leps diri dad setiap orzng Islarn Wng tinggal di
tqrgah-tengph laum mtqtikin.n

Abu Muhammad berkata: Inrya Allah kami akan

membahas masalah ini dengan detail dalam pembahasan tentang

Riddah (kemurtadan) dalam kitab ini.

Apabila ada oftmg yang mengatakan, "Flasululluh #
menyebut budak yang melarikan diri, ladi 5nng dimaksud adalah

budak saja (bukan orang merdeka).u

Maka karni katakan: Kalimat "Melarikan diri" tidak hanya

berlaku untuk budak saja. setiap orcung png melarikan diri dari
majikannp dan pemilikryn adalah budak yang melarikan diri.
Allah €l adalah pemilik semua makhluk dan mereka semua adalah

hamba dan milik-Nya. Bamngsiapa yang melarikan diri dari
jama'ah penganut agama Allah dan negeri agama-Nya menuju

negeri musuh-musuh Allah yang memerangi-Nya, maka ia

termasr.rk budak 1nng melarikan diri (Aahd.

Dalilnp adalah firman Allah &,

.bli1i ,$Tr Jy,Aty '#1(1;;:'i;'i,b
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"S*ungguhn5n Yunus benar-benar salah seotzrng nsul,

(in7atlah) ketika ia lari, ke kapal gng penuh muabn-" (Qs' Ash-

Shaaffaat [37]: 139-140).

Dalam ayat ini, Allah & menyebut pertuahn Nabi

Yunus & -yang merupakan orang merdeka tanpa diperselisihkan

lagi- sebagai perbuatan melarikan diri, karena ia lari dari perintah

Allah &. Jadi, jelas bahwa kalimat melarikan dn llbaad berlaku

unhrk orang merdeka dan budak. -HanF kepada Allah kami

memohon taufik.-

AMullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad

bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin syu'aib

menceritakan kepada karni, Muharnmad bin Qudamah

menceritakan kepada kami, dari Jarir, dari Al Mughirah bin

Miqsam, dari AsSrSpbi, ia berkata: Jarir bin Abdullah

menceritakan dari Nabi $ (bahr,rn beliau bersaMa), il "ilt 
'rf i\

tlil C6 'c:6 tt$ ,i:l,* 'rJ'[# "Arcbila s@ftng budak melaril<an

diri maka shalabjm tidak diterima, dan iika ia mafi maka ia mati

sebagai oftng kafil'.I-alu budak milik Jarir melarikan diri. maka ia

pun memenggal lehemya.

Abu Muharnmad berkata: Apabila ada orang Srang

bergabung dengan kaum muqnikin, maka hal tersebut fidak

menggugurkan hukuman had padanya: yaitu yang dilakukan

sebelum ia bergabgng atau setelah ia bergabung, karena Allah &
marajibkan hukuman had dalam Al Qur'an melalui lisan Rasul-

Nya # dan Udak menggugurkannp. Hukuman tersebut juga tidak

EI - AlMuhatta



Sugur dari orang murtad, atau Muharib, atau orang yang melawan

dengan kelnratan, atau pemberontak jika hukuman tersebut bisa

diterapkan @a mereka.

t r,8:ir6
'Dan ffiakhh Tuhanmu fupd' (Qs. Maqnm [19]' 54)

IGrni katakan bahwa seandainya Allah & ingin

mengectralikan seseorang dari mereka pasti ia tidak akan diam dari

hal ini dan tidak akan melalaikannya. Apabila demikian halnya,

maka kita tahu bahwa Allah @ memang tidak ingin menggugurkan

hukuman llr,ddari orang yang bergabung dengan kaum musyrikin;

yang pertuatan dosa tersebut dilakukan sebelum ia bergabung atau

setelah bergabung, atau Snng dilakukan orang murtad sebelum ia

menjadi murtad atau setelahnya. Barangsiapa menyelisihi hal ini,

maka ia salah di sisi Allah tanpa diragukan lagi.

Hukurnan had yang gugur berdasarkan nash dan ijma'
adalah perbtntan dosa yang dilakukan orang-orang kafir keuka

mereka berada di Negara kafir, yaifu sebelum mereka menjadi kaftr

ddnni atau masuk Islam. Rasulullah S tdak menerapkan had

pada orang yang masuk Islam dari mereka. Beliau fidak

menghuhrm mereka atas perbuatan yang telah mereka lakukan

(pada saat masih kafir ketika berada di Negara kafir); baik

pernbunuhan, atau zina, atau qadzaf, atau minum l<hamer, atau

penorrian. Dan telah benar ijma'berl<aitan dengan hal ini.

Apabila ada yang mengatakan: Sesungguhnya Allah &
berfirrnan,

t_
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"Katakanlah kepada oftng-orang tnng kafir ifu, Uika

mereka berhenti (dari kekafirannin), nisaya Allah akan

mengampuni mereka tentang dosadosa merel<a tnng sudah lalu',u

(Qs. Al Anfaal [8]: 38).

Allah & j,rgu berfirman,

'axg'to4;;;
"Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka meniadi

pemimpin, maka saungguhnya orang ifu termasuk golongan

mereka'' (Qs.Al Maa'idah [5]: 51)

Jadi, ielas sudah tanpa diragukan lagi, bahwa orang murtad

termasuk orang kafir. Apabila ia termasuk golongan kafir, maka

hukumnya juga seperti hukum mereka.

Mereka menyebut hadits yang diriwayatkan dari jalur

periwayatan Muslim; Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan

kepada kami, Adh-Dhahhak -yaitu Abu Ashim An-Nabil-

menceritakan kepada kami, Haiwah bin Syrraih menceritakan

kepada kami, Yazid bin Abi Habib menceritakan kepada kami dari

Syimamah Al Mihri, Mudhar menceritakan kepada kami, Amr bin

Al Ash menceritakan kepada kami dengan menangis lama -[-alu ia

menyebut haditsnya-. Di dalamnya disebutkan: Ketika Allah &
menganugerahkan Islam dalam hatiku, aku menemui Rasulullah $
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seraya berkata, nBentangkan tangan baginda, aku akan bertai'at.n

Maka Nabi $ membentangkan tangannya dan menggenggam

tanganku seraya bersabda, "AF yang engkau inginlan, owhai

funr? Aku menjawab, uAku ingin minta syarat" Nabi bertanya,

"Sgnmt ap?." Aku menjawab, "Agar dosadosaku diampuni." Nabi

bersaMa, 'Tidakleh engkau tahu bahrn Islam menghancurkan

(menghapus) dosadosa sebelumn5n; hiirah menghancurkan

(menghapus) dosa4osa sebelumn5n dan haji iuga menghancurkan

(menghapus) dosa4osa sebelumn5n.z dst. 
.

Diriwa3ntkan dari jalur periwayatan Muslim; Muhammad

bin Hatim bin Maimun dan hrahim bin Dinar menceritakan

kepada kami -dengan redaksi hrahim-, ia berkata: Hajjaj -lbnu
Muhammad- menceritakan kepada kami, dari lbnu Juraij, Ya'la bin

Muslim mengabarkan kepadaku, bahwa ia mendengar Sa'id bin

Jubair menceritakan dari hnu Abbas, bahwa beberapa orang

mnsyrik membunuh batfk orang dan sering berzina,lalu mereka

menemui Nabi $ dan berkata kepada beliau, "Sesungguhnya yang

engkau katakan dan yang engkau dakwahkan adalah baik. Apakah

engkau dapat memberitahukan kepada l<ami kafaral (pelebur) atas

(dosadosa) yang telah kami lakukan?.'Maka hrunlah ayat,

o5!\'oi5- ti ?\; t$y il c<,;f' \ rlIV
(G\'er. ,JJly, ,t4j3z;;1;6u$yfrl # ,ri
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"Dan orang-orang Wng tidak menyembah Tuhan yang lain

beserta Altah dan tidak membunuh iiwa yang diharamkan Allah

(membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak

berzina, barang siapa yang melakukan t/ang demikian ifu, nisa5n

ia mendapat (pembalasan) dosa(n5n)." (Qs. Al Furqaan [25]: 68)'

Dan firmanNya,

uifii'1 frafr {Y't},A C$i c;W-,$
/a-

),*)

"Katakanlah: 'Hai hamba-hamba-Ku Wng melampaui baks

terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berpufus asa dari

rahmat Allah'," (Qs. Az-Zumar [39]: 53).

Abu Muhammad berkata: Ayat pertama lengkapnya

adalah sampai dengan redaksi ayat' "Dengan kebaiikad' (Qs' Al

Furqaan [25]: 70i), sedang ayat yang kedua adalah sampai redaksi

ayat,,sesungguhnya Altah menganpuni dosa-dosa semuanya."

(Qs. Az-Zumar [39]: 53). Ayat ini tidak bisa duadikan huijah oleh

mereka, tetapi justru bantahan buat mereka, sebagaimana yang

akan kami jelaskan nanti, insya Allah.

Sedangkan tentang firman Allah, tL fi*4 'u'-$i- ,i;

3L iC, A1 i!r\tf4 " Katakanlah kepada orang-orang vang

kafir itu, 'Jika mereka berhenfi (dari kekafirannya), niscaya Allah

akan mengampuni mereka tentang dosadosa mereka yang sudah
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lalu," (Qs. Al Anfaal [8]' 38), maka memang benar demikian dan

inilah pendapat yang kami anut. Kami tidak menyelisihi mereka

berkaitan dengan ayat ini. Ini bukanlah masalah kami. Yang

menjadi masalah kami adalah, apakah perburatan dosa yang telah

dilalekan sebelumnyra wajib dihukum had atau Udak?. Dalam ayat

ini fidak menunjukkan hukum tersebut sarna sekali, baik

berdasarkan nash N Qur'an atau Sunnah. Dan orang yang

bertobat dari golongan kami diampuni. Ma'iz diampuni, Al

Ghamidiryah dan Al Juhainiyyah juga diampuni, akan tetapi

ampunan Allah tersebut tdak menggugurkan hukuman had

mereka yang wajib diterapkan di dunia. Yang gugur hanyalah siksa

di akhirat saja berkat ampunan Allah &. Dan hukuman had tidak
gugur dari mereka berdasarkan keputusan Rasulullah $, meskipun

beliau mengetahui bahwa mereka telah diampuni. Beliau tetap

menerapkan had ana pada mereka yang notabenenya telah

diampuni oleh Allah &.

Rasulullah $ mendera Misthah bin Utsasah dalam kasus

qadaf, padahal ia ikut perang Badar dan telah diampuni. Beliau

juga mendera An-Nu'man dalam kasus l<hamer, padahal ia ikut
perang Badar dan telah diampuni. Umar rg juga mendera

Qudamah bin Mazh'un di hadapan para Sahabat, padahal ia ikut

perang Badar dan telah diampuni. Semua ini berkaitan dengan

kasus khamer. Meskipun pelakunya dinyatakan telah diampuni,

tetapi ia tetap dihukum had, padahal ia ikut perang Badar dan

telah diampuni. Jadi, jelas sudah bahwa ampunan Allah & tiaat

menggugurkan hukuman had yang wajib di dunia. Barangsiapa

menyelisihi hal ini dan mengatakan, bahwa tobat menggugurkan

hukuman had, mal<a rh telah menyelisihi Rasulullah $. Kami telah
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membahas masalah ini secara panjang lebar sebelum pembahasan

ini dalam bab-bab khusus.

Sedangkan berkaitan dengan firman Allah &, 'F+ i;-;;

A Xg " Elarangsiapa diantam kamu mengambil mereka meniadi

pemimpin, maka saungguhrya onng ifu termasuk golongan

mereka'' (Qs. Al Maa'idah [5]: 51), maka ayat ini tidak bisa

dijadikan hujjah oleh mereka, karena ayat tersebut tidak

menggugurkan had atas orang yang melarikan diri kepada kaum

kafir atau murtad. Ayat tersebut hanya menjelaskan, bahwa orang

murtad termasuk orang kafir. Hal ini fidak diragukan lagi oleh

setiap muslim.

Apabila mereka mengatakan, "Memang benar, karena ia

termasuk golongan mereka, maka hukumnya juga sama seperti

mereka-t'

Maka kami katakan kepada mereka, "Hal tersebut memang

jelas. Alasannya adalah, kita telah sepakat bahwa orang murtad

tidak diakui kemurtiadannya. Berbeda dengan orang musyrik Ahlul

Kitab yang diakui kekafirannya jika ia membayar iialah dengan

tunduk dan kerelaan hati. Menurut kalian iizph tidak boleh

diterima dari orang murtad dan perempuan murtad tidak boleh

dinikahi. Berbeda dengan perempuan musyrik Ahlul Kitab (yang

boleh dinikahil. Sembelihan orang murtad juga tdak boleh

dimakan, berbeda dengan sembelihan orang musyrik Ahlul Kitab.

Orang murtad juga tidak boleh dijadikan budak jika ditawan,

berbeda dengan orang musyrik Ahlul Kiab yang boleh diiadikan

budak jika ditawan. Kalian mengakui batilnya giw kalian yang
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rusalq narnun kalian tidak mengakui jika orang murtad ifu di-qig*
kan dengan orang lrafr (asli) dalam hal-hal tadi. Jika demikian

halnya, maka kalian juga tidak boleh meng-qi5n*l<an mereka

dalarn masalah gugumya hukuman had.Hal ini lebih hati-hati bagi

qW kalian. Jadi, jelas bahun dalam masalah ini mereka tidak

memiliki acnan; baik dari Al Qur'an, atau Sunnah, atau juga qW.
Idak ada yang dfiadikan pElangan oleh mereka sarna sekali. -

HanF kepada Allah kami memohon taufik.-

Jadi, benar bahwa firman Olluh,h fi$ '& i;- ;;
"Elarangsiapa dianbra l<amu mengambil mereka menjadi

pemimpin, maka orang ifu termasuk

merel<a," (Qs. ru Maa'idah [5]r 51) berlaku secara zhahir-nya,

bahwa orang murtad termasuk golongan orang-orang kafir. Ini

adalah kebenaran yang tidak diperselisihkan oleh dua orang Islam.

Apabila mereka mengklaim adanya ijma', bahwa orang

murtad fldak boleh diterima jizph darinya; tidak boleh dimakan

sembelihannya dan tidak boleh dijadikan budak ftila ditawan),

maka ini menunjukkan kebodohan atau kedustaan mereka. Karena

telah sah dari sebagian ulama salaf, bahwa jizyah dipungut dari

mereka. Diriwayatkan pula dari sebagian fuqaha, bahwa boleh

memakan sembelihannya jika ia kembali ke agama Shabi'ah.

Abu Hanifah dan para pengikutrSn mengatakan, "Apabila
peremptran murtad pergi ke negara kafir, maka ia boleh ditawan

dan dijadikan budak, tetapi tidak boleh dibunuh, meskipun ia dari

Bani Hasyim atau Absyami567ah."
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Hammam menceritakan kepada kami, hnu Mufanij

menceritakan kepada kami, hnu Al A'rabi menceritakan kepada

kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, AMurrazzaq

menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, dari Simak bin Al Fadhl:

Bahwa salah seorang pegawai Umar bin Abdul Aziz menulis swat

kepada Umar bin Abdul Aziz tentartg seorang laki-laki yang masuk

Islam lalu murtad. Maka Umar bin Abdul Azu membalas suratrya

dengan menulis, "Tanyakan kepadanya tentang syariat Islam. Jika

ia telah mengetahuinya, tawarkanlah Islam kepadanya. jika ia
menolak maka tebaslah lehemya!. Sedangkan iika ia belum

mengetahuinya, maka tetapkanlah iizyah yang besar padanya dan

biarkan ia hidup."

Ma'mar berkata: Sekelompok orang dari penduduk Al

Jazirah mengabarkan kepadaku, bahwa ada bebempa orang yang

masuk Islam lalu tidak berselang lama, setelah ifu mereka murtad.

Maka Maimun bin Mihran menulis surat kepada Umar bin AMul

Aziz yang isinya menanyakan tentang status mereka. Maka Umar

bin Abdul Aziz membalas suratnya dengan mengatakan, uTolaldah

jizyah dari mereka dan tinggalkan mereka!." Pendapat yang sama

juga diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab.

Abu Muhammad berkata: Sementara tentang hadits

Amr bin Al Ash; maka itu merupakan bantahan yang paling telak

unfuk mereka, karena di dalamnya disebutkan bahwa Nabi S
menyamakan antara Islam, Hijrah dan Haji, dimana masing-

masing darinya bisa melebur dosa-dosa sebelumnya. Mereka tidak

berselisih pendapat, bahwa Haji tidak menggugurkan hukuman
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had yang dilakukan seseorang sebelum menunaikan Haji dan

sebelum ia bertobat yang waktr.rrya belum berselang lama.

Sungguh merupakan kebatilan jika mereka bertindak sesuka

hati berkaitan dengan hukum Allah yang disampaikan melalui lisan

Rasulullah $, dimana mereka menafsirkan saMa Nabi $, Lf

'^ri 6 'eX isli 'saungguhn5n Islam menghancurkan

(menghapus) dosadosa sebelumn5n,' bahwa Islam menggugurkan

hukuman had yang dilakukan seseorang sebelum masuk Islam,

sementara Haji dianggap tidak menggugurkannya. Padahal dua hal

tersebut diriwayatkan dari Nabi $ secara sekaligus. Hadits ini

adalah bantahan terhadap pendapat mereka dalam masalah ini,

karena Rasulullah $ men3ntakan, bahwa Islam menghapus dosa-

dosa sebelumnya, hi;rah menghapus dosadosa sebelumnya dan

haji juga menghapus dosadosa sebelumnya. Mereka mengatakan,

"Sesungguhnya kembali kepada kekafiran menghapus hukuman

had yang wajib yang dilakukan sebelumnya, karena meng-qiya*

kan kekafiran atas Islam. Begifu pula hijrah kepada syetan dan

pergr ke negeri kafir, menghapus hukuman Hudud

sebelumnya lantaran hal tersebut di-qi5n*l<an dengan hijrah

kepada Allah & dan negeri Islam." Akan tetapi menumt mereka,

haji tidak menghapus dosadosa sebelumnya. Sungguh ini

merupakan sikap menentang Rasulullah $.
Sementara tentang hadits Umar; di dalamnya tidak dibahas

tentang berlaku atau gugumya had, akan tetapi hanya membahas

tentang ampunan.

Kami katakan, bahwa ampunan Allah @ terhadap dosa

tidak menggugurkan hukuman hadyang wajib diterapkan lantaran
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dosa tersebut, kecuali jika ada dalil dan ima' sah yang

menggugurkannya, dan ihr hanya berlaku pada kafir harbi yang

masuk Islam sejak awal.

Kami katakan bahwa Islam; hijrah yang benar kepada

Allah & d*, Rasul-N5ra dan haji mabmr menghapus dosa-dosa

sebelumnya. Dan sifat Islam yang baik, hijrah yrang benar dan haji

yang baik adalah jika pelakunya bertobat dari semua dosa yang

telah dilakukan sebelumnya.

Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan kepada kami oleh

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid; Ibrahim bin Ahmad

menceritakan kepada kami, Al Farbari menceritakan kepada kami,

Al Bukhari menceritakan kepada kami, I&allad bin Yahya

menceritakan kepada kami, Sufuan bin Manshur dan Al A'masy

menceritakan kepada kami, dari Wa'il dari Abdullah bin Mas'ud,

bahwa ia berkata: Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah $,
'Apakah kami akan dihukum atas dosa-dosa yang kami lakukan

pada masa Jahili5ryah?.' Nabi menjawab, iJ Pllli e',pi U

fiii ):t\tr'bi3tuli ,; ici 'i.t lgyruaiit e ,W Lt vtt-
"Bamngsiapa berbuat kebaikan dalam Islam (masuk Islam dengan

baik) maka ia tidak akan dihukum atas dosadosa Wng
dilalatkannya pada masa Jahilgyah, dan bamngsiapa yang berbuat

buruk dalam Islam maka ia akan dihukum atas dosa'dosa yang

perbma dan dosa4osa tnng terakhir."

Abu Muhammad berkata: Yang dimaksud berbuat baik

dalam Islam (masuk Islam dengan baik) adalah, bertobat dari
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semua dosa yang telah dilakukan pada masa kekafiran. Adapun

orang yang terus menerus melakukan kemaksiatan, maka ia tidak
dianggap masuk Islam dengan baik, tetapi justru dianggap masuk

Islam tidak dengan baik. BeSitu pula orang yang Udak

meninggalkan larangan Allah @, maka tidak dianggap berhijrah

dengan baik. Begitu pula setiap orang yang telah menunaikan haji
tetapi ia tetap berbuat maksiat, maka ia bukan haji yang mabrur. -

Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

2L7L. Masalah' Permintaan Tobat Dalam Hudud dart

ndak Memenjarakan Pelakunya.

Hammam menceritakan kepada kami, lbnu Mufarrij
menceritakan kepada kami, hnu Al A'rabi menceritakan kepada

kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq

menceritakan kepada kami, hnu Juraij menceritakan kepada kami,
ia berkata: Aku menyaksikan AMul Aziz bin Abdullah mendera

seoreng laki-laki dalam kasus kebohongan. Setelah ia selesai

mendera orang tersebut, Abu Bakar bin Abdunahman bin
AMullah bin Rabi'ah berkata kepadanya, "Seharusnya ia disuruh

bertobat". Maka Abdul Anz berkata kepada orang yang telah
didera, "Bertobatlah!.'Maka aku menduga, bahwa ia mengatakan,

"Aku bertobat kepada Allah.'

Ibnu Juraij berkata: Sebagian ulama Madinah mengabarkan

kepadaku, mereka tidak berselisih pendapat, bahwa orang yang

melakukan perbuatan kaum Nabi Luth (homoseksual) atau berzina

atau melakukan kebohongan (memfitrah dsb) atau minum khamer
atau mencuri atau melakukan Hirabah harus disuruh bertobat.
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Abdurrazzaq berkata: Abu Bakar mengabarkan kepadaku

dari beberapa periwayat dari Ibnu Al MusaSyab, bahwa ia berkata,

"Sunnah dalam hukuman had adalah bahwa pelakunya harus

disunrh bertobat jika telah dihukum dera."

Sa'id bin Al Musayyab berkata: Apabila seseorang

mengatakan, "Aku telah bertobat," tetapi ia tidak diridhai, maka

kesaksiannya tidak diterima.

k li(cj|'-ci{ii 6g5;;. r4f.tiW

Abu Muhammad berkata: Pendapat inilah yang kami
pilih, karena tobat merupakan sesuatu yang diwajibkan Allah &
kepada setiap orang yang melakukan dosa. Disamping ifu, anjuran

bertobat wajib dilakukan setiap oftmg Islam.

Allah S berftrman,

"&: * (#'ci it Jyrjl Gir'. o-ri W.
na 1zu,sirj:+ ?b$t'&q#'&;

tii6 G\ 3j3jfi #; tu fi 6 # e,i

"Hai orang-onng tnng beriman, bertobatlah kepada Allah
dengan taubabn nasuhaa (bubat 5nng semutni-muminSn). Mudah-
mudahan Rabbmu akan menutupi kqalahan-kqalahanmu dan
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memasukkanmu ke dalam jannah t/ang mengalir di bawahnya

sungai-sungai, pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan

orzng-oftng mul<nin yang bersama dia; sdang caha3n mereka

memanar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil

mereka mengahl<an: 'Ya Rabb Kami, sempumakanlah bagi kami
cahaya kami dan ampunilah kami; SesungguhnSn hgkau Maha

Kuasa atas segala sesuatu." (Qs. At-Tahriim [66]: 8).

Apabila terus menerus melakukan dosa diharamkan

menurut ijma'l<aum muslimin, maka tobat dan meninggalkan dosa

hukumnya diwajibkan menumt ima'kaum muslimin. Para ulama
tidak berselisih pendapat dalam masalah ini. Allah S berfirman,

*13|L;;JG 
*K+U+;,EJLd

"Serulah kepada lalan Tuhan-mu dengan hiknah
dan pelajaran tnng baiV' (Qs. An-Nahl IL6]r. 1251.

Allah & irgu berfirman,

*ifi;ik' # 1y5i6 "fi-&#;
6;g51 ? 4 j i"f.,'S ct 

-ofij
uDan hendaHah ada di antam l<amu segolongan untat yang

menyeru kepada kebajikan, menyruh kepda gng ma'ruf dan

mencegah dari Snng munkar; merekalah oftngaofiing $ng
bentntung." (Qs.Aali Imraan [3]: 104).

AlMuhalla - EI



Abu Muharnnrad berkata: Mengingat tobat merupakan

sesuafu yang diwajibkan Allah & dan menrpakan sestrafu yang

baih maka setiap mr.rslim wajib mengajak unhrk bertobat, hal ini

berdasa*an dalildalil yang telah kami sebutkan. Menyunrh orang

png berdosa bertobat sebelum diterapkan hukuman had atasnya

adalah wajib , ini berdasarkan firman Allah &,

fi:e{#6Lr&'.t4
'Dan l<amu kepda ampunan dari Tuhanmu,"

(Qs. Aali Imraan [3]: 133).

Bersegera melakukan perbuatan png wajib adalah wajib.

Apabila Imam atau orang png hadir tidak menyuruhryTa bertobat

sampai diterapkan had padarrya. maka orang yang berbuat dosa

hanrs disuruh bertobat setelah dihukum .6ad -sebagaimana 5nng
telah kami jelaskan-. Apabila ia fidak bertobat, lalu diterapkan

hukurnan had padartya. maka ia hanrs disunrh bertobat. Jika ia
mau bertobat, maka ia hanrs dilepaskan dan tidak perlu ditahan,

karena ia telah mengambil hak Allah darinSn yang tidak ada hak

lagi selain itu. Namun iika dilakukan lebih dari itu, maka hal
tersebut menrpakan pelanggaran terhadap hukum Allah & y*S
ditraramkan.

2172- Masalah' Abu Muhammad berkata: Apabila

seseormg yang bertuat dosa mengatakan, "Aku tdak akan

bertobat," maka ia telah melalqtkan kemungkaran dan wajib

dihukum bbir, sebagaimana lang akan kami uraikan dalam
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pembahasan Ta'zir, insya Allah. Hal ini juga berdasarkan sabda

Nabi $,

,7tLL,r )\ t\ f$b 6e'e,sf ,,y
u;i ,#W lLY ,l;t*;,;W-"jLY

,t;Yi 3*l
" Bamngsiap melihat kemungkann, hendakkh ia

merubahn5n dengan bngannSa jika mampu. Jika ia frdak milnpu,

hendaklah ia merubahnjn dengan lidahnya. Jila ia frdak marnpu,

hendaHah ia merubah dengan hatinSn, dan itu adalah selemah-

iman."

Orang tersebut harus didera seterusnya sampai mati jika ia

menyatakan dengan tegas tidak akan bertobat. Apabila hukuman

tersebut menyebabkannya tewas, maka ifu adalah hukuman Allah

yang benar. Dan tidak ada sanksi apapun bagi eksekutor hukuman

tersebut karena ia telah melakukan hrgasnya dengan baik.

Allah S berfirman,

,#n
"Tidak ada jakn sdikitpun untuk men5nlahlan oftng'

omng tnng berbuat baiP' lQs. At-Taubah [9]: 91).

Sementara jika ia diam dan tidak mengatakan, 'Aku akan

bertobat," dan tidak pula mengatakan, "Aku tdak akan bertobat,"

maka ia harus ditahan dan disuruh bertobat lagi setenrsnln sampai

iiyc,
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ia mengatakan akan bertobat. Jika ia telah mengatakannln, maka

ia harus dilepaskan.

Alasanntp adalah, bahwa ia telah tqtul<ti bertuat dosa dan

wajib bertobat, sementara tobatryn tersebut tidak dapat diketahui

kecr.rali dengan ucapan. Apabila ia belum mengatakannp dan

tetap pada perbuatannya itu, maka bisa jadi ia tobat dalam hatinya

dan bisa jadi ia tidak tobat. Apabila dua kemungkinan ini bisa

terjadi, maka tidak boleh menderanya, karena ia tidak melakukan

kemungkaran png dapat dibukfikan. Namun ia juga fidak boleh

dilepaskan, karena ia tetap wajib diajak bertobat sampai mau

bertobat.-Hanya kepada Allah kami mernohon taufik.-

Begrtu pula jika ia bertobat lalu melakukan d*a lag. Dalam

hal ini ada dua hadits mutsl dari Rasulullah &i yang

menyebutkan, bahwa penori tehp diminta bertobat setelah

tangannSa dipotong.

Hammam menceritakan kepada kami, hnu Mufarrij

menceritakan kepada kami, hnu Al Arabi menceritakan kepada

kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq

menceritakan kepada kami, dari hnu Juraij dan Sufuan Ats-Tsauri

serta Ma'mar. hnu Jurarj dan Sr.fi7an meriwa5atkan dari Abu

I(hashfah, dari Muhammad bin Utsman bin Tsauban. Ma'mar

berkata: Dari Alrytrb As-Sikhfilnni. Ayyrb dan hnu Tsauban

berkata: Seorang laki-laki yang menanri mantel dan dibawa kepada

Nabi $, lalu dikatakan kepada beliau, "Orang ini tdah mencuri."

Nabi $ bersaMa, 'Aku fidak menduganya demikian, apakah

engkau mencuri?." Laki-laki tersebut menjawab, Ya,' Nabi

bersaMa, 'Pergilah kalian dan potonglah tangannSp! lalu tahanlah
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darahnya (agar tidak tenrs keluar), kemudian bawalah kepadaku,'

taki-laki tersebut menjawab, "Aku bertobat kepada Allah," Nabi

bersabda, "Ya Allah, tedmalah tobattya!."

Diriwayatkan pula dengan sanad yang sama sampai kepada

AMurrazzaq; dari Ma'mar dari hnu Al Munkadir, bahwa Nabi $
memotong tangan seomng laki-laki lalu menyrruh agar darahnp

di-cos (ditempeli besi panas agar tidak tenrs keluar), lalu beliau

bersabda kepadanya, "Bertobatlah kepda Allah!,u Laki-laki

tersebut berkata, 'Aku bertobat kepada Allah &," Nabi $
bersabda, qG ols V ,b of .16r ,tUii'o:4'6hi rit O.lrl"lr !t
fijC*r. "*t*sgrrhrt prutri itu jika bngwnSa dr*;; ,*,*
bngan tercebut al<an jatuh ke Nmka. Jila ia mengwlanginya,

mal<a ia akan mangilrutiryn, sdangkan jika ia Moht ia

meminb bngan tMut kembali kepdarya.'

AMurrazzaq trerkata: ArH "Isbqnlala" adalah minb
kembali kepadanln.

Abu Muhammad berkata: Dua hadits ini mutl
sehingga tidak bisa dfadikan hujjah. Yang dapat diiadikan huii,al,

adalah nash-nash lnng telah kami s€fut sebelumnya. lGrni

menyebut dua hadits ini agar orangorang gang udak terkecoh

dengan meniadikan keduanya s€bagai dalil tentang perrnintaan

tobat setelah pemotongan tangan. -Harqp kepada Allah lcrni
mernoho,n tauftk.-
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2173- Masalah: Tentang melakukan uii coba pada

hukuman had dan lainnya (hukuman percobaan) dengan mendera

atau perfara atau ancaman.

Ali trerlrata: Tidak boleh melalarkan uji coba dalam salah

satu dari hukuman had; bafl< dengan mendera atau penjara atau

an@rnan, karena hal tersebut tidak diwajibkan dalam Al Qu/an
atau Sunnah atau ijma'. Tidak boleh pula mengambil ajaran agama

keorali dari tiga sumber tersebut. Bahkan Allah S melarangnya

melalui lisan Rasululluh # dengan sabdanya,

'€'i:i:$ &t?1rt'Ett?t €,6:
6

o!

:rrju)g''6y,ti$6,

tz

?tr
"Saungguhnya darah, harb, kehormatan dan kulit kalian

hanm abs kalian."

Allah $ mengharamkan kulit dan kehormatan. Maka tidak

boleh mendera seorang muslim atau mencelanya kecuali dengan

alasan lnng benar; yaitu yang telah diwajibkan oleh Al Qur'an dan

Sunnah. Allah & juga berfirman,

nMaka berjalanlah di segala penjurunya dan mal<anlah

sebagian dari rezeki-Nya," (Qs.Al Mulk [57]: 15).
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Seseorang tidak boleh melarang seorang muslim berjalan di

muka bumi dengan memenjarakannya tanpa alasan yang benar;

yaitu yang telah diwajibkan oleh Al Qur'an atau .9unnah yang

shahih.

Sedangkan orang yang sebelumnya memiliki hak tetapi ia

mencegahnya, maka ia telah berbuat zhalim dengan meyakinkan,

sehingga ia wajib didera tems menerus sampai ia mengeluarkan

sesuatu yang ada padanya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi 'S,

"hnngsiap di antam kalian melihat kemungkaran,

hendaHah ia merubahn5n dengan bngann5n jika mampu."

Nabi $ menyrruh unttrk menerapkan hukuman dera

sepuluh kali atau kurang darinya dalam kasus yang tidak ada

hukuman hadnya, sebagaimana yang akan kami bahas dalam bab

Ta'zir. Hal ini hanya berlalar unfuk sesuatu yang telah terbukti ada

padanya atau ia mengetahui tempatrSn-

Sedangkan memaksa seseorang unhrk mengakui sesuafu

yang sebenamya dilakukan orang lain dan ia mengetahui pelaku

sebenam5n, maka hal tersebut tidak boleh dilakukan; karena hal

tersebut merupakan kesaksian, sementara menyembunyikan

kesaksian itu termazuk perbuatan fasik, karena Allah S berfirman,

G

,47y. 
"U9, @3- ;'r',"u13( \3* {i

nDan janganlah kamu (pra saksi) menyembunyil<an

persal<sian. Dan banngsiapa tnng menyembwyikanryn, maka

LWt )Ly*r:Hi6&'e 6L o"
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sxunggahnp ia adalah orzng tnng bqdoa hatintn." (Qs. Al
Baqarah l2l:2831.

Apabila orang tersebut dianggap fasik, maka perkataannya

tidak berlaku dan kesaksiannya pun tidak dapat diterima. Ia
dianggap cacat selarnanya jika tdak bertobat. Jadi, tidak boletr

mengancatn seseorcng atau menalart-nakutin5n, bahua ia akan

dibawa kepada oftmg zhalim yang akan menyilsanya. -Hanya

kepada Allah kami memohon taufik.-

Abu Muhammad berkata: Para ulama tidak berselisih

pendapat, bahwa hal tersebut haram dilakukan terhadap orang

l<afr dzimmi, sebagaimana diharamkan pada orang Islam. Apabila

ia didera sampai mengaku, maka berkaitan dengan hal ini ada

riwayat dari sebagian ulama salaf, yaihr hadits sebagai berikut,

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Ibnu

Mufanij menceritakan kepada kami, Qasim bin Asbagh

menceritakan kepada kami, hnu Wadhdhah menceritakan kepada

kami, Sahnun menceritakan kepada kami, hnu Wahb

menceritakan kepada kami, dari lbnu Abi Dzi'b, dari Ibnu Syihab:

Bahwa Thariq mengangkat Tsa'lab Asy-S9ami sebagai

penggantinya di Madinah. Pada saat ihr seseorang yang dihrduh

mencuri dibawa kepadanya. Maka Tsa'lab purn tenrs menderanya

sampai omng tersebut mengaku telah mencuri. [-alu ia mengirim

utusan kepada AMullah bin Umar bin Al l(haththab untuk

merninta fatwan5n. Maka Ibnu Umar menjawab, 'Uangan potong

tangannp sampai ia mengakui pertuatannya."
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Abu Muhammad berkata: Adapun jika yang jadi acuan

hanya pengakuannya, maka ifu bukanlah apa-apa, karena

menghukum berdasarkan pengakuan semata tidak diwajibkan oleh

Al Qur'an atau Sunnah atau ijmai Telah diriwayatkan secara

shahih, bahwa kulit dan darahnya secara pasti diharamkan,

sehingga tidak boleh menghalalkannya kecuali berdasarkan nash

atau ijma'. Apabila setelah ada pengakuan ada bukti kuat yang

menunjukkan, bahwa ia pelakunya tanpa ada keraguan lagi -
bahwa ia pelakunya-, maka wajib menerapkan hukuman had
padanya, dan bagi orang yang telah menderanya, maka wajib di-

qishash; baik ia penguasa atau orang lain, karena eksekutor telah

menderanya secara zhalim padahal orang tersebut tidak boleh

didera, hal seperti ini adalah perbuatan zhalim.

Allah S berfirman,

W e'iii Y ;+,, )$;bir!$ "# d'c* ;
"Oleh sebab ifu barangsiapa yang menyerang kamu, maka

seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmd' (Qs. Al

Baqarah 12\ 194\.

Meskipun ia wajib dihukum had, al<an tetapi hal tersebut

tidak menghalangi dilakukannya qishash terhadap orang yang telah

men-zhaliminya. Jadi, eksekutomya tetap wajib di-qishash. Begitu

pula yang dikatakan oleh Malik dan lainnya berkaitan dengan

pencuri yang dihukum percobaan lalu barang curiannya ketahuan;

dimana pencuri tersebut harus dipotong tangannya jika nilai

pencurian tersebut mewajibkan pemotongan tangan. Kecuali jika ia

mengatakan, "Seseorang memberikannya kepadaku. Aku
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mengaku karena aku telah didera,' maka ia tidak boleh dipotong

tangannya.

Abu Muhammad berkata: Pendapat tersebut benar

adanya dan inilah yang aku pilih. Sedangkan menganjurkan

kepada orang lrang menjadi tersangka agar mengakui

pertuatanryn tanpa ada an@tnan sampai ia mengakui

pertuatannln, maka hal ini sangat baik, bahkan perlu dilakukan,

sebagaimana lnng dilakukan Rasulullah &r, dimana beliau

menyuruh menangkap orang Yahudi yang dituduh meremukkan

kepala seorcng budak perempuan, setelah orang Yahudi tersebut

berada di hadapan beliau, ia ten-s diinterogasi sampai ia mengakui

perbuatanngra, lalu Nabi $ menyuruh agar melakukan qishash

terhadapnln.

Juga sebagaimana yang dilakukan Ali bin Abi Thalib ketika

memisahkan orang-orang yang ditrrduh melakukan pembunuhan,

lalu ia menrbisikkan sesuafu kepada salah seorang dari mereka,

kemudian orang tersebut membaca takbir dengan suara keras

hingga yang lainnya menduga, bahwa ia telah mengakui

perbuatannln, kemudian Ali memanggil yang lainnya dan

menanyakan kepadanya hingga orang tersebut mengaku, sampai

mereka sernua mengakui perbuatan mereka. Hal ini sangat baik,

karena tidak ada palsaan dan tidak ada hukuman dera.

Akan tetapi Malik menganggap makruh hal yang seperti ini,

meskipun pendapatrya temyata fidak beralasan. Karena di

dalamnya tidak ada perbuatan yang terlarang. Itu adalah bentuk

perbuatan sahabat yang tidak ditentang oleh para sahabat lainnya.
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Yang makruh adalah sebagaimana disebutkan dalam hadits

yang diriwayatkan kepada kami oleh Yunus bin AMullah; Ahmad

bin Abdullah bin Abdurrahim menceritakan kepada kami, Ahmad

bin l(halid menceritakan kepada kami, Muhammad bin

AMussalam Al Khusyani menceritakan kepada kami, Muhammad

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

Qaththan menceritakan kepada kami, Abu Hayyan Yahya bin

Sa'id At-Taimi menceritakan kepada kami, dari ayahnp dari Al

Harits bin Suwaid, dari AMullah bin Mas'ud bahwa ia berkata,

"Tidaklah ada perkataan yang dapat menolak hukuman cambuk -
baik satu cambuk atau dua cambuk- pada diriku di hadapan

penguasa kecuali aku akan mengatakannya."

Diriwayatkan dari Syraih bahwa ia berkata, "Penjam iht

makruh (terlarang), ancarnan ihr makruh, belenggu ihr makruh dan

dera (pukulan dengan cambuk) juga makruh."

Abu Muhammad berkata: Segala sesuahr png dapat

membaha5rakan hrbuh, atau harta, atau ancaman terhadap il*,
atau ayah, atau keluarga, dan saudara sesatna muslim adalah

makruh (terlarang), hal ini berdasarkan saMa Rasulullah #i,

i,"l[_ 13 i;,p;- y 
rrl1.i t ;f p-Jr

" arang Islam adalah audara bgi saama oftng Islam. ia

frdak boleh menzhalimirya dan tidak bleh menierurnuskann5m ke

dalam fuhaj/a;'
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Juga berdasarkan hadits 1nng kami riwayatkan dari jalur

perir*rayatan Al Bukhari; Musaddad menceritakan kepada kami,

Yahya -lbnu Sa'id Al Qaththan- menceritakan kepada kami, dari
Syu'bah, dari Qatadah, dari Anas, dari Nabi $ bahwa beliau

bersaMa,

8 t .u 1, 6 , 6t3_ t, gV*_e '€;ll br )
*

"Tidak beriman salah seorang dad kalian sampai ia
mencinbi saudaranSm, sebagaimana ia mencinbi dirin5a."

2L74. Dvlasalah, Kesaksian atas hukuman had.

Ali berkata: Muhammad bin Sa'id bin Nabat

menceritakan kepada kami, Abdullah bin Nash,r menceritakan

kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami,

Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Musa bin Mmwiyah
menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, dari

Sufuan Ats-Tsauri, dari Ali bin Kulaib, dari ayahnya, bahwa Ali bin

Abi Thalib menyrruh para saksi yang telah memberi kesalsian

terhadap penoui agar memotong tangannya.

Abu Muhammad berkata: Hal ini tidak wajib dilakukan,

karena hal tersebut tidak diwajibkan oleh Al Qur'an atau Sunnah
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yang shahih, akan tetapi taat kepada Imam atau Amir hukumnya

wajib. Apabila lmam atau Amir menyrruh para saksi atau selain

mereka memotong tangan pencuri, maka mereka wajib

mentaatinya. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik'-

Diriwayatkan pula dengan sanad lrang sama sampai kepada

waki': Israil menceritakan kepada kami, dari Jabir Al Ju'fi, dari

AsySya'bi tentang dua laki-laki yang memberi kesalsian terhadap

tiga orang yang dituduh mencuri. ia berkata, "Mereka hanrs

memotong tangannSa."

Ali berkata: Kami juga mengatakan pendapat yang sama'

Apabila dua orang saksi adil memberi kesaksian terhadap seribu

orang atau lebih, bahwa mereka telah membunuh, atau meno11.i,

atau melakukan hinbah, atau minum khamer, atau melalnrkan

qadzaf (menuduh zina), maka wajib menjahrhkan qishash atau

potong tangan, atau hukuman had laiwrya pada mereka semua'

meskipun hanln dengan kesaksian dua orang laki-laki- Tidak ada

bedanya antara kesaksian keduanya terhadap mereka selnua

secara sekaligus dengan kesaksian keduanp terhadap masing

masing dari mereka secara personal.

Abu Muhammad berkata: Apabila dua orang laki-lald

adil memberi kesaksian terhadap beberapa oftmg adil lainnya,

bahwa mereka telah melakukan beragam perbuatan png telah

kami sebutkan, sementara orang yang diberi kesaksian

mengatakan, nKami juga memberi kesalsian, bahwa mereka begini

dan begifu," ydifu melakukan perbuatan lpng sama, sebagaimana
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1nng dihrduhkan pada mereka, maka kesaksian orang-orang yang
telah dituduh terlebih dahulu tidak berlaku. Dan dalam hal ini wajib
menjatuhkan hukuman had pada mereka yang telah dituduh
berdasarkan kesaksian dua laki{aki yang adil yang telah memberi
kesaksian sebelumnya.

Alasannya adalah, karena orang-orang yang diberi
kesaksian telah batal keadilannya dan telah terbukti melakukan
pertuatan tersebut berdasarkan kesaksian dua orang adil lainnya,
sehingga mereka harus dihukum had, karena orang yang telah
terbukti melakukan perbuatan dosa yang ada hukuman hadnya,
atau melakukan sebagian dosa yang tidak ada hadnya, seperti
ghashab dan lainnya, maka ia dianggap fasiq dan cacat, sehingga
kesaksiannya tidak bisa diterima.

Apabila orang-orang yang diberi kesaksian telah bertobat
dengan benar, maka mereka bisa dianggap adil. Apabila demikian
halnya, maka dua kesaksian tersebut sama-sama dapat diterima
dan berlaku unfuk dua kelompok tersebut. Dua kesaksian tersebut
adalah kesaksian yang wajib diterima berdasarkan nash N eur'an
dan Sunnah yang meny-rruh menetapkan kesaksian orang-orcng
adil. -Hanyra kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Apabila dua kelompok sama-sama bersaksi safu sama lain
dan salah sah:nya tidak mendahului kelompok lainnya; baik di
hadapan hakim atau dalam dua akad di hadapan hakim yang
sarna, maka keduanp juga merupakan dua kesaksian yang sah.
Akan tetapi keduanya sarna-sama batal, karena salah safunya tidak
lebih utama dari yang lainnya. Jika kita menerima keduanya
sekaligus, sementara kita yakin bahwa kesaksian tersebut berlaku,
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maka kita hanya melaksanakan kesaksian orumg-orang fasik, sebab

masing-masing kesaksian tersebut memvonis fasik kelompok

lainnya dan melarang menerima kesaksian kelompok lainnya.

Jika kita menetapkan salah safu dari dua kesaksian

tersebut, maka kita telah melakukan ke-zhaliman, karena salah

satu dari keduanya tidak ada yang kuat berdasarkan nash atau

ijma'. Barangsiapa yang hendak menguatkan kesaksian mereka

dengan dua saksi png paling adil atau yang jumlahnlra paling

banyak, maka hal tersebut mempakan kesalahan, karena Allah &
dan Rasul-Nya sama sekali tidak mer,vajibkannya, begitu prt:o. iima'

umat Islam, terlebih lagi dalam menetapkan kasus semacam ini,

tenfu sarna sekali tidak diperbolehkan.

2175- Masalatrr Orang Srang memberi kesaksian tentang

perbuatan dosa yang ada hukuman hadnya setelah perbuatan

tersebut dilakukan.

Abu Muhammad berkata: Muhammad bin Sa'id bin

Nabat menceritakan kepada kami, Abdullah bin Nashr mencerita-

kan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami,

hnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Musa bin Muawilnh

menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami,

Mis'ar bin Kidam menceritakan kepada kami, dari Abu Aun -yaifu

Muhammad bin Abdullah Ats-Tsaqafi-' Umar bin Al l(haththab

berkata, "Barangsiapa memberi kesalrsian terhadap seomng laki-

laki atas pertuatan yang ada hukuman hadnya, padahal ia tidak

memberi kesaksian tersebut saat perbuatan tersebut dilakukan,

I
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maka ia hanya memberi kesaksian atas dasar kedengkian

(dendam).n

Ali berkata: Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada

kami, hnu Mufanil menceritakan kepada karni, Qasim bin

Ashbagh menceritakan kepada kami, hnu Wadhdhah mencerita-

kan kepada kami, Sahnun menceritakan kepada kami, hnu Wahb

menceritakan kepada kami, ia berkata: Telah sampai kepadaku

dari Rabi'ah, bahwa ia berkata tentang seorang laki{aki 1lang

berzrna setelah baligh; ketika kondisinya masih bodoh dan

pertuatan tersebut diketahui oleh beberapa orang yang adil, tetapi

mereka tdak melaporkan kasus tersebut, kemudian setelah

beberapa tahun ketika laki{aki tersebut menjadi baik, ia bertengkar

dengan seseoftmg lalu orang tersebut (yang bertengkar dengannya)

menuduhnya berbuat zina seraya mendatangkan saksi atas hal

tersebut dan laki-laki tersebut (yang dituduh) mengakuinla.

Menurubrya, laki-laki tersebut harus dirajam, karena hukuman.6ad

tidak gugur dari pelakunya meski telah berlalu dalam kurun waktu

lama dan ia telah menjadi orang baik.

hnu Wahb berkata: Yang dimaksud 'Shabahil adalah masa

setelah baligh kefika ia masih bodoh.

Abu Muhammad berkata: Abu Hanifah dan para

pengikuhrya berkata, 'Apabila empat laki-laki muslim yang adil;

dimana stafus mereka adalah orang yang merdeka, memberi

kesaksian atas perbuatan zina setelah perbuatan tersebut berlalu

beberapa lama, maka pelakunya tidak dihukum had.u
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Abu Yusuf berkata, nl-ama waktu tersebut adalah safu

bulan.u

Mereka juga mengatakan, "Apabila dua laki-laki muslim

merdeka yang adil memberi kesaksian atas kastr.s penorian setelah

perbuatan tersebut berlalu beberapa lama, maka pelakunya fidak

dipotong tangannya, hanya saja ia harus mengganti bamng yang

dituduhkan kepadanya, bahwa ia telah mencurinya-"

Apabila dua sal$i adil memberi kesaksian terhadap

seseorang, bahwa ia telah minum ftharner; apabila kefika ke-saksian

diberikan ada bau khamerpada orang yang dituduh atau ia sedang

mabuk, maka ia harus dihukum had. sedarrgkan iika kesaksian

tersebut diberikan ketika bau khatner telah hilang atau setelah ia

tidak mabuk, maka ia tidak perlu dihukum had. KeJo'nli jika orang-

orang membawanSn kepada Imam dari kota lain, lalu bau khatner-

n1a hilang atau mabuknla telah hilang di ialan, maka ia boleh

dihukum had

Apabila seseorang memberi kesaksian terhadap orang lain,

bahwa ia telah melalmkan qadzaf atau melukai orang lain, dimana

kesaksian tersebut diucapkan setelah perbuatan tersebut dilakukan

dalam jangka waktu beberapa lama, maka omng 1ang dituduh

tersebut harus dihukum had qadzaf dan hukuman atas tindakan

melukai tersebut.

Imam AsySpfi'i dan para pengikut serta ashab l<arrti

mengatakan, "Dia harus dihukum hd atas lnng
dituduhkan kepadanSn.'

Al Auza'i, Al-Laits dan Al Hasan bin Ha36rin iuga

mengatakan hal 3nng sama.

l
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Abu Muharnmad berkata: Sekarang kita akan
membahas tentang hukum orang 5ang melakukan perbuatan dosa
yang ada hukuman hadnya, maka apakah ia berdosa jika
menyembunyikan kesaksian atau ia boleh menyembunyikannya
(tdak berdosa)?.

Kami katakan: Sesungguhn5n Allah S berfirman,

"iLi'L,ifii't#V

uDan hendaHah kamu tqakl<an kqksian ifu karena
Allah;'(Qs. Ath-Thalaaq 1651 2l.

Allah & berfirman,

7t Cia>-r,iir. --K cr;.,# ss
"Dan skpal<ah yang lebih zhalim dari pada orang yang

menyembunyikan syahadah dari Nlah 5nng ada padanyd." (es. Al
Baqarah I2l:7401.

Allah & j,rgu berfirman,

,,*'e, -q &3- ;i 7 Gd)fi,y* { 1
"Dan janganlah kamu (pra saksi) menyembunyikan

petsakian. Dan banngsiapa yang menyembunyil<annya, maka
s*ungguhnya ia adalah oftng tnng bqdosa hatin5a.u (es. Al
Baqarah I2l:2831.

Allah $ berfirman,
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i&',cf;y$i.fiii AYr{;

"Janganlah saksi-sal<si ifu enggan (membei keterangan)

apbila merel<a dipnggil;' (Qs. Al Baqarah l2l: 2821.

Kami juga menernukan hadits yang kami riwa5ratkan dari

jalur periwayatan Muslim; Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada

kami, laits -yaihr hnu Sa'ad- menceritakan kepada kami, dari

Uqail, dari Az-Zuhri, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari

ayahnya bahwa Rasulullah $ bersaMa,

n,iA:;- \3 i[y;- y #j t';:t ipfr
, 6! o.. / ,/ t.
G f d) cdcz.-t> r, olll ok ^>l *c e os
c, .Lo !^)to. t, \.,.ai1^2 ro roz

l.I- 7S U 4;; ac'e t4 a;,tt Cf 4{, P f
/'o'

.yqtiy- il,r {fi W p n,yql
"Orang Islam adalah audara sesama oftng Islam. ia tidak

boleh menzhalimi dan menjentmuskann5n dalam kebinasaan.

krangsiap Wng membanfu kebufuhan audaran5n, maka Allah

akan memenuhi kebufuhann5n. Ehrangsiap yang menghilangkan

kqusahan dai seorang muslim, maka Allah akan menghikngkan

darin5n kesusahan pada hari Kamat. Banngsiapa menufupi aib

seorang muslim, maka Nlah al<an menufupi aibnim pada hari

Kiamat"



Abu Muhammad berkata: Selunfi nash ini wajib

digunakan. Setelah kami teliti, temSnta penggabungan nash-nash

tersebut tidak lepas dari salah sahr dari dua cara. Perbma adalah

mengkhususkan keumuman ayat-ayat tersebut dengan khabar
(hadits), sedangkan kedua adalah mengkhususkan keumuman

khabar tersebut dengan ayat-ayat tadi, karena yang harus

dilakukan adalah salah satu dari dua hal tersebut. Jika kita

mengkhususkan keumuman ayat-ayat tersebut dengan khabar yang

ada, maka yang berlaku adalah bahwa seluruh kesaksian harus

diterapkan dan harus diumumkan, kea.rali sesuafu yang termasuk

menutupi seorang muslim dalam salah safu hukuman had, mal<a

yang lebih utama adalah menutupinga. Sedangkan jika kita

mengkhususkan keumuman l<habar tersebut dengan ayat-ayat

sebelumnya, maka yang berlaku adalah, bahwa menuhrpi aib

seorang muslim merupakan perbuatan baik, kecuali yang berkaitan

dengan penerapan kesalrsian, maka itu hukumnlra wajib.

Kami pun meneliti dua hal tersebut, mana yang alasannp

paling kuat sehingga dapat diterapkan, karena tidak boleh

mengambil salah safunya, sementara yang lainnya disamakan, da.
juga tidak boleh mengambil keduanya sekaligus. Tanpa diragukan

lagi, bahwa yang benar adalah mengambil salah satunya.

Setelah kami teliti, temyata anjuran menutupi (aib) seorang

muslim dalam hadits tersebut tidak lepas dari dua alasan. Perhma

adalah, menufupinya dalam kasus kezaliman 5nng dicari seoftmg

muslim. Unhrk yang ini hulcrumnya wajib dan tidak sunah. Bahkan

hal ini seperti shalat dan zakat. Yang kdua adalah berkaitan

dengan dosa antam seorang muslim dengan Allah &.
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Tidak ada ulama Islam yang mengatakan, bahwa boleh

menuhrpi aib seorang muslim dalam kasus kezhaliman terhadap

sesarna muslim. Seperti orang png mengambil harta sesama

mnslim dengan hinbah (perampasan secara paksa) dengan

disaksikan oleh orang lain, atau memperkosa isterinya, atau

mencuri dan lain sebagainya. Unhrk hal ini wajib bagi setiap

mnslim melakukannya (membongkar ke-zhaliman tersebut) sampai

setiap barang yang diambil secara zhalim dikembalikan kepada

pemiliknya.

Setelah kami teliti hadits tersebut, temyata hadits tersebut

hanya bersifat anjuran dan bukannya meurajibkan. Berdasarkan

hadits tersebut, secara zahir seseorang memang harus menutupi

aib seorang muslim atas pertuatan yang ada hukuman hadnya,

selama ia tidak ditanya tentang kesaksian itu sendiri. Akan tetapi

jika ia ditanya tentang hal tersebut, maka ia wajib memberikan

kesaksian dan tidak menuhrpinya. Jika ia menutupinya, maka ia

durhaka kepada Allah &.

Jadi, hadits tersebut sesuai dengan ayat-ayat di atas. Dan

bahwasanya seseorang memang memberikan kesaksian karena

Allah, dan haram menyembunyikannya. Ia hanya dianggap zhalim

jika disunfi memberi kesaksian tetapi tidak memberikannya. Akan

tetapi jika ia tdak disuruh, maka Udak demikian halnya,

sebagaimana firman Allah &,
G.

i&lYfiyir',i3i eY-{;

"Janganlah salcsi*aksi ifu enggan (memberi keterangan)

apbila merel<a dipanggil;'(Qs. Al Baqarah t2lz 2821.

I
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Kemudian kami menelifl hadits dari Rasululluh # yang

diriwayatkan kepada kami oleh Hammam; Abbas bin Ashbagh

menceritakan kepada kami, Muhammad bin AMul Malik bin
Aiman menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Muhammad
menceritakan kepada kami, Yahya bin Ya'mur menceritakan

kepada kami, hnu Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm
menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Abdullah bin Amr
bin Utsman, dari Abu Amrah Al Anshari -lraitu Abdurrahman bin
Zaid bin Khalid- bahwa Rasulullah $ bersabda,

'Maukah kuberitahukan kepada kalian tenbng sebaik-baik

saki? yaifu orang Wng dabng dengan memberi kesaksian

sebelum dimink atau memberi kaaksian sebefum diminta."

Abu Muhammad berkata: Hadits ini berlaku umurn

untuk semua kesaksian; baik dalam hukuman had atau selan had.

Kami juga membaca firman Allah &,

trj ;t .,1'4, W{;U'u;i;r,.r3,9 Wi t ii q&
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"Wahai orz,ng-oftng tang beriman, jadilah karnu orang

tnng benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah

biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu-bapak dan kaum

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

Dalam alnt ini, Allah & menyatakan, bahwa wajibnya

seseorang memberi kesaksian hukumnya sornd; baik terhadap diri

sendiri, atau kedua orang fuanya, atau kerabatnya, atau orang-

orang jauh (yang bukan kerabat). Berdasarkan nash-nash ini,
seseorang boleh tidak memberi kesaksian jika ia tidak diminta -
baik untuk hukuman had atau lainnya-. Akan tetapi jika ia diminta,

maka ia harus memberikannya -baik unfuk hukuman had atau

lainnya-, dan bahwasanya jika sqseorang memiliki kesaksian

terhadap orang lain yang tidak diketahui oleh orang yang diberi

kesaksian, maka ia harus memberitahukan kepadanya. Hal ini
berdasarkan saMa Rasulullah $,

'Agama adalah nasehat" Maka beliau ditanya, uUnhrk

siapa, wahai Rasulullah ?u Nabi menjawab, 'Unfuk Allah,

KitabN5a, imam-imam kaum muslimin dan orang-orang awam."

Apabila orang png diberi kesaksian minta kepada orang

yang memiliki kesaksian, maka orang tersebut harus memberi

kesaksian, hal ini sebagaimana firman Allah & yur,S telah kami

sebutkan sebelumnya;

*Y.:*rW:!
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"Janganlah saki-saksi ifu enggan (membei

apabila mereka dipanggil;'(Qs. Al Baqarah l2l:2821.

Sementara jika ia tidak diminta, maka ia Udak wajib

memberi kesaksian. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

Orang yang memiliki kesaksian zina atas seseorang, lalu

orang yang berzina tersebut dituduh zina oleh orang lain,

kemudian orang yang menuduh zina tersebut (melakukan qadzafl

hendak dihukum qadzaf maka orang yang memiliki kesaksian

harus memberikan kesaksiannya; baik ia diminta atau tidak; baik

orang yang melakukan qadzaf tersebut meng atau tidak.

Dalam kondisi tersebut ia berdosa jika tidak memberi kesaksian.

Hal ini berdasarkan firman Allah &,

uDan tolong-menolonglah kamu dalam (mengeiakan)

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat

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

Juga berdasarkan saMa Rasulullah #i,

'.*;{;- t3 iap:- v puji | ?i ir;f r

"Orang Islam adakh saudara hgi saarna oftng Islam. ia

tidak boleh menzhaliminSn dan tidak boleh menjerurnuskann5a ke

dalam bahaym."

is st; ;{ {F ifie ${,r^G "4i iF wr:'S
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Dan juga berdasarkan sabda Rasulullah $,

6';$'):t'bk qJb'r)G|'Hi

" Tolonglah s€ndanmu; baik 5nng bertuat zltalim abu

didzalimi.n

Yang demikian ini adalah jika ia memberi kesaksian yang

benar sesuai yang dituduhkan pada pelaku zina dan dalam rangka

membantu tegaknya hukuman had dengan benar tanpa berbuat

zhalim serta menolong dalam kebaikan dan tals /a. Sebab, jika ia

tidak melakukannp, maka ia telah melakukan perbuatan tolong-

menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, ia pun juga

telah berbuat zhalim lantaran menjerumuskan seseorang dalam

pe6uatan zhalim, Oleh karena ifu, jika ia membiarkannya, maka

orang gnng menuduh zina ihr akan dihukum dera tanpa alasan

yang benar.

Mereka menyebut hadits 5rang diriwa5ntkan kepada kami

oleh Yusuf bin AMullah dan 5nng lainnya, mereka mengatakan:

Muhammad bin Al Jasur menceritakan kepada kami, Qasim bin

Ashbagh menceritakan kepada kami, Mutharrif bin Qais

menceritakan kepada kami, Yahya bin Bukair menceritakan

kepada kami, Malik bin Anas menceritakan kepada kami, dari

Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Sa'id bin Al Musayyab, ia berkata:

Seorang laki-laki dari Aslam datang menemui Abu Bakar Ash-

Shiddiq lalu berkata, "Sesungguhnya si fulan telah berzina," Abu

Bakar berkata kepadanya, uApakah engkau telah menceritakan hal

ini kepada orang lain?.' Laki-laki itu menjawab, "Belum." Abu

Bakar berkata, 'Bertobatlah kepada Allah dan tutupilah (aibnya)
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dengan tutup (Snng diberikan) Allah, karena sesungguhnya Allah
menerima tobat dari hamba-hamba-Nya.,' Akan tetapi rupanya
orang tersebut tidak tenang, sehingga ia menemui umar bin Al
I(haththab lalu mengatakan kepadanya, sebagaimana yang
dikatakan kepada Abu Bakar. Maka umar pun mengatakan seperti
yang dikatakan Abu Bakar. Akan tetapi ia tetap tidak tenang,
sehingga ia pun menemui Rasulullah $ dan berkata,

"Sesungguhnya si fulan telah berzina." sa'id berkata lebih lanlut,
Maka Rasulullah S berpaling darinya berkali-kali. Kemudian

setelah orang tersebut banyak mengatakan beliau, beliau pun
mengufus seseorang kepada keluarga orang yang difuduh, lalu
beliau bertanya, 'Apakah ia sakit atau grla?.u Orang-orang
menjawab, uTidak.u Beliau bertanya lagi, ,Apakah ia perjaka atau
duda?," Mereka menjawab, *Duda,u Maka Rasulullah $ menyuruh

agar orang tersebut dirajam.

Sa'id berkata: L-alu Rasulullah $ bersabda kepada laki-laki

dari Aslam tersebut yang bemama Huzal, useandainya engkau
menutupinya dengan kain sarungmu, maka itu lebih baik bagimu."

Yahya berkata: Lalu aku menufurkan hadits ini di majelis
yang di dalamnya terdapat Yazid bin Nu'aim bin Huzal Al Aslami.
Maka Yazid berkata, "Huzal adalah kakekku dan hadits tersebut
benar adanya."

Ali berkata: HadiS tersebut Murcat, karena Sa'id tidak
meriwayratkannya secara musnad, Yazid bin Nu'aim pun demikian.
Hadits mutsalfrdak bisa dijadikan hujjah, sekalipun hadits tersebut
pl'an musnad, maka ia hanya menjelaskan bahwa menufupi aib
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seorang muslim dan tidak memberi kesaksian itu lebih utama. Hal

ini berdasarkan pokok pendapat kaum yang membolefikan qitns

jika mereka mengakuinya. -Hanya kepada Allah kami memohon

taufik.-

2L76. Masalah' Kesaksian para saksi yang berbeda

dalam hukuman rlad

Abu Muhammad berkata: Apabila mereka memberikan

kesaksian yang berbeda, maka harus diteliti terlebih dahulu. Kami

berpendapat, bahwa setiap kesaksian yang telah diberikan dan .

wajib dilaksanakan hukumannya, maka semua kesaksian tambahan

dinlntakan tidak berlaku, dan perbedaan mereka tidak berdampak

apa-apa pada kesatcsian 5nng telah sah, sebagaimana diamnya

mereka juga tidak berpengaruh terhadapnya. Sedangkan segala

sesuafu yang menyebabkan kesaksian ifu tidak sempulna kectrali

dengann5n, maka itulah yang dapat dirusak dengan perbedaan

mereka. Apabila ada empat laki-laki adil telah bersaksi atas kasus

zina 5nng dilakukan seorang laki-laki dengan perempuan asing

tnng bukan istinya) tanpa ada keraguan pada mereka, lalu

mereka berselisih pendapat tentang tempahrya, atau waktunya,

atau perempuan yang dizinahi, dimana sebagian mereka

mengatakan uKemarin ia berzina dengan wanita berkulit hitam,"

sementara sebagian lainnya mengatakan, "Hari ini ia berzina

dengan perempuan berkulit putih," maka kesaksian tersebut

dianggap sempurna dan hukuman hadwajib dilaksanakan, karena

kasus zina tersebut dianggap telah dilakukan. Dan dalam hal ini
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tidak perlu menyebutkan tempat atau waktunya, atau perempuam

yang dizinahi, karena baik diam atau memberitahukan

hukumannSn sama saja (maksudnya tidak berpengaruh apa-apa

pada kasus tersebut).

Begitu pula dalam kasus pencurian. Jika salah seorang dari

keduanya mengatakan, "Dia mencuri kemarin," sementara yang

lainnya mengatakan, "Tahun pertama," atau salah safunya

mengatakan, "Di Mekkah," sementara yang lainnya mengatakan

"Di Baghdad," maka kasus pencurian tersebut dianggap benar dan

kesaksiannya dianggap sah, sehingga tidak perlu memberitahukan

tempat atau waktu atau barang yang dicuri. Dalam hal ini sama

saja; baik keduanya memberikan keterangan berbeda atau sama,

atau keduanya sama-sarna diam, karena hukumnya tidak berlaku

dan Udak dianggap sebagai kesaksian.

Begitu pula dalam kasus minum khamer dan qadzaf,

hukuman had tetap wajib dilakukan dan tidak ada artinya

menyebut tempat atau orang yarry di-qadzaf. Dalam hal ini diam

atau menyebutkan hukumnya sama, begihr pula baik kesaksian itu
sepakat atau berbeda juga sama-sama tidak berpengaruh.

Abu Muhammad berkata: Bagi yang mengklaim

adanya perbedaan kesaksian, maka ia harus memperhatikan

perbedaan kesaksian yang diberikan, yaitu berkenaan dengan

pakaian orang yang berzina, atau pakaian pencuri, atau pakaian

peminum khamer, atau pakaian orang yang melakukan qadzaf.

Apabila salah seorang dari keduanya mengatakan, "Kepalanya
memakai peci," sementara yang lainnya mengatakan, "Dia
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memakai sertan penufup kepala,n atau salah safunlra mengatakan,
nDia mernakai pakaian hijau," sementara lrang lainnya

mengatakan, "Dia memakai pakaian merah," atau salah sattrnya

mengatakan, "Dia melakukannya pada saat cuaca mendung,"

sementara png lainnya mengatakan, "Dia melakukannya pada

saat cuaca cerah," maka semua itu Udak berarti.

Apabila ada yang mengatakan, "Sesungguhnya fujuan

memperhatikan perbedaan kesaksian tersebut adalah agar

kesaksiannya berdasarkan safu perbuatan. Apabila mereka

memberikan kesaksian yang berbeda dalam tempat, atau waktu,

atau orang yang di-qadzaf atau perempuan yang dizinahi, atau

barang yang dicuri, maka mereka fidak memberi kesaksian

berdasarkan sattt pettuatan."

Maka kami katakan, uDari mana kalian berpendapat, bahwa

kesaksian ihr harus berdasarkan safu perbuatan?. Apakah ada ayat

Al Qur'an atau hadits Nabi atau ijma'yang mewajibkan hal

tersebut? Apakah ada argumentasi yang mewajibkannya?. Ini

adalah sesuahr yang tidak ada jalan untuk mewujudkannya. Justru

hrjuannya adalah untuk menetapkan perbuatan zina yang

diharamkan, qadzaf yang diharamkan, pencurian yang

diharamkan, minum khameryang diharamkan dan kekafiran yang

diharamkan, Udak lebih dari ihr.

Sedangkan dalilnya adalah firman Allah &,

,,t;1{;3,'6Yri7.}A'r;,5-rjt
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uDan orang-orang yang menuduh wanib-wanita yang baik-

baik herbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang

saksi." (Qs. An-Nuur l24l: 41.

Berdasarkan ayat ini, maka jelas bahwa yang wajib adalah

menetapkan zina saja, yaitu orang yang menuduh (mendatangkan

empat orang saksi). Dalam hal ini, tidak ada artinya menyebut

perempuan yang dituduh zina atau tidak menyebuhrya. ia hanya

wajib mendatangkan empat orang saksi untuk menyatakan, bahwa

tuduhan zina yang diberikan orang tersebut benar adanya. Dan

kami pun tidak peduli apakah satu perbuatan atau empat

perbuatan, karena semuanya merupakan zina.

Begifu pula jika seseorang menuduh perempuan baik-baik

berbuat zina, maka telah jelas dalam Al Qur'an bahwa ia harus

dihukum dera sebanyak 80 kali. Dan Allah & naat menetapkan

agar ketika memberi kesaksian menyebut waktu atau tempat. Jadi,

menambahinya merupakan sesuafu yang batil karena Allah &
tidak memerintahkannya.

Allah & j,rgu berfirman,

c5$t{;6fr$53rart
"Laki-laki yang mencuri dan perempuan tnng mend)ri,

potonglah tangan " (Qs. Al Maa'idarh [5]: 38).

Jadi, sebuah kesaksian dianggap sah dengan menyatakan,

bahwa seorang perempuan telah mencuri atau seorcrng laki-laki

telah mencuri. Di sini kita Udak menemukan, bahwa Allah &
mensyaratkan untuk menyebut wakfu atau tempat atau barang
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yang dicuri. Oleh karena itu, mernberikan keterangan tambahan

tentang hal-hal tersebut adalah batil tanpa diragukan lagi.

Rasulullah S j,rgu bersabda,

'i:*v At *;rit
"Banngsiap minum l<hamer mal<a deralah ia!."

Dalam hadits ini, Nabi $ meurajibkan hukuman dera

karena minum khamer. Apabila telah sah kesaksian tentang

minum khamer, maka hukuman had wajib dilaksanakan

berdasarkan teks perintah Nabi $. Dalam hal ini tidak berlaku

penyebutan tempat atau walrtu atau sifat khamer atau sifat

bejananya, karena tidak ada dalilnya; baik dari Allah $ atau dari

Rasul-Nya $. Dengan demikian, maka menambah kesaksian

dengan keterangan tersebut hukumnya batil tanpa dimsukan lagi. -

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.-

Abu Muhammad berkata: Atsar yang sama iuga

diriwayatkan dari para ulama salaf sebagai berikut:

AMullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, hnu
Mufarrij menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh

menceritakan kepada kami, hnu Wadhdhah menceritakan kepada

kami, Sahnun menceritakan kepada kami, hnu Wahb

menceritakan kepada kami, As-Suni bin Yahya menceritakan

kepada kami, ia berkata: Al Hasan Al Bashri menceritakan kepada

kami, ia berkata: Al Jarud memberi kesaksian, bahwa Qudamah

bin Mazh'un minum l<harner. Saat itu Umar mengangkat Qudamah
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sebagai Amir negeri Bahrain. Umar pun bertanya kepada Al
Jarud, -Siapakah orang lain Snng bisa bersaksi bersamamu?" Al
Jarud menjawab, "Alqamah Al Khushay." Maka Umar pun

memanggil Alqamah lalu bertanya kepadanya, "Kesaksian apa

yang akan engkau berikan?." Alqamah bertanya, 'Apakah
kesaksian orang Khushay dibolehkan?." Umar menjawab, "Apa
yang menghalangi kesaksiann3n lika ia orang Islam?.' Alqamah

berkata, "Aku melihat Qudamah memuntahkan l<hamer ke dalam

bejana," Umar berkata, "Tidak, derni Tuhanmu, ia tidak akan

memuntahkannya sebelum meminumnS/a." Maka Umar pun

menyrruh agar Qudamah dihukum dera.

Demikianlah keputusan Umar di hadapan para Sahabat.

Tidak ada seorang pun dari mereka yang menyelisihinp tentang

penerapan hukuman hadberdasarkan dua kesaksian berteda yang

diberikan dua laki-laki, dimana salah satungn mengatakan, bahwa

ia melihat Qudamah minum l<hama, sementara lang kedua

mengatakan, bahwa ia Udak melihat Qudamah meminumnga

tetapi mdihatrp memuntatrkann3p.

BiasanSra mereka membesar-besarlGn perselisihan sahabat

jil<a sesuai dengan taklid mereka. Padahal disini mereka

menyel'rsihi Umar bin Al lftaththab dan Al Jand serta semua

sahabat yang hadir bersama Umar saat itu. Jadi, argumentasi

mereka tidak berarti sarna sekali. €ulmplah Allah bag kami dan ia

adalah sebaik-baik pelindung.-
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2L77. Masalah' Mengakui pertuatan dosa yang ada

hutrurnan Mnya. Kernudian mana yang l€bih utama; mengakui

tersebut atau menuhrpingra?.

Abu Muharnmad berkata: Para ulama berselisih

pendapat dalam masalatr ini. Karena mereka berselisih pendapat,

maka kita hanrs meneliti dalil-dalil mereka agar kita mengetahui

yang benar lalu kita ikuti.

Maka kami pun meneliti dalildalil lang digunakan

kelompok 5ang berpendapat, bahwa perbuatan dosa tersebut

harus ditutupi. Mereka mengatakan, umat Islam telah sepakat,

bahun menutupi pertuatan dosa hukumnya mubah dan

mengakuinla pun iuga mubah. Yang mereka perselisihkan hanya

tentang numa yang lebih utama. Tidak ada sahr pun ulama Islam

png mengatakan, bahwa orang yang mengakui perbuatan dosa

5nng menyebabkan hukuman had telah durhaka kepada Allah &.
Juga tidak ada ulama lslam yang mengatakan, bahwa orang yang

menufupi perbuatan dosanya -yang menyebabkan hukuman .6ad

telah bermaksiat kepada Allah &.

Setelah kami teliti dalildalil tersebut, temyata semuanya

fidak sah, kecuali hanya satu hadits yang tidak bisa dijadikan huiiah

oleh mereka, sebagaimana yang akan kami jelaskan nanti insya

Allah.

Tentang hadits Huzal yang telah kami sebutkan dari jalur

Syu'bah; dari Muhammad bin Al Munkadir, dari hnu Huzal, dari

aSnhnya, maka ihr adalah hadits murcal 1nng tidak bisa dijadikan

hujrtah.
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Begitu pula hadits yang diriwayatkan dari jalur periwayatan

hnu Al Mubarak; dari Yahya bin Sa'id, dari hnu Al Munkadir dan

Yazid bin An-Nu'aim, statsnya juga murcaL

Begitu pula hadits riwayat Malik dari YahSn bin Sa'id Al

Anshari, statusnya juga murnl.

Begitu pula hadits riwapt Al-Laits dari Yahya btun Sa'id,

statusnya juga mursal Dengan demikian, maka ber-hujjah dengan

riwayat Yahya bin Sa'id hukumqTa batal. -Hanya kepada Allah

kami memohon taufik.-

Kemudian kami meneliti hadits png diriwayatkan dari jalur

periwayatan Ikrimah bin Ammar; temyata rir,rapt itu tidak bisa

dijadikan hujjah karena dua alasan; Pabma karena ia mutsl.
Kdua, karena Ikrimah bin Ammar periwayat yang

dhaIf.

Kami juga meneliti hadits png diriwayatkan dari jalur

periwayatan Hibban bin Hilal, dari Aban bin Yazid, dari Yahya bin

Abi Katsir, dari Abu Salamah bin AMurrahman bin Auf, dari Yazid

bin Nu'aim bin Huzal Al Anshari, dari Abdullah bin Dinar, dan

temyata riwayat ini pun mutsl

Kami juga meneliti hadits yang dirir,rnyatkan dari jalur

periwayatan Ibnu Juraij, dari Yahya bin Sa'id Al Anshari dari

Abdullah bin Dinar, dan ternyata riuapt ini pun mutal.

Kami juga meneliti hadits 3nng diriunyatkan dari jalur

periwayatan Ma'mar dari A1ryub As-SilfiUlnni, dari Humaid bin

Hilal, dan tem5nta stah.rsnya fiqa mural.
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Kami juga meneliti hadits yang diriwayatkan dari ialur
periwayatan Al Hubuli, dari Abu Qilabah, dan temyata stah-rsnya

juga mutal.

Sernentara tentang hadits Hammad bin Salamah; dalam

sanadnya terdapat Abu Al Mun&ir yang tidak dikenal profilnya

dan Abu Umayyah Al Makhzumi yang juga Udak dikenal proftlnya.

Jadi statusn5n juga mursal. Bahkan kalaupun hadits 'tm shahih,

maka tetap fidak bisa dijadikan hujjah, karena di dalamnya hanya

menyebutkan, "A,ku tdak mendugamu mencuri." Dan

Rasulullah # fidak mengatakan kecuali yang benar. Seandainya

benar, bahwa beliau mengatakan kepada oremg yang dituduh

mencuri yang dibawa kepadanya, "aku tdak mendugamu

mencuri," maka kami yakin bahwa ucapan beliau benar dan pada

hakekakrya beliau menduga, bahwa orang tersebut tidak mencuri.

Dan ini bukanlah mendikte beliau dan juga bukan dalil, bahwa

manutupi aib seseorang ihr lebih utama. Jadi, dalildalil yang

mereka batal secara umutn.

Sedangkan hadits Muslim dalam Pembahasan

Kesungguhan, maka itu tidak bisa dijadil<an huiiah karena dua

alasan: Pertana, karena riwayat ini berasal dari riwayat

Muhammad bin AMullah bin -saudara laki-lakinya Az-Z)hi,-
seorang periwayat yang lemah. Kdua, kalaupun riwayat ini

shahih, tetap saja itu tdak bisa dijadikan huijah oleh mereka,

karena sesungguhnya yang dimaksud dalam hadits tersebut adalah

seseorctng menyebut pertuatan dengan cara membangga-

banggakannya. Dalam hadits tersebut hanya disebutkan, bahwa

orang tersebut memberitahukan kepada Imam agar ia dihukum

dengan hukuman hadyang terdapat dalam kiAbullah, akan tetapi
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di dalamnya hanya disebutkan celaan terhadap perbuatan

memberitahukan kemaksiatan secara terang-terangan. Tidak

diragukan lagi bahwa hal ini diharamkan.

Kemudian kami meneliti hadits Muslim yang diriwayatkan

oleh hnu Syihab dari Abu Salamah dan Sa'id bin Al Musayyab dari

Abu Hurairah: Bahwa Rasulullah €t berpahng berkali-kali dari

orang yang mengakui perbuatannya. Temyata hadits irrt shahih,

akan tetapi itu juga tidak bisa dijadikan hujjah oleh mereka, karena

ada dua pendapat para ulama tentang sebab berpalingnya

Rasulullah $. Golongan pertama mengatakan, uNabi $ berpaling

darinya karena pengakuan zina tidak dianggap berlaku kearali jika

telah dilakukan empat kali.u Sedangkan golongan lainnln

mengatakan, "Nabi $ berpaling darinya karena beliau menduga,

bahwa orang tersebut gila atau mabuk.n

Tidak ada seorang pun ulama yang mengatakan, "Apabila

telah sah pengakuan di hadapan hakim, maka ia boleh

menutupinya dan tidak menjafuhkan had pada pelakunya.' Jadi,

aoran mereka dengan hadits tersebut batal. Insya Allah akan kami

jelaskan tentang kebenaran salah sahr dari dua pendapat di atas

setelah ini.

Abu Muhammad berkata: Kelompok ini tdak memiliki

hadits yang bisa dijadikan dalil oleh mereka. Kemudian kami

meneliti hadits-hadits yang diriwalatkan dari para sahabat tentang

hal ini, temyata tidak ada satu pun yang shahih.

Mengenai riwaSnt dari Abu Bakar dan Umar rg tentang

perkataan keduanya kepada laki-laki dari Aslam, "Tuhrpilah
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dengan tutup (yang diberikan) Allah,u riwayat itu tidak shahih

karena diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyab secara mursal.

Begitu pula hadits hrahim bin Thahman, dari Musa bin

Uqbah, dari Abdullah bin Yazid, dari Muhammad bin

Auunahman, bahwa Abu Bakar ...-..(dst), riwayat itu merupakan

hadits mursal.

Abu Muhammad berkata: Kemudian kami meneliu dalil

yang digunakan kelompok lain, temyata kami temukan riwayat

dari para sahabat, bahwa segolongan orang dari mereka

mengatakan, uTidak ada tobat yang lebih baik dari tobaffrya Ma'D.

ia datang kepada Rasulullah $ lalu meletakkan tangannya di atas

tangan beliau seraya berkata, "Bunuhlah aku dengan bahr!."

Riwayat ini benar karena disampaikan oleh para sahabat yang

sangat banyak. Bahkan seandainya kami mengatakan, "Tidak ada

seorang sahabat pun yang menyelisihi riwayat tersebut," maka

kami akan dibenarkan, karena kelompok lainnya tdak

menyelisihinya. Mereka hanya mengatakan, "Binasalah Ma'iz,

dosanya telah meliputinya." Yang mereka ingkari adalah masalah

dosanya dan bukan pengakuannya. Dengan demikian, maka bisa

kami simpulkan, bahwa berkaitan dengan masalah lebih

diutamakannya pengakuan, tidak ada riwayat sah salah seorang

sahabat yang menyelisihinYa.

Kemudian kami meneliti beberapa atsar yang dijadikan

hujjah oleh mereka. Temyata atsartersebut sangat shahih, karena

Rasulullah S memuji tobatnya Ma'iz dan Al Ghamidi5ryah. Beliau

menyatakan, bahwa seandainya tobatnya Ma'iz dibagikan kepada
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suahr umat, maka akan menanlcrpi unfuk mereka, seandainya

tobabrSra Al Ghamidi!,!/ah dilakukan orang yang menarik cukai,

maka oftmg tersebut akan diampuni, dan seandain5n tobabrya Al
Juhainla,rah dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, maka itu
akan menorkupi mere[<a. Kemudian Rasulullah,S menghilangkan

kerancuan secara unum dengan mengatakan, "Engkau tidak akan

menemukan keutamaan lnng lebih dari pertuatannya; yaifu

menyerahkan dirin5n kepada Allah @.n Jadi, jelas benar bahwa

mengakui dosa agar diterapkan hukuman had leblf:. utama dari
menufupi dosa tersebut, karena Nabi ,gs menyatakan, bahwa tidak

ada Snng lebih utama dari sikap orang yang mengakui dosanya

kepada Allah &.

Abu Muhammad berkata: Di antara dalil atas hal ini

adalah hadits yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Muslim;

Yahya bin Yahya, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Amr An-Naqid,

Ishaq bin Ibrahim -laihr lbnu Rahawaih- dan Muhammad bin

Abdullah bin Numair mengabarkan kepada kami. Semuanya

meriwalatkan dari Sut/an bin Uyainah -dengan redaksi riwayat

Amr-. Sufyan bin Uyainah berkata: Dan Az-Zthri, dari Abu Idris Al
Khaulani, dari Ubadah bin Ash-Shamit, ia berkata, "Kami pemah

bersama Rasulullah $ di suatu majelis, lalu beliau bersabda,

GAC
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d! ,iul J\ i:;G qlL hr {p ,(b u;'u
ti*iv'oyri:; eLjs

'Ba'iatlah aku untuk frdak **r.*i**un dengan Altah

dengan sauafu pun, frdak berzina, tidak menatri, frdak

membunuh jiwa yang dihammkan Allah kecuali dengan benar.

Barangsiap di antan kalian Jrang melalrukann5n, maka pahalanya

ada di sisi Allah. Barangsiapa tang melakukan salah satu dari

perbuatan (dosa) tersebut klu ia dihukum, maka hukuman tersebut

merupakan kafant bagrryp. Dan barangsiapa yang melakukan

salah satu dari perbuabn (dosa) tersebut lafu Allah menutupinya

maka urusanntd terserah Ntah; iika ia mau maka ia akan

mengampunin5n, dan jika ia mal<a ia akan menyiksanin'"

Ali berkata: Jadi hilanglah kerancr.rannya secara urnum. -

segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.- Telah dinyatakan

benar berdasarkan saMa Rasulullah & yang memberitahukan

kepada umatnya dan menasehati mereka sesuai 5rang diajarkan

Allah kepadanya, bahwa orang yang melakukan perbuatan dosa

yang ada hukuman hadnya, lalu Allah menutupinya, maka

urusannya terserah Allah. Jika Allah mau, maka ia akan

mengampuninya, dan jika ia mau, maka ia akan menyiksanya'
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Sedangkan orang yang telah dihukum had, mal<a dosanya

telah gugur dan Allah & telah mengampuninya. Dengan demikian,

maka dapat kita simpulkan, bahwa ampunan yang telah pasti lebih

utama dari hukuman kbir atau siksa di akhirat. Apalah artinya

siksa dunia jika dibandingkan dengan siksaan di akhirat yang

sangat pedih. Maka bagaimana pula dengan orang yang sering

melalnrkannya ?!.

Abu Muhammad berkata: Jadi jelaslah bahwa

pengakuan seseorang akan dosanya di hadapan Imam lebih utama

dari menutupinya, meskipun menutupi dosa tersebut hukumnya

dibolehkan menunrt ijma'. -Hanln kepada Allah kami memohon

taufik.-

2L78- Masalah' Berilah maaf dalam kasus Hudud

sebelum ia sampai kepada hakim.

Abu Muhammad berkata: Abdullah bin Rabi'

menceritakan kepada kami, Umar bin Abdul Malik menceritakan

kepada karni, Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami,

Abu Daud menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Daud Al Mihri

menceritakan kepada kami, hnu Wahb menceritakan kepada

kami, Aku mendengar hnu Juraij menceritakan dari Amr bin

Sytr'aib, dari ayahnya, dari Abdullah bin Amr bin Al Ash, bahwa

Rasulullah $ bersabda,
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'L'a -t{ a'& q;r3,;t 66
'-Lj';d

"Bqilah maaf dalam kasus Hudud yang teriadi di anbn

kalian. (Karena) kasus yang telah sampai kepadaku, maka ia waiib

unatk dilaksanakan."

Hammam menceritakan kepada kami, Abbas bin Ashbagh

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin

Aiman menceritakan kepada kami, Muhammad bin wadhdhah

menceritakan kepada kami, Sahnun menceritakan kepada kami,

hnu Wahb menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar

hnu Juraij menceritakan dari Amr bin syr'aib, dari ayahnya, dari

Abdullah bin Amr bin Al Ash, bahwa Rasulullah S bersaMa,

'L "u 
"il 

tb'& q'rr\)t 66
'*;J'ljl.

"Beilah maaf dalam l<asus Hudud Jnng terjadi di antan

katian. (Karena) kasus Wng telah sampai kepadaku, maka ia wajib

untuk dilaksanakan."

AMullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad

bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Sy-r'aib

menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal

mengabarkan kepadaku, Ayahku menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Sa'id -yaitu
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hnu Abi Arubah- menceritakan kepada kami, dari Qatadah dari
Atha' bin Abi Rabah dari Thariq bin Muraqqa', dari Shafwan bin
UmaSryah: Bahwa ada seorang laki-laki mencrrri mantel, lalu ia
dilaporkan kepada Nabi, lalu Nabi S mengmmh memotong

tangannya. Kemudian laki-laki tersebut (korban pencurian) berkata,

"Wahai Rasulullah, aku telah memaafkannya." Maka Nabi S
bersabda, "Wahai Abu Wahb, mengapa tidak engkau kafukan
sebelum engkau membawan5n kepadaku?.u Nabi pun tetap
menyuruh memotong tangan pencuri tersebut.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad
bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syr,aib
menceritakan kepada kami, Hilal bin Al Ala' Ar-Raqqi
menceritakan kepada kami, Husain menceritakan kepada kami,
Zuhair menceritakan kepada kami, Abdul Matik -yaitu hnu Abi
Basyir- menceritakan kepada kami, Ikrimah mengabarkan

kepadaku dari Shafivan bin Uma5yah, bahwa kala ia thawaf di
Ka'bah, ia melipat selendang ke dalam mantelnya lalu
meletakkannya di bawah kepalanya dan kemudian tidur, lalu
datanglah pencuri dan kemudian mengambilnya dari bawah
kepalanya, lalu pencuri tersebut dan dibawa kepada
Nabi $. Maka Shafipan berkata, "Orang ini telah mencuri

selendangku." Nabi bertanya kepada pencuri tersebut, ,'Apakah

engkau mencuri selendangnya?." Pencuri tersebut menjawab, nYa.,

Maka Nabi pun bersaMa, "hormlah orzng ini dan potonglah
tangannyal.u lalu Shafruan berkata, 'Aku fidak ingin tangannya
dipotong karena mencuri selendangku." Maka Nabi bersabda,
uAndai saja engkau mengatakann5m sebelum ia dibaotm

(maka bngann5m tidak akan dipotong);'
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AHullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad

bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin SSnr'aib

menceritakan kepada kami, Ahmad bin utsman bin Hakim

menceritakan kepada tcami, Amr menceritakan kepada kami, dari

Asbath, dari simak, dari Humaid putra saudara perempuan

Shafiran, dari Shafiuan bin Umagah, ia berkata: Alnr pernah tidur

di masiid dengan menindih rubah wolku yang hargaqn 30 dirham,

lalu seorang laki-lah datang kernudian menofiin5n dariku,

kemudian ia ditangkap dan dibawa kepada Nabi. Maka Nabi pun

menyunrh agar tangannln dipotong. Lalu aku menemui Nabi $
dan berkata kepadanya, uApakah baginda akan memotong

tangannya hanya karena uang 30 dirham? Aku telah memaafkan

dan melupakan harganya.u Maka Nabi pun bersabda, "Mengapa

tidak engkau kabt<an sebelum engkau membawmn5n kepadaku ?!."

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, hnu

Mufanil menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh

menceritakan kepada kami, hnu Wadhdhah menceritakan kepada

kami, Sahnun menceritakan kepada kami, hnu Wahb

menceritakan kepada kami dari Amr bin Al Harits, bahwa Amr bin

Dinar Al Makki menceritakan kepadanya; Seseorang berkata

kepada Shafi,rnn bin uma56rah, "Tidak ada agama bagi orang yang

tidak berhrjrah.' maka ia pun pergr menemui Rasulullah $, lalu

Rasulullah bertanya kepadanya, uApa tnng membuabnu dabng

kemari?." Shafwan menjawab, "Ada yang mengatakan kepadaku,

bahwa tidak ada agarna bagi orang yang tidak berhijrah." Maka

Nabi bersaMa, uAku bersumpah kepadarnu, pulanglah ke

Mal*ah.,,Kemudian seorang laki-laki dibawa kepada Nabi ,$$, lalu

Shafwan berkata, "Orang ini telah mencuri jubah wolku". Maka
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Rasulullah $ bersaMa, "Potonglah bnganrynl." Shafiuan berkata,

'Wahai Rasulullah, aku telah mengampunin5ra"- Maka

Rasulullah $ bersabda, "Mengapa frdak engkau l<atakan sebelum

engkau membawanya kepadaku ?.u

Yusuf bin Abdullah menceritakan kepada kami, Ahmad bin

Muhammad bin Al Jasur menceritakan kepada kami, Qasim bin

Ashbagh menceritakan kepada kami, Muthanif bin Qais

menceritakan kepada kami, Yahln bin Bukair menceritakan

kepada kami, Malik menceritakan kepada kami, hnu Syihab

menceritakan kepada kami, dari Shafwan bin AMullah bin

ShafiAran bin Umayryah, bahwa seseorang mengatakan kepada

Shafi,van bin Umarryah, bahwa orang yang tidak hiirah akan

binasa. Maka Shafwan pun pergi ke Madinah lalu tidur di masjid

dengan bertantalkan selendangnya, kemudian seoftmg pencuri

datang dan mengambil selendangnya. Maka Shafwan pun

menangkap pencuri tersebut lalu membawanya kepada Rasuhrllah.

Maka Rasulullah qS) menyrnfi agar tangan penori tersebut

dipotong. Shafwan pun berkata, 'Yang aku inginkan bukan ifu, ia

menjadi sedekah untuknya." Maka Rasulullah #i bersaMa,
oMengapa tidak engkau katakan sebelun engl<au membawanSn

kepadaku?"

Abu Muhammad berkata: Diriwayatkan pula dari

sebagian ulama salaf, sebagaimana yang telah kami riwaptkan

dengan sanad yang sampai kepada Malik dari Rabi'ah bin Abu

AMirrahman, bahwa Az-Zubair bin Al Awwam bertemu dengan

seorang laki-laki yang menangkap pencuri yang hendak dibawanya
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kepada penguasa. Maka Az-ZuHair melobi kepadanya agar

melepaskan pencuri tersebut. Akan tetapi laki-laki tersebut

mengatakan, "Tidak, sebelum aku mernbawanya kepada

penguasa.u Maka Az-Zubair berkata kepadanya, uJika engkau

membawanya kepada penguasa dan telah sampai kepadanya,

maka Allah melaknat orang yang memberi pertolongan dan orang

yang ditolong."

Abu Muhammad berkata: [.alu kami meneliti berbagai

atsardari Nabi $ tentang hal ini, dan temyata tidak ada satu pun

yang shahih

Mengenai riwayat pertama; riwayat itu diriwayatkan dari

Amr bin Syr-r'aib, dari ayahnya dari Amr, ini adalah Shahifah

(sisipan nama yang sengaja ditambahkan).

Sedangkan hadits Shafwan; riwayat ini tidak shahih sama

sekali, karena semuanya munqathii sebab riwayat tersebut

diriwayatkan dari Atha', Ikrimah, Amr bin Dinar dan hnu Syihab

yang semuanya tidak pemah bertemu dengan Shafiuan.

Sementara riwayat dari Atha', dari Thariq bin Murtafi',

maka Thariq adalah seorang periwayat yffig malhul Begitu pula

riwayat dari Asbath, dari Simak, dari Humaid putra saudara

perempuan Shafiuan, hadits ini berasal dari periwayat yang lemah,

dari periwayat yang lemah, dari periwayat yang maihul.

Ali berkata: Mengingat tidak ada alsaryang bisa dijadikan

pegangan dalam rnasalah ini, maka wajib meneliti hukumnya dari
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selain aMr-aMr tersebut. Setelah kami teliti temyata yang benar

adalah dalildalil yang telah karni sebutkan sebelumnya; yaitu

bahura htrlnrman had fidak wajib dilaksanakan kecuali setelah

kasrsnlp sampai kepada Imam dan benar-benar terbukti benar di

hadapannya.

Apabila demikian halnya, maka membiarkan pelakr-rnya

sebelum sampai kepada kami lantaran permintaannln dibolehkan,

karena hukuman had memang tidak unjib diterapkan jika belum

sampai kepada hakim. Dan melaporkannya kepada hakim juga

dibolehkarL karena udak ada dalil atau iima'yang melarangnya.

Apabila kedua hal tersebut SdIno-S?Ind diperbolehkan, maka yang

lebih kami sukai -tanpa memfatunkannya- adalah agar pelakunya

dimaafkan selama kasus tersebut masih ditutupi (belum sampai

kepada hakim). Akan tetapi jika ia mengganggu dan menceritakan

perbuatannp serara terang-terangan, maka melaporkan kasusnya

kepada hakim lebih karni sukai. -HatF kepada Allah kami

mernohon taufik.-

2L79 - Masalah' Apak"h hukuman had boleh dicegah

lantaran adanf syubhatatal<ah fidak ?.

Abu Muhammad berkata: Segolongan ulama

berpendapat, bahwa hukuman had boleh dicegah (tdak

dilalsanalon) jika masih ada sybhat-sytbhat dr dalamnya.

Golongan Vang paling keras dalam memegang pendapat ini adalah

Abu Hanifah dan pam pengikutrya, kemudian ulama Maliki5ryah

dan ularna AqrSyafi'iyyah.
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Teman-teman kami berpendapat, bahwa hukuman had

tidak bisa dicegah dengan adanya hal-hal yang syubhaf dan juga

tidak bisa dilaksanakan jika ada hal-hal yang syubhal di dalamnya.

Itu adalah hak Allah & y*S tidak boleh ditambahi.

Apabila kasus Hadnya tidak terbukti, maka hukuman .6ad

nya pun tidak boleh dilaksanakan dengan adanya sytbhat, karena

Rasulullah $ bersaMa,

'€')l^tur) &t??r'€tq:r,
a

oL
lz

i.zz

?tr
"Sesungguhn5m darah, harb, kehormatan dan kulit kalian

haram abs kalian."

Apabila hukuman hadnya telah terbukti, maka ia tidak

boleh dicegah dengan adanya sytbhat, ini berdasarkan firman

Allah &,
Z

l6,jij'.$;rti,',L6;,rti

"Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu

melanggamya," (Qs. Al Baqarah 12].: 229).

Abu Muhammad berkata: Karena mereka berselisih

pendapat dalam masalah ini -sebagaimana yang telah kami

sebutkan-, maka kita wajib meneliti redaksi yang dijadikan acuan

oleh orang-orang yang memilihnya; apakah ilu shahih atau tidak.

€,6:
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Setelah kami teliti, temyata hadits itu diriwayatkan dari

beberapa jalur yang di dalamnya tidak disebutkan dari Nabi S;
baik 1lang bempa nash atau kalimat. Itu hanya diriwayatkan dari

sebagian sahabat dari beberapa jalur periwayatan yang semuanya

udak bagus. Seperti afur yang diriwayatkan kepada kami oleh

Hammam; Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, hnu Al Arabi

menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami,

AMurrazzaq menceritakan kepada kami, dari Sufyan Ats-Tsauri

dari Ibrahim An-Nakha'i, bahwa Umar bin Al l(haththab berkata,

"Cegahlah hukuman had semampu kalian."

Dirir,vayatkan pula dengan sanad yang sama sampai kepada

Sut/an Ats-Tsawi dari Al Qasim bin AMurrahman, ia berkata:

Ibnu Mas'ud berkata, "C-egahlah hukuman hadsemampu kalian."

DiriwaSntkan dari Abu Hurairah, 'Cegahlah hukuman .6ad

selagi kalian menemukan sesuafu png dapat mencegahnya."

Diriwaptkan dari hnu Umar, ia berkata, "Cegahlah

hukuman hadiik^masih ada yang sytbhatdi dalamnya."

Diriuralntkan dati Aisfh, "Cegahlah hukuman had dan

kaum muslimin semampu kalian."

Dirtuvaptkan dari Umar bin Al Khaththab dan lbnu Mas'ud

bahwa keduanya berkata, "Cegahlah hukuman had dan hamba-

hamba Allah jika buld-buktinya masih sarnar (belum jelas [tidak

loat}.'

Abu Muhammad berkata: Semua atsar tersebut tidak

berarti. Mengenai yang diriwayatkan dari jalur periwayatan
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Abdurrazzaq; statusnya adalah mursal. Sedangkan yang

diriwayatkan dari jalur periwayatan Umar juga demikian, karena

diriwayatkan dari jalur periwayatan hrahim dari Umar, padahal

Ibrahim belum lahir kecuali 15 tahun setelah wafatnya Umar.

Sementara riwayat lainnya dari hnu Mas'ud juga murcal, karena ifu

diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Qasim bin Abdurrahman bin

Abdullah bin Mas'ud.

Sedangkan hadits-hadits hnu Habib, maka ia juga cacat.

Seandainya tidak ada yang lain selain riwayat tersebut, maka itu

sudah cukup. Jadi, semuanya mempakan riwayat-riwayat yang

mursal.

Abu Muhammad berkata: Berdasarkan riwayat-riwayat

yang telah kami sebutkan, maka bisa disimpulkan bahwa redaksi

yang dijadikan acuan oleh mereka tidak diriwayatkan dari seorang

pun, yaifu redaksi "Cegahlah hukuman had karena sytbhat," baik

dari seorang sahabat atau tabi'in, kecuali riwayat gugur yang telah

kami sebutkan dari jalur periwayatan hrahim bin Al Fadhl, dari

Abdullah bin Dinar dari hnu Umar. Ibrahim adalah periwayat yang

gugur. Ia hanya diriwayatkan dari sebagian sahabat akan tetapi

tidak shahih, yaitu redaksi 'Cegahlah hukuman 6ad semampu

kalian,. Apabila kalimat ini dipakai, maka ia akan membatalkan

hukuman had secaraumum, dan hal ini bertentangan dengan ima'
kaum muslimin dan agama Islam serta Al Qur'an dan Sunnah,

karena setiap orang bisa mencegah setiap hukuman had dan

dirinya agar tidak dilaksanakan. Jadi, kalimat tersebut tidak bisa

digunakan dan tidak bisa dijadikan hujiah sama sekali.
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Sementara redalai lainnya menyebut kalimat " s5rubhat"

maka kami katakan bahwa kalimat, 'Cegahlah (hindarkanlah)' Udak

diriwayatkan dari seorang pun sejauh yang kami ketahui, kectrali

png telah kami sebutkan yang tidak wajib disunakan, karena ihr

batil dan tidak ada asalnya. Disamping itu, fidak ada seorang pun

yang dapat menggunakannya, karena di dalamnya tidak dijelaskan

maksud dari " s5rubhaf" tersebut. Apabila ada orang yang hendak

menggugurkan hukuman had dengan mengatakan, "Kasus ini ada

sgbhatnya (masih samar)," maka akan ada orang lain yang

mengatakan, "I(asus ini tdak ada sytbhafnya." Begitu pula jika

ada orang yang tidak ingin menggugurkan hukuman had dengart

mengatakan, 'Tidak ada sytbhaFnya," maka bisa saja ada orang

yang mengatakan, "Justm dalam kasus ini ada syubhafnya." Dan

hal-hal seperti ini fidak boleh digunakan dalam agama Allah e[,
karena tidak ada dalilnya; baik dari Al Qur'an atau Sunnah yang

shahih, atau hadits dha1f, atau ucapan sahabat atau qiyasatau juga

rasio. Disamping ihr, riwayatrriwayatrya juga masih kacau,

sebagaimana yang telah kami sebutkan.-Hanln kepada Allah kami

memohon taufik.-

Abu Muhammad berkata: Apabila ada orang

berargumen dengan hadits yang kami riwayatkan dari

periwaSatan Al Bukhari dari Rasulullah $;

yang

jalur
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,;& ):;f G6:r J rt at ),;. iri'
o.7,t'

El - NMuhalla

/a2l - / /.a at&l t, lj



I
I

|!i'ri fli a p.W-6 Jelht ar,:!';:l

e; i,hr ,b €a0 ,ot&t t1 4ri-'oIt
,*.t i'oi 1'1,s,yJt'[;

"sesungguhnya hatal ifu ielas dan haram iuga ielas' Dan di

antara keduanya ada halfial yang masih bersifat samar (sytbhat).

Barangsiapa meninggalkan sesuafu yang samar dart perbuatan

dosa, maka ia harus lebih meninggalkan sesuafu Wng telah jelas

(keharamannya). Dan barangsiapa yang lancang melakukan suafu

dosa yang masih diragukan, maka ia hampir meneriang sesuafu

yang telah jelas (kehararnannya). Maksiat-maksiat adalah larangan

Atlah. Barangsiapa yang memasuki daerah terlarang, maka ia

hampir terjatuh di dalamn5n."

Maka hadits ini memang shahih dan inilah yang kami

katakan. Akan tetapi hadits ini menjadi bantahan terhadap mereka

dan tidak menjadi huiiah bagi mereka, karena di dalamnya hanya

disebutkan, bahwa seseorang harus meninggalkan sesuafu yang

masih samar, yang belum dilelaskan hukumnya oleh Allah

berkaitan dengan hal-hal ibadah. Hal ini hukumnya wajib dan tidak

boleh ditentang.

Kami juga mengatakan, bahwa orang yang tidak tahu

apakah sesuatu itu haram ataukah halal, maka lebih baik -sebagai

sikap umra,(hati-hati) dan ia meninggalkannya. Begitu pula jika

seseorang tidak mengetahui; apakah sesuatu itu wajib atau tidak

wajib, maka hukumnya ia tidak boleh menganggapnya wajib.

L-
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Barangsiapa tidak tahu; apakah hukuman had wajib dilaksanakan

atau tidak, maka yang wajib adalah tidak melaksanakannya, karena

kehormatan dan darah haram berdasarkan sabda

Rasulullah $,

&t?:rr'€ti?,
6

oL
lz

i.z z

?tr
"sesungguhnya darah, harta, kehormatan dan kulit l<alian

hamm abs l<aliad'.

Sementara jika telah jelas, bahwa hukuman had waiib

dilaksanakan, maka tdak ada yang boleh menggugurkannya,

karena ihr merupakan kalajiban yang telah ditetapkan Allah &.

Abu Muhammad berkata: Sejauh yang kami ketahui,

tidak ada yang lebih keras dalam menerapkan hukuman riad

karena sybhat meskipun tidak wajib menerapkannya daripada

mereka. Akan tetapi kemudian mereka menggugurkannya

meskipun Allah dan Rasul-Nya marajibkannya. Insya Allah akan

kami sebutkan contohnya dalam masalah ini. Yang pertama adalah

berkaitan dengan jiwa yang Allah & telah besarkan urusannya dan

mengharamkan pembunuhannya kecuali dengan alasan yang

benar.

Menurut ulama MalikiWah, mereka membunuh jiwa yang

dihammkan dengan alasan, bahwa ia ingin menghindari diri dari

musuhnya, berdasarkan kesaksian dua laki-laki dari keluarganya
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meskipun keduanya mempakan orang yang paling fasik. Mereka

tidak memberikan toleransi meski hanya sedikit, meskipun orang-

orang bersumpah seribu kali berdasarkan klaimnya dan meskipun

yang bersumpah tersebut merupakan orang-orang yang paling

baik. tni adalah tindakan menumpahkan darah yang diharamkan

sebab adanya syubhatrusak yang tidak ada lagi s5rubhaf yang lebih

lemah darinya.

Mereka juga melaksanakan hukuman mati berdasarkan

kesaksian lemah yang tidak adil dan bukan qasamah. Mereka

membunuh orang yang enggan menunaikan shalat meskipun

orang tersebut masih mengakuinya dan menyatakan bahwa

hukumnya wajib. Mereka membunuh orang yang menangkap

orang lain tetapi tidak menerapkan hukuman hadpada orang yang

menangkap perempuan lalu berzina dengannya. Mereka

membunuh tukang sihir tanpa menyuruhnya bertobat terlebih

dahulu, padahal ifu merupakan tipu muslihat dan dosa besar

seperti zina. Mereka tidak membunuh orang yang makan riba,

padahal Firman Allah S tentang mereka lebih keras daripada

firman-Nya tentang penyihir. Mereka membunuh orang yang

menutupi kekafirannya dan tidak mencegah hukuman tersebut

meskipun orang tersebut telah menyatakan bertobat. Akan tetapi

mereka tidak membunuh orang yang menyatakan kekafirannya

secara terang-terangan ketika ia menampakkan tobatnya. Mereka

membunuh orang Islam yang membunuh orang kafir dengan tipu

muslihat dan tidak membolehkan ampunan wali dalam kasus

tersebut. Sungguh ini bertentangan dengan Al Qur'an dan Sunnah

dan merupakan penerapan hukuman had berdasarkan sytbhat

.

I
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yang rusak. Mereka mendera pembunuh yang dimaafkan dengan

100 dera (cambukan) dan membuangnya sahr tahun.

Sedangkan ulama Hanafiyyah, mereka membunuh orang

Islam yang membunuh orang kafir, padahal tindakan ini

menyelisihi Allah dan Rasul-Nya. Disamping ihr, tindakan ini akan

menjaga eksistensi orang-orcmg kafir. Akan tetapi mereka tidak

membunuh orang kafir yang mencaci maki Nabi & di hadapan

kaum muslimin di pasar-pasar dan masjid-masjid. Mereka juga

tidak membunuh orang-orang kafir yang mencaci maki Allah &
secartr terang-terangan di hadapan kaum muslimin. Sungguh ini

merupakan hal mengerikan yang kami berlindung kepada Allah

darinya. Mereka juga membunuh kafir Dzimmi yang haram

dibunuh kecuali dengan alasan yang benar berdasarkan kesaksian

dm orang kafir.

Sementara berkaitan dengan zina; ulama Maliki],yah

menerapkan hukuman had dagan tali -yang kemungkinan dalam

kasus perkosaan-. Mereka memjam laki-laki muhshangnng berzina

dengan perempuan lain (bukan isterinya) di dubumya atau

melakukan seperti perbuatan kaum Nabi lrth -baik muhshan atau

bukan muhshat. Akan tetapi mereka tidak menerapkan hukuman

had pada laki-laki yang menyehrbuhi binatang, atau perempuan

lnng menaikkan anjing di atas fubuhnln (berzina dengan anjing).

Semua itu adalah pembolehan kemaluan dengan batil. Mereka

tidak menerapkan huleman had pda perempuan lnng berzina -
yang berakal, baligh dan melakukannya dengan kesadaran- dengan

bocah laki-laki yang belum buM. Akan tetapi mereka

menerapkan hukuman had pada laki-laki yang berzina dengan
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bocah perempuan yang usianya sama dengan usia bocah laki-laki

tersebut.

Ibnu Al Qasim tidak menerapkan hukuman had pada lal<r-

laki Nashrani dan laki-laki Yahudi yang berzina dengan perempuan

muslimah. Mereka membiarkan l<afir harbi yang tinggal di tempat

kami unfuk urusan dagang dan juga membiarkan orang yang pura-

pura menjadi kafir dzimmi yang mau membayar iizyah agar dapat

memiliki perempuan-perempuan muslimah yang ditawan sebelum

ia datang. ia memiliki perempuan-perempuan muslimah yang

merdeka dari kalangan Quraisy dan Anshar serta selain mereka,

bahkan menyeturbuhi mereka dan menjual mereka secara terang-

terangan. Sungguh ini merupakan pendapat yang kami sendiri

belum pemah dengar yang lebih parah dari ini.

2L8O- Masalah, mengenai kasus pencurian, ulama

Malikit!/ah memotong dua kaki tanpa dalil yang sah dan tanpa

iima'. Mereka juga memotong tangan orang yang masuk rumah

orang lain lalu membawa harta senilai 3 dirham, padahal orang

tersebut mengatakan, "Pemilik rumah menyrruh datang ke rumah

ini untr.rk suatu keperluan," dan sang pemilik rumah

membenarkannla. Akan tetapi mereka tdak mengindahkan

keterangan tersebut. Mereka juga memotong tangannya dari ujung

tangannya dan memotong tangan sekelompok orang yang mencuri

barang senilai seperempat dinar. Mereka juga berpendapat -dalam

salah sahr pendapat mereka- bahwa apabila terjadi kesalahan

dalam pemotongan tangan pencuri, maka tangannya yang lain

harus dipotong, sehingga mereka memotong kedua tangannya
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sekaligus dalam satu pencurian, padahal Allah & tidak

menentukan yang kanan dari yang kiri. Para ulama Hanafiyyah

juga memotong kaki setelah tangan tanpa adanya nash dan iima'.

Sedangkan tentang qadzaf (menuduh zina), ulama

Malikiyyah menerapkan hukuman had qadzafdalam ucapan yang

berupa sindiran (tidak menuduh secara terang-terangan). Mereka

menggugurkan semua hukuman had dengan pembunuhan kecuali

had qadaf. Apabila mereka menggugurkan seluruh hukuman rlad

lantaran sytbhat, mengapa mereka fidak menggugurkan had

qadaf lantaran adanya sgbha?. Mereka mengatakan, "Kami

melakukannya karena takut akan ada yang mengatakan kepada

orang yang di-qadzad "Kalau orang yang menuduhmu tidak benar,

maka engkaulah yang akan dihukum qadzaf." Dari mana mereka

mendapatkan hal ini, dari Al Qur'an atau Sunnah atau qiya&.

Mereka menerapkan hukuman had pada orang yang

minum khamer meskipun hanya seteguk lantaran takut seseorang

akan menuduh orang lain berbuat zina, padahal ia tidak menuduh

seorang pun melakukan zina setelah ih-r. Apakah yang aneh dalam

penerapan hukuman had tanpa adanya sytbha?. Mereka jusku

berpedoman dengan riwayat lemah dari sebagian sahabat Nabi,

padahal Allah S telah melindungi para sahabat dari hal semacam

itu.

Mereka juga menerapkan hukuman had pada orang yang

mengatakan kepada orang lain, "Kamu bukan anak si fulan,"

ketika menafikannya dari sang ayah.

Mereka juga menerapkan hukuman had pada orang yang

menuduh isterinya berzina dengan laki-laki lain yang disebut
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namanya, meskipun ia me-li'an isterinya tersebut. Hal ini sangat

bertentangan dengan keputusan Rasulullah'$$-

Mereka juga menerapkan hukuman had pada orang yang

menuduh orang lain berzina, yang telah menikah dengan

pemikahan yang rusak dalam kondisi mengetahui keharamannya.

Mereka juga menerapkan hukuman had pada perempuan

muslimah yang sedang hamil. Mereka mengakui bahwa mereka

Udak bersumpah dan fidak memastikan, bahwa anak yang

dikandung merupakan anak zina. Di antara mereka iuga ada yang

berpendapat, bahwa hukuman rlad harus diterapkan pada orang

yang mengatakan kepada orang lain, "Matamu atau tanganmu

telah berzina." Dimana telah shahih dari Nabi $ bahwa beliau

bersaMa,

,j,air L;tr) /-.t ri,o?',i
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uDua bngan bezina dan zinanya adalah memukul; dua

mala berzina dan zinanya adalah melihat; kemaluan iuga berzina,

baik ia membenarkannya atau tidak."

Sementara tentang kharner, ulama Malikiyyah menerapkan

hukuman had pada orang yang mulutnya bau. Padahal setiap

orang yang memiliki pengetahuan mengetahui, bahwa orang yang

makan buah peer pada musim dingin dan sebagian apel mulutnya

akan bau. Dan bau mulutnya dengan bau mulut orang yang minum

AlMuhatla - EI



l<hamer sarna. Disamping ifu, bisa iadi ia memenuhi mulutrya

dengan buah tersebut tanpa meneguknya sehingga mulutrrya

menjadi bau. Atau bisa ladi ada orang yang menipunya dengan

meminumkan pada muluhya sedang ia Udak tahu, lalu mereka

tetap menghukumqn dengan hukuman dera. Mereka dan ulama

Hanafiryah meniahrhkan hukuman 80 kali dera. Padahal

mayoritas sahabat hanya menerapkan hukuman dera dalam kasus

ini 40 kali dera saja. Mereka tidak mencegah hukuman tambahan

yang 40 kali dera berdasarkan sytbhat. Dan memang hal tersebut

tidak diwajibkan oleh Al Qur'an atau Sunnah atau iima'. Mereka

menerapkan hukuman 80 kali dera berdasarkan kebohongan yang

tidak pemah dilakukan setelahnya. Mereka mendahulukan rlad

padanya, padahal bisa jadi ia tidak melakukan qadzaf terhadap

seorang pun selamanya. Dan tidak ada bedanya antara kasus ini

dengan sikap mereka yang mendahulukan had zina yang tidak

berasal darinya atau had pencurian yang tidak berasal darinya.

Mereka dan ulama Syafi'iyyah menerapkan hukuman had pada

orang alim yang menafsirkan penghalalan arak yang memabukkan,

akan tetapi mereka tetap menerima kesaksian dan mengambil ilmu

dari orang tersebut. Sedangkan di sisi lain, mereka fidak

menerapkan hukuman had pada orang yang melakukan talrr,r'ril;

pada kasus Syighar dan Mutbh -meskipun ia mengetahui

keharamannya- serta dua barang campuran -meskipun haram-

seperti endapan hrak.

218L. Masalah' Pengakuan budak laki-laki berkaitan

dengan sesuatu yang mewajibkan hukuman .6ad
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Abu Muhammad berkata: Para ulama berselisih

pendapat dalam masalah ini. Maka kami pun menelitinya.

Temyata kami temukan, bahwa ashab kami mengatakan: Allah &
berfirman,

UA sru{Ds 3i s;W I *i; 3L 6s7i
"Dan frdaklah seorang membuat dosa melainkan

kemudharatannya kembali kepada diinya sendiri; dan seorang

yang berdosa fidak akan memikul dosa orang lain." (Qs. Al

An'aam [6]: 164).

Budak adalah bagian dari harta majikannya. Apabila ia

mengakui sesuafu yang mo.r.rajibkan pembatalan sebagian harta

majikannya, maka hal tersebut merupakan usaha untuk orang lain

dan hal ini tidak dibolehkan berdasarkan nash N Qur'an.

Abu Muhammad berkata: Argumentasi ini benar

selama tidak ada sesuahr yang membantahnya. Setelah kami teliti

temyata kami temukan bahwa Allah @ berfirman,

; -F-,'1 iF ;+ {:';3 $:;i\ '4.5, 13'3

"Jadilah karnu orzng wg benar-benar penegak kadilan,

menjadi saksi karena Allah biaryun terhadap diimu sendiri atau

ibu bapak dan kaum kenbabnd'(Qs. An-Nisaa' [4]: 135).

ltjs
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Allah & menpruh agar menerima kesaksian seseorang

terhadap dirinya sendiri, kedua orang fuanya dan juga kerabatnya.

Para ulama tidak berselisih pendapat, bahwa kesaksian

seseorang terhadap dirinya sendiri diterima -tanpa ada orang lain

bersamanya dan tanpa sumpah-; baik ia orang fasik atau orang

adil; orang beriman atau orang kafir. Sedangkan kesaksiannya

terhadap orang lain tidak diterima kecuali dengan syarat adil dan

bersama orang lain, atau sumpah orang yang menuntut -sesuai
perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini-. Allah & tidak

mengkhususkan budak dari orang merdeka.

Mengingat ada dua nash dan Tuhan semesta alam, maka

kita harus melihat penggunaan keduanya. Temyata kami temukan

ashab kami mengatakan, "Dia bersaksi unfuk dirinya sendiri atau

berusaha unhrk orang lain sehingga tidak diterima." Kemudian

kami dapati, bahwa orang-orang yang kontra dengan mereka

mengatakan, "Dia bersaksi untuk dirinya sendiri dan berusaha

unfuk dirinya sendiri, meskipun hal tersebut akan mengurangi

harta majikannya dan ia tidak bersaksi untuk harta majikannya."

Setelah kami teliti keduanya, maka yang harus digunakan adalah

salah satunya. Temyata kami dapati pendapat ashab kami, bahwa

ia berusaha untuk orang lain itu hanya sah jika berdasarkan

perantara dan usaha, dan bukan dengan pengakuan ifu sendiri.

Kemudian kami dapati, bahwa pendapat yang menyelisihi mereka

itu benar adanya unhrk kisah tersebut, karena orang tersebut

hanya mengaku untuk dirinya sendiri dengan lafazh tersebut. Ia

hanya dianggap zhalim kepada majikannya berdasarkan takwil dan

bukan berdasarkan pengakuannya secara zhahir Jadi, ini adalah

dua penggunaan yang paling sah dan paling utama. Seandainya
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apa yang diucapkan mereka memang demikian, maka budak itu

tidak boleh dihukum had dalam kasus zina, atau pencwian, atau

minum khamer, atau qadzaf, atau hirabah -meskipun ada

saksinya-, dan seseorang tidak boleh dihukum mati sebagai

qishash, karena ia berusaha untuk orang lain dan jika ia dihukum

had, maka akan memsak hana majikannya. Ini adalah sesuatu

yang tidak dikatakan oleh mereka, atau selain mereka.

2L82. Masalah' Allah & tidak akan menghukum hamba

dengan dosa pertama.

Abu Muhammad berkata: Abdullah bin Rabi'

menceritakan kepada kami, hnu Mufanij menceritakan kepada

kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, hnu

Wadhdhah menceritakan kepada kami, Sahnun menceritakan

kepada kami, hnu Wahb menceritakan kepada kami, dari Qurrah

bin Abdurrahman Al Mu'afiri dari hnu Syihab, ia berkata: Seorang

pencuri dibawa kepada Abu Bakar, lalu Abu Bakar berkata,

"Potong tangannya!.u Maka pencuri tersebut berkata, nl-epaskan

aku, wahai Khalifah Rasulullah. Demi Allah, aku belum pernah

mencuri sebelumnya." Abu Bakar berkata, "Kamu bohong!, demi

Dzat yang jiwaku berada di Tangan-Nya, Allah tidak akan

menghukum seorang mukmin secara tiba-tiba dengan dosa

pertama yang dilalarkannYa. "

Diriwayatkan pula dengan sanad yang sama sampai kepada

hnu wahb, dari Sufuan Ats-Tsauri, dari.Humaid Ath-Thawil, dari

Anas bin Malik, ia berkata: seorang penanri dibawa kepada umar
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bin Al Khaththab;.9, lalu pencuri tersebut berkata, "Demi Allah,

aku belum pernah mencuri sebelumnya." Maka Umar berkata

kepadanya, "Kamu bohong!, demi Tuhan Umar, Allah tidak akan

menghukum seseorang pada dosa pertama."

Diriwayatkan pula dengEn sanad yang sama sampai kepada

Ibnu Wahb; dari Abdullah bin Sam'an dengan redaksi yang sama.

Lalu Ali bin Thalib berkata kepadanya, uNfr & lebih lembut dari

tindakan menghukum budaknya karena dosa pertamilgd, wahai

Amirul Mukminin." Lalu Umar menyuruh agar tangannya

dipotong. Setelah tangannya dipotong, Ali bin Abi Thalib

menghampirinya lalu bertanya kepadanya, "Betrapa kali engkau

mencuri?." Pencuri tersebut menjawab, u21 kali.u

Abu Muhammad berkata: Allah & melakukan sesuatu

yang dikehendaki-Nya dan semua hukum-hukumnya adalah adil

dan benar. Allah menutupi siapapun yang dikehendakinya; baik

sedikit maupun banyak; baik untuk mendiktenya atau sebagai

karunia-Nya agar ia bertobat. ia mengambil satu dosa atau

beberapa dosa sebagai hukuman, atau kafaratbaginya.

:SA-a;1
"ndak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya" (Qs. fu-

Ra'd [13]: 41).
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"Dia tidak ditanya tentang apa tnng diperbuat-N5n dan

merekalah tnng akan ditanyal'(Qs. Al Anbiyaa' l21l 23)-

Mengenai dua sanad dari Abu Bakar dan Ali, status

keduanya dhahf, karena yang pertama mursal, sementara yang

kedua murcal lagi gugur. sedangkan sanad dari umar adalah

shahih. -Hanya bagi Alah-lah segala urusan, baik sebelum maupun

sesudahnya.-

2L83- Masalah' Apakah hukuman had diterapkan pada

l<afu dzimmi?.

Abu Muhammad berkata: Para ulama berselisih

pendapat dalam masalah ini. Diriwayatkan dari Ali bin Abi

Thalib rg, bahwa ia berkata, "Tidak ada hukuman had atas kafir

dzimmi dalam kasus zirra."

Diriwayatkan dari hnu Abbas, 'Tidak ada hukuman had

atas kafir dzimmi dalam kasus pencurian-"

Abu Hanifah berkata, uTidak ada hukuman had atas kafir

dzimmi dalam kasus zina dan minum l<hamer. Akan tetapi mereka

harus dihukum had datam kasus qadzaf dan pencurian. Kecuali

kafir mu'ahad dalam kasus penorian. Akan tetapi ia hanya

sekedar menggantinya. "

Muhammad bin Al Hasan berkata, uAku tidak menghalangi

hukuman had atas l<afir dzimmi dalam kasus zina dan minum

khamer, akan tetapi aku menghalanginya dalam kasus nyanyian."
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Malik berBia, "Tidak ada hukuman had atas kafir dzimmi

dalam kasus zina dan minum khamer. Akan tetapi mereka harus

dihukum had dalam kasus qadzaf danpencurian."

Imam Asy-Syafi'i, Abu Sulaiman dan para pengikut

keduanya mengatakan, "Mereka harus dihukum had dalan semua

kasus.tt

Hammam menceritakan kepada kami, hnu Mufani;

menceritakan kepada kami, AMul Ala bin Muhammad

menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami,

Abdunazzaq menceritakan kepada kami, Ats-Tsauri menceritakan

kepada kami, Simak bin Harb mengabarkan kepadaku, dari Qabus

bin Al Mukhariq, dari ayahnya, ia berkata: Muhammad bin Abu

Bakar menulis surat kepada Ali yang isinya menanyakan

kepadanya tentang dua orang Islam yang menjadi zindiq, orang

Islam yang berzina dengan perempuan Nashrani dan budak

mukatabyang wafat dengan meninggalkan sisa dari utang kibbalT

nya dan juga anak-anak yang merdeka. Maka Ali membalas

suratrya dengan mengatakan, "Adapun dua orang Islam yang

menjadi zindiq; jika keduanya bertobat, maka biarkanlah!. Akan

tetapi jika tidak, maka penggallah leher keduanya!.

Sedangkan orang Islam yang berzina dengan perempuan

Nashrani, maka jatuhkanlah hukuman had padanya dan bawa

perempuan Nashrani tersebut kepada keluarga yang seagama

dengannya. Adapun tentang budak mukatab, maka berikanlah sisa

utang kitabah kepada majikannya dan berikanlah kepada anak-

anaknya yang merdeka sisa hartanya.

@l - AtMuhrr



Hammam menceritakan kepada kami, hnu Mufanil

menceritakan kepada kami, hnu Al A'rabi menceritakan kepada

kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq

menceritakan kepada kami, dari hnu Jurarj dan Sufuan Ats-Tsauri;

keduanya meriwayatkan dari Amr bin Dinar dari Mujahid, hnu

Abbas berpendapat, bahwa tidak ada hukuman had atas budak

dan kafir dzimmi.

Diriwayatkan dari Rabi'ah, bahwa ia berkata tentang laki-

laki Yahudi dan laki-laki Nashrani, "Menunrtku tidak ada hukuman

had atas keduanya dalam kasus zina." ia berkata lebih lanjut, uDi

antara sikap memenuhi hak dzimmah mereka adalah membiarkan

mereka melakukan ajaran agama yang mereka yakini. Dengan

demikian, maka dosa yang dilakukan mereka diselesaikan

(dihukum) oleh kalangan mereka sendiri."

Abu Muhammad berkata: Karena mereka berselisih

pendapat dalam masalah ini, maka kita harus rnenelitinya agar kita

mengetahui yang benar lalu mengikrtinya. Setelah kami teliti

pendapat yang mengatakan, bahwa tidak ada hukuman had atas

l<aft dzimmi temyata dalil yang mereka gunakan adalah firman

Allah &,

,7;i o$W .7;S f i{, {*E 3& bg

ffi &6 (KlfiW ir?i J3 ;ii
e4

+41"
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'Jika mereh (omng Yahudi) dabng kepadamu (untuk

meminb pufiinrl, mal<a (perlan itll dianbm

mereka, ahu berplinglah dari merel<a; iika kamu bapaling dari

merel<a mala mere.la o-dak akan menbert mudharat kepadamu

sdikitpgl. Dan jika l<amu memufuskan perkan mereka, mal<a

putusl<anlah (pertan itd diantan merel<a dengan adfl' (Qs Al

Maa'idah l5lz 421.

Kami iuga mendapati perkataan mereka, "Karni telah biasa

membiarkan mereka atas kekafiran mereka. Dan kekafiran mereka .

tersebut mancakup hukum-hukum mereka. Maka wajib unfuk tidak

mengganggu mereka dengan menyelisihi sesuaht yang sudah

menjadi kebiasaan mereka." 
I . .._,ns?

Abu Muhammad berkata: Sejauh 3nng kami ketahui,

tidak ada dalil lain yang mereka miliki selain dalil-dalil di atas tadi.

Setelah kami teliti, temyata dalil tersebut tidak bisa diiadikan huijah

oleh ulama Hanafiyyah dan ulama MalikiWah, karena ayat tersebut

sifatrya umum dan tidak khusus. Mereka telah mengkhususkan

dengan malajibkan hukuman had pada kasus pencrfian,

menuduh zina seorang muslim dan hinbah. Sementara disisi lain,

mereka menggugurkan hukuman had pada kasus zina dan

l<hamer. Ini adatah tindakan semaunya sendiri yang tdak

diwajibkan oleh Al Qur'an, atau sutnah yang shahih, atau hadits

lemah, atau iima', atau juga perkataan sahabat Nabi.

Apabila mereka mengatakan, "Pencurian ifu tindakan

zhalim dan mereka tidak mengakui ke-zhaliman terhadap seorang

muslim atau kafir dzimmi, sementara qadzaf adalah hukum yang
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berlaku antara mereka dengan orang Islam. Jika demikian halnya,

maka tidak ada perselisihan ulama, bahwa ia dihukum dengan

hukum Islam dalam kasus tersebut."

Maka kami katakan kepada mereka, "Begifu pula pada

kasus zina. Apabila mereka berzina dengan perempuan muslimah,

atau budak perempuannya, atau perempuan katir dzimmi atau

budak perempuannya, maka hal tersebut adalah kezhalimarr

terhadap seorang muslim, atau majikannya, dan jugake'zhalimarr

terhadap kafir dzimmi, padahal mereka tidak mengakui ke-zhalim

an tersebut. Bagaimanapun juga, kalian telah mengkhususkan ayat

tersebut dan meninggalkan zhahir-nya tanpa huijah.'

Apabila mereka mengacu pada perkataan Ali dan lbnu

Abbas dalam masalah ini, maka kami katakan kepada mereka,

"Perkataan tersebut tidak bisa dijadikan huiiah oleh mereka, karena

riwayat dari Ali ttdak shahih, karena itu diriwayatkan dari Simak

bin Harb -seorang periwayat dha'ifyarry menerima talqin- lalu dari

Qabus bin Al Mukhariq -seorang periwayat yang majhul.

Disamping itu, seandainya riwayat tersebut shahih, tetap saja ihr

tidak bisa dijadikan hujiah oleh mereka, karena perkataan

siapapun tidak bisa diladikan huiiah selain perkataan Rasulullah $.
Sedangkan riwayat dari hnu Abbas, maka ia lebih lemah, karena

tidak ada hujjah dalam ucapan saseorang selain Rasulullah .s.

Mereka telah menyelisihi hnu Abbas dalam masalah ini, karena di

dalamnya disebutkan, bahwa tidak ada hukuman had atas budak,

sementara mereka tidak berpendapat demikian. Disebutkan pula

bahwa tidak ada huluman had atas kafir dzimmi, padahal mereka

berpendapat, bahwa hukuman hadberlaku atas kasus qadzaf dan

pencurian."
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Abu Muhammad berkata: Apabila dua riwayat dari

Mujahid dari hnu Abbas saling bertentangan, maka tidak boleh

menjadikan salah sahrnya sebagai acruan dan wajib mengembalikan

kepada Kitab Allah &, Mana saja dari dua pendapat

tersebut yang sesuai dengan Al Qur'an dan Sunnah, maka itLilah

yang benar. Bagaimanapun setiap pendapat yang disampaikan

ulama Hanafilryah dan ulama Maliki5ryah batal dan tidak ada

sesrratu 5rang bisa dijadikan huijah oleh mereka.

Adapun tentang ayat tersebut, maka ia telah di-nasal<h.

Seandainya benar, maka ia muhkam dan tetap saja tidak bisa

digunakan oleh orang yang menggugurkan hukuman had

berdasarkan alnt tersebut, karena di dalamnya hanya menyuruh

unfuk memilih hukuman di antara mereka dan bukan berisikan

hukuman terhadap mereka secara global, dan yang dimaksud

p€nerapan hukuman had adalah bentuk hukuman yang

diberlalrukan kepada mereka dan bukan hukum di antara sesalna

mereka. Jadi, dalam ayat tersebut tidak ada sangkut pauhya

dengan hukuman had dengan alasan apapun. Dengan demikian,

maka menjadikan hal tersebut sebagai aoran tidak benar'

Adapun tentang perjanjian dengan mereka unfuk

menerapkan hukuman dengan hukum mereka, maka hal tersebut

bukan perjanjian Allah &. Justru ihr merupakan perjanjian hlis

yang batil dan sesat, karena kaum muslimin tidak mengenal akad

dan perjanjian kecuali yang diperintahkan Allah & dalam Al

Qur'an dan Sunnah. Itulah perjanjian yang Allah & perintahkan

unfuk ditepati, sebagaimana sabda Rasulullah S,
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Jbt; * At q6 e',-A y";rk
"setiap sjmrat 5ang tidak terdapat dalam Kitab Allah, maka

hukumn5n bafrl.

Nabi $ juga bersaMa,

\, i ti',;i #L;;1G,j.". U
"Barangsiapa melalrukan pertuabn yang tidak sesuai

dengan un$an kami (frdak kami perintahkan), maka ia tertolak."

Apabila mereka mengatakan: Allah & berfirman, .) ;6;7

'U$i'Tidak ada pal<saan untuk (memasuki) agama (Islam)' (Qs. Al

Baqaraht2l:2561'

Maka kami katakan: Memang benar bahwa kita tidak

memaksa mereka unfuk masuk agama Islam, atau menunaikan

shalat, atau membayar zal<at, atau menunaikan puasa, atau

melaksanakan Haji. Akan tetapi jika ada hukuman untuk mereka,

maka kami pufuskan hukuman untuk mereka dengan hukum

Islam, karena Allah S berfirman,

'i33{5'ii6'& 1', x'i 3i rr.,a {*, 6;
'qLxriJueiL; J*F_6

uDan hendaHah kanu memufuskan perkara di antara

mereka menurut apa Wng diturunkan Allah, dan ianganlah kanu
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mengikuti haorm nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap

muel<a, supaya merel<a fidak memalingkan kamu dari sebagian

apa yang telah diturunkan Allah kepadamu." (Qs. Al Maa'idah [5]:

4el

Allah & jugu berfirman,

'b$; ij+g ;fi 'u iA'i:t"'rfr- M'&"1

"Apakah hukum Jahilitnh Wng mereka kehendaki, dan

(hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi

orang-oring gng yakin 2." (Qt. Al Maa'idah [5]: 50].

Allah & mewajibkan melalui lisan Rasul-Nya agar kita tidak

mengikuti hawa nafsu mereka. Barangsiapa membiarkan mereka

dengan hukum mereka, maka ia telah mengikuti hawa nafsu

mereka dan menyelisihi perintah Allah dalam Al Qur'an.

2L84- Masalah' Hukuman hadbag para budak.

Abu Muhammad berkata: Hukuman hudud ihr ada

empat macarn -tidak ada yang kelima-, yaih.r: Mematikan dengan

salib, atau membunuh dengan pedang, atau merajam dengan bafu

dan yang sarna dengannya, kemudian mengasingkan (membuang

ke negeri lain), kemudian memotong tangan dan kemudian

mendera (memukul dengan cambuk).
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Sedangkan berdasarkan nash dan ijma', hukuman had

unfuk budak perempuan dalam sebagian benhrk dera -yaitu unhrk

kasus zina muhshat adalah sepanrh had orarrg merdeka.

Mereka sepakat berdasarkan nash, bahwa hukuman had

untuk budak dalam bentuk hukuman mati dan hukuman salib

adalah seperti hukuman ^haduntuk orang merdeka. Terdapat pula

dalil tentang hukuman pengasingan dan tidak ada lagi selain itu.

Akan tetapi mereka berselisih pendapat tentang hukuman

selain itu, sebagaimana yang akan kami jelaskan nanti, insya Allah.

Segolongan ulama berpendapat, bahwa hukuman had

untuk budak perempuan dan budak laki-laki -selain yang telah

kami sebutkan- adalah seperti hukuman iadunfuk orang merdeka.

Pendapat ini juga dinyatakan teman-teman kami.

Segolongan ulama lain berpendapat, bahwa hukuman iad
untuk budak laki-laki dan budak perempuan -dalam seluruh dera-

adalah separuh huk"rman had orang merdeka; baik laki-laki

maupun perempuan. Sedangkan hukuman rlad untuk budak laki-

laki dan budak perempuan dalam benfuk pemotongan tangan

adalah seperti hukuman 6ad untuk orang merdeka; baik lakilaki

maupun perempuan. Kemudian mereka berselisih pendapat.

Segolongan ulama mengatakan, bahwa hal tersebut berlaku unfuk

laki-laki merdeka dan tidak berlaku untuk budak laki-laki,

perempuan merdeka dan budak perempuan.

Sementara orang-orang yang berpendapat, bahwa

hukumannya adalah dibuang selama beberapa waktu (sementara

t'uakfu), maka mereka berselisih pendapat. Segolongan dari mereka

mengatakan, bahwa hukuman had unfuk budak perempuan dan
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budak laki-laki adalah separuh hukuman rlad untuk laki-laki

merdeka dan perempuan merdeka. Pendapat ini juga dinyatakan

oleh Asy-Syafi'i dan para pengikutrya. Sementara segolongan

ulama lain mengatakan, bahwa hukuman rtad unhrk budak

perempuan adalah separuh hukuman had prempuan merdeka,

sedangkan hukuman iad untuk budak laki-laki salna seperti

hukuman had untuk laki-laki merdeka. Pendapat ini dinyatakan

oleh Abu Sulaiman dan ashabkami.

Sementara golongan yang Udak mengatakan, bahwa

hukuman hadnya tidak dengan pembuangan sementara wakhr,

mereka adalah Abu Hanifah dan teman-temannya.

Adapun golongan yang berpendapat demikian untuk laki-

laki merdeka saja dan tidak mengatakannya untuk budak laki-laki

dan budak perempuan serta perempuan merdeka adalah Malik

dan para pengikutnya.

Segolongan ulama mengatakan, "Hukuman had dera unhfi
budak laki-laki dan budak perempuan dalam kasus zina adalah

separuh hukuman .6ad unfuk laki-laki merdeka dan perempuan

merdeka. Sedangkan hukuman had qadzaf untuk budak laki-laki

dan budak perempuan adalah seperti hukuman iadunhrk laki-laki

merdeka dan perempuan merdeka." Pendapat ini juga

diriwayatkan dari Umar bin AMul Aziz dan lainnya.

Abu Muhammad berkata: Pendapat 57ang kami pilih

adalah bahwa hukuman .6ad unhrk budak baik laki-laki maupun

perempuan yang berupa hukuman dera dan pengasingan

sementara serta potong tangan adalah separuh hukuman rlad
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unhrk laki{aki merdeka dan perempuan merdeka. Yaifu semua

hukuman yang bisa diterapkan separuhnya (dari hukuman orang

merdeka). Sedangkan hukuman yang udak bisa diterapkan

separuhnya, seperti membunuh dengan pedang, atau salib, atau

pembuangan yang tidak ditentukan waktunya, maka dalam kasus

ini budak dan orang merdeka hukumannya sama."

Abu Muhammad berkata: Adapun tentang pendapat-

pendapat yang telah kami sebutkan, maka kontradiksi di dalamnya

sangat jelas dan tidak samar lagi, dan sejauh yang kami ketahui

tidak ada syubhat pada mereka. Insya Allah akan kami sebutkan

semua pendapat tersebut.

Apabila ada yang mengatakan, "Sesungguhnya hukuman

potong tangan itu tidak bisa dibagi," maka ini adalah kesalahan

dari sisi atsar, perasaan dan pengamatan.

Sedangkan tentang kesalahan dari sisi perasaan dan

pengamatan, maka sebabnya adalah karena tangan ifu telah

diketahui ukurannya, sehingga memotong sebagiannya bisa

dilakukan lantaran itu terlihat jelas dengan mata -yaifu memotong

ujung jari-jemari saja dengan membiarkan telapak tangan-. Kami

mendapati mereka menganggap, bahwa ujung jari-jemari

hukumnya seperti tangan secara khusus, sehingga mereka tidak

berselisih pendapat, bahwa orang yang seluruh ujung jemarinya

dipotong hanya mendapat dAat tangan. Barangsiapa yang

memotong jari-jemari saja, maka hal tersebut telah sesuai dengan

nash, karena ia telah memotong sesuai dengan nama tangan,

sebagaimana yang diperintahkan Allah & dan juga telah
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memotong sepanfi dari yang dipotong pada orang merdeka,

sebagaimana dilelaskan dalam nash yalrry akan kami sebutkan.

Begihr pula kaki; ia memiliki ukuran yang telah diketahui sehingga

memotong sebagiannya bisa dilakukan, yaifu memotong bagran

tengahnln dari betis.

Sementara dari jalur a&aradalah sebagai berikut:

Hammam menceritakan kepada kami, hnu Mufanij

menceritakan kepada kami, hnu Al A'rabi menceritakan kepada

kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, AMurrazzaq

menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, dari Qatadah, bahwa Ali

bin Abi Thalib memotong tangan dari jari-jemari dan kaki dari

pertengahan telapak kaki.

Diriwaptkan pula dengan sanad yang sama sampai kepada

AMurrazzaq; dari Sufuan Ats-Tsauri, dari Abu Al Miqdam, ia

berkata: Telah mengabarkan kepadakr orang yang pemah melihat

Ali bin Abi Thalib, (bahr,rla ia) memotong tangan seorang laki-laki

dari pergelangan tangannya.

Diriwa5atkan pula dengan sanad yang sama sampai kepada

AMurrazzaq; dari hnu Juraij dari Amr bin Dinar, ia berkata: Umar

bin Al Khaththab memotong telapak kaki dari pergelangannya,

sedangkan Ali memotong telapak kaki -hnu Juraij mengatakan:

Amr memberi isyamt kepadaku, "Sampai sepanrhnya."

Abu Muhammad berkata: Ketika ada nash dari Ali rg
yang memotong tangan dari pergelangan, lalu dalam riwayat lain

ia memotong dari jari-jemari, maka wajib menafsirkannya sesuai
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dengan perselisihan kontradiksi yang tidak berlalu. Hendaknya

ditafsirkan, bahwa hal tersebut terjadi dalam dua kondisi yang

berbeda-beda. Begitu pula pendapat berkaitan dengan telapak

kaki.

Abu Muhammad berkata: Mereka adalah orang-orang

yang melakukan qi5ns. Telah benar adanya nash dan ijma'yang

menyatakan bahwa hukuman iad untuk budak perempuan yang

telah menikah dalam kasus zina adalah separuh hukuman rlad

perempuan merdeka yang telah menikah. Begitu pula telah

diriwayatkan secara shahih pada nash dan ijma', bahwa hukuman

hadbudak laki-laki dalam hularman mati dengan pedang dan salib

adalah seperti hukuman had lal$-lal<r merdeka. Begihr pula pada

hukuman pembuangan yang tidak ditenhrkan waktr-rnya. Jika

demikian halnya, maka berdasarkan pokok madzhab mereka yang

mengamalkan qryas, mereka harus mengembalikan hukuman

potong tangan kepada yang paling mirip dari dua jenis. Inilah

pegangan mereka yang disepakati oleh mereka dalam hal qiyas.

Apabila mereka melakukan demikian, maka pemotongan wajib di-

qiyas-kan dengan hukuman dera, dan bukan pada hukuman mati

dan pembuangan yang tidak ditentukan waktunya.

Hal ini karena hukuman mati itu Udak bisa dilakukan

separuhnya; begifu pula dengan pembuangan yang tidak

ditentukan wakhrnya. Sedangkan tentang hukuman dera, maka ia

bisa dilakukan separuhnya. Jadi mengqiyaskan hukuman yang bisa

diterapkan sepamhnya dengan hukuman yang bisa diterapkan

separuhnya lebih utama dari meng-qiya*kan hukuman yang bisa
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diterapkan separuhnya dengan hukuman yang tidak bisa

diterapkan sepanrhnya. Inilah qitns yang paling sah seandainya

qitarbi* dibenarkan pada suafu hari.

Abu Muhammad berkata: Maka kami pun menelitinya

agar dapat diketahui yang benar lalu kami ikuti. Tempta kami

dapati mereka mengatakan, Allah S berfirman,

irr'I;tA€;4;5\
nDan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin,

kemudian mereka melalukan perbuabn yang keji (zina), mal<a atas

mereka separuh hukunan dari hukuman unnita-unnita merde,la

tnng bercuami." (Qs. An-Nisaa' 141:251.

Ini adalah firman Allah & y-g tidak boleh ditentang.

Allah & juga berfirman,

1
i.,trTVr#yr'Sb\#effbf:)ri

"Perempuan tnng bezina dan laki-laki gng berzina, maka

demlah tiaytiap seoftng dari kduan5n serafus l<ali derd'(Qs. An-

Nuur [24]: 2).

Allah & mat mengkhususkan kecuali budak perempuan

sia.
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\riJl;i(6
uDan frdaUah Tuhanmu lupd' (Qs- Maryam [19]: 54)'

Sementara mengenai budak laki-laki, maka hukumnya tetap

dan tdak dikhususkan sebagaimana dikhususkannya budak

perempuan.

sungguh sesuatu yang batil jika yang dikehendaki Allah

adalah mengkhususkan budak laki-laki bersama budak perempuan,

lalu ia hanya menyebut budak perempuan tanpa menyebut budak

laki{aki, lalu ia membebankan kepada kita hal ghaib yang tidak

kita ketahui dan hanya diketahui oleh-Nya. Sungguh hal ini tidak

mungkin dilakukan oleh Allah &-

Allah & irgu berfirman,

ir$$ {# fi7,'6U t ? .#l}5. tiS

iE'*$
uDan orzng-orang Jnng menuduh wanita-wanita yang baik'

baik hefiuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang

aksi, maka demlah mereka (yan7 menuduh itu) delapan puluh kali

dem." (Qs. An-Nuur l24l: 4\.

Dalam ayat ini, Allah & tidak mengkhususkan budak

perempual dari perempuan merdeka dan tidak pula budak laki-

laki dari laki-laki merdeka.
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Sungguh hal yang batil lika yang dimaksud Allah @ adalah,

bahwa budak laki-laki dan budak perempuan tidak dihukum dera

80 kali dalam kasus qadaf dan hukumannp kurang dari itu, lalu

ia menyrnrh agar oftmg yang melakukan qadzaf didera 80 kali

tanpa menjelaskannya kepada kita apakah itu berlalar untuk laki-

laki merdeka dan tidak berlaku unhrk budak laki-laki, atau hanya

berlaku untuk perempuan merdeka dan tidak berlaku untuk budak

perempuan. (Hal ini tdak mungkin terjadi) dan ini bertentangan

dengan firman Allah &,

iaLnrgxegi(,
"Tiadalah Kami alpakan sauatupun dalam Al-Kitab," (Qs.

Al An'aam [6]: 38),

Dan juga bertentangan dengan ftrman Allah &,

uUntuk menjelasl<an segak sauafi)'(Qs. An-Nahl [16]' 89].

Allah & jrsu berftrman,

V;:xfii,r!r.L(\D

"Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu

melanggamya' (Qs. AI Baqarah l2l: 2291.

Hukuman had qadzaf adalah salah satu dari hukuman .6ad

yang ditetapkan Allah &. Begihr pula had zrna, ia termasuk

e*'6t(.Ci-
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hukuman had yang ditetapkan Allah &. Jadi tdak boleh

melanggar hukuman yang telah ditetapkan Allah &.

Hukuman had yang ditetapkan Allah & dalam kasus

Qadzaf adalah 80 kali dera, sementara hukuman had zina adalah

100 kali dera. Dalam hal ini seorang pun tidak boleh melanggar

hukuman had yang telah ditetapkan Allah S pada salah satunya

dengan menerapkan hukuman hadyangberlaku bagi kasus lainnya

(yaitu tidak boleh menerapkan hukuman 100 kali dera pada

hukuman 80 kali dera atau sebaliknya).

Jadi jelas -tanpa diragukan lagi- bahwa menafsirkan salah

satu dari keduanya pada yang lainnya dalam kasus budak laki-laki

atau budak perempuan, atau laki-laki merdeka atau perempuan

merdeka adalah tindakan melanggar hukum Allah yang telah bakr

dan menyamakan sesuatu yang Allah @ telah bedakan antara

keduanya.

Allah & berfirman,

tiL_itts,frrurvSruri;
"laki-laki yang mencuri dan perempuan tnng mencuri,

potonglah tangan kduangm." (Qs. Al Maa'idah [5]: 38).

Kalian mengatakan, bahwa laki-laki merdeka, budak laki-

laki dan budak perempuan hukumnya salna. lalu dimana qiyas

yang kalian lakukan yang menyelisihi Al Qur'an tentang hukuman

hadbagi budak yang menuduh zina dan budak perempuan yang

menuduh zina?. Bagaimana kalian bisa dengan mudah menyelisihi

firman Allah &, i:;i-|4-, i"^;:e "Maka deralah mereka 6nng

AIMuhaIla - @



menuduh itu) delapan puluh kali d*a,n (Qs. An-Nuur l24l: 4l

karena mag-qgn*l<annya dengan firman Allah, ItF 'irA f;9,

',-,t1iJ1 a ,i{;5i 
"F 

u, ,1^z-14e #,6;,1 uDan

apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian

mereka melald<an perbuahn yang keji (zina), maka abs mereka

separuh hukuman dari hukuman wanib-umnib merdel<a tnng
betsuami," (Qs. en-Nisaa' [4]: 25).

Kalian juga berat menyelisihi firman Allah &, 1ti6

C.{-fi "Potonglah tangan kduan5a'' (Qs. Al Maa'idah tsl: 38)

karena metg-qi5m*kan dengan firman Allah 6i;1 i,9 ",#eg
7,r1:7ll A 44;5i :F f, ,b-'t41 #, "Dan apabita

merel<a telah menjaga diri dengan kawin, kemudian merel<a

melakul<an petbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separuh

hukuman dari hukuman wanita-wanib merdeka yang betsuaml'
(Qs. An-Nisaa' [4]: 25). Sungguh hal ini sangat aneh sekali.

Ashab kami mengatakan: Kami mendapati firman Allah &,
(K 6" nt; ti{_fi t$i6 frFi 3;ati ,,raki-taki 

,nns
mencwi dan perempuan yang menatri, potonglah bngan
keduanSn (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakad'
(Qs. Al Maa'idah [5J, 38). Sungguh mustahil jika Allah &
menghendaki, bahwa hukum budak laki-laki dan budak perempuan

dalam kasus ini berbeda dengan hukum laki-laki merdeka dan

perempuan merdeka, lalu ia tidak menjelaskannya. Jika demikian
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halnya, maka kita yakin bahwa Allah & tidak membebankan hal

tersebut kepada kita dan tidak menginginkannya dari kita.

Mereka mengatakan: Kami dapati bahwa Rasulullah $
bersabda, 'r'rrytt qt li\.uApabila seseorang menari, deralah

ia,!" Beliau juga menghukum dera dalam kasus khamer dengan

hukuman had sementara waktu tanpa mengkhususkan laki{aki

merdeka dari budak laki-laki atau perempuan merdeka dari budak

perempuan. Beliau lah orang yang menjelaskan hukum yang

dimaksud Allah &.

Abu Muhammad berkata: Semua yang disebutkan

ashab kami adalah benar -meskipun tidak ada hadits shahihyang

menjelaskan kebenaran pendapat kami-. Adapun jika ada hadits

shahih yang membenarkan pendapat kami, maka kita wajib

berhenti pada hadits Nabi yang menjelaskan maksud Allah &-
Maka kami pun menelitinya. Akhimya kami menemukan hadits

dengan redaksi sebagai berikut:

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad

bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ismail bin hrahim bin

Ula5yah mengabarkan kepadaku, Yazid bin Harun menceritakan

kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami,

dari A5ryub As-Sikhtiyani, dari lkrimah, dari hnu Abbas, dari

Nabi $, bahwa beliau bersabda,
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'Apbila budak mukaAb melakul<an perbuatan dosa 5nng
ada hukuman Had-n5n atau mendapatkan warisan, maka ia
mendapat waisan sesuai kadar sbtus merdekanya dan dijafuhi

hukuman had sesuai l<adar stafus merdekan5n."

AMullah bin fu-Rabi' menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin

Syr'aib menceritakan kepada kami, Muhammad bin Isa Ad-

Dimasyqi menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun

menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan

kepada kami, dari Qatadah dan Ayyub As-Sikhtiyani. Qatadah
berkata: Dari Khilas bin Amr, dari Ali bin Abu Thalib. Ayy-rb

berkata, Dari lkrimah, dari Ibnu Abbas. Kemudian Ali dan hnu
Abbas sepakat meriwayatkan dari Nabi $,

,J; ?,t, ,,s'r1t G )& f:, ',# UK:Jr
lo z J ./ o t J ,. lc ) .z o t t o

+,*5 t&.oj-s, y 6f.t1 ):& i!.Jt

"Budak Mukabb dimerdel<akan sauai kadar (kitabah) tnng
telah dibaSmmya dan dijatuhi hukuman had sesuai kadar

merdel<anya serta mendapat warisan squai l<adar merdekanya."
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Abu Muhammad berkata: Sanad ini sangat

mengagumkan, seakan-akan ada cahaya di atasnya karena cahaya

matahari di waktu Dhuha. Sejauh yang kami ketahui, tidak ada

yang mencibimya, hanya saja sebagian mereka ada yang

mengklaim, bahwa Wuhaib meriwayatkannya secara murcal.

Abu Muhammad berkata: [-alu kenapa seandainya

Wuhaib meriwayatkannya secara mursal?. Tentang hukum

mukatab haditsnya diriwayatkan secara musnad, sebagaimana

yang telah kami sebutkan. [a diriwayatkan oleh Hammad bin

Salamah dan Hammad bin Zaid dari Ayyub. Ia juga diriwayatkan

secara musnad oleh Ali bin Al Mubarak dan Yahya bin Abi Katsir,

dari Ikrimah, dari hnu Abbas, dari Nabi S.

Disamping itu, ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah sepakat

bahwa hadits murcal hukumnya seperti hadits musnad-

Berdasarkan pendapat mereka, maka riwayat mursalwuhaib bin

Khalid semakin menambah kuat hadits tersebut. Apabila telah sah

dan memang benar demikian, maka berdasarkan keputusan

hukum Rasulullah $, hukuman had untuk budak secara umutn -
baik laki-laki maupun perempuan- berbeda dengan hukuman .6ad

untuk orang-orang merdeka secara umum -baik laki-laki maupun

perempuan-. Apabila demikian halnya, maka siapapun dari umat

ini harus menyatakan, bahwa hukuman rladbudak laki-laki adalah

separuh dari hukuman had laki-laki merdeka. Inilah yang wajib

dikatakan dan pendapat inilah yang kami pilih. -Hanya kepada

Allah kami memohon taufik.-
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2L85. Masalah, Apakah majikan boleh menjatuhkan

hukuman hadterhadap budaknya atau tidak?.

Abu Muhammad berkata: Para ulama berselisih

pendapat dalam masalah ini.

Segolongan ulama mengatakan, "Majikan boleh

menjatuhkan seluruh hukuman had benrya hukuman bunuh
(hukuman mati)dan hukuman lainnya pada budak-budaknya."

Segolongan ulama lain mengatakan, uMajikan boleh

menjatuhkan hukuman had pada budaknya dalam kasus zina,

lrhamer dan qadzaf. Akan tetapi ia tidak boleh menjahrhkan

hukuman had potong tangan." Mereka mengatakan, "Majikan

boleh menjatuhkan hukum potong tangan terhadapnya jika ada

saksi-saksi yang memberi kesaksian atas hal tersebut."

Segolongan ulama lain mengatakan, uMajikan tidak boleh

menjafuhkan hukuman had pada budaknya dalam kasus apapun,

karena png boleh menjatuhkan hukuman had hanya penguasa

saja."

Adapun dalil-dalil pendapat pertama adalah sebagai berikut:

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufanil

menceritakan kepada kami, Ibnu Al Arabi menceritakan kepada

kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, AMurrazzaq

menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, dari Ayyrb As-Sikhtiyani,

dari Nafi'bahwa hnu Umar memotong tangan budak laki-lakinya

yang mencuri dan menghukum dera budak laki{akinya yang

berzina tanpa melaporkan kasus tersebut kepada penguasa.
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Diriwayatkan pula dengan sanad yang sama sampai kepada

Abdurrazzaq; dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', dari hnu Umar,

ia berkata, uBudak perempuan Hafshah menyihir Hafshah dan ia

mengakui perbuatannya, lalu Hafshah menceritakan kasus tersebut

kepada Abdunahman bin 7,aid bin Al l(haththab. Maka

Abdunahman pun membgnuh budak perempuan tersebut. Akan

tetapi Utsman bin Affan mengingkarinya. Maka lbnu Umar berkata

kepadanya, 'Apa yang engkau ingkari dari budak perempuan yang

telah menyihir Ummul Mukminin, lalu ia mengakuinya?"- Maka

Utsman pun diam.

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada

Abdurrazzaq; dari ubaidillah bin umar bin Hafsh bin Ashim dari

Nafi" ia berkata: Budak laki-laki (yans masih kecil) milik hnu Umar

melarikan diri, lalu ia melewail budak-budak lelaki (yang masih

kecil) milik Aisyah Ummul Mukminin kemudian ia mencuri ransel

yang isinya korma dari mereka, kemudian ia menunggang keledai

milik mereka. Lalu ia dibawa kepada hnu umar. Maka lbnu umar

membawanya kepada sa'id bin Al Ash -gubemr.r Madinah saat

itu-. Sa'id pun berkata, "Budak yang melarikan diri Udak perlu

dipotong tangannya." Lalu Aisyah mengirim utusan kepada Sa'id

untuk mengatakan, "sesungguhnya budak-budaklm adalah budak-

budakmu juga. ia lapar dan menunggang keledai agar bisa sampai,

maka janganlah engkau memotong tangannya," Akan tetapi hnu

Umar tetap memotong tangannYa.

Diriwayatkan dari hrahim An-Nakha'I, bahwa An-Nu'man

bin Muqanin berkata kepada hnu Mas'ud, uBudak perempuanku

telah berzina." Ibnu Mas'ud berkata, "Deralah ia!,u An-Nu'man
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berkata, "Dia belum menikah." hnu Mas'ud berkata, "Muhshat
nya adalah keislamannya."

Sylbah berkata: Al A'masy menceritakan kepada kami,

dari hrahim dengan redaksi yang sama. Di dalamnya disebutkan,

"Dia menderanya sebanyak 50 kali.'

Diriwa5atkan dari Abdullah bin Mas'ud dan lainnya. Mereka

mengatakan, "Seorang laki-laki boleh mendera budak perempuan-

nya dalam kasus had di rumahnya. An-Nu'man bin Muqanin

pemah bertanya kepada Abdullah Mas'ud, 'Budak perempuanku

telah berzina." hnu Mas'ud berkata, uDeralah ia!." An-Nu'man

berkata, "Dia belum menikah." hnu Mas'ud berkata, "Muhshan'

nya adalah keislamannya."

Diriwayatkan dari hnu Wahb: hnu Juraij menceritakan

kepada kami; Amr bin Dinar mengabarkan kepadanya, bahwa

Fatimah binu Rasululluh # mendera budak perempuannya yang

berzina sebanyak 50 kali.

Diriwayatkan dari Anas bin Malik, bahwa ia mendera

budak-budak perempuannya yang berzina sebanyak 50 kali.

Hammam menceritakan kepada kami, hnu Mufanij

menceritakan kepada kami, hnu Al A'rabi menceritakan kepada

kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq

menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami,

Amr bin Dinar menceritakan kepada kami, bahwa Al Hasan bin

Muhammad hnu Al Hanafiyyah mengabarkan kepadanya, bahwa

Fatimah binti Rasulullah $ mendera budak perempuannla yang

berzina.
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Diriwayatkan dari hrahim An-Nakha'i, ia berkata, Alqamah

dan Al Aswad menerapkan hukuman had pada budak-budak

perempuan di tempat kaum keduangra-

Abu Muhamnnd berkata: Diriwayatkan pula dari

sebagian orang yang telah kami sebutkan dan para ulama lain

tentang bolehnya seorang majikan mernaafkan hukuman hadpada

budak-budaknya, sebagaimana hadits berikut ini:

Hammam menceritakan kepada kami, hnu Mufanij

menceritakan kepada kami, hnu Al Ambi menceritakan kepada

kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, AMurrazzaq

menceritakan kepada kami, dari seorang laki{aki, dari Sallam bin

Miskin, ia mengabarkan kepadaku dari Habib bin Abi Fadhalah,

bahwa Shalih bin Kuraiz menceritakan kepadanya, bahwa ia

membawa budak perempuannya yang berzirn kepada Al Hakam

bin A5yub. ia berkata lebih lanjut: Ketil<a aku sedang duduk,

datanglah Anas bin Malik, lalu ia duduk dan berkata, 'Wahai

Shalih, mengapa budak perempuan ini ada bersamamu?-u Aku

menjawab, "Budak perempuan kami bertuat zina dan aku hendak

melaporkannya kepada Imam (penguasa) agar ia dilatuhi hukuman

had. Anas bin Malik berkata, "Jangan lakukan itu!, bawalah

kembali pulang budak perempuanmu, bertals,valah kepada Allah

dan hrtupilah aibnya." Shalih berkata, 'Aku tidak akan

melakukannya, sebelum aku melaporkan kasus ini." Anas berkata

kepadanya, ,Uangan lakukan itu dan taatilah aku.' Shalih berkata,

',Dia terus menerus melobiku hingga aku berkata kepadanya, "Aku

akan membawanya pulang dengan syarat dosanya engkau yang
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menan55lung," Anas ber&ata, nBaik." Shalih berkata, "Maka aku
pun menrbatrarqn pulang."

Diriwayatkan dari hrahim An-Nakha'i tentang budak
perempuan yang berzina, "Dia dihukum dera sebanyak 50 kali.
Jika majikannSra memaafkan, maka itu lebih aku sukai.n

berkata, "Pendapat inilah yang kami pegang."

Abu Muhammad berkata: Dua abar ini gugur karena

diriwayatkan dari periwayat yang tidak disebut namanya.

Adapun berkaitan dengan kelompok 5ang membedakan

antara budak perempuan yang memiliki suami dengan budak
perempu.ul 5tang Udak memiliki suami; maka landasannp adalah
berdasarkan hadits yang diriwayatkan kepada kami oleh
Hammam; hnu Mufarrij menceritakan kepada kami, hnu Al Arabi
menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami,
AMurrazzaq menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, dari Az-
Zuhri, dari Salim bin AMullah bin Umar, dari ayahnya, ia berkata,

'Apabila budak perempuan yang tidak bersuami bertuat zina,

maka ia hanrs hukum dera separuh dari hukuman dera unfuk
perempuan merdeka yang bersuami, dan yang mendera adalah

majikannya. Sedangkan jika ia sudah memiliki suami, maka

kasusnSn ini harus dilaporkan kepada Imam."

Diriwa3ratkan dari Rabi'ah bahwa ia berkata, "Muhsharrnya
budak perempuan adalah memiliki suami. Apabila ada berita,
bahwa ia melakukan zina, maka suaminya tidak boleh langsung

membenarkannya, karena suami terkadang membela anaknya,

kerabat dan sesuafu yang ada di tangannya. Maka hukuman .6ad
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tidak boleh dilalsanakan kectrali berdasarkan kesaksian empat

orang, dan itupun tidak boleh dilaksanakan kecuali jika te6ukti di

hadapan p€nguasa.

Allah $ berfirman,

'J; 6 J3-'+, #, <fr i'$';S f;9

irr:dllA.;CS\
uDan apabila mereka telah menjaga dirt dengan kawin,

kemudian mereka melakukan perbuatan yang keii (zina), maka atas

mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka

tmng bersuami," (Qs. An-Nisaa' I4l:25)-

Adapun berkaitan dengan kelompok yang membedakan

antara hukuman dera dalam kasus zina, khamer dart qadzaf

dengan hukum potong tangan dalam kasus pencurian, maka ini

adalah pendapat Malik dan Al-L-aits. Dan sejauh yang kami

ketahui, tdak ada seorang pun sebelum keduanya yang

mengatakan hal ini.

Abu Muhammad berkata: I(arena mereka berselisih

pendapat dalam hal ini, maka kita harus meneliu dalil-dalil tersebut

agar kita mengetahui yang benar lalu kita ikuti. Temyata kami

temukan, bahwa Abu Hanifah dan para pengikutnya berargumen

dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami sebagai berikut:

AMullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Abdullah bin

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

kepada karni, AI Hajjaj bin Al Minhal menceritakan kepada kami,

Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Yahya Al

Bakka', dari Muslim bin Yasar dari Abu AMillah -seorang laki-laki

Sahabat Rasulullah #-, ia berkata, "hnu Umar men5nrruh kami

agar mengambil (ilmu) darin1n." ia berkata lebih lanjut, "Dia adalah

orang alim, maka ambillah ilmu darinya. Kudengar ia mengatakan,

"Zal<at, Hudud, FaidarrJum'at adalah urusan penguasa."

Diriwayatkan dari Al Hasan Al Bashri, bahwa penguasa

menjamin empat ha[ Shalat Jum'at, sedekah (zakat), Hudud darr

hukum.

Diriwayatkan dari Ibnu Muhairiz, bahwa ia berkata: Hudud,

Fai, zakatdan Jum'at adalah we\ renang penguasa.

Abu Muhammad berkata: Sejauh Snng kami ketahui

mereka tidak memilih sytbhat selain itu. Dan semua dalil yang

mereka pakai tidak bisa dijadikan huiiah oleh mereka, karena di

dalamnSn tidak disebutkan, bahwa majikan tidak bisa menjatuhkan

hukuman had pada budak-budaknya. Di dalamnya hanya

menyebutkan, bahwa hukuman had secara utnutn dilakukan oleh

penguasa. Kami juga berpendapat demikian, hanya saja ada

kekhusr-rsan hukuman had yang boleh dilakukan majikan asalkan

ada dalilnya. Disamping ifu, seandainya benar apa yang mereka

sebutkan, maka tetap saja itu tidak bisa dijadikan huiiah oleh

mereka, karena ucapan siapapun tidak bisa dijadikan huiiah selain

ucapan Rasulullah S."
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Abu Muhammad berkata: Adapun tentang pendapat

Malik dan Al-Laits yang membedakan antara hukuman dera dan

potong tangan serta hukuman mati, maka sejauh yang kami

ketahui, mereka tidak memiliki dalil satna sekali dan tidak ada yang

mengatakan demikian dari kalangan omng-orang sebelumnya; baik

dari golongan sahabat maupun tabi'in. Mereka juga tidak memiliki

aqran dari Al Qur'an dan Sunnahyang shahih atau Sunnahyarry

lemah. Bisa jadi salah seorang dari mereka mengatakan, "Majikan

boleh mendera budak laki{akinya dan budak perempuannya

sebagai hukuman yang bersifat mendidik, akan tetapi ia tidak

boleh memotong tangan mereka unfuk mendidik." Sedangkan

ketika hukuman had zrna dan khamer setta qadzaf berupa

hukuman dera, maka yang melakukannya ihr adalah majikan,

karena hal tersebut merupakan hukuman had sel<aligus dera.

Abu Muhammad berkata: Pendapat tersebut sangat

rusak, karena Rasulullah $ bersabda, "sesungguhn5n perbuatan-

perbuatan ifu terganfung niatt5m, dan bagi setiap orang ifu

tergantung ap yang ia niatkan."

Hukuman dera yang tujuannya mendidik bukanlah

hukuman dera yang merupakan hadtarpa diragukan lagi. -Hanya

kepada Allah kami memohon taufik.-

Kemudian kami meneliti pendapat Rabi'ah. Temyata

pendapat tersebut tidak didukung oleh huiiah yang kuat dari Al

Qur'an atau Sunnahyang shahih.

Sedangkan tentang perkataan Rabi'ah "Maka suami boleh

menggantikannya," maka ihr merupakan hujjah yang dusta, karena
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Allah St fidak menetapkan, bahwa suami boleh menentang atau

membela sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan keterangan

dali Sunnahyarg shahih.

Terkait pendapat Sang mengatakan, bahwa majikan boleh

menerapkan selunrh hukuman had pada budaktudaknya, kami

pun tr.rnrt menelitinya, dan temyata kami mendapati hadits yang

diriwayatkan kepada kami oleh AMullah bin Yusuf; Ahmad bin

Fath 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, Isa bin Hammad Al

Mish,ri menceritakan kepada kami, Al-Laits bin Sa'ad menceritakan

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

Hurairah, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah $ bersaMa,

6il;[ c;)j?;-

",;r 
6il;[ U) tt '"i d6b'q:;itr'"^;t

,F';, q4 
^t6r 

u )'oL, ileL r? r )
l/

;a'u
I

"Apabila budak Wrempuan salah seoft,ng dari l<alian

berzina dan buktinya kuat, maka deralah ia dengan hukuman had

dan jangan cela ia. Kemudian jika ia berzina kgi, deralah ia

dengan hukuman had dan jangan cela ia. Kemudian jika ia bezina

€+l bf u) rir
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IaS, urtul, ketiga l<alin5a, juallah k makipun dengan (penbayann)

s.tbs bli dari ranbut"

Diriwayatkan pula dari riwayat Muslim; Al Qa'nabi

menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada kami, dari

hnu Syihab, dari Ubaidillah bin Utbah, dari Abu Hurairah: Bahwa

Rasulullah $ pemah ditanya tentang budak perempuan yang

berzina yang statr.rsnya belum menikah. Maka Nabi $ menjawab,

'"J r,':i*v'cf1 oL,";., 6]!i s'rt 3'0,

.;b4';) C:-fr'"J ,6-,Gu '*::'oL
,ra.

"Jika ia berzina, demlah ia!, kemudian jika ia berzina lagi,

deralah ia!. Dan kemudian jika ia benina lagi, deralah ia!, lalu

juallah ia meskipun dengan jalinan rambut."

hnu Syihab berkata: Adh-Dhafiradalah tali.

Ibnu Syihab berkata: Aku tidak tahu apakah setelah ucapan

yang ketiga atau keempat. Mengenai hadits berkaitan dengan

masalah ini, maka jumlahnya sangat banyak sekali.

Abu Muhammad berkata: Selanjutrya kami akan

membahas tentang hadits yang telah disebutkan sebelumnya;

berkaitan dengan penjualan budak perempuan yang berzina. Kami

katakan, bahwa Al-laits meriwayatkan hadits ini dari Sa'id bin Abi

Sa'id Al Maqburi, bahwa ia mendengar Abu Hurairah dengan

redaksi, "Apabila ia berzina kgi untuk ketiga l<alinyn, maka juallah

ia m*kipun dengan (seharga) kli dari ranbut"
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Hadits ini juga diriwalatkan oleh AMurrazzaq dari

Ubaidillah bin Umar dari Sa'id bin Abi Sa'id bahua ia mendengar

Abu Hurairah.

Hadits ini iuga diriuasp&an oleh Khalid bin Al Harits dari

hnu Ajlan dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah tanpa

menyebut zina unfuk ketiga kalinya dengan hukuman dera. Justu

mereka hanya menyebut jual beli saja.

Diriwayatkan pula dari Abu Shalih dari Abu Hurairah,

bahwa hukuman had diterankan padanya tiga kali, lalu setelah

kefga kalinya ia dijual setelah didera. Atsar ini juga dirh,vayatkan

oleh Sufun bin Uyainah.

Ali berkata: Maka wajib menghilangkan keraguan dan

menetapkan jual beli setelah yang ketiga bersama dengan

hukuman dera. Seluruh jalurnln shahih dan semua !/ang
penisbatannya benar berasal dari Nabi #f, maka itu adalah dari

Allah &.

Allah S berfirman,

@.9-1;51i.r@-6A* Uu6
"Dan tiadalah yang diucapl<annya itu (N Qr'an) menurut

kemauan hawa nafsun5n. UcapnnSn itu tiada lain han5nlah wahyt

tnng diwafurukan (kepadanya)." (Qs. An-Najm [53]: 3-4).

Jika demikian halnya, maka perintah untuk menjualnya

bersifat sunah. Alasannya adalah, karena perintah menjual setelah

si budak berzina empat kali fidak mungkin dilakukan kecuali
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dengan penafsiran demikian. Sebab, seandainya perintah Nabi $
unh:k menjual si budak ketika ia telah berzina tiga kali bersifat

wajib, maka tentu beliau tidak akan memperbolehkan unhrk

menahannya sampai budak tersebut berzina keempat kalinya.

Sementara prihal menjual si budak tersebut setelah ia

berzina empat kali, maka hal ini wajib, karena perintah-perintah

Nabi $ sifakrya wajib, berdasarkan firman Allah &,

=tA&3Atiir$t$
"Maka hendaklah orang-orang Wng men5nlahi peintah

Rasul itu merasz, bkut." (Qs. An-Nuur 1241:631.

Abu Muhammad berkata: Penguasa harus memaksa-

nya unhrk menjual budak perempuannya; baik ia suka atau tidak

suka, meskipun dengan harga yang paling rendah dan ia tidak

perlu meminta tambahan (bayaran lebih mahal) atau menawar lagi,

sebagaimana yang diperintahkan Rasulullah S agar budak

tersebut dijual meskipun dengan tali rambut atau jalinan rambut

jika yang ada hanya demikian. Apabila si budak tersebut berzina

lagi ketika ia ditawarkan (dalam penjualan) atau sebelum

ditawarkan, maka sang majikan harus menderanya, berdasarkan

keumuman perintah Nabi $ -agar menderanya jika ia berzina-.

Begitu pula jika sang majikan pergi atau wafat, maka si budak

perempuan tersebut harus dijual oleh ahli warisnya. Apabila ahli

warisnya masih kecil, maka yang mendera adalah walinya atau

orang yang merawah"rya, ini berdasarkan saMa Rasulullah #i
dalam riwayat Malik dari Az-Zuhri, "Maka deralah ia!." Jadi,
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perintah ini bersifat ulnum untuk setiap orang yang menguasainya.

Akan tetapi tidak wajib menjual budak laki-laki yang berzina,

karena Rasulullah $ hanya menyrnrh menjual budak perempuan

yang berzina

@ u;. t;J1 i.;r@ 6;x ti i#6r
"Dan tiadalah yang diucapkanryn ifu (Al Qur'an) menuntt

kemauan hawa nafsunya. Ucapannya ifu tiada lain hanyalah wahyt

tmng divrahwkan (kepadaryn)' (Qs. An-Najm [53]: 3-4).

"iG,'fL fi ;tl 
",)*'{:i 

;;
" Dan barangsiapa Wng melanggar hukum-hukum Allah,

mal<a saungguhnya ia telah berbuat zalim terhadap diinya

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

Begifu pula jika budak perempuan mencuri atau minum

l<hamer, maka ia dihukum hadtapi tidak perlu dijual, karena dalil

yang menyuruh menjualnya hanya ketika ia berzina saja.

@ t1+,$,i{t'
" Dan frdaHah Tuhanmu lupa." (Qs. Maryam [19]: 54).

Abu Muhammad berkata: Apabila majikan

memerdekakan budak perempuannya yang terbukti berzina, maka

pemerdekaan tersebut tidak sah bahkan tertolak, karena ia hanya

disuruh menjualnya dan mengeluarkan dari kepemilikannya.
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Apabila ia memerdekakannya dalam kondisi demikian (terbukti

berzina), atau menghibahkannya, atau menyedekahkannya, atau

menjadikann5n sebagai mahar, atau menya,ruakannya, atau

memberikannya kepada orang lain dalam benhrk yang bukan

penjualan -baik kontan atau tidak kontan- dengan dinar atau

dirham, maka hal tersebut bertentangan dengan perintah

Rasulullah $. Beliau bersabda,

!, i 6';i rl;'*1 "ri*G,j.". A
"Barangsiapa melakukan perbuatan yang fidak sesuai

dengan urusan kami (frdak kami peintahkan) maka ia tertolak-"

Begrtu pula jika sang majikan menjadikan budak

perempuannya sebagai mudabbar(berstafus merdeka setelah sang

majikan wafat) atau mewasiatkannya, maka semuanya batal,

karena png harus dilalarkan adalah menjualnya.

Abu Muhammad berkata: Majikan tidak boleh

menjahrhkan hularman had pada budaknya kecuali jika ada

saksinya, atau budak tersebut mengakui perbuatannya, atau ia

benar-benar mengetahui dan yakin akan perbuatan tersebut, sesuai

saMa Nabi $ "Dan telah ielas zinanya (telah terbukti berzina)."

Dimana hukuman had atas budak hanya boleh dilakukan oleh

orang lslam yang adil.

2L86. Masalah' Bagian tubuh manakah yang didera

dalam hukuman ha&.
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Abu Muhammad berkata: Para ulama berselisih

pendapat dalam masalah ini. Allah S berfirman,

)fiU ;r,i Jyt_l#,,3 c"?{p o9

"Kemudian jila kamu berlainan pendapat tanbng sea)afu,

mal<a kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qw'an) dan Rasul

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

Setelah kami melakukannya (mengembalikan kepada Al

Qur'an dan Sunnahl, temyata kami dapati bahwa Allah &
berfirman,

br.- 
--. a-).. -a, Itzlz /

'r;L ";;VW y.' 3 b1F6 a-ffi:iirit I utt- t 

-t

"Perempuan yang berzina dan lakilaki wng betzina, maka

denlah tiaptiap seorang dari keduanya serafus dali dera." (Qs-

An-Nuur l24h 21.

Nabi $ bersaMa,

.{:*vq} tlL

"Apabila budak laki-laki minum l{hamar, demlah ia!."

Nabi $ juga bersabda,

flti ,(G ;r14 fV ii- '.t.r, e)/ 
' t, ! o'ra, -:, r.i o o

.tr, *;;Jr fV il*.S*lU
,r.//
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'Rttarnu harus dihukum dera 100 l<ali dan dibuang satu

tahun. Jejaka dengan gadis (hukumannw) adalah dera 100 kali

dan dibmng efu bhun."

Insya Allah hadits ini akan kami sebutkan nanti.

Kami tidak menemukan dalil dari Allah dan RasulNya yang

mengkhususkan anggota tubuh tertenfu kecuali dalam hukuman

qadzaf saja, karena Rasulullah $ bersabda,

"Kamu harus mendatangkan saksi, jika tidak maka

punggungmu harus diden."

AMullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad

bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib

menceritakan kepada kami, Imran bin Yazid Ad-Dimasyqi

menceritakan kepada kami, Makhlad bin Al Husain Al Asadi

menceritakan kepada kami, Hisyam bin Hassan menceritakan

kepada kami, dari Muhammad bin Sirin dari Anas bin Malik, ia

berkata: Li'an pertama dalam Islam terjadi ketika Hilal bin

Uma5ryah menuduh Syarik bin Sahma' berzina dengan isterinya,

lalu ia menemui Nabi $ dan memberitahukan hal tersebut. Maka

Nabi $ bersabda kepadanya, ?)AL e.'r, l{s'4t "Kamu harus

mendabngkan saki, jika tidak maka punggwgmu hants didera."

Beliau mengatakan demikian berkali-kali.

Jadi, tdak boleh mengkhususkan anggota tubuh dari

anggota tubuh lain dalam kasus zina dan khamer, karena jika yang

dimaksud Allah demikian, pasti ia akan menjelaskannya melalui

!,* e.,;\{:4t
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lisan RasuluUuh #. Akan tetapi tetap harus menjauhi muka, alat

vital dan bagian-bagian yang mematikan kawan).

Berkaitan dengan muka, maka ada hadits yang kami

riwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Amr An-Naqid dan

Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami, keduanya berkata:

Sufuan bin Uyainah menceritakan kepada kami, dari Abu Az-

Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah $
bersabda,

"Apabila salah seorang dai kalian memukul, iauhilah

muka!."

Tentang bagian-bagian tubuh yang mematikan; maka

memukulnya sangat dilarang, seperti jantung, buah pelir dan

lainnya. Tidak boleh pula membunuhnya atau mengancam pada

bagian tersebut karena dikhawatirkan akan menyebabkannya

tewas. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

2L87 . Masalah: Bagaimana hukuman rladdilaksanakan?

Apakah orang yang dihukum harus berdiri atau duduk?.

Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Allah &
berfirman,

;i:;t; fii Jyt:# ,,3 c"?sp o9
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'Kernudian jila kamu berlainan pendapat tabng sesuafu,

mal<a kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul

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

Terkait orcmg-orang yang berpendapat, bahwa orang yang

dihukum had t:rirus berdiri, dalil yang mereka gunakan adalah

sebagai berikut:

AMurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada

kami, hrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Fartari

menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada

kami, Ismail bin Abdullah menceritakan kepada kami, Malik

menceritakan kepada kami, dari Nafi' dari Ibnu Umar. lalu ia

menuhrkan hadits tentang dua orang Yahudi yang dirajam

Rasulullah $ dalam kasus zina. hnu Umar berkata, 'Aku melihat

sendiri laki-laki itu melindungi (mendekap) perempuan tersebut dari

lemparan bafu."

Mereka juga menufurkan hadits Abu Hurairah tentang

hukuman dera dalam kasus qadaf, dimana orang yang dihukum

mengatakan, "Demi umunnu, sungguh aku sangat sabar ketika

aku dicambuk 80 kali dalam keadaan berdiri."

Akan tetapi kemudian mereka mengeluarkan statemen

yang rancu, dimana mereka mengatakan, "Sesungguhnya

perkataan Umar bin Al Khaththab kepada orang yang mendera

(eksekutor) dalam kasus hal "Ai<ilah dan berilah setiap anggota

fubuh haknya!," merupakan dalil bahwa orang yang didera harus

berdiri. Dan hadits tentang dua orang Yahudi tersebut

menunjukkan, bahwa si laki-laki Yahudi berdiri, sementara

perempuannya duduk."
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Abu Muhammad berkata: Semua argumentasi tersebut

menjadi bantahan terhadap mereka bukan dalil yang bisa mereka

jadikan acuan, sebagaimana yang akan kami jelaskan nanti -insya
Allah-.

Tentang hadits Nabi dalam kasts ini, maka mereka

merupakan orang-orang yang pertama kali menentang dan

menyelisihinya. Mereka mengatakan, "Tidak boleh menjahfikan

hukuman had zina pada laki{aki Yahudi dan perempuan Yahudi."

Mereka menafsirkan perbuatan Rasulullah .sb tdak sebagaimana

mesflnya dan hanya berdasarkan lisan mereka saja, bisa saja

karena maksiat kepada Allah dan bisa pula unfuk melaksanakan

hukum dalam Taurat yang tidak boleh dilaksanakan oleh mereka.

Menurut mereka, Rasulullah S memutuskan hukum fidak

berdasarkan perintah Allah dan wahyu-Nya dan mereka tidak perlu

mentaatinya. Dugaan mereka ini sangat dusta, karena hadits

tersebut tidak menunjukkan, bahwa orang png dieksekusi dalam

keadaan berdiri atau duduk. Bisa jadi si laki-laki Yahudi tersebut

mendekap perempuan Yahudi tersebut dalam keadaan mku' -
inilah yang paling kuat- atau menelungkup mendekati duduk, dan

hal ini mungkin sekali terjadi. Sedangkan jika si laki-laki

mendekapnya dalam keadaan berdiri, sementara si perempuan

duduk, maka hal ini tidak mungkin te4adi. Bisa pula keduanya

sarna-sarna berdiri, lalu laki-laki itu mendekap si perempuan

karena ia lebih tinggi darinya, dan bisa pula keduanya sama-sma

duduk.

Sementara tentang hadits Abu Hurairah; di dalamnya tidak

disebutkan, bahwa Abu Hurairah mewajibkan eksekusi dera
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dengan berdiri dan juga tidak disebutkan, bahwa perempuan

berbeda dengan laki-laki.

Abu Muhammad berkata: Karena tidak ada nash darr

ijma' dalam masalah ini, maka kita yakin; seandainya yang

dimaksud Allah & adalah, bahwa hukuman had dilaksanakan

dengan tidak melampaui batas; baik berdiri maupun duduk, atau

membedakan antara laki-laki dan perempuan, pasti ia akan

menjelaskannya melalui lisan Rasulullah,$. Apabila demikian

halnya, maka jelaslah bahwa hukuman dera dalam kasus zina,

qadzaf, khamer dan fa zir boleh dilakukan sesuai kondisi yang

mudah bagi laki{aki dan perempuan; baik berdiri maupun duduk.

Apabila orang yang hendak dieksekusi tidak mau, maka ia harus

dipegangi. Jika ia menghalangi pemukulan terhadap dirinya

sendiri, misalnya ia memegang suafu alat pemukul yang dilempar

kepadanya, maka kedua tanganngra harus dipegangi (agar tidak

memegang senjata dsb).

2L88. Masalah' Tata cara memukul.

Abu Muhammad berkata: Segolongan ulama

mempertolehkan untuk mengalirkan darah dalam hukuman riad

dera dan ta'zir. Akan tetapi pendapat ini tidak diriwayatkan dari

seorang sahabat pun. Justnr telah sah dari Umar r$ sebagaimana

yang telah kami sebutkan sebelumnya, "Janganlah terlalu keras,
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deralah ia (secara biasa saja)." Dan ketetapan Umar ini tdak

ditentang oleh salah seorang sahabat sama sekali.

Pendapat yang kami pilih berkaitan dengan hukuman dera

dalam kazus zina, qadzad khaner dan bdr adalah, bahwa

pukulan tersebut tidak boleh membuat hrlang remuk, membuat

kulit robek, mengalirkan darah dan merusak da$rrs. Puhrlan

tersebut boleh menyakitkan, tetapi tidak boleh menyebabkan hal-

hal tersebut. Barangsiapa yang melampaui batas dengan mendera

yang menyebabkan kulit robek, atau menyebabkan darah keluar,

atau menyebabkan daging rusak, atau menyebabkan fulang remuk,

maka orang yang mengeksektrsinp harus dihukum qishash darr

orang Srang menyrruhnya pun harus dihukum qishash.

Dalilnln adalah firman Allah &,

@fr ,Gi $;){'fr J;i;
" saunggthn5n Nlah telah mengadalan ketenfuan bagi

tiap-tiap s6uatu." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 3).

Apabila demikian halnya, maka kita telah mengetahui

dengan !ral{in, bahwa hukuman had bervpa dera ada batasannya

yang'tidak boleh dilanggar berdasarkan nash N Qur'an- Setelah

kami teliu ternyata batasan minimalnya adalah, bahwa hukuman

tersebut harus membuat sakit; iika Udak menimbulkan rasa sakit,

maka ia tidak sesuai dengan batasan minimalnya. Hal ini tidak

ditentang oleh seorang pun. Sedangkan batasan maksimalnya

adalah puncak rasa sakit dalam hukuman zina dengan tetap

memperhatikan keselamatan dari semua yang telah kami sebutkan,
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kemudian rasa sakit tersebut harus dikurangi sesuai batasan yang

telah kami sebutkan.

Tentang larangan melakukan semua yang telah kami

sebutkan; maka dasamya adalah sabda Rasulullah $,

"€')61') &t?(r'EttL €,6:
i.z zlr

"saungguhnSa danh, harta, kehormatan dan kulit kalian

hanm abs l<alian."

Jadi, haram mengalirkan darah kecuali yang dibolehkan

oleh nash atau fma'. Dan dalam hal ini udak ada dalil yang

membolehkan mengalirkan darah dalam hukuman .6ad dan tidak

ada riwayat yang mengatakan demikian dari seorang tabi'in.

Sedangkan tentang larangan mendera yang menyebabkan

daEng rusak, dalilnya adalah saMa Rasulullah # yang

mengharamkan melukai kulit, sehingga tidak boleh merusaknya

kecrrali yang dihalalkan oleh nash atau iima'. Nash dan iima'yang

sah hanlnlah png menrbolehkan mendera sampai membuat sakit.

Sementara menrsak d*g, Udak ada seorang pun yang

membolehkann5ra dalam kaitan eksekusi had dera -tanpa

diragukan lagi-.

Abu Muhammad berkata: Bagi yang konba dengan

kami dalam masalah ini, maka kami tanyakan kepadanya,

'Apakah dalil tentang hukuman had dengan memukul dengan

t
oL

)z
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sangat keras ada dalilnya ataukah tidak ada?." Jika mereka

mengatakan, "Tidak ada,", maka mereka telah meninggalkan

pendapat mereka dan menyelisihi ijma' dan mereka harus

membolehkan hukuman dera dengan cemeti yang dipenuhi

dengan besi atau tembaga yang dapat membunuh orang yang

dieksehrsi. Dan hal ini tidak dikatakan oleh seorang pun dari umat

ini.

Apabila mereka mengatakan, 'lhr ada batasan dan ukuran

yang tidak boleh dilanggar,", maka mereka harus ditanya tentang

hal tersebut. Apabila mereka menetapkan batas selain yang telah

kami tetapkan, maka mereka telah berbuat lancang dan seenaknya

sendiri dalam agama ini tanpa dalil.

Apabila mereka mengatakan, "Hukuman hadlfu ditetapkan

sebagai tindakan preventif," maka kami katakan kepada mereka,

"Sekali-kali fidak demikian, tidak benar apa yang kalian katakan.

Allah @ melakukan tindakan preventif dengan mengharamkannya

dan mengancam di akhirat saja. Sedangkan berkaitan dengan

hukuman had, maka Allah $ menetapkan sesuai kehendak-Nya

dan ia Udak memberitahukan kepada kita, bahwa hukuman

tersebut sebagai tindakan pranentif. Seandainya itu memang

sebagai tindakan prwentif, sebagaimana yang kalian klaim, maka

seribu pukulan cemeti lebih mencegah daripada 100 pukulan

cemeti, 80 pukulan cemeti, 40 pukulan cemeti dan 50 pukulan

cemeti- Dan seandainya yang dimaksud demikian, maka

memotong dua tangan dan dua kaki lebih mencegah (lebih

menakutkan) dari memotong satu tangan. Akan tetapi kami

katakan, " Had adalah hukuman dan siksaan serta pembalasan dan
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penghinaan, sebagaimana yang difirmankan Allah @ dalam kasus

hirabah;

e b;q, A_iri'i,i ;:ir.e e.i v; Gy

$t3,;:-ii
"sesungguhnya pembalasan terhadap oftng-orang yang

memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusal<an di muka

bumi' (Qs. Al Maa'idah [5]: 33).

Allah & j,rgu berfirman,

'*t:r1l A .;rG:\ It C J;t- -e#,
2'-

"Maka atas merel<a separuh hukunan dari hukuman

wanita-wanita merdeka yang bersuami. "(Qs. An-Nisaa' 141:251.

Allah & irgu berfirman tentang laki{aki yang melakukan

qadzat

w( <r$i a-r rfrt'€ fitjlo.itsy
" Sesungguhnya orcng-orang yang ingin agar herita)

perbuatan tang anat keji ifu terciar di kalangan oning-orang yang

beriman." (Qs. An-Nuur [24]r. L9l.

Allah & i.rgu berfirman,

ti5-it#6fr)663t6G
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"I-aki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri,

potonglah tangan keduanya." (Qs. Al Maa'idah [5]: 38)

Allah & j,rgu berfirman,

"Perempuan yang berzina dan lakilaki yang berzina, Maka

deralah tiaytiap seorang dari keduan5n serafus dali dera," (Qs. An-

Nuur [24]: 2).

Penamaan dalam agama adalah wewenang Allah S, bukan

wewenang manusia. Jadi, lelas bahwa Allah $ menetapkannya

sesuai kehendak-Nya, dimana saja yang ia kehendaki, dan ia tidak

menempatkannya di tempat yang tidak ia kehendaki.

Abu Muhammad berkata: Apabila yang telah kami

sebutkan benar dan telah sah ukuran dera yang tidak boleh

dilampaui, maka jelaslah bahwa orang yang melampaui batas dan

ukuran tersebut telah melanggar batas yang ditentukan Allah &
dan ia dianggap bermaksiat kepada-Nya, dimana perbuatan

maksiatnya itu Udak bisa menggantikan ketaatannya. Karena ia

telah melanggar larangan, maka ia harus dihukum qishash.

Allah @ berfirman,

b

i;L'tVW r*, 3 Llti6 UvLir

e3A Y 82,, r1;b1"( "&{. u;ii ;s
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" Oleh sebab ifu barangsiapa yang menyerang kamu, maka

sennglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu" (Qs. Al

Baqarah l2l:1941.

Tanpa diragukan lagi, bahwa pukulan yang melampaui

batas tidak bisa dibagi, dan karena ia tidak dapat dibagi

mengingat ia merupakan perbuatan maksiat- maka itu merupakan

kebatilan jika tidak ada qishash atas pelanggaran dalam hukuman

had yang merupakan ketaatan kepada Allah &- Sebab, dalam

kasus ini had hans diterapkan. -Hanya kepada Allah kami

memohon taufik.-

2L89 - Masalah' Dengan apa hukuman had dera? .

Abu Muhammad berkata: Terkait dengan ulama fikih

rasionalis d711t qiyas, mereka mengatakan, "Seluruh hukuman .6ad

itu harus menggunakan cemeti." Kecuali Asy-Syafi'i yang

mengatakan, uKecuali khamer, karena hukuman .6ad dilaksanakan

berdasarkan riwayat yang sah dari Nabi #, yaitu menjatuhkan

hukuman dera di dalamnya."

Abu Muhammad berkata: Orang-orang yang

berpendapat, bahwa hukuman dera harus menggunakan cemeti

(cambuk) berargumen dengan hadits-hadits berikut ini:

Hammam menceritakan kepada kami, hnu Mufanij

menceritakan kepada kami, hnu Al A'rabi menceritakan kepada

kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq
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menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami,

dari Yahya bin Abi Katsir, ia berkata: Seorang laki-laki datang
kepada Rasulullah $ lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, aku

melakukan perbuatan (dosa) yang ada hukuman Had-nya,
hukumlah aku dengannya (hukuman had.u Maka Nabi $ minta

dibawakan cemeti. Lalu dibawalah cemeti baru yang ada simpul

ujungnya. Nabi pun bersabda, "Bukan cemeti ifu, kpi Snng
dihonhnya (lnn7 bukan cemeti besl.u [.alu dibawalah cemeti yang

ujungnln sudah pecah kepada beliau. Nabi pun bersabda, "Bukan
ini, tapi cemeti Jnng di atasnya.u Maka dibawalah kepada beliau

cemeti di antara dua cemeti tersebut. lalu beliau menyuruh agar

orang tersebut didera (dicambuk). lalu periwayat menyebutkan sisa

riwayatnya.

Diriwayatkan dari Zaid bin Aslam, bahwa seorang laki-laki
mengaku ber;buat zina. Maka Rasulullah $ minta diambilkan

cemeti. Maka dibawalah kepada beliau cemeti yang sudah pecah

(rusak). Beliau pun bersaMa, "Bukan ini, tapi yang di atasn5m

6pnq tidak peah).' Maka dibawalah kepada beliau cemeti baru
yang simpul ujungnya belum pecah. Beliau pun bersabda, "Cemeti
di anbm dua cemeti tadi." Maka dibar,rnlah kepada beliau cemeti

yang sudah dipakai dan telah lembek. Maka beliau pun menyuruh

agar laki-laki tersebut didera dengan cemeti tersebut. Kemudian

periwayat menyebutkan sisa redaksi haditsnya.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, hnu
Mufarrij menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh

menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada

kami, Sahnun menceritakan kepada kami, hnu Wahb

menceritakan kepada kami, dari Makhramah bin Bukair, dari
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ayahnya, ia berkata: Aku mendengar AMullah bin Miqsam

berkata: Aku mendengar Kuraib maula hnu Abbas menceribkan

darinya, bahwa ia berkata: Seorang laki-laki ynng belum menikah

datang kepada Nabi $, lalu mengalar bahwa ia telah berzina.

Maka Rasulullah $ menganrbil cemeti, tetapi beliau mendapati

ujungnya keras (masih kuat), maka beliau pun mengembalikan

cemeti tersebut. [-alu beliau mengambil cemeti lain dan mendapati

ujungnln sudah lembek. Maka beliau pun merryuruh agar laki{aki

tersebut didera 100 kali.

DiriwaSntkan dari Abu Utsman An-Nahdi, ia trerkata:

Seseorang png melanggar hulnrman had dibaua kepada Umar.

Aku fidak tahu perbuatan apa lnng dilakukan orang tersebut.

Maka dibawalah kepadanSn cemeti yang masih kuat. Umar pun

berkata, "Aku ingin cemeti png lebih lunak". Maka diba'unlah

kepadan5ra cemeti yang sudah lunak. Umar pr-rn berkaa, nAkl

ingin cemeti yang lebih kuat dari ini. Maka dibarmlah kepadanSn

cemeti di antara dua cemeti tersebut. [-alu Umar berkah,

"Pukullah (Cambuklah) dan ketiakmu Udak boleh kelihatan.n

Diriwayratkan dari Abu Usman An-Nahdi, ia ber{<ata:

Seorang laki-laki yang melanggar hukuman .6ad dibarrn kepada

Umar, lalu sebuah cemeti dibawa kepadanln. Maka Urnar

menggerakgerakkannSa seraya berkata, "Bawalah k€padaku

cemeti png lebih lunak dari ini.u Maka dibar,rnlah kepadanya

cemeti lain. Lalu ia berkata, "Bawa kepadaku cemeti 5lang l€bih

kuat dari ini. Maka dibawalah kepadanya cemeti di antara dua

cemeti tersebut. maka ia berkata, "Deralah dan ketiakmu tdak

boleh terlihat, serta berilah setiap anggota tubuh haknya."
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Abu Muhammad berkata: Sejauh yang kami ketahui

mereka tidak memlila sytbhalselain dalil-dalil di atas.

Adapun hadits-hadits dari Nabi S tentang masalah ini,

maka semuanya mutsl dan yang paling lemah adalah hadits

Makhramah bin Bukair, karena ia munqathi'dalam tiga tempat,

karena tidak benar bahwa Makhramah mendengar dari a5nhnya.

Disamping itu, hnu Miqsam ragu apakah ia mendengamya dari

Kuraib atau hanyu meriwaSatkan darinya. Selain ifu, riwayat

tersebut mural dan Kuraib. Kemudian seandainya riwayat ihr pun

shahih, tetap saja tidak bisa dijadikan hujjah oleh mereka, karena

di dalamnp tidak disebutkan, bahr,va tidak boleh mendera dengan

cemeti lang caranya demikian. Di dalamnya hanya disebutkan,

bahua hukuman .6ad dibolehkan dengan cemeti yang caranln

demikian. Inilah yang tidak bisa kita bantah. Jadi, actran mereka

dengan hadits tersebut tidak sah.

Sementara atsar dari Umar rg, maka stafusnya shahih,

hanya saja ia tidak bisa dijadikan hujjah oleh mereka. Sebab, tidak

ada huijah dalam perkataan seorang pun selain sabda

Rasulullah $.
Karena semua dalil yang mereka Sirrnakan gugur, maka kita

hanrs menelitinya, dan temyata Allah S berfirman tentang pezina

laki-laki dan pezina perempuan;
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-xv$ y- 3 b1;6,

i*;:rr iwQ6 w Hi ;;s i;vi,jii { oy

'Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanSn serafus dali

dera, dan jangankh belas kasihan kepada keduanya mencegah

kamu untuk (menjaknkan) agama Allah, iika kamu beriman

kepada Allah, dan hari Akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan)

hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang

beiman." (Qs. An-Nuur l24l: 2l,.

Allah & jr'rgu berfirman,

1-,t1:3iA
uMaka atas merel<a separuh hukuman dari hukutnan

wanita-wanita merdeka yang bersuaml'(Qs. An-Nisaa' [4]: 25).

Nabi $ bersabda,

,Gu;\iv +"t;r.;"
"Putramu harus didera 100 kali dan dibuang satu tahun."

Allah & berfirman tentang orang yang menuduh orang lain

berbuat zina,

,a.rr,a/rj.a.;rI*.+* ?;rtrV
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"Maka denlah mereka 6pn7 menuduh itu) delapan puluh

kali ded'(Qs. An-Nuur l24l:41.

Rasulullah $ bersabda,

ilJrJ[€,;(^;lu;$y
*Apbik bdak salah seoftng dai kalan U"-,* maka

denlah ia!."

Nabi S juga bersabda,

ft.u;;tst
uApabila ia minwn lagi, mal<a deralah ia!."

Nabi $ melamng menghukum dera lebih dari 10 kali

dalam hukuman yang bukan iad

Setelah disebutkan dalildalil di atas, kami yakin sepenuhnya

bahwa seandainln yang dimaksud Allah adalah bahwa hukuman

dera harus dengan cemeti dan tidak boleh menggunakan alat lain,

pasti ia akan menjelaskannya kepada kita melalui Rasulullah #
dalam Al Qur'an dan dalam wahgr png diriwayatkan kepada kita

dengan jalur yang sah, sebagaimana ia menjelaskan tata cara

memukul dalam hukuman zina dan hadimya segolongan orang

beriman dalam proses eksekusi. Karena Allah & Uaaf melakukan-

nya, maka kita yakin sepenuhnya bahwa yang ia maksud adalah,

bahwa huluman dera tidak hanya menggunakan cemeti saja. Jika

demikian halnya, maka wajib mendera dalam hukuman zina dan

qadzaf dengan alat png bisa digunakan untuk memukul; baik
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dengan cemeti, atau tali rambut, atau biji rami, atau dahan rami,

atau tali dari wol. Kecuali dalam hukuman minum l<hamer, karena

ekselnrsirya hanrs sesuai 5nng dilelaskan Rasulullah $.
Sebagaimana yang kami riwayatkan dari jalur Muslim'

Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Mu'adz

bin Hisfpm -Ad-Dushrwa'i- menceritakan kepada kami, Qatadah

menceritakan kepada kami, dari Anas bin Malik, bahwa Nabi $
mendera dalam kasus khamer dengan p.lnpah korma dan

terompah.

DiriwaSatkan dari jalur periwayatan Al Bukhari; Qutaibah

bin Sa'id menceritakan kepada kami, Abu Dhamrah Anas bin

Ipdh menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Al Hadi, dari

Muhammad bin lbrahim, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, ia

berkata: Seorang laki-laki yang minum khamer dibawa kepada

Nabi $ lalu beliau bersaMa, "Rtkullah rbl." Abu Hurairah berkata,

nMaka di antara kami ada yang memukulnya dengan tangannya,

ada pula yang memukul dengan terompahnya dan ada 5nng

memukul dengan kainn5ra.n Periwayat lalu menyebutkan sisa hadits

tersebut.

Abu Muhammad berkata: Hanya hukuman dera dalam

kasns l<hatnq saja yang hanrs menggunakan pelepah korma,

terompah, tangan, uiung kain dan lain sebagainya. Mana saja yang

menunrt hakim bagus, maka itulah yang diterapkan. Dan menurut

kami tdak apa-apa mendera dalam kasus l<hamer dengan cemeti,

asallgn tidak meremukkan tul*g, membuat luka dan menjadikan

dagrng rusak.
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Hal tersebut sebagaimana yang kami riwayatkan dari jalur

perir,vayatan Muslim; Ahmad bin Isa menceritakan kepada kami,

hnu Wahb menceritakan kepada kami, Amr bin Al Harits

mengabarkan kepadaku, dari Bukair bin Al Asyaj, ia berkata:

Ketika kami sedang bersama Sulaiman bin Yasar, datanglah

Abdurrahman bin Jabir bin Abdullah, lalu ia menceritakan hadits

kepadanya. Kemudian ia menghampiri kami lalu berkata:

Abdurrahman bin Jabir menceritakan kepadaku, dari ayahnya, dari

Abu Burdah Al Anshari, bahwa ia mendengar Rasulullah S
bersabda,

'L e\L yt;f r:;; o'e Li r;- Y

"Saeorang tidak boleh didera lebih dari 10 kali pukulan

cemeti kecuali dalam salah safu had dari beberapa hukum had
Allah Ta'ala.u

Hadits ini menunjukkan, bahwa memukul dengan cemeti

dipertolehkan dalam setiap hukuman had, juga dalam hukuman

bhir dan had l<hamer. -Hanya kepada Allah kami memohon

taufik.-

2L9O- Masalah' Apakah orang sakit boleh didera dalam

hukuman had atau tidak?. Dan jika ia dihukum dera, bagaimana ia

hams didera?.

;t; *r ir;l o
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Abu Muhammad berkata: Para ulama berselisih

pendapat dalam masalah ini.

Segolongan ulama mengatakan: Hukuman .6ad harus

segera dilaksanakan terhadapnya. Hal ini berdasarkan hadits yang

diriwayatkan kepada kami oleh Muhammad bin Sa'id bin Nabat;

Ahmad bin Abdul Bashir menceritakan kepada kami, Qasim bin

Asbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam

Al Khusyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al

Mutsanna menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi

menceritakan kepada kami, sufuan Ats-Tsauri menceritakan

kepada kami, dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin

Amr bin Hazm, dari ayahnya: Bahwa seorang laki-laki yang sedang

sakit dibawa kepada Umar bin Al Khaththab r$ karena kasus

minum khamer. Maka Umar berkata, "Terapkanlah hukuman had

padanya!, karena aku takut ia akan mati-"

Abu Muhammad berkata: Dalam riwayat tersebut ada

kemungkinan Umar r$ kasihan jika orang tersebut wafat dahulu

sebelum dihukum had, sehingga akan menyebabkan hukuman had

tidak bisa dilaksanakan fiika yang bersangkutan wafao. Dan bisa

pula orang tersebut wafat karena dihukum had. Mal16 kami pun

meneliti riwayat tersebut. Temyata kami dapati bahwa Muhammad

bin Sa'id bin Nabat juga berkata, Abdullah bin Nashr menceritakan

kepada kami, Qasim bin Asbagh menceritakan kepada kami, hnu

Wadhdhah menceritakan kepada kami, Musa bin Muawiyah

menceritakan kepada kami, waki' menceritakan kepada kami,

Sufuan menceritakan kepada kami. [-alu ia menyebutkan
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haditsnya. Di dalamnya disebutkan, bahwa Umar berkata,

'Pukullah ia dengan pukulan yang tidak mematikan.u Jadi jelaslah,

bahwa sikap Umar di atas karena dua kemungkinan tersebut.

Abu Muhammad berkata: Apabila demikian halnya,

maka benarlah riwayat yang menyebutkan, bahwa Umar

meny-rruh menghukum dera dengan pukulan yang tidak

mematikan.

Diriwayatkan pula dengan sanad yang sama sampai kepada

Waki'; Sufuan menceritakan kepada kami, dari hnu Juraij, dari

Abdullah bin Ubaid bin Umair, dari ayahnya bahwa ia menunaikan

nadzar-nya dengan pukulan yang paling ringan.

Diriwayatkan pula dengan sanad yang sama sampai kepada

Waki'; Sufuan menceritakan kepada kami, dari hnu Juraij dari

Atha', "Memukul dengan seikat mmput berlaku bagi seluruh

manusia, sebagaimana firman Allah &, tt.r,-';6(+ nrr$
"i:3 uDan ambitlah dengan tanganmu seikat (rumpu\, maka

puhiWz dengan ifu dan kamu melanggar sumpall' (Qs.

Shmd t381, 44).

Yahya bin AMurrahman bin Mas'ud menceritakan kepada

kami, Ahmad bin Duhaim menceritakan kepada kami, hrahim bin

Hammad menceritakan kepada kami, Ismail bin Ishaq

menceritakan kepada kami, Ismail bin Abi Uwais menceritakan

kepada kami, dari saudara laki{akinya; yaitu Sulaiman bin Bilal

dari Fliqpm bin Ururah, dari budak laki-lakinya yang sudah baligh,
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ia berkata, Budak laki{aki tersebut mengabarkan kepadaku bahwa

urwah bersumpah akan memukullar (yaitu si budak tersebut)

sekian pukulan. [-alu ia (urwah) menggenggam seikat rumput dan

lalu memukulku dengannya sekaligus-

Diriwayatkan pula dengan sanad yang sama sampai kepada

Ismail; Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami, dari Ma'mar,

dari Qatadah; tentang firman Allah &, ij -lr-i6(* Li,,-t

ifr u Dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumput), maka

pukultah dengan ifu dan ianganlah kamu melanggar sumpall' (Qs.

shaad [38], 44): Potongan kayu sebanyak 99 biji. seharusnya ada

100 bUi. [-alu ia (Nabi Ayyub &) memukul sang isteri dengannya.

sebelumnya ia memang bersumpah akan memuhilnya. Jadi,

pukulan tersebut dilakukan sebagai pelaksanaan sumpahnya dan

untuk meringankan pukulan terhadap isterinya. Pendapat ini juga

dinyatakan oleh As5rSYali'i-

Segolongan ulama lain mengatakan, "Hukuman deranya

harus ditunda dahulu sampai orang tersebut sembuh." Pendapat ini

dinyatakan oleh Malik.

Diriwayatkan pula dari Mujahid tentang ayat tersebut.

Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami oleh Yahya bin

Abdurrahman bin Mas'ud dengan sanad tersebut sampai kepada

Ismail bin Ishaq; Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami,

sLrfuan menceritakan kepada karni, dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid; tentang firman Allah W, ifri;.i*?6(* 3r,A
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uDan ambillah dengan tanganmu seikat (rumput), maka pukullah

dengan itu dan jangankh kamu melanggar sumpall' (Qs. Shaad

t38l' 44). ia (Mujahid) berkata, "ltu hanyra berlaku untuk Nabi

Ayryub & saja." Atha' berkata, ultu berlaku unfuk seluruh

manusia.tt

Abu Muhammad berkata: Karena mereka berselisih

pendapat dalam masalah ini, maka kita harus meneliti dalil-dalil

tersebut agar kita mengetahui yang benar lalu kita ikuti. Setelah

kami teliti temyata kelompok yang melarang menjatuhkan

hukuman had pada orang sakit -sampai ia sembuh- berargumen

dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami oleh Hammam;

Abbas bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin

Abdul Malik bin Aiman menceritakan kepada kami, Abdullah bin

Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, ayahku

menceritakan kepada kami, Ghundar menceritakan kepada kami,

Syu'bah menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar

Abu Al Ala At-Taghlabi menceritakan dari Abu Jamilah, dari Ali

bin Abi Thalib, bahwa ada seorang budak perempuan berzina lalu

hamil, kemudian Ali menemui Nabi $ dan memberitahukan kasus

tersebut kepadanya. Maka Nabi $ bersabda, "Biarkan ia sampai

melahirl<ad'atau "sampai ia melahirkan anaknya, lalu demlah ia!."

Diriwayatkan pula dengan sanad yang sama sampai kepada

Ahmad bin Hanbal; Waki' menceritakan kepada kami, Sufuan

menceritakan kepada kami, dari Abdul Ala At-Taghlabi, dari Abu

Jamilah Ath-Thahawi, dari Ali: Bahwa budak perempuan Nabi $
berzina, lalu Nabi $ menyuruhku menjatuhkan hukuman .6ad
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kepadanya. Maka aku pun mendatanginya, tapi temyata darahnya

belum berhenti (masih tenrs mengeluarkan darah). Lalu aku

menemui Nabi @ dan memberitahukan kepada beliau. Maka

beliau pun bersabda, nJika danhnjn telah k*ing herhenti),
jatuhkanlah hukuman had pdaryn. Jatuhl<anlah hukuman had

pada budak'budak kalian."

Mereka mengatakan: Rasulullah $ tdak menyegerakan

hukuman had pada budak perempuan yang sedang hamil sampai

ia melahirkan. Beliau baru menjatuhkan hukuman had setelah ia

melahirkan sesuai perintah Allah @. Begitu pula perempuan yang

darahnya masih ten:s keluar sampai darahnya berhenti.

Kemudian kami meneliti pendapat golongan kedua yang

mengatakan, bahwa hukuman had harus segera dilaksanakan

sebelum orang yang akan dihukum wafat. Temyata kami dapati

bahwa dalil yang digunakan oleh mereka adalah hadits yang

diriwayatkan kepada kami oleh Abdullah bin Rabi'; Muhammad bin

Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib

menceritakan kepada kami, Ahmad bin Yusuf An-Naisaburi dan

Muhammad bin Ubaidillah bin Yazid bin lbrahim Al Harrani

menceritakan kepada kami -dengan redaksi riwayat Muhammad

bin Ubaidillah-. Ahmad berkata: Ahmad bin Sulaiman

menceritakan kepada kami,. Muhammad bin Ubaidillah berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku. Kemudian Ahmad bin Sulaiman

dan Ubaidillah bin Yazid sepakat mengatakan: AMullah bin Amr -
fu-Raqqi- menceritakan kepada kami, dan Taid bin Abi Unaisah,

dari Abu Hazim, dari Sahl bin Sa'ad, ia berkata: Seorang laki-laki

yang berzina dibawa kepada Nabi $. Lalu beliau menyuruh agar

pakaiannya dilepas. Temyata ia lumpuh dan kedua betisnya kecil-
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Maka beliau bersaMa, "Pukulan tdak akan merryisakan ini.' Maka

beliau minta diambilkan 100 tandan korma, lalu beliau

memukuln5aa dengannya sekaligus (sahr kali).

Hammam menceritakan kepada kami, Abbas bin Ashbagh

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin
Aiman menceritakan kepada kami, Yazid bin Muhammad Al Uqaili

menceritakan kepada kami di Makkah, AMurahman bin Hammad

Ats-Tsaqafi menceritakan kepada karni, Al Amasy menceritakan

kepada kami, dari AsySya'bi, dari Alqamah, dari hnu Abbas, ia
berkata: Rasulullah $ mela,rnti seorang perempuan lemah yang

tidak mampu menolak orang yang menginginkannln. talu beliau

bertanya kepadanya, "Siapa yang melakukannya?" ia menawab,

"Si firlan." lalu ia menyebut seorang laki-laki lemah yang lebih

lemah darinya. [-alu beliau menyuruh agar laki{aki tersebut dibawa

kepadanya, kemudian beliau menanyakan hal tersebut kepadanya

dan laki-laki tersebut mengakuinya berkali-kali. Maka beliau pun

bersaMa, 'Ambillah 100 tandan korma, lalu pukullah ia
dengannya sattr kali.'

Abu Muhammad berkata: Hadits Sahl bin Sa'ad lalak
dijadikan hujjah. Apabila dikatakan: Dalam sanad hadib tersebut

terdapat Isra'il, sebagaimana dalam hadits lrang diriwayatkan

kepada kami oleh AMullah bin Rabi'; Muhammad bin Muawilnh

menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan

kepada kami, Muhammad bin Wahb Al Harrani menceritakan

kepada kami, Muhammad bin Salamah menceritakan kepada

kami, Abu AMurrahim menceritakan kepadaku -yaifu paman
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Muhammad bin Salamah-, Taid aaitu hnu Abi Unaisah-

menceritakan kepadaku, dari Abu Hazim, dari Abu Umamah bin

Sahl bin Hr.rnaif, ia berkata: Seorang budak perempuan lnng
sedang hamil dibawa kepada Nabi $, lalu beliau bertanya

kepadanya, "Siapa yang menghamilimu?" Budak tersebut

menjawab, "Si fulan yang lumpuh.u Maka laki-laki yang lumpuh

tersebut dibawa kepada Nabi $. Temyata ia laki-laki berhrbuh

kecil dan buta. Maka Nabi $ bersaMa, "Demi Allah, pukulan

tidak menyisakan arypun pada diinya." lalu beliau menyrruh

diambilkan 100 tandan korma, kemudian tandan tersebut diikat

lalu dipukulkan kepadanya sahr kali."

Sebenamya masih banyak atsar dengan redaksi yang

panjang berkaitan dengan kasus ini. Kami sengaja tdak

menyebutkannya karena redalsinya terlalu panjang.

Abu Muhammad berkata: Mengingat ada beragam

atsar berkaitan dengan masalah ini, sebagaimana yang telah

disebutkan tadi, maka kita harus menelitinya. Temyata riwayat

Abu Jamilah dari Ali stahrsnya shahih. Hanya saja tidak bisa

dijadikan huijah oleh mereka sama sekali, karena di dalamnya

hanya disebutkan, bahwa Rasulullah $ menunda hukuman rlad

karena kehamilan dan karena perempuan yang akan dihukum

masih mengalir darahnya. Hal ini menunrt kami bukanlah alasan,

karena perempuan hamil bukan orang sakit, akan tetapi yang

dikhawatirkan hanya keselamatan janinnya yang tidak boleh mati.

Hukum orang sehat adalah didera tanpa belas kasihan, sedangkan

hukum janin adalah tidak boleh dibinasakan. Maka wajib menunda
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hukuman dera darinya secara umurn, sebagaimana difundanya

hukuman rajam karena hal tersebut.

Adapun tentang perempuan yang damhnya belum kering
(masih tenrs mengalir); hal tersebut disebabkan karena ia baru

melahirkan. Hal ini tentu saja menyibukkannp sehingga ia tidak

boleh didera dalam kondisi demikian, seperti halnya orang yang

muntah dengan sengaja atau orang yang sedang buang air besar

atau buang air kecil. Dan mampetnya darah tersebut tidak lama,

hunln satu jam atau dua jam. Dalam hadits tersebut Udak

disebutkan, nJika ia telah suci," tapi hanF disebutkan, uJika

darahnya telah kering." Maka batallah argumentasi mereka dengan

dua hadits ini.

Karena dalil yang digunakan kelompok tersebut batal, maka

kita harus meneliti dalildalil yang digunakan kelompok lain. Maka

kami pun meneliti hadits yang telah kami sebutkan sebelumnya

tentang hukuman dera terhadap laki{aki lumpuh png sedang sakit

dengan 100 tandan korma. Setelah kami teliti, temyata riwayat

yang karni sebutkan dari jalur periwayatan Sahl bin Sa'ad

merupakan jalur periwayatan yang bagus dan dapat dijadikan

hujjah. IGmi juga mendapati mereka berargumen dengan kasus

Nabi Alryub &.
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2L9L- Masalah: Berapa kali sehanrsnya pengak'ran

dilakukan hingga hukuman hadd dilatuhkan kepada orang yang

membuat pengakuan?

Abu Muhammad berkata: Para ulama berbeda

pendapat mengenai hal ini.

Ada kalangan berpendapat, pengakuan yang dilakukan satu

kali saja sudah cukup unhrk menjatuhkan hukuman hadd pada

orang yang mengakuinya.

Begitulah pendapat Hasan bin Hay, Hammad bin Abi

Sulaiman, Utsman Al Batti, Malik, AsySyafi'i, Abu Tsaur, Abu

Sulaiman, dan para pengikut mereka.

Kalangan lainnya berpendapat, fidak dijatuhi hukuman

hadd pada seseorang yang mengaku telah bertuat zina hingga dia

melakukan pengakuan itu sebanyak empat kali. Sedangkan

hukuman hadd potong tangan unhrk perbuatan pencurian, fidak

dijatuhi pada pengakunya kecuali ia sudah melakukan pengakuan

itu sebanyak dua kali. lain halnya dengan hukuman hadd untuk

perbuatan qaaf (tuduhan berzina), hukuman tersebut sudah bisa

dUahrhkan hanln dengan safu kali pengakuan saja.

Inilah pendapat yang diriwayatkan oleh Abu Yusuf, sahabat

Abu Hanifah.

Abu Muhammad mengatakan: Setelah memperhatikan tiap

pendapat tersebut, maka kami mulai memeriksa dalildalil 6nS
mereka pergunakan untuk memperkuat pendapat mereka masing-

masing. lalu kami dapatkan, bahwa mereka yang berpendapat
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bahwa hukuman hadd unfuk perbuatan zina melalui pengakuan

hams diakui sebanyak empat kali, berdalil dengan hadits yang

diriwayatkan oleh Muslim, dari AMul Malik bin Syr'aib, dari Al-

laits bin Sa'ad, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Uqail bin Khalid,

dari hnu Syihab, dari Abu Salamah bin Abdunahman bin Auf dan

Sa'id bin Musayib, dari Abu Hurairah, dia berkata:
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Suafu ketika ada seorang laki-laki datang menemui

Rasulullah $ saat beliau tengah berada di dalam masjid. I-alu laki-laki

itu menyapa beliau seraya berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah

melakukan zina." Namun Nabi $ mengaorhkannyra.

Maka laki-laki itu pun mendekat kepada beliau dan berkata kembali,

"Wahai Razulullah, aku telah melakukan pertuatan zina." Namun

Nabi 6$ tetap mengaanhkannya, hingga laki-laki itu mengulang
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pengakuannlra hingga empat kali. Setelah pengakuannya yang

terakhir (keernpat), Rasulullah S bertanya, 'Apakah lamu punJn

pengkit iiwa?" I-aki-laki ifu menjawab, "Tidak-" Beliau bertanSa lagi,

'Apakah l<amu sudah menikah?" I-aki-laki ifu menjawab, 'S.rdah."

I-alu beliau berkata kepada para sahabat 'Bawalah oftng ini dan

ruiarnlah dia!"

Juga dengan riwalnt, dari Abdullah bin Rabi', dari

Muhammad bin MuawiSnh, dari Ahmad bin SSru'aib, dari

Muhammad bin Hatim bin Nu'aim, dari Hibban bin Musa, dari

Abdullah bin Mubarak, dari Hammad bin Salamah, dari Abu

Zubat, dari Abdurrahman bin Mudhadh, dari Abu Huraimh,

bahwasanya suaht hari Ma'iz menemui seseorang yang bemama

Huzal, dia berkata kepada Huzal, "Wahai Huzal, aku telah

melakukan perbuatan zina." Huzal pun berkata, "Datanglah

kepada Rasulullah S sampai ada ayat Al Qur'an ditunrnkan

terkait dengan dirimu." lalu Ma'iz pun menemui

Rasulullah # d* memberitahukan beliau bahwa dia telah bertuat

zina. Namun beliau mengacuhkannya. Meski berkali-kali Ma'iz

memberitahukan beliau tentang perbuatannya itu, beliau tetap

mengacuhkannya. Namun setelah empat kali Ma'iz mengulang

pengakuan yang sama, barulah Nabi $ menyuruh para sahabat

untuk merajamnya. Pada saat hukuman itu dijatuhkan, ia dibaura

ke sebuah pohon, dan di sanalah ia menghembuskan nafasnya

yang terakhir.

Juga dengan riwayat, dari AMullah bin Rabi', dari

Muhammad bin Muawiyah, dari Ahmad bin S5nr'aib, dari

Muhammad bin Hatim bin Nu'aim, dari Hibban bin Musa, dari

Abdullah bin Mubarak, dari Abu Imran Zakaia bin Salim Al Bashri
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(penulis Al{u'L), dia berkata: Aku pemah mendengar seorang

guru meriwayatkan hadits kepada Amru bin Utsman Al Qurasyi,

dia berkata: Dari Abdurrahman bin Abi Bakar, dari ayahnya, dia

berkata: Aku turut menyaksikan, ketika Nabi $ sedang berada di

atas baghalnya, tiba-tiba datanglah seorang wanita yang sedang

hamil, dia mengaku bahwa dia telah berbuat kenistaan. Dan para

sahabat pun meminta Nabi 6S untuk merajamnya. Lalu beliau

berkata kepada wanita ifu, "Berlindunglah dengan

dan Nlah! "Kemudian wanita ifu pun pergl.

Selang beberapa waktu kemudian, wanita ihr kembali lagi

saat Nabi $ masih berada di atas baghal-nya, dan mengakui

perbuatannya lagi. Para sahabat pun meminta beliau untuk

merajamnya. Namun beliau masih berkata kepada wanita itu,

"Berlindunglah dengan perlindungan dan Allah!"Hingga wanita ifu

pun pergr dari hadapan beliau.

Tidak lama berselang, wanita itu datang lagi untuk ketiga

kalinya saat Nabi $ masih berada di atas baghal-nya. [-alu wanita

itu mengambil tali kekang baghal yang ditunggangi beliau seraya

berkata, "Demi Allah aku bermohon kepadamu, rajamlah aku."

Namun Nabi $ berkata kepadanya, "Pergilah, sampai l<amu

melahirkan anakmu!" Dan wanita itu pun menunrti perintah beliau.

Setelah dia melahirkan anakn5ra, wanita ifu membawa

anaknya ke hadapan Nabi $. Dan beliau menjamin penghidupan

anak tersebut seraya berkata kepada wanita it'l.t, "Pergilah, ampi
kamu bersih dari masa nifasmu!"Dan wanita itu pun pergi lagi.

Hingga saat sudah bersih dari masa nifasnya, dia kembali

lagi menghadap Nabi .s. Kemudian beliau memerintahkan kepada
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beberapa orang wanita unfuk memeriksa kebenaran pengakuan

wanita ihr bahwa dia telah suci dari darah nifasnya.

Setelah para wanita ifu mempersaksikan hal itu kepada

Nabi $, beliau menginstnrksikan kepada para sahabat untuk

menggali sebuah lubang hingga setinggi dada wanita itu. Kemudian

beliau dan kaum muslimin bersrap unhrk merajamnya. Beliau

mengambil sebuah kerikil -seukuran kacang- dan melemparkan

kepada wanita ifu semya berkata kepada kaum muslimin,

"Lemparlah, tapi jangan sanpai kalian mengenai waiahnya!"

Kemudian para sahabat pun melemparkan batu ke arah wanita itu

sampai dia menghembuskan nafas terakhimya. Setelah ih-l

Nabi $ memerintahkan agar wanita itu diangkat keluar untuk

dishalati.

Juga dengan riwayat Muslim, dari Muhammad bin Abdullah

bin Numair dan Abu Bakar bin Abi Syaibah, dari Abdullah bin

Numair, dari Bisyr bin Muhalir, dari Abdullah bin Buraidah, dari

ayahnya, bahr,ra Ma'iz bin Malik AI Aslami pemah datang

menghadap Rasulullah, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah

bertuat zhalim terhadap diriku sendiri dan melakukan perbuatan

zina. Dan aku ingin agar engkau dapat membersihkan aku dari

dosaku ihr." Namun Nabi $ menyrruhnya pulang.

Keesokan harinln, orang tersebut datang kembali

menghadap Nabi $ seralla berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh

aku telah bertuat zina." Namun beliau lagi-lagi menyr-rruhnya

pulang.

I-alu Nabi $ bertanp kepada orang-orang di sekitamya,

"Arykah kalian mengenal dekat dengan oftng itu? Apakah frdak

/-
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ada gangguan pada jiunnya?" Orang-orang tersebut menjawab,

"Kami kenal dengannya, dan yang kami tahu jiwanya sarna seperti

ker,varasan jiwa kami. "

Keesokan harinya laki-laki datang lag. [-alu

Nabi $ menlnrruh para sahabat unfuk memeriksa ulatg kesehatan

jiwanya. Dan para sahabat memberitahukan bahwa orang tersebut

baik-baik saja, dan begitu juga dengan kesehatan jiwanya.

Di kali keempat dia menemui Nabi S, beliau langsung

menyrmh para sahabat unhrk menggali sebuah lubang, agar orang

tersebut dimasukkan ke dalamnya dan dilakukan hukum rajam.

Kemudian, datanglah seorang wanita dari suku Al Ghamidi,

lalu dia berkata kepada Nabi S, "Wahai Rasulullah, aku telah

melalnrkan perbuatan zina, maka bersihkanlah dosa ifu dariku."

Namun beliau juga menymruh pulang wanita ifu seperti yang lain.

Keesokan harinya, wanita ifu datang lagi dan berkata,

"Wahai Rasulullah, apakah engkau akan menyuruhku pulang lagi?

Sepertinya engkau akan menyuruhku pulang lagi seperti yang

engkau lakukan kepada Ma'iz. Demi Allah, ketahuilah bahwa aku

ini sedang hamil." Lalu beliau menjawab, "Tidak (sama seperti

Ma'iz). Pulanglah, dan jangan kembali sampai kamu melahirkan

anakmu!"Dan wanita ihr pun menunrti perintah beliau.

Setelah melahirkan, dia datang lagi menghadap

Nabi $ dengan membawa sang anak pada sebuah gendongan.

Lalu wanita itu berkata, "lnilah buktinya, aku sudah melahirkan

analdnr." Namun beliau berkata, "Pulanglah lagi, dan susuilah dia

hirggu lramu men5npihnSm! "
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Kemudian, setelah waktu sapih berlalu, wanita itu kembali

lagi menghadap Nabi $ dengan membawa anaknSra yang sedang

memegang sepotong roti. [-alu wanita ihr berkata, "lnilah buktinya

wahai Rasulullah, aku telah menyapihnya hingga dia strdah bisa

memakan makanan sekarang."

lalu anak ihr diberikan kepada salah seomng sahabat-

Sedangkan sahabat lainnya diperintahkan oleh Nabi $ unhlk

menggali lubang yang seuhran dada wanita ifu. Kemudian beliau

pun menyunfi kaum muslimin unfuk merajamnya-

Itulah penjelasan lnng paling nyata dari

Rasulullah $ tentang alasan mengapa beliau men5ruruh Ma'iz

trnfuk pulang, sebagaimana dinSntakan pula oleh wanita dari suku

Al Ghamidi bahwa beliau pemah menyrnrh pulang Ma'iz setelah

mengakui perbuatann5a, dan beliau tidak perlu merryrruhnya

pulang juga, karena pertuatan zina yang diakuinya sudah terbukti

nyata dengan adanya jabang bayr yang dikandungnya- Dan

Nabi $ pun mempercayai pengakuannya dengan bukfi tersebut

dan tidak menyr.rruhnya pulang.

Seandainya perintah Nabi $ kepada Ma'iz unhrk pulang

ke rumahnya dikarenakan pengakuan terhadap perbuatan zina

tidak sah kecuali setelah dilakukan sebanyak empat kali, maka

tentu beliau akan mengnngkal pemyataan wanita tersebut dan

akan berkata kepadanp, "Sudah tenfu aku akan menyuruhmu

pulang seperti aku menymrh Ma'iz unfuk pulang, karena

pengakuan harus dilakukan sebanyak empat kali."

Nabi $ Udak akan membiarkan sebuah kekelinran persepsi

terus berlanjut, apalagi untqk sebmh kebatilan. Maka benarlah
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secara meyakinkan bahwa wanita itu memang benar, dia tidak
perlu dipulangkan seperti halnya Ma,u, oleh karena ihl
Nabi $ Udak memulangkannya setelah wanita itu berkata

demikian.

Dan benar pula secara bahwa pemulangan

Ma'iz dikarenakan dua hal, pertama: melalui pertaqnan beliau

kepada orang-oftmg yang mengenal Ma'iz hingga beberapa kali,

tentang ketu,rarasan akalnya dan tentang apakah dia meminum

khamer atau tidak.

Sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim, dari Muhammad

bin Ala, dari Yahya bin Ya'la bh Harits Al Muharibi, dari Ghailan

bin Jami, dari Alqamah bin Martsad, dari Sulaiman bin Yazid, dari

ayahnya, dia berkata: Suatu ketika Ma'iz bin Malik datang
menghadap Rasulullah S, lalu dia berkata kepada beliau,

"Bersihkanlah aku dari dosaku." Beliau menjawab, Ada apa l<amu

ini, pulanglah dan mintalah ampunan kepada Allah dan

bertobadahl'l-alu Ma'iz pun pulang ke rumahnya yang memang

tidak jauh dari tempat itu. Namun tidak lama kemudian dia datang

kembali dan berkata, "Wahai Rasulullah, bersihkanlah aku dari
dosaku." Dan Nabi S pun masih mengatakan jawaban yang

sempa. Hingga hal itu berulang sampai empat kali, barulah beliau

bertanya kepada Ma'iz, "Membercihl<an l<amu dari dosa apa?"
Ma'iz menjawab, "Dari perbuatan zina."

Kemudian Nabi S bertanya kepada orang-orang di

sekitam5n, 'Apakah ada ketidakumnsan pada dirin5n?' Mereka

menjawab bahwa Ma'D bukanlah orang yang tidak waras. Lalu

beliau bertanya lagi, "Apakah dia minum khamer?" Lantas salah
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seorang dari mereka langsung berdiri dan menciumi bau mulut

Ma'iz, namun dia tidak mendapati ada aroma khamer dari

mulutnya.

Setelah itu Nabi $ bertanya kepada Ma'iz, "Apakah kamu

benar-benar berbuat zina?" Ma'iz menjawab, "Benar." Lalu beliau

memerintahkan para sahabat untuk membawanya dan

menjafuhkan hukuman rajam.

Kedua: Rasulullah $ masih merasa bahwa orang tersebut

tidak begitu mengerti tentang perbuatan zina. Oleh karena itu

beliau berkali-kali memulangkannya dan membiarkannya.

Sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Rabi', dari

Muhammad bin Muawiyah, dari Ahmad bin Syu'aib, dari Suwaid

bin Nashr, dari Abdullah bin Al Mubarak, dari Ma'mar, dari Yahya

bin Abi Katsir, dari Ikrimah, dari hnu Abbas, bahwasanya Al

Aslami (orang dari Aslam) pemah datang untuk menghadap

Rasulullah $, lalu di hadapan beliau dia mengakui perbuatan zina.

Kemudian beliau bertanya, 'Mungkin kamu hanya mencium, atau

mencumbu, atau bahkan hanya sekdar melihat saja?"

Hadits senrpa juga diriwayatkan dari Ahmad bin Syu'aib,

dari Abdullah bin Al Haitsam, dari Utsman Al Bashri, dari wahb

bin Jarir bin Hazim, dari ayahnya, dari Ya'la bin Hakim, dari

Ikrimah, dari hnu Abbas, bahwasanya Nabi s bertanya kepada

Ma.iz bin Malik, "Kenapa kamu ini, apakah mungkin kamu hanya

mencium saja, atau mencumbu saia, atau bahkan melihat saia?"

Ma'iz menjawab, "Tidak, bukan seperti itu." Beliau bertanya lagi,

'Apakah kamu melakukan hubungan intim dengannya?" Ma'iz
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menjawab, "Ya, benar seperti itu." Lalu beliau pun memerintahkan

orang-orang di sekitar trntuk memjamnya.

Benarlah secara , bahwa Perintah

Nabi S kepada Ma'iz agar dia pulang ke rumahnya bukan karena

ingin melengkapi pengakuannya hingga berjumlah empat,

melainkan karena beliau merasa tidak yakin akan kev,rarasannya

atau pengetahuannya tentang perbuatan zina. Oleh karena itu

maka hujjah mereka yang menggunakan riwayat hnu Buraidah

tidak dapat dibenarkan.

Sementara hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah,

terdapat nama lbnu Mudhadh pada sanadnya, dan dia termasuk

perawi yang tidak dikenal dan tidak diketahui identitasnya. Padahal

pada hadits lain yang berujung pada Abu Hurairah ada riwayat

shahihyang menjelaskan tentang kekeliruan pendapat mereka itu.

Berikut ini hadits tersebut:

Diriwayntkan, dad AUuUah bin Rabf, dari Muhammad bin

Muawiyah, dari Ahmad bin Sy-r'aib, dari Ishaq bin hrahim bin

Rahwaih, dari Auurrazzaq, dari hnu Jwaij, dari Abu Zubair, dari

AMurmhman bin Shamit sepupu Abu Hurairah, dia berkata: Aku

pemah mendengar Abu Huraimh berkata: Al Aslarni pemah datang

menemui Rasulullah S. Dia membuat pengakuan sebanlnk empat

kali atas pertuatannya melahrkan perzinaan dengan mengatakan,

"Aku telah mendatangi wanita yang diharamkan bagiku." Namun

pada tiap pengakuannln Rasulullah $ selalu mengaofikannya.

Hingga di kali yang kelima beliau bertan5n, "Apakah lamu

melakukan hubungan intim dengarnSa?" Aa menjawab, "B€trlar."

I-alu beliau bertanya lagi, 'Apakah kamu tahu ap ifu zina?" Dia
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menjawab, "Ya, aku tahu. Aku mendatangi wanita yang diharamkan

bagiku seperti seorang suami yang mendatangi istui 5ang dihalalkan

baginya." Beliau bertanya lagi, *I-alu ap maksudmu dengan

melalrukan seperti ini?"Dia menjatwab, "Aku ingin agar

engkau bisa membersitrkanku dari dosa ihi." [-alu

Rasulullah S memerintahkan orang-oremg di sekitar untuk

merajamnya.

L-alu setelah dia dirajam, Rasulullah,S mendengar ada dua

orang sahabahya saling berbincang, salah sahrnya berkata,

'Lihatlah orang yang telah ditutupi aibnya oleh Allah & ini, dia

tidak membiarkan saja dirinya, melainkan ingin dirajam seperti

aniing yang dilempari bahr."

Mendengar percakapan ih-r Nabi $ hanya terdiam saja,

beliau tidak merespon apapun atas percakapan itu selama

beberapa waktu. Hingga ketika beliau melihat ada seonggok

bangkai keledai di suatu tempat, beliau menghampiri bangkai

tersebut seraya berkata, 'Mana dua orang yang aku dengar

bercakap-akap tadi.' Kedua orang tersebut menjawab, "Kami

wahai Rasulullah." I-alu beliau berkata kepada mereka, "Makanlah

bangkai keledA ini!'Merel<a menjawab, "Wahai Rasulullah yang

selalu dilimpahkan ampunan oleh Allah, mana mungkin ada orang

yang memakan bangkai seperti ini?" [-alu Rasulullah'S berkata,

"Azab yang akan kalian dapatkan dari perakapan yang kalian

lakukan tadi lebih berat dari memakan bangkai ini. Aku bersumpah

demi Allah tnng menggenggam iiwmku, ketahuilah bahwa orang

yang kamu bincangkan ifu sekanng sedang berada di sungai-

sungai surga."
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Abu Muhammad berkata: Ini adalah hadits shahih'

Pada hadits tersebut dapat dilihat bahwa Rasulullah €i udak

berhenti di kali keempat pada pengalaran laki-laki tersebut, dan

beliau juga mengacuhkannya sebanlnk empat kali. Hingga pada

pengakuan yang kelima pun, beliau udak langsung

menghukumnya, beliau bertanya terlebih dahulu, 'Apakah kamu

tahu apa itu zina?"

Lalu setelah beliau mendapatkan jawaban bahwa laki-laki

ihr mengetahui apa yang dimaksud dengan perbuatan zina, beliau

juga masih bertanya tentang apa yang diinginkan oleh laki{aki

dengan membuat pengakuan tersebut. Pertanyaan itu beliau

ajukan hanya unfuk menguji ke',ruarasan akalnya. Dan setelah

beliau mengetahui bahwa laki-laki ihr memang waras akalnya,

maka beliau pun memuttrskan unhfi memberikan hukraman hadd

kepadanya.

Juga diriwayatkan oleh Muslim, dari Abu Ghassan Al

Misma'i, dari Muadz bin Hisyam Ad-Dasfuwai, dari alphnya, dari

Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Qilabah, dari Abu Al Muhallab, dari

Imran bin Hushain, bahwasanya pemah ada seorang uranita dari

suku Juhainah datang menemui Nabi $. Wanita itu datang

dengan keadaan harnil dari hasil hubungan perzinaan. [-alu wanita

itu berkata, "Wahai Nabiyullah, aku telah berbuat dosa yang harus

dijahrhi hadd, maka hukumlah aku." I-alu Nabi s memanggil wali

dari wanita ifu dan berkata kepadanya, "Peilakukanlah dia dengan

baik, jika dia sudah melahirkan anak yang dikandungn5a, bawalah

dia kembafi ke sini.'Wali dari wanita itu pun membawa wanita

tersebut pulang ke rumahnYa.
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Kemudian, ketika anak tersebut sudah lahir, wanita ifu

kembali kepada Nabi $ untuk memenuhi hukumannya. Dan

beliau memerintahkan orang-orang sekitar unhrk mempersiapkan

hukuman tersebut. Setelah ittJ wanita tersebut mempererat

pakaiannya (agar tidak tersingkap saat dirajam), dan hukuman

rajam pun dilangsungkan.

Setelah selesai, Nabi S segera menshalatinya. Umar pun

bertanya, "Apakah engkau akan menshalati ienazah yang telah

berbuat zina wahai Nabiyullah?" Beliau menjawab,

/O//OlOr:
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"Wanita itu tetah bertobat dengan ,.bn ur-'b.nurl tobat iika
tobahya itu dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah maka

mereka akan kebagian semua. Apakah kamu kira ada hal yang

lebih baik daripada kepasrahan diinya kepada Allah W?"

Juga diriwayatkan oleh Muslim, dari Qutaibah; dari Al-laits,

dari hnu Syihab, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dari Abu

Hurairah dan Zaid bin l(halid Al Juhani, mereka berkata:
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Suah-r ketika ada dua oremg laki-laki dari Arab pedalaman

datang menghadap Rasulullah &i. salah sahr dari mereka berkata,

"Wahai Rasulullah, aku bersumpah kepada Allah aku memintamu

memuhrskan perkaralar dengan Kitab Allah." l-alu laki-laki lainnya

-yang lebih mengerti tentang ilmu agama Islam- berkata, "Ya,

putuskanlah perkara kami dengan Kitab Allah, dan

perkenankanlah aku..." Lalu Rasulullah $ berkata, 'I{abl<anlah-"

Lalu dia berkata: 'Anakku bekeria pada pria ini, namun temyata

dia beftuat nista terhadap isti pria ini..."

[-alu hadits ini menceritakan kisah tercebut, dan di akhir

hadits disebutkan..) Rasulullah $ berkata kepada laki-laki tersebut,

'Jtib ;rr 7[5., J.'.;i Vt hr

e* 14's$)

?\t'i
Jt- .J,'u+li il ,"g,*.€; e$ e r^a ^*i

i,:v
a

oL
o ,' ' n'

.,-1, =*)

,,bt 75'
t,

c))
toi
u4l

'V)
l o,.

JL*

c,ljj,

;rd.jl4r:
c\t 2a,

?--P)
O .a.l 'Je jrel :irt &,

.ta^L\U

iu
l/

t!i

iti.t

yi -tt JI (

@l - AtMuhalla



"Demi Allah yang menggenggam iiwaku, aku akan

memutuskan perkam kalian dengan Kitab Allah. Hamba sahaya

wanita dan domba (yan7 kamu berikan kepada pria itu) hants

dikembalil<an kepadamu. Sedangkan anakmu harus mendapatkan

hukuman serafus kali ambukan dan diasingkan selama safu bhun.

Dan, wahai Unais, Wrgtlah l<amu dan temui istri dart pria ini. Jika

dia mengakui pefruatann5m maka dia akan dikenakan hukuman

rajam."

[-alu Unais segera menemui wanita tersebut, dan temyata

wanita itu mengakui perbuatannya. [-alu Rasulullah # prt
memerintahkan agar dia dikenakan hukuman rajam.

Dengan demikian, maka sudah ada hadits dari Buraidah,

Imran bin Hushain, Abu Hurairah, dan Zaid bin Khalid, semuanya

meriwayatkan hadits dari Nabi $ tentang penegakan hukuman

hadd untuk perbuatan zina terhadap seorang wanita dari suku

Ghamidi dan seorang wanita lainnya dari suku Juhainah, yang

dikenakan hukuman tanpa dipulangkan oleh Nabi $. Bahkan

pada hadits terakhir hanya diminta pengakuannya saja. Dan hadits

tersebut menunjukkan bahwa hukuman hadd yarg dijatuhkan

kepada wanita ifu hanya berdasarkan pengakuannya, dan cukup

dengan safu kali pengakuan saja.

Maka benarlah, bahwa Kitab Allah mewajibkan penegakan

hukuman hadd untuk perbuatan zina sesuai dengan ketetapan

Nabi 6$, yaitu dengan hanya pengakuan saja secara mutlak, tanpa

ada jumlah tertenttt untuk pengakuan tersebut, karena

Nabi $ berkata, "Aku akan memufuskan perkara kalian dengan

Kibb Allah..." bahkan beliau bersumpah kala mengatakannya-
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Lalu beliau memuhrskan hukuman rajam untuk sahr buah

pengakuan saja, tidak lebih dari itu.

[-agi pula, jika satu pengakuan atau seribu pengakuan

sudah dianggap benar, maka hasilnya sama saja, hukuman hadd

hams ditegakkan.

Semoga Allah selalu memberi pettrnjuk-Nya.

2L92. Masalah: Apakah dalam hukum hadd terdapat

hukuman pengasingan atau tidak?

Abu Muhammad berkata: Hukuman pengasingan itu

ada tercantum di dalam Al Qur'an unfuk mereka yang memerangi

agama Allah dan Rasul-Nya. Hukuman ihr juga disebutkan dalam

hadits Nabi S unhrk mereka yang melakukan perbuatan zina. [-alu

ada juga sejumlah kalangan yang menggunakan hukuman tersebut

unfuk menghukum mereka yang berbuat kemurtadan, minum

khamer, dan juga mencuri.

Abu Muhammad berkata: Insya Allah kami akan

membahas hal-hal tersebut satu demi safu secara terperinci.

Semoga Allah selalu memberikan petunjuk-Nya.

Ada sebagian kalangan berpendapat, diasingkan itu

maksudnya adalah dipenjara.

Kalangan lainnya berpendapat, orang yang diasingkan

harus dibuang dari negerinya, dari satu negeri ke negeri lainnya-
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Kalangan lainnya berpendapat, diasingkan ifu maksudnya

adalah dibuang jauh-jauh hingga dia tidak mampu untuk kembali

dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sebagaimana diriwayatkan,

dari Humam, dari hnu Mufanij, dari hnul A'rabi, dari Ad-Dabari,

dari Abdunazzaq, dari hrahim bin Abi Yahya, dari Daud bin

Hushain, dari lkrimah, dari Ibnu Abbas, terkait orang lpng
diasingkan akibat memerangi agama Allah, dia berkata, "Ifu adalah

seseorang yang melarikan diri dan tidak mampu unfuk kembali."

Juga diriwayatkan, dari Abdurrazzaq, dari lbnu Juraij, dari

Abdul Karim atau perawi lain, dari Sa'id bin Jubair dan Abu

Sya'tsa Jabir bin Zaid, mereka berkata, "Maksud pengasingan

tidak diketahui kabamya lagi, jika masih dapat diketahui, maka

mereka harus dijahrhi hukum Allah yang lain, tapi jika udak, maka

mereka hanrs tems seperti itu hingga mereka dikembalikan ke

negerinSa."

Juga diriwayatkan, dari Azztrhi, terkait oftmg yang

memerangi agqma Allah, dia berkata, "Hukumann5a adalah

dihukum mati, atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki secara

silang, atau diasingkan, hingga mereka tidak mampu unfuk

kembali."

Juga diriwayatkan dari Adh-Dhahhak, terkait tafsir firman

Allah &' 
&-:y <j,r^i3\

" Abu dari tempt kdiarnann3n." (Qs. Al
Maidah [5]:33), dia berkata, maksudnya adalah orang yang

dibuang jauh-jauh hingga tidak mampu untuk kembali.
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Abu Muhammad berkata, "ltulah yang menjadi pendapat

Imam Asy-Syafi'i."

Kalangan lain berpendapat, pengasingan adalah salah sahr

hukuman hadd bagi orang yang memerangi agama Allah.

Sebagaimana diriwayatkan dari Al Marjiy bin Zarwan, dari Abul

Hasan fu-Rahabi, dari Abu Muslim Al Katib, dari AMullah bin

Ahmad bin Al Mughalas, dari AHullah bin Ahmad bin Hambal,

dari ayahnya, dari Abu Muawiyah, dari Hajjaj, dari Athiyah Al Aufi,

dari hnu Abbas, dia berkata, "Jika seseorcng keluar dari

rumahnya unfuk memerangi agama Allah, lalu dia menakut-nakuti

orang lain di jalan dan merampas hartanya, maka dia hanrs

dipotong tangan dan kakinya secara silang. Namun jika dia

merampas harta dan membffifr, maka dia harus dipotong tangan

dan kakinya secara silang lalu disalib. Jika dia membunuh tanpa

merampas harta orang lain, maka dia harus dihukum mati. Dan

jika dia hanlra menakut-nakuti oftIng yang leurat tanpa meranrpas

harta ataupun membunuh, maka dia harus diasingkan."

Abu Muhammad berkata: K€fika kami meneliti

pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan

diasingkan adalah dipenjara, maka kami dapatkan landasan yang

mereka jadikan hujjah adalah, firman Allah &, ,r:Ji A|j i- j

"Atau diasingkan dari tempat kdiamann5m." (Qs. Al Maa'idah

[5]:33), mereka mengatakan: diasingkan di dalam bahasa Arab,

bahasa yang digunakan unhrk Kitab suci Al Qur'an, adalah

dijauhkan. Maka benarlah jika arti letterhtx ayat tersebut adalah

dijauhkan dari muka bumi.
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[-alu mereka melanjutkan: Tidak mungkin seseorang yang

melanggamya harus dikeluarkan dari muka bumi secara persis,

oleh karena itu yang wajib dilakukan adalah usaha yang paling

maksimal, sesuai dengan sabda Nabi $,

'Apabila aku memerinbhkanmu unfuk melakukan sesuatu,

maka kerjakanlah menurut kasanggupanmu. "

Dan juga sasuai dengan firman Allah W, t# V 'if tr;i6
"Maka berbkwalah kamu kepada Allah menuntt kaanggupanmu."
(Qs. At-Taghabun [64]: 16).

Usaha paling maksimal unfuk menjauhkannya dari muka

bumi adalah dengan memenjarakannya, karena dengan

memenjarakannya berarti dia telah dijauhkan dari segala urusan

dunia, kecuali jika penjara tersebut tidak mampu untuk

mencegahnya dari dunia luar, maka kita tetap harus melakukan

apa yang kita mampu, sedangkan apa yang kita tidak mampu

tentu sudah gugur kewajibannya dengan sendirinya.

Sedangkan pendapat yang mengatakan, hingga pelakunya

menyatakan pertobatan. Landasannya adalah, karena selama dia

masih bersikeras unfuk memerangi agama Allah, maka dia disebut

sebagai muhaib, dan karena dia muharib maka dia harus

dijafuhkan hukuman sebagai muharib, dan pengasingan baginya

harus tetap terus berlangsung selama dia belum meninggalkan

perbuatannya ihr dengan cara bertobat. Namun jika dia sudah

meninggalkan perbuatan itu, maka hukuman baginya juga harus

I Y + 6$ l\,r<fri ti1
I
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digugurkan dan tidak dilanjutkan lagi, karena hukuman tersebut

hanya unfuk para muharib.

Abu Muhammad berkata: [-alu ketika kami perhatikan

pendapat yang mengatakan, bahwa orang itu harus diasingkan

selama{amanya dari satg negeri ke negeri lainnya, kami dapatkan

bahwa landasan yang mereka jadikan hujjah untuk memperkuat

pendapat mereka adalah, "Jika kita memenjarakannya di suatu

negeri, atau kita biarkan saja dia di suafu negeri asing -tanpa

dipenjam-, maka kita belum mengasingkannya dari muka bumi

sesuai dengan perintah Allah pada ayat tersebut, bahkan kita

melakukan sesuahr yang bertentangan dengan perintah untuk

mengasingkan dan menjauhkan, yaihj dengan menempatkan dan

mengukuhkannya di satu tempat di muka bumi, dan tenfu saja hal

ihr bertentangan dengan ayat Al Qur'an. Oleh karena itu kita

harus menjalani apa yang tercanfum di dalam Al Qur'an, yaihl

menjauhkan d; mengasingkannya dari seluruh muka bumi

selamalamanya, sesuai dengan . kemampuan kita- Atau dengan

kata lain, kita Udak boleh menempatkannya di satu tempat di

muka bumi selama kita mampu unfuk mengasingkannya ke tempat

lain, dan begitu seterusnya hingga dia mati.

Seandainya kita mampu unhrk fidak membiarkannya

menetap di satu tempat di muka bumi selama sahr jam saja, maka

kita harus melakukan hal itu, selama dia masih bersikeras untuk

memerangi agama Allah.
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Abu Muhammad berkata: Pendapat ini lebih kami

anggap benar karena lebih dekat dengan makna zhahir dari ayat Al

Qur'an yang terkait dengan pengasingan, yaifu hujjah mereka

yang menyatakan bahwa penjara itu penempatan dan pengukuhan

seseorang di suatu tempat, bukan penjauhan dirinya dari muka

bumi.

Para ahli bahasa Arab tidak pemah mendefinisikan bahwa

penjara ifu sama seperti pengasingan, dan pengasingan ifu salna

seperti penjara. Kedua kata itu merupakan dua kata yang berbeda

dan memiliki maknanya masing-masing.

Allah $ berfirman,

'J:1'1i';il{;;i*r-ri\e6gt
W-.{LXi

-Apabik merel<a telah memberi kesaksian, maka kurunglah

merel<a (perempuan ifu) dalam rumah sampai mereka menemui

ajalnya, atau sampai Allah membei ialan (vang lain) kepadanya."

(Qs. An-Nisaa' [4]:15).

,*SitvY .e.tlt A(..iI,P,re'+-
,fS'G,liiASr;i@

" Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat

tanda-tanda (kebenaran Yusul) bahwa mereka harus

memenjarakann5m sampai wakfu furtenfu. Dan bersama dia masuk

ir
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pula dua orang pemuda ke dalam penjara." (Qs. Yuusuf [12]:35-
36).

ndak seorang pun dari zaman dahulu hingga sekarang

bahwa hukuman bagi para wanita yang melakukan perbuatan keji
harus diasingkan, karena Allah memerintahkan agar mereka itu
dikurung di rumah mereka. Dan tidak ada pula satu orang pun
yang mengatakan bahwa nabi Yusuf telah diasingkan, karena

memang nyatanya dia dimasukkan ke dalam penjara.

Oleh karena itu maka tertolaklah pendapat yang

mengartikan pengasingan sebagai penjara.

Jika sudah demikian, maka selanjuhrya kita bandingkan

antara dua pendapat yang paling mendekati kebenaran, yaitu

apakah cukup diasingkan ke sebuah tempat yang berbeda dari
tempat tinggalnya saat itu, lalu menempatkannya di sana, atau

diasingkan secara berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat
Iainnya.

Lalu kita dapati bahwa mereka yang berpendapat bahwa

pesakitan tersebut harus diasingkan di safu negeri dan

menempatkannya di sana, dalam bantahannya disebutkan; kalian

berpendapat bahwa sebuah kata perintah biasanya harus dilakukan

berulang kali, tapi menurut kalian pula sebuah kata perintah bisa
jadi boleh dilakukan hanya satu kali. Apabila kalian menerapkan

pengulangan pada pengasingan ini, maka pendapat kalian akan

bertentangan dengan hukum asalyang kalian tetapkan sendiri.

Ali berkata, "Maksud dari bantahan tersebut adalah, jika
pengasingan itu dilakukan ten:s-menerus selama-lamanya, maka

hal itu akan membuat orang yang diasingkan tidak bisa pulang ke
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rumahnya. Dengan begitu mereka telah membantah pendapat

mereka sendiri."

Abu Muhammad berkata: Pengasingan terhadap

seorang muharib (yang memerangi agama Allah) yang ditetapkan

oleh Allah dalam Al Qur'an sebagai hukumannya, adalah bentuk

pencegahan atas perilaku mereka selama mereka bersikeras

melakukannya. Dan pengasingan adalah salah satu hukuman yang

bisa diampuni, asalkan;

ttrGt1,{F'*;_'{',

"Mereka tidak meneruskan perbuatan dosa ifu." (Qs. Aali

'lmraan [3]:135).

Seseorang yang melakukan perbuatan muharabah

(memerangi agama Allah), tentu kita ketahui bahwa dia tetap

berstatus sebagai muharib meskipun dia tidak sedang

melakukannya, misalnya saat dia tidur, saat dia makan, saat dia

beristirahat, saat dia sakit, dan lain sebagainya. Dan selama

sebutan itu masih melekat pada dirinya, maka hukuman

pengasingan pun masih berhak untuk dijatuhkan kepadanya.

Tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal ini. Orang itu

akan terus membawa stahrsnya sebagai muharib selama dia

bersikeras unhrk tetap melakukannya padahal dia sanggup untuk

memilih tidak melakukannya. Dan dosanya tidak akan gugur dari

dirinya kecuali dengan tobat, atau ada dalil lain yang

menggugurkannya.
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Oleh karena itu hukuman tersebut akan tetap dikenakan

pada dirinya hingga statusnya sebagai muharib telah gugur dengan

cara bertobat, atau digugurkan hukumnya dengan dalil atau tjma'.

Misalnya saja hukuman yang dijatuhkan adalah dengan memotong

tangan dan kakinya secara silang, maka tidak ada pertedaan

pendapat dari para ulama bahwa hukuman tersebut tidak

diperbarui atau diulang atau dilanjutkan dengan hukuman potong

lainnya, dan dalil juga melarang penetapan hukuman hadd yang

baru (selain dipotong tangan dan kakinya) atas hukuman yang

sudah dijatuhkan kepadanya.

Abu Muhammad berkata: [-alu kita dapati bahwa

mereka yang berpendapat unfuk mengasingkan pesakitan dan

membiarkannya di tempat pengasingannya, maka hal itu telah

menyalahi ayat Al Qur'an, karena mereka menempatkannya di

tempat tersebut, dan penempatan berbeda dengan pengasingan.

Maka tidak ada lagi pendapat yang tersisa kecuali pendapat yang

kami benarkan di atas tadi, yaifu pendapat Hasan Al Basri.

Dengan demikian, maka seorang muhaib harus diasingkan

terus-menerus dari satu tempat di muka bumi ke tempat lainnya,

tanpa membiarkannya tinggal di satu tempat dalam waktu yang

lama, kecuali cukup untuk makan dan tidurnya saja, atau untuk

waktu istirahat yang jika tidak diberikan maka dia akan mati

karenanya, atau untuk wakfu penyembuhannya ketika dia jafuh

sakit, {rrlii }\ & l}t33 " Dan tolong-menolonglah kamu dalam

(mengerjakan) kebajikan dan takwa." (Qs. Al Maa'idah [5]:2).
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Dia tidak boleh terbunuh karena disia-siakan selama dalam

masa hukumannya. Dia hanya harus diasingkan secara terus-

menerus hingga dia mengucapkan kalimat tobat. Apabila dia sudah

mengucapkannya, maka hukuman itu dapat dihentikan dan dia

diperbolehkan untuk pulang ke tempat asalnya. Begitulah hukum

yang ditetapkan dalam Al Qur'an.

Semoga Allah selalu memberi petunjuk-Nya.

2L93- Masalah: Para ulama berbeda pendapat

mengenai hukuman pengasingan bagi orang yang berzina.

Ada kalangan berpendapat, bahwa hukuman bagi pezina

lakilaki yang tidak muhshanLadalah dicambuk seratus kali dan

diasingkan selama satu tahun. Begitu juga dengan wanita merdeka

baik yang bersuami ataupun Udak, hukumannya sama seperti laki-

laki yang muhshan. Hukum yang sama juga berlaku unfuk hamba

sahaya laki-laki. Sedangkan untuk hamba sahaya perempuan,

maka hukumannya adalah dicambuk sebanyak lima puluh kali dan

diasingkan selama enam bulan.

Begitulah pendapat Imam Asy-Syafi'i dan para

pengikutnya, serta Sufyan Ats-Tsauri, Hasan bin Hay, dan lbnu

Abi Laila. Dan begitu juga dengan Al Auza'i.

lMuhshan menurut terminologi ulama fiqih adalah, laki-laki yang sudah

beristri dan sudah melakukan hubungan suami ishi. Begitupun muhshanah, yaitu
perempuan yang sudah bersuami dan sudah melakukan hubungan suami istri.
Oleh karena itu, jika keduanya hanya melakukan akad nikah saja, dan belum
pernah melakukan hubungan suami istri, maka tetap disebut sebagai tidak
muhshan/muhshanah *ptjm"
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Kalangan lain berpendapat, hukuman peztna laki-laki yang

merdeka adalah diasingkan, sedangkan wanita yang merdeka

tidak, baik yang bersuami ataupun tidak, begitu juga dengan

hamba sahaya, baik yang laki-laki ataupun wanita.

Begitulah pendapat Imam Malik dan para pengikutnya.

Kalangan lain berpendapat, tidak ada hukuman

pengasingan untuk pezina sama sekali, baik ifu laki-laki merdeka,

wanita merdeka, hamba sahaya lakilaki ataupun hamba sahaya

perempuan.

Begitulah pendapat Imam Abu Hanifah dan para

pengikuhya.

Abu Muhammad berkata: Insya Allah berikut ini kami
akan menyampaikan riwayat dari para ulama terdahulu terkait hal

tersebut.

Diriwayatkan, dari Abdullah bin Rabi', dari Muhammad bin
Muawiyah, dari Ahmad bin Syu'aib, dari Abu Kuraib Muhammad

bin Ala, dari Abdullah bin Idris Al Audi, dari Ubaidullah bin Umar
bin Hafsh bin Ashim, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata,
"Sesungguhnya Rasulullah # itu pemah menjafuhi hukuman

cambuk dan pengasingan, sesungguhnya Abu Bakar ifu pemah

menjafuhi hukuman cambuk dan pengasingan, sesungguhnya

Umar itu pemah menjafuhi hukuman cambuk dan pengasingan."

Diriwayatkan pula, dari Humam, dari Ibnu Mufanij, dari
Ibnul Arabi, dari Ad-Dabari, dari Abdurrazzaq, dari hnu Juraij, dari
Musa bin Uqbah, dari Nafi', dari Shafiyah binti Abi Ubaid,
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bahwasanya seorang laki-laki hdak muhshan pemah berhubungan

intim dengan seorang hamba sahaya yang masih gadis sampai

hamil, lalu dia mengakui perbuatannya, lalu Abu Bakar menjahrhi

hukuman cambuk kepadanya sebanyak serafus kali, lalu dia

diasingkan.

Diriwayatkan pula, dari Urwah bin Zubair, dari Aisyah

Ummul Mukminin, dia berkata: Suatu ketika ada seorang laki-laki

datang menghadap Umar bin Al l(haththab, dia memberitahukan

bahwa saudari perempuannya tengah dalam keadaan hamil akibat

perbuatan terlarang, lalu Umar berkata, "Biarkan dia sampai dia

melahirkan bayinya, bebaskan dia, barulah setelah itu bawa dia ke

sini." Setelah wanita ihr melahirkan, Umar menjafuhkan hukuman

serafus kali cambukan dan mengasingkannya ke kota Basrah

selama satu tahun.

Diriwayatkan pula, dari Malik, dari hnu Syihab,

bahwasanya Umar bin AI Khaththab pemah mengasingkan orang

yang berbuat zina selama safu tahun. Ibnu Syihab berkata, "Hal ihr

(pengasingan) terus berlangsung, sampai pada masa

kepemimpinan Marwan, dia pemah mengasingkan seseorang ke

Madinah, namun setelah itu tidak terdengar lagi ada yang

melakukannya."

Diriwayatkan pula, dari hnu Wahb, dari Jarir bin Hazim,

dari Al Hasan bin Umarah, dari Al Ala bin Badr, dari Kultsum bin

Jubair, dia berkata: Pemah ada seorang pria dari kami menikah

dengan seorang wanita, lalu wanita ihr melakukan perbuatan zina

sebelum mereka sempat berhubungan suami istri. [^alu wanita ifu

dijatuhkan hukuman cambuk oleh Ali bin Abi Thalib sebanyak
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seratus kali, dan dia iuga diasingkan selama safu tahun ke sungai

Karbala. Setelah dia kembali dari masa pengasingan, dia
dipulangkan kepada suaminya. Ali berkata, "lni istrimu, jika kamu
mau ceraikan, ceraikanlah! Namun jika tidak maka jagalah dia dan
perlakukan dengan baik. "

Diriwayatkan pula, dari lbnu Syihab, dari Yahya bin
Abdurrahman bin Hathib, dari ayahnya, bahwasanya ketika Hathib
wafat, dia telah membebaskan siapa saja hamba sahayanya yang

melakukan shalat dan puasa. Di antara hamba sahayanya itu
terdapat seorang wanita dari kaum Nubia yang rajin mendirikan
shalat dan berpuasa -meskipun dia seorang wanita non Arab yang

tidak berpendidikan agama dengan baik- sebenarnya tidak ada
yang tak disukai darinya, hanya saja temyata dia tengah dalam

keadaan hamil, maka dia pun pergi menghadap Umar dengan

tergesa-gesa dan menceritakan maksud kedatangannya. Lalu Umar
berkata kepadanya, "Kamu ini orang yang datang tidak pemah

membawa kabar yang baik." Lalu Umar memanggil wanita
tersebut dan bertanya, "Apakah kamu benar hamil?" Dia
menjawab, "Ya benar, dari seorang pengecut yang meninggalkan

dua dirham." Lalu wanita ifu terlihat sedih dan mengucurkan air
mata.

Saat itu kebetulan Umar sedang menerima kunjungan dari
Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan Abdurrahman bin Auf.
Lalu Umar berkata kepada mereka, "Berikanlah saran kalian

untukku!" Utsman yang ketika itu sedang duduk langsung

berbaring. L^alu Ali dan Abdurrahman berkata, "Wanita ini sudah

hanrs dikenai hukuman hadd (atas perbuatan zina)." Seakan tidak
puas dengan jawaban tersebut, Umar bertanya pula kepada
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Utsman, "Berikanlah saranmu unfukku wahai lJtsman." Dia

menjawab, "Dua saudaramu sudah memberi saran untukmu."

Umar berkata lagi, "Aku mau kamu juga turut memberi saran."

[-alu Utsman berkata, "Aku lihat dia bersedih, seakan dia tidak

menghendaki saat peristiwa itu terjadi. Padahal hukuman hadd

(yakni rajam) hams dikenakan kepada orang yang menghendaki

perbuatan dosanya." [-alu Umar pun memutuskan agar wanita ifu

dijatuhi hukuman cambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan.

Diriwayatkan pula, dari Atha', dia berkata, "Hukuman zina

bagi gadis yang belum bersuami adalah dicambuk serahrs kali dan

diasingkan selama satu tahun."

Diriwayatkan pula, dari Abdullah bin Mas'ud, terkait

pemuda yang belum beristri berzina dengan gadis yang belum

bersuami, hukuman bagi keduanya adalah dicambuk sebanyak

serahrs kali dan diasingkan selama sahl tahun'

Diriwayatkan pula, dari hnu Umar, bahwasanya dia pernah

menjatuhkan hukuman hadd kepada seorang hamba sahaya

wanita miliknya yang berzina, lalu dia mengasingkannya ke Fadak.

Abu Muhammad berkata: Adapun mereka yang tidak

berpendapat seperti ihr berdalil dengan;

Riwayat dari Humam, dari Ibnu Mufarrij, dari Ibnu Al

A'rabi, dari Ad-Dabari, dari Abduffa?zaq, dari Abu Hanifah, dari

Hammad bin Abi Sulaiman, dari Ibrahim An-Nakha'i, terkait

dengan pemuda yang belum beristri berzina dengan gadis yang

AtMuhalla - @



belum bersuami, Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Jika

keduanya dipenjarakan berarti mereka sudah diasingkan."

Juga riwayat dari hrahim An-Nakha'i, bahwasanya Ali bin

Abi Thalib terkait seorang ummul walad (hamba sahaya wanita

yang melahirkan anak dari tuannya) yang dimerdekakan oleh

tuannya, atau ditinggal wafat fuannya, lalu dia berzina, Ali berkat,

"Dia hanya dihukum cambuk saja, tanpa diasingkan."

Abu Muhammad berkata: Ketika ada perbedaan

seperti ini, maka harus kita lihat dalildalil dan landasan yang

mereka gunakan unfuk memperkuat pendapat mereka agar kita

dapat mengetahui mana yang lebih benar dan mengikutinya -
dengan pertolongan dari Allah-.

Mereka yang berpendapat bahwa pengasingan termasuk

hukuman atas perbuatan zina kita dapati berdalil dengan;

Riwayat Imam Muslim, dari Qutaibah, dari laits, dari hnu
Syihab, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dari

Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid, mereka mengatakan:
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Suatu ketika ada seorang laki{aki dari Arab pedalaman

datang menemui Rasulullah S, dia berkata, "Wahai Rasulullah,

aku mohon putuskanlah perkaraku menurut kitab Allah." Lalu ada

orang lain bersamanya yang lebih mengerti tentang ilmu agama

berkata, "Ya, pufuskanlah perkara di antara kami menurut kitab
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Allah, dan izinkanlah aku (untuk menyampaikan masalah kami)."
Nabi S menjawab, "Katakanlah!"I-alu dia pun mulai menufurkan,

"Anakku ketika itu masih bekerja untuk pria ini, Ialu dia melakukan
perbuatan zina dengan istri pria ini, dan aku memberitahukan

bahwa anakku harus menerima hukuman rajam, namun aku

menggantikan hukuman itu dengan memberikannya seratus ekor
kambing dan seorang hamba sahaya wanita. Lalu aku bertanya

kepada orang yang lebih tinggi ilmunya dariku mengenai hal ifu,

dan dia memberitahukan kepadaku bahwa anakku harus

dikenakan hukuman seratus kali cambukan dan diasingkan selama

satu tahun, sedangkan hukuman bagi istri dari pria ini adalah

dirajam." L^alu Rasulullah berkata, "Demi Alkh yang
menggenggam jiwaku, aku akan memufuskan perkara kalian

menurut kitab Allah. Hamba sahaya wanita dan kambing Aang
sudah diterima oleh pria ini) harus dikembalikan kepadamu.

Sedangkan unfuk anakmu harus dikenakan hukuman cambuk

sebanyak serafus kali dan diasingkan selama safu tahun."
Kemudian beliau berseru kepada Unais, "Wahai Unais, pergilah

kamu untuk menemui istri dari pria ini. Jika dia mengakui

perbuatannya maka baginya hukuman rajam." Lalu Unais pun

pergi menemui wanita tersebut, dan wanita ifu langsung mengakui
perbuatannya. Maka Nabi S pun memerintahkan agar wanita itu

dikenakan hukuman rajam.

Abu Muhammad berkata: Hadits ini juga kami
riwayatkan melalui Ma'mar, Shalih bin Kaisan, Yunus bin Yazid,

Sufuan bin Uyainah, dan Malik bin Anas. Mereka semua

meriwayatkan hadits ini dari Az-Z,ahri dengan sanadyanq sama.
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Diriwayatkan pula oleh Imam Muslim, dari Yahya bin

Yahya At-Tamimi, dari Husyaim, dari Mansur, dari Al Hasan, dari

Hiththan bin AMullah Ar-Raqasyi, dari Ubadah bin Shamit, dia

berkata: Rasulullah $ pemah bersabda,
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"Ambillah hukum ini dariku, ambillah hukum ini dariku,

Allah telah menetapkan afumn mfuk pra wanita, bagi mere*a

yang belum menikah adalah hukuman wanita tnng belum

menikah, tnitu dicambuk sebangk seratus kali dan diasingkan

sekma safu tahun, sdangl<an bagi mereka yang sudah menikah

adalah hukuman ownita yang sudah menikah, tnitu diambuk
seratus lali dan dirajarn."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim, dari Amru An-

Naqid, dari Husyaim, dan selanjuhya seperti isnadsebelumnya.

Diritrcyatkan pula oleh Muslim, dari Muhammad bin Al

Mutsanna dan Muhammad bin Basys5nr, dari Abdul A'la, dari

Sa'id bin Abi Arubah, dari Qatadah, dari Al Hasan, dari Hitlrthan

bin Abdullah, dari Ubadah bin Shamit, dia berkata, "Ketika ada

sesuatu diturunkan kepada Nabi $, maka akan terlihat beliau

dalam keadaan menderita, dan ada perubahan pada rona wajah

beliau." t-alu Ubadah melanjutkan, "Suafu ketika aku yakin ada

sesuatu 5nng diturunkan kepadanya, karena beliau dalam keadaan
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seperti itu untuk waktu yang cukup lama. Kemudian ketika

keadaan beliau sudah kembali seperti semula, beliau berkata,
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Ambillah hukum ini dariku, Allah telah menetapkan afuran

unfuk para wanita, bagi mereka yang sudah menikah adalah

hukuman wanita yang sudah menikah, sedangkan bagi mereka

yang belum menikah adalah hukuman wanita yang belum

menikah. Hukuman bagi wanita yang sudah menikah adalah

dicambuk sebanyak seratus kali lalu dirajam dengan bafu,

sedangkan hukuman bagi wanita yang belum menikah adalah

dicambuk serafus kali lalu selama safu

tahun'."

Diriwayatkan pula, dari Abdullah bin Rabi', dari

Muhammad bin Muawiyah, dari Ahmad bin Syr'aib, dari

Muhammad bin Abdul A'la, dari yazid bin Zurai, dari Sa'id bin Abi
Arubah, dari Qatadah, dari Al Hasan, dari Hiththan bin Abdullah

Ar-Raqasyi, dari Ubadah bin Shamit, dia berkata, "Ketika ada

sesuatu diturunkan kepada Nabi $, maka akan terlihat beliau

dalam keadaan menderita, dan ada perubahan pada rona wajah

beliau. Lalu pada suafu ketika ada sesuafu yang diturunkan kepada

beliau hingga beliau dalam keadaan seperti ifu, kemudian ketika

keadaannya kembali seperti semula, beliau berkata,
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'Ambillah hukum ini dariku, Allah telah menetapkan afuran

unfuk para wanita, bagi mereka yang belum menikah adalah

hukuman wanita yang belum menikah, Witu dicambuk sebanyak

serafus kali dan selama safu tahun, sedangkan bagi

mereka yang sudah menikah adalah hukuman wanita yang sudah

menikah, yaifu dicambuk serafus kali dan dirajam'."

Abu Muhammad berkata: Hadits ini juga diriwayatkan

oleh Syu'bah dan Hisyam Ad-Dasfuwa'i, keduanya dari Qatadah

dan seterusnya seperti isnad sebelumnya.

Diriwayatkan pula, dari Abdullah bin Rabi', dari

Muhammad bin Muawiyah, dari Ahmad bin Syu'aib, dari

Muhammad bin Ismail bin hrahim bin Ulayah dan Muhammad bin

Yahya bin Abdullah, lalu keduanya menyebutkan jalur isnad yang

berbeda, Muhammad bin Ismail meriwayatkan dari Abdurrahman

bin Mahdi, dari Abdul Aziz bin Abdullah bin Abu Salamah,

sedangkan Muhammad bin Yahya meriwayatkan dari Ya'qub bin

Ibrahim bin Saad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, dari

ayahnya, dari Shalih bin Kaisan, kemudian Abdul Aziz dan Shalih

menyebutkan jalur isnadyarg sama, mereka meriwayatkannya dari

Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dari
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Zaid bin Khalid Al Juhani, dia berkata: Aku pernah mendengar
Rasulullah S menginstruksikan terkait hukuman bagi seorang

pezina yang tidak muhshan, yaitu dicambuk sebanyak seratus kali
dan diasingkan selama safu tahun.

Diriwayatkan pula, dari Ahmad bin Syu'aib, dari

Muhammad bin Rafi, dari Hujair, dari Al-laits, dari Uqail bin

I(halid, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Musayib, dari Abu
Hurairah, dari Rasulullah S, bahwasanya beliau pemah

menetapkan hukuman bagi seorang pezina yang tidak muhshan,

yaih-r diasingkan selama satu tahun dengan menegakkan hukuman

haddpada dirinya.

Abu Muhammad berkata: Hadits-hadits ini sudah

sangat jelas dan diriwayatkan dari tiga orang sahabat Nabi S,
yaitu Ubadah bin Shamit, Abu Hurairah, dan Zaid bin tGalid Al
Juhani. Di sana disebutkan bahwa seorang pezina yang belum

menikah, maka hukumannya adalah diasingkan selama satu tahun

dan dicambuk sebanyak seratus kali cambukan. Bahkan

Nabi S bersumpah dalam salah safu riwayat tersebut dalam

penetapannya itu bahwa hukum tersebut berasal dari Kitab Allah,

dan Kitab Allah adalah wahyu dari-Nya.

Apalagi di dalam Al Qur'an, Allah telah menjelaskan,

6j;:,;iJ$4@ -6;1i* ,#q
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" Dan frdaHah tnng ifu menurut keinginannya.

ndak lain (itu) adalah unhyu tnng diwahyukan (kepadanya)." (Qs.

An-Najm [53],3-4).

Ayat ini merupakan keterangan yang sangat nyata bahwa

segala apa yang dikatakan oleh Rasulullah S adalah wahyu dari

Allah &.

[-alu mengenai hukuman unfuk hamba sahaya wanita, di

dalam Al Qur'an Allah menjelaskan,

' y\'iAi A .jG$\'JL 6 J^Z-'L,*-

"Maka kukuman) bagi merel<a setengah dari apa (hukuman)

perempuan-pqqnryan mqdeka (yang sudah bersuami)." (Qs.

An-Nisaa' I4lr25l.

Nabi $ juga telah menjelaskan perbedaan antara hukuman

hadd bagi hamba sahaya dengan hukuman hadd bagi orang yang

merdeka dalam hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Maka

dari itu, benarlah menurut dalil Al Qur'an dan hadits, bahwa

hamba sahaya baik laki{aki ataupun perempuan hanya dikenakan

separuh dari hukumm hadd orang yang merdeka, yaitu dicambuk

sebanyak lima puluh kali dan diasingkan selama enaln bulan.

Abu Muhammad berkata: lalu kami perhatikan

pendapat mereka yang tidak mensyariatkan adanya pengasingan

bagi wanita dan hamba sahaya, kami dapatkan mereka

menyebutkan hadits yang kami sudah sampaikan sebelumnya,

I

I

I

I

i_
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yaitu "Jika hamba sahaya wanita kalian melakukan perbuatan zina,

maka cambuklah dia dan jangan mencelanya."

Namun hadits ini tidak dapat mereka jadikan hujjah untuk

memperkuat pendapat mereka, karena hadits ini bersifat umum

yang ditafsirkan lain. Pada hadits ini hanya disebutkan perintah

untuk menyambuknya, tapi tidak menyebutkan jumlah

cambukannya.

Maka benarlah bahwa penjelasan tentang hukuman cambuk

yang lebih mendetail telah dijelaskan di dalam Al Qur'an dan

hadits yang menyebutkan hukuman haddbagi hamba sahaya. Dan

dengan demikian, maka tidak adanya penyebutan hukuman
pengasingan oleh Nabi $ pada hadits tersebut bukan berarti bisa

menjadi hujjah untuk meniadakan hukuman pengasingan yang

jelas-jelas disebutkan dalam hadits shahih sebagai hukuman bagi

pezina yang tidak muhshan.

Sebagaimana tidak adanya penyebutan jumlah cambukan

oleh Nabi $ pada hadits tersebut, tenhr saja bukan berarti bisa

menjadi hujjah untuk meniadakan hukuman cambuk bagi hamba

sahaya, karena hal itu sudah disebutkan dalam hadits shahih

bahwa hukuman hadd bagi hamba sahaya itu separuh dari

hukuman cambuk bagi orang merdeka.

Lagi pula pada hadits di atas tidak ada keterangan unh-rk

tidak diasingkan, ataupun hukuman pengasingan harus

digugurkan. Hadits tersebut hanya tidak menyebutkannya saja.

Apabila di sana tidak ada larangan untuk menjatuhkan

hukuman pengasingan, maka tidak bisa dikatakan bahwa hadits ini
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bertentangan dengan hadits yang menyebutkan adanya hukuman

pengasingan.

Semoga Allah selalu memberi petunjuk-Nya.

Abu Muhammad berkata: Di antara mereka ada yang

berdalih, bahwa seorang tuan memiliki hak untuk dilayani oleh

hamba sahayanya, begitu juga dengan keluarga seorang wanita

yang memiliki hak untuk dilayani oleh wanita tersebut. Oleh

karena ihr tidak boleh menghalangi pemenuhan hak tersebut

dengan mengasingkan hamba sahaya ataupun seorang wanita.

Namun hal ini dapat dibantah dengan mudah, karena

seorang suami yang diasingkan juga memiliki kewajiban untuk

memenuhi hak istri dan anaknya, jika alasannya demikian maka

tidak boleh pula mengasingkan seorang suami, ataupun seorang

ayah.

Jika mereka mengklaim bahwa hadits yang diriwayatkan

dari Ubadah telah di-nasakfi dengan firman Allah,

" Puina perempuan dan peina laki-laki, deralah masing-

masing dari keduanya serafus kali." lQs. An-Nuur l24l:2). Darr

bahwa hadits yang diriwayatkan dari Ubadah, yakni, "Ambillah

hukum ini dariku, Allah telah menetapkan afuran untuk para

2Nasakh, dihapus hukumnya dan digantikan dengan hukum yang lain *ptjm*

b

i^L"*VC,+*r'5i\fr cW-*:lt
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wanita... ", ini disabdakan oleh Nabi S setelah adanya firman

Allah @,

Hcrb.l-$\AsSdiS
" Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di

antara perempuan-perempuan kamu.." (Qs. An-Nisaa' [4]:15).
Dengan demikian maka yang dimaksud dengan "aturan" yang

disebutkan pada hadits di atas adalah hukuman yang disebutkan

dalam hadits yang diriwayatkan dari Ubadah, yaitu hukuman

cambuk, hukuman rajam, dan hukuman pengasingan. Lalu setelah

ifu turunlah firman Allah @, " Pezina Wrempuan dan pezina laki-

laki..." (Qs. An-Nuur [24]:2), yang me-nasakh hadits yang

diriwayatkan dari Ubadah tersebut.

Abu Muhammad berkata: Pemyataan tersebut adalah

penggabungan antara kerancrran dan kedustaan. Rancu dengan

adanya klaim nasakh, dan dusta dengan adanya klaim waktu
penurunan ayat dan hadits yang dirir*nyatkan dari Ubadah tanpa

ada bukti.

Penjelasannya adalah, bahwasanya klaim mereka yang

menyatakan hadits yang diriwayatkan dari Ubadah disabdakan

Nabi $ sebelum diturunkan ayat perempuan yang melakukan

perbuatan keji, adalah sebuah dugaan saja, padahal Allah telah

mengharamkan sebuah dugaan dijadikan sebuah kepastian.
Allah S berfirman,
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"Mqeka hantn mengikuti dugaan, dan apa yang diingini

oleh keinginannya." (Qs. An-Najm [53]:23).

Allah juga berfirman,

" Dan dugaan itu tidak berfadah sedikit pun

terhadap kebenaran " (Qs. An-Najm [53]:28).

Dan Nabi $ pemah bersabda,

"Jauhilah oleh kalian berprasangka, karena prasangka ifu
adalah seboh ong-boh ongnya perkataan. "

Pernyataan yang dapat dibenarkan dari pendapat mereka

adalah, bahwa hadits yang diriwayatkan dari Ubadah itu
disabdakan oleh Nabi @ sebelum diturunkannya firman Allah,

"Pezina perempuan dan paina laki-laki..."(Qs. An-Nuur I24l:21.

Atau, ayat ini diturunkan sebelum hadits yang diriwayatkan dari

Ubadah tersebut.

Dengan demikian, maka ayat tersebut bisa jadi diturunkan

sebelum hadits yang diriwayatkan dari Ubadah, dan bisa jadi

diturunkan setelahnya. Kedua kemungkinan itu sama saja, karena

tidak ada yang saling bertentangan sahr salna lain dan tidak ada

perbedaan antara isi ayat dengan isi hadits tersebut.

q",tF'-,*{ ",fit'r'-S

,4*;t i.,i{i ;:r of ,:,rrt'r €6\

AlMuhalla - @I



Pasalnya, jika hadits yang diriwayatkan dari Ubadah itu
disabdakan oleh Nabi iS| sebelum diturunkannya ayat, maka

benarlah hukum yang disebutkan dalam hadits tersebut, yaihl

hukuman cambuk, pengasingan, dan rajam. Sedangkan ayat hanya

menyebutkan beberapa hukuman yang disebutkan pada hadits,

karena cukup jelas hukuman yang sudah disebutkan dalam hadits.

Dan sebagaimana mereka tidak menolak adanya hukuman

rajam yang disebutkan dalam hadits namun tidak disebutkan dalam

ayat, maka sehamsnya mereka juga tidak menolak adanya

hukuman pengasingan yang disebutkan dalam hadits meski tidak

disebutkan dalam ayat, karena dua hal itu tidak ada bedanya sama

sekali.

Sedangkan jika hadits yang diriwayatkan dari Ubadah itu
disabdakan oleh Nabi S setelah dihrrunkannya ayat, maka tidak

ada pertentangan pula, karena ayat dan hadits sama-salna

menyebutkan hukuman cambuk, hanya saja hadits menambahkan

hukuman rajam dan pengasingan. Semua hukum itu benar adanya,

karena sama-sama datang dari pen-tasyri' (yang menetapkan

syariat, yaitu Allah dan Rasul-Nya).

Oleh karena itu, hadits yang diriunyatkan dari Ubadah tidak
harus disabdakan Nabi $ sebelum diturunkan ayat, tetapi bisa saja

Allah menetapkan sebagian hukuman pada ayat tersebut, lalu

dilelaskan oleh Nabi S dalam haditsnya untuk melengkapi

sebagian hukuman lainnya, yaifu rajam dan pengasingan.

Semoga Allah selalu memberi pehrnjuk-Nya.

EI - AtMuhaua



2L94. Masalah: Bagaimana jika ada seseorang

melakukan sesuatu yang mengharuskan hukuman hadd, namun

dia tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu diharamkan?

Abu Muhammad berkata: Apabila ada seseorang

melakukan sesuatu yang diharamkan, ada hukuman haddnya atau

tidak, dan dia tidak tahu bahwa perbuatan itu terlarang baginya,

maka tidak dikenakan apapun terhadapnya, baik itu berbentuk

hukuman hadd, dosa, ataupun dipersalahkan. Dia cukup dialarkan

dan diberitahukan tentang larangan Allah tersebut. [.alu jika sudah

mengetahuinya dia kembali melakukan hal ihr, maka barulah dia

dikenakan hukuman yang sesuai dengan pelanggaran yang

diperbuat olehnya.

Jika dia hanya mengaku-ngaku tidak tahu, maka harus

dilihat terlebih dahulu, apabila hal itu memungkinkan, yakni bisa

jadi dia memang benar-benar tidak tahu, maka dia tidak dikenakan

apapun.

Namun ada kalangan berpendapat bahwa orang yang

seperti itu harus diambil sumpahnya terlebih dahulu. Sementara

kami berpendapat, orang ifu sama sekali tidak perlu dijatuhi

hukuman hadd dan tidak perlu juga diambil sumpahnya.

Lain halnya jika dia diyakini telah berdusta, maka buat

apalagi klaimnya didengarkan?

Abu Muhammad berkata: l-andasan untuk pendapat

kami itu adalah firman Allah Sb,
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"Aga, dengan itu aku memberi peringabn kepadamu dan
kepda oftng Wlg ampai (Al Qw'an kepdaryn)." (Qs. Al
An'aam [6]:19).

Sebuah hukuman hanya dapat dijatuhkan kepada siapapun
yang telah sampai peringatan kepadanya, adapun jika ada yang

belum menerima peringatan ifu maka;

W;Jyt'.niti-I*{
"Allah frdak membebani s*eorang melainkan squai

dengan ." (Qs. Al Baqarah !2lt286l. Sulit bagi

siapapun unfuk mengetahui sesuatu yang belum sampai

kepadanya. Jika hal itu tidak dimungkinkan baginya, maka Allah
tdak membebaninya dengan sesuafu yang di luar
kesanggupannya. Dia dianggap tidak mukallaf (terbebani dengan

hukum agama) untuk unrsan tersebut, maka Udak ada dosa

baginya jika melakukan sesuahr yang tidak ada bHif (pembebanan)

baginln.

Adapun landasan gugumya hukuman tersebut bagi orang
yang mungkin mengetahui dan mungkin juga tidak, adalah sabda
Rasulullah $,

€)u0 &t?ii'€ti?t
lt a

o!€,6:
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"sesungguhnya darahmu, hartamu, kehormatanmu, dan

bahkan kulitmu, bagi sesamamu adalah diharamkan. "

Pendapat yang sempa dengan kami juga banyak

diriwayatkan oleh para ulama salaf. Di antaranya adalah riwayat

dari Sa'id bin Musayib, yang mengisahkan ada seorang pejabat

daerah di zaman pemerintahan Umar bin Al Khaththab pemah

menulis surat kepada Umar yang memberitahukan bahwa ada

seorang laki-laki telah membuat pengakuan atas perbuatan zina.

L^alu Umar membalas surat tersebut yang menyuruh pejabat

daerah itu bertanya kepada pria itu, apakah dia mengetahui bahwa

apa yang dia lakukan itu diharamkan. Jika dia menjawab

mengetahuinya, maka jatuhkanlah hukuman hadd pada dirinya,

namun jika dia menjawab belum mengetahuinya, maka ajarkanlah

dia dan beritahukan kepadanya bahwa hal itu diharamkan baginya

unfuk dilakukan. Seandainya dia kembali melakukan hal itu, maka

barulah jatuhkan hukuman haddkepada dirinya.

Juga diriwayatkan, dari Al Haitsam bin Badr, dari Harqush,

dia berkata: Suahr ketika ada seorang wanita datang menghadap

Ali bin Abi Thalib, dia berkata, "Suamiku benar-benar telah

berzina dengan hamba sahaya milikku." Lalu sang suami berkata,

"Memang benar demikian, tapi bukankah dia (istriku) dan hartanya

bagiku dihalalkan?" lalu Ali berkata, "Pergilah kamu dan jangan

pemah kembali!"

Hal itu dilakukan oleh Ali seakan dia menghindari

penetapan hukuman hadd pada laki-laki tersebut akibat

ketidaktahuannya.
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2L95. Masalah: Terkait orang-orang yang murtad
(keluar dari agama Islam).

Abu Muhammad berkata: Setiap orang yang memeluk
agama Islam dan terbebas dari agama lain selain agama Islam, lalu
terbukti bahwa dia berpaling dari agama Islam untuk memeluk

agama samawi lain (Yahudi atau Nasrani), atau agama lain yang

bukan samawi (Budha, Hindu, dan lain sebagainya), atau menjadi
tidak beragama (atheis), maka ada beberapa pendapat yang

berbeda dari para ulama.

Ada kalangan berpendapat, orang tersebut harus diminta
unfuk bertobat. sementara kalangan lainnya berpendapat dia tidak
perlu dimintai tobatnya. Ada juga kalangan yang memisahkan

antara orang yang terlahir sudah beragama Islam lalu menjadi
murtad, dengan orang yang memeluk agama Islam dari kekufuran,
lalu dia kembali pada kekufurannya, atau keluar dari agama Islam.

Insya Allah kami akan merincikan pendapat-pendapat

tersebut berikut ini.

Adapun mereka yang berpendapat bahwa orang tersebut
tidak perlu diminta untuk bertobat, terbagi lagi menjadi dua
pendapat yang berbeda.

Pendapat pertama mengatakan, orang yang murtad harus

dihukum mati, entah dia bertobat atau tidak, entah dia kembali

memeluk agama Islam atau tidak.

Pendapat kedua mengatakan, jika dia dengan cepat
bertobat, maka tobatnya harus diterima dan hukuman mati harus
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digugurkan darinya. Namun jika dia tidak terlihat ingin bertobat,

maka hukuman mati harus segera dilaksanakan terhadapnya.

Sementara mereka yang berpendapat bahwa orang tersebut

harus diminta untuk bertobat terlebih dahulu, terbagi lagi menjadi

beberapa pendapat yang berbeda-beda.

Ada yang mengatakan, dimintai tobahrya satu kali, lika

menolak maka dia harus dihukum mati.

Ada yang mengatakan, dimintai tobat'rya tiga kali, jika tetap

tems menolak maka dia harus dihukum mati.

Ada yang mengatakan, dimintai tobatnya selama satu

bulan, jika tetap menolak maka dia harus dihukum mati.

Ada yang mengatakan, dimintai tobatnya selama tiga hari,

jika tetap menolak maka dia harus dihukum mati.

Ada yang mengatakan, dimintai tobatnya seratus kali, iika

terus-menerus menolak maka dia harus dihukum mati.

Ada yang mengatakan, dia dimintai tobatnya untuk

selamanya, tanpa harus dihukum mati.

Sedangkan mereka yang memisahkan antara orang yang

menyembunyikan kemurtadannya dengan orang yang memper-

tunjukkannya juga terbagi dalam beberapa pendapat yang berbeda.

Ada yang mengatakan, jika orang ifu menyembunyikan

kemurtadannya, maka dia harus dihukum mati tanpa dimintai

tobatnya, dan jika pun dia bertobat maka tobatnya tidak bisa

diterima. Lain halnya dengan orang yang memperlihatkan
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kemurtadannya, jika dia mau bertobat maka tobatnya harus

diterima.

Ada juga yang mengatakan, jika orang itu menyembunyikan

kemurtadannya, lalu dia mengakui kesalahannya, dan dengan niat

yang baik, maka tobatnya harus diterima. Namun jika dia tidak

mengakui kesalahannya dan tidak ada niatan baik, maka dia harus

dihukum mati. Kalaupun dia bertobat, maka tobatnya tidak bisa

diterima. lain halnya jika orang itu memperlihatkan

kemurtadannya, apabila dia mau bertobat, maka tobatnya harus

diterima.

[-alu ada juga yang berpendapat, tidak ada bedanya dalam

pandangan hukum antara orang yang menyembunyikan

kemurtadannya dengan orang yang memperlihatkannya.

Kemudian mereka juga berbeda pandangan setelah itu.

Ada yang mengatakan, bahwa jika dia mau bertobat, maka

tobatnya harus diterima, entah dia mengakui perbuatannya itu

ataupun tidak.

Ada pula yang mengatakan, bahwa tobai tidak bisa diterima

dari orang yang murtad, entah dia menyembunyikan

kemurtadannya ataupun memperlihatkannya.

Abu Muhammad berkata: Para ulama juga berbeda

pendapat mengenai orang kafir dzimmi atau harbi, yang keluar

dari agamanya, dari safu kekufuran ke kekufuran lainnya.

Ada kalangan berpendapat, mereka dibiarkan saja

melakukan hal itu dan tidak perlu dicegah atau dihukum.
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Namun ada juga kalangan yang berpendapat, mereka tidak

boleh dibiarkan begitu saja. [-alu pendapat ini terbagi lagi menjadi

dua pendapat berbeda.

Pendapat pertama mengatakan, jika seorang l<afir dzimmi

kembali kepada agama sebelumnya, yakni agama yang dia

tinggalkan untuk agama sekarang dianutrya, maka dia boleh

dibiarkan untuk melakukannya. Tapi jika dia berpindah ke agama

lain lagi yang berbeda dari dua agama yang dia anut sebelumnya,

maka dia harus dihukum mati.

Pendapat kedua mengatakan, dia tidak diperkenankan

untuk pindah ke agama lain kecuali agama Islam, jika dia

melakukan hal itu (berpindah dari agama non Islam ke agama non

Islam lainnya), maka dia harus dihukum mati.

Abu Muhammad berkata: Diriwayatkan kepada kami,

dari Abdullah bin Rabi', dari Muhammad bin Muawiyah, dari

Ahmad bin Syu'aib, dari Muhammad bin Basysyar, dari Hammad

bin Mas'adah, dari Qunah bin l(halid, dari Humaid bin Hilal, dari

Abu Burdah bin Abu Musa Al Asy'ari, dari ayahnya, bahwa

Nabi S pemah mengutusnya untuk pergi ke Yaman, lalu setelah

itu beliau juga mengutus Muadz bin Jabal. Dan ketika Muadz tiba,

dia berkata, "Wahai masyarakat Yaman sekalian, aku adalah

utusan Rasulullah S kepada kalian." [-alu Abu Musa melemparkan

sebuah bantalan untuk diduduki oleh Mua&. Namun sebelum

sempat diduduki, ada seorang laki-laki yang dibawa ke

hadapannya. laki-laki tersebut sebelumnya beragama Yahudi, lalu

dia memeluk agama Islam, dan kemudian kembali pada
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kekufurannya. Mendengar hal tersebut Muadz pun berkata, "Aku

tidak akan duduk hingga orang ini dihukum mati. Begitulah

ketetapan Allah dan Rasul-Nya (dia mengulang kalimat ini

sebanyak tiga kali)." Kemudian, setelah orang tersebut dihukum

mati, maka dia pun menduduki bantalannya.

Juga diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari, dari Yahya bin

Sa'id Al Qaththan, dari Qunah bin l(halid, dari Humaid bin Hilal,

dari Abu Burdah bin Abu Musa Al Asy'ari, dari Abu Musa Al
Asy'ari, bahwasanya Rasulullah,$ pemah berkata kepadanya,

"Berangkatlah kamu unhai Abu Musa, atau wahai Abdullah bin

Qais, menuju Yamanl"Setelah ihr beliau juga mengufus Muadz bin

Jabal untuk menyusulnya ke Yaman. Dan ketika Muadz tiba di

sana, dia dilemparkan sebuah bantalan untuk diduduki. Namun

sebelum mendudukinya, ada seseorang yang dibawa ke

hadapannya dalam keadaan terikat (semacam borgol sekarang).

[-alu Muadz bertanya, "Ada apa ini?" [.alu dijawab, "Orang ini

dahulunya beragama Yahudi, lalu dia memeluk agama Islam,

namun setelah itu dia kembali pada agamanya terdahulu."

Mendengar hal ifu Muadz pun berkata, "Aku Udak akan duduk

sampai orang ini dihukum mati. Begitulah ketetapan Allah dan

Rasul-Nya (dia mengulang kalimat ini sebanyak tiga kali)." Lalu

orang ihr pun digiring unfuk kemudian dihukum mati.

Juga diriwayatkan, dari Ayub As-Sikhtiyani, dari Ikrimah,

dia berkata: Pemah suafu ketika ada beberapa orang zindik

didatangkan ke hadapan Ali bin Abi Thalib, lalu dia menghukum

mereka dengan cara dibakar. Ketika kabar ifu terdengar oleh hnu
Abbas, dia pun berkata, "Seandainya aku yang menghukum

mereka, maka aku tidak akan menghukum dengan cara
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membakar, karena Nabi S melarangnya. Beliau bersabda,

'Janganlah kalian menghukum dengan hukuman Allah (yakni

neraka)'." -dan seterusnya hingga akhir hadits ini-.

Juga diriwayatkan, dari Abu Amru Asy-Syaibani,

bahwasanya pemah ada seorang laki-laki dari bani Ijil yang

berpindah agama menjadi Nasrani, lalu hal itu dilaporkan oleh

Uyainah bin Farqad As-Sulami kepada Ali bin Abi Thalib dalam

surafurya. lalu Ali membalas surat tersebut yang isinya menyuruh

Uyainah untuk mendatangkan laki-laki ihr ke hadapannya.

Kemudian ketika laki{aki itu tiba, dia dilemparkan ke hadapan Ali

dengan mengenakan pakaian dari bulu domba dan dalam keadaan

terikat pada besi (semacam borgol sekarang). Lalu Ali berbicara

panjang lebar kepadanya tanpa sedikit pun dijawab oleh laki-laki

tersebut, hingga kemudian dia berkata, "Aku tidak mengerti sama

sekali apa yang kamu katakan, yang aku tahu hanyalah bahwa Isa

itu adalah anak Allah."

Mendengar hal ihr, Ali pun bangkit dan menginjak orang

tersebut. L-alu orang-orang di sekitamya yang melihat hal itu juga

turut bangkit dan ikut menginjaknya. Ali kemudian berkata,

"Tangkaplah dia!" I-alu orang-orang itu menangkapnya untuk

melaksanakan hukuman mati kepadanya. [-alu Ali memerintahkan

agar orang itu dihukum mati dengan cara dibakar dengan api.

Juga diriwayatkan, dari Anas bin Malik, dia berkata: Aku

pemah diutus oleh Abu Musa Al Asy'ari untuk menghadap Umar

bin Al Khaththab setelah aku berhasil menaklukkan wilayah

Tustar. Lalu ketika aku sudah berada di hadapan Umar -sebelum

itu ada enam orang dari bani Bakr bin Wail keluar dari agama
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Islam dan bergabung dengan kaum musyrikin- dia bertanya

kepadaku, "Apa yang terjadi dengan orang-orang dari bani Bakr?"

Aku tidak menjawab pertanyaan itu dan berusaha untuk

mengalihkan pembicaraan pada masalah lain. Namun tidak lama

kemudian dia bertanya lagi, "Apa yang terjadi dengan orang-orang

dari bani Bakr?" Aku pun terpaksa menjawabnya, "Wahai Amirul

Mukminin, ada beberapa orang yang memufuskan untuk keluar

dari agama Islam dan bergabung bersama kaum musyrikin. Aku

pikir tidak ada cara lain untuk mereka kecuali hukuman mati." Lalu

Umar berkata, "Jika aku dapat membawa mereka kembali

memeluk agama Islam itu lebih aku senangi dibandingkan melihat

matahari terbit esok hari." -dan seterusnya hingga akhir riwayat

ini-

Adapun mereka yang berpendapat bahwa orang tersebut

harus diminta untuk bertobat terlebih dahulu sebanyak satu kali,

jika dia menolak untuk bertobat maka dia harus dihukum mati,

berdalil dengan riwayat Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri,

dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dari ayahnya,

dia berkata: Ibnu Mas'ud pemah menangkap beberapa orang dari

negeri Iraq yang melepaskan diri dari agama Islam. Lalu dia pun

mengirim surat kepada Utsman (yang menjadi khalifah saat ihr)

unhrk mengabarkannya. Setelah membaca surat tersebut, Utsman

pun membalas surat tersebut, yang isinya antara lain,

"Tawarkanlah kepada mereka untuk kembali memeluk agama

yang benar dan bersyahadat bahwa tiada Tuhan melainkan Allah.

Apabila mereka menerima tawaran ifu, maka lepaskanlah mereka,

namun jika tidak mau menerimanya maka jatuhkan hukuman mati

kepada mereka!" Kemudian, setelah mereka ditawarkan seperti
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itu, di antara mereka ada yang menerimanya lalu dilepaskan,

sedangkan yang lain tidak menerimanya lalu dihukum mati.

Juga diriwayatkan, dari Abu Amru Asy-Syaibani, dia

berkata: Suatu ketika ada seorang lansia dibawa ke hadapan Ali

bin Abi Thalib, dia dahulunya beragama Nasrani, lalu memeluk

agama Islam, namun setelah itu dia memilih untuk murtad. Ali pun

kemudian bertanya, "Mungkin maksudmu memilih untuk murtad

karena kamu ingin mendapatkan warisan, lalu setelah kamu

mendapatkannya maka kamu akan kembali memeluk agama

Islam?" Dia menjawab, "Tidak sama sekali." Ali bertanya lagi,

"Mungkin maksudmu memilih untuk murtad karena kamu ingin

meminang seorang wanita, namun mereka menolak unhrk

menikahkan wanita itu denganmu, lalu setelah kamu menikahinya

maka kamu akan kembali memeluk agama Islam?" Dia menjawab,

"Tidak sama sekali." Ali bertanya lagi, "Maukah kamu kembali

memeluk agama Islam?" Dia menjawab, "Tidak, sampai aku

bertemu dengan Al Masih." Kemudian Ali pun memerintahkan

agar orang tua tersebut dihukum mati. Dan setelah perintah ifu

dilaksanakan, maka harta warisannya dibagikan kepada anak-

anaknya yang beragama Islam.

Juga diriwayatkan, dari Abu Amru Asy-Syaibani, bahwa

pemah ada seseorang bemama Al Miswar Al Ijli memilih untuk

beragama Nasrani setelah sebelumnya dia beragama Islam. [-alu

Utbah bin Abi Waqqash menangkapnya dan mengirimnya kepada

Ali. Kemudian oleh Ali dia diminta untuk bertobat, namun dia

menolaknya. Maka Ali pun menjatuhkan hukuman mati

kepadanya. Setelah itu kaum Nasrani meminta Ali untuk

memberikan jenazahnya kepada mereka dengan memberikan uang
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pengganti sebesar tiga ribu dirham. Namun Ali menolaknya dan

memerintahkan agar jerrazahnya dibakar.

Adapun mereka yang berpendapat bahwa orang tersebut

harus diminta untuk bertobat terlebih dahulu sebanyak satu kali,

berdalil dengan riwayat AMurrazzaq, dari hnu Juraij, dari

Sulaiman bin Musa, dari Utsman bin Affan, bahwa pemah ada

seseorang memilih untuk menjadi kafir setelah sebelumnya

beriman kepada Allah. Lalu Utsman mengajaknya unfuk kembali

memeluk agama Islam -sebanyak tiga kali-, namun orang ifu

menolaknya. Kemudian Utsman pun menjafuhkan hukuman mati

padanya.

Juga diriwayatkan, dari Abdurrazzaq, dari hnu Juraij, dari

Hal6lan, dari hnu Syihab, dia berkata: Apabila seorang muslim

berpindah menjadi musyrik, maka dia harus diajak kembali untuk

memeluk Islam -sebanyak tiga kali-, jika dia menolaknya maka dia

harus dihukum mati.

Adapun mereka yang berpendapat bahwa orang tersebut

harus diminta untuk bertobat terlebih dahulu selama tiga hari, jika

dia menolak untuk bertobat maka dia harus dihukum mati, ini

adalah pendapat Imam Malik dan para pengikutnya, serta menjadi

salah satu pendapat Imam Asy-Syafi'i.

Adapun mereka yang berpendapat bahwa orang tersebut

harus diminta untuk bertobat terlebih dahulu sebanyak satu kali,

jika dia menolak untuk bertobat maka dia harus dihukum mati, ini

adalah pendapat Hasan bin Hay.

Adapun mereka yang berpendapat bahwa orang tersebut

hams diminta untuk bertobat terlebih dahulu s6lama satu bulan,

@l - AlMuhalla



mereka berdalil dengan riwayat Abdurrazzaq, dari Utsman, dari

Sa'id bin Abi Arubah, dari Abul Ala, dari Abu Utsman An-Nahdi,

bahwasanya Ali pernah meminta seorang laki-laki unhrk bertobat

selama satu bulan karena orang itu telah memilih untuk menjadi

kafir setelah sebelumnya memeluk agama Islam. Namun orang itu
.menolaknya hingga Ali pun menjatuhkan hukuman mati

kepadanya.

Adapun mereka yang berpendapat bahwa orang tersebut

harus diminta untuk bertobat terlebih dahulu selama dua bulan,

mereka berdalil dengan riwayat Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari

Ayub, dari Humaid bin Hilal, dari Abu Burdah, dia berkata: Abu

Musa Al Asy'ari baru saja menyambut kedatangan Mua& bin Jabal

di Yaman, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang dibawa ke hadapan

mereka. Dia pun bertanya, "Ada apa ini?" [-alu dijawab, "Orang

ini dahulunya beragama Yahudi, lalu dia masuk agama Islam,

namun kemudian dia berpindah la'gi untuk memeluk agamanya

terdahulu. Kami sudah menawarkannya untuk kembali lagi

memeluk Islam sejak -aku agak yakin dia mengatakan- dua bulan."

Muadz pun berkata, "Demi Allah, aku tidak akan duduk sebelum

orang ini dihukum mati." Lalu setelah hukuman ifu terlaksana,

Muadz berkata, "Begitulah ketetapan Allah dan Rasul Nya."

Juga diriwayatkan, dari AbdulWahab bin Atha' Al Khaffaf,

dari Said, dari Ayub, dari Humaid bin Hilal, bahwa Muadz bin

Jabal ketika datang menemui Abu Musa di Yaman mendapati

seorang laki-laki yang berpindah agama dari Islam menjadi Yahudi.

Abu Musa telah menawarkan kepadanya untuk kembali memeluk

agama Islam selama dua bulan. Mendapati hal itu Muadz pun
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berkata, "Demi Allah, aku tidak akan duduk sampai orang ini

dihukum mati. Begihrlah ketetapan Allah dan Rasul-Nya."

Adapun mereka yang berpendapat bahwa orang tersebut

harus terus diminta unhrk bertobat selamanya, tanpa pemah

dikenakan hukuman mati, berdalil dengan rivvayat Abdullah bin

Rabi', dari Abdullah bin Muhammad bin Utsman, dari Ali bin

Abdul Aziz, dai. Al Hajjaj bin Minhal, dari Hammad bin Salamah,

dari Daud bin Abi Hind, dari Asy-Sya'bi, dari Anas bin Malik,

bahwa Abu Musa Al fuy'ari pemah menghukum mafl Juhainah Al

\\adzdzab dan teman-temannya. Lalu ketika Anas datang menemui

Umar bin Al Khaththab, dia ditanya, "Apa yang dilakukan oleh

Juhainah dan teman-temannln?" Anas pun berpura-pura tidak

menghiraukan pertanyaan itu, hingga Umar bertanya untuk ketiga

kalinya, dia menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, apa ada jalan

lain selain hukuman mati?" Umar menjawab, "Kalau aku yang

menghadapi mereka, maka aku akan menawarkan mereka unfuk

memeluk kembali agama Islam. Jika mereka tidak mau, maka aku

akan masukkan mereka ke dalam penjara."

Diriwayatkan pula, dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari

Muhammad bin Abdunahman bin Abdul Qari, dari ayahnya, dia

berkata: Majzaah bin Tsaur atau Syaqiq bin Tsaur pemah datang

menemui Umar unfuk memberi kabar gembira kepadanya tentang

perluasan wilayah Islam di Tustar. Lalu Umar bertanya, "Apakah

ada kejadian aneh yang dapat kamu kabarkan kepada kami?" Dia

menjawab, "Tidak ada, keanali ada seorang laki-laki dari bangsa

Arab memutuskan unfuk keluar dari agama Islam, lalu kami

jatuhkan hukuman mati kepadanya." Lalu Umar berkata, "Sangat

disayangkan. Mengapa kalian fidak masukkan saja ke dalam
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sebuah mangan terhrtup (penjara), lalu kalian bukakan lubangnya

untuk memasukkan makanan pada setiap harinya meski hanya

sepotong roti, dan kalian berikan air untuk kebufuhan minumnya,

selama tiga hari berturut-turut, lalu kalian tawarkan agar dia mau

kembali rnemeluk agama Islam di hari yang ketiga itu, siapa tahu

dia mau kembali. Andai saja aku mengetahuinya, atau ada di sana,

atau aku yang mengambil kepufusan."

Adapun mereka yang berpendapat bahwa orang tersebut

harus diminta unhrk bertobat terlebih dahulu selama empat puluh

hari, mereka berdalil dengan riwayat hnu Wadhdhah, dari Sahnun,

dari Ibnu Wahb, dari Maslamah bin Ali, dari seseorang, dari

Qatadah, bahwa pemah ada seorang laki{aki beragama Yahudi

masuk ke dalam agama Islam, nalnun kemudian dia menjadi

murtad, hingga dipenjarakan oleh Abu Musa Al Asy'ari selama

empat puluh hari unhrk mengajaknya kembali memeluk agama

Islam. lalu Muadz bin Jabal datang menemuinya dan mendapati

orang Yahudi itu padanya, lalu dia berkata, "Aku tidak akan

tinggal hingga orang ini dihukum mati." Maka tidak lama

kemudian orang itu pun dijatuhkan hukuman mati.

Adapun orang yang keluar dari agama lain (selain Islam) ke

agama kufur lainnya, Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa

orang itu dibiarkan saja dalam keadaannya tanpa dipertanyakan

keputusannya.

Sementara Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman serta

pengikut mereka berpendapat, bahwa orang itu tidak

dibiarkan begitu saja.

para

bisa

L
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Mengenai kelanjutannya, ada dua pendapat dari Imam Asy-

Syafi'i. Pada pendapat pertamanya dia mengatakan, orang ifu
ditawarkan untuk mau kembali ke agamanya yang lama, jika dia

tidak mau maka harus dihukum mati, kecuali dia memilih untuk

masuk ke dalam agama Islam.

Pada pendapat yang kedua dia mengatakan, bahwa orang

itu tidak perlu ditawarkan untuk kembali ke agama sebelumnya,

dia harus ditawari untuk masuk ke dalam agama Islam, atau jika

tidak maka dia harus dihukum mati.

Begitulah yang juga menjadi pendapat mazhab kami.

Abu Muhammad berkata: Ketika kami perhatikan

pendapat yang mengatakan bahwa orang tersebut harus diminta

untuk bertobat satu kali, jika tidak mau barulah dia dihukum mati,

maka kami temukan bahwa mereka berhujjah dengan firman
Allah &,

*)fr'*Lt;:G 
{K{1,

'ifre,i\${j
" Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah

dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka

dengan cara yang baik." (Qs. An-Nahl [16]:125).

Juga firman Allah &,

4r,# Jld
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*ifi'o#\j, # \yi'i+

reiiijlifi
"Dan berbuatlah kebaikan." (Qs.Al Hajj l22l:77't.

Juga firman Allah &,

"fi,#&;
";{'X *'oi:)

" Dan hendaknSn di anbra kamu ada segolongan orang yang

menyeru kepada kebajikan, men5ruruh fterbuat) yang makruf, dan

dari jnng mungl<ar." (Qs. Aali 'lmraan [3]:104).

Meminta unfuk bertobat adalah perbuatan baik dan

merupakan seman pada orang lain untuk menuju jalan Tuhan

dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta seruan unfuk

berbuat kebajikan, ajakan unhrk berbuat yang makruf dan

pencegahan terhadap perbuatan yang mungkar. Maka dari ihr

melakukannya adalah sesuatu yang dihantskan, dan pelakunya

adalah seorang yang berbuat perbaikan.

Hadits shahih yang diriwayatkan dari Rasulullah # iuga

menyebutkan, bahwa beliau pemah berkata kepada Ali,

l,r q*-";t:l'd,tl p l+l))'*t !l*.
a;,

.fdJl
)o J , ,l t ,.
f d,IJ d_oSs

O/

Ji
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"Menjadi penghubung hidayah Allah kepada satu omng

untuk berbuat baik itu akan lebih baik bagimu daripada memiliki

unta yang paling baik jenisnSm. "

Mereka berdalil, bahwa hal ini tidak boleh terlewatkan oleh

pengambil kepufusan.

Dan mereka juga mengklaim bahwa hal itu telah dilakukan

oleh Ali, Utsman, dan lbnu Mas'ud, serta diriwayatkan pula

perbuatan ini dari Abu Bakar dan Umar di hadapan para sahabat

yang lain.

Abu Muhammad berkata: Kami tidak mendapati hujjah

lain kecuali dalildalil umum di atas. Namun logika yang mereka

sampaikan itu dibantah oleh para ulama yang berpendapat bahwa

orang tersebut tidak perlu dimintai tobatnya, dengan mengatakan,

bahwasanya menyeru omng lain untuk menuju jalan Allah hanya

ada tiga kemungkinan; yaitu entah hanya satu kali saja, atau lebih

dari satu kali dengan jumlah tertentu, atau sepanjang umur tanpa

ada batasnya. Tidak ada yang lain selain ketiga kemungkinan

tersebut.

Mereka melanjutkan: Jika kalian katakan bahwa hal itu
diwajibkan untuk selamanya sepanjang umur tanpa ada akhimya,

maka berarti kalian telah mengenyampingkan pendapat kalian

sendiri dan lebih condong kepada pendapat yang mengatakan

orang yang murtad itu harus dimintai tobat unhrk selamanya tanpa

harus dihukum mati, namun tenfu saja kalian tidak berpendapat

seperti itu, karena jika demikian maka kami sudah membantahnya

sesaat lalu.
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Dan kalaupun demikian (mewajibkan permintaan tobat

kepada orang murtad untuk selamanya), maka hukum jihad akan

batal secara umum, karena seruan ifu menjadi harus dilakukan

secara berulang-ulang dan terus-menerus tanpa ada akhimya.

Namun tentu saja tidak ada seorang pun berpendapat demikian.

Dan seruan kepada orang yang murtad -yang notabene

merupakan salah satu benhrk kekufuran- tidaklah lebih diwajibkan

daripada seruan kepada orang-orang l<afir harbi (yan memerangi

Islam). Maka dari itu, pendapat tersebut secara otomatis telah

gugur dengan sendirinya.

Semoga Allah selalu memberi pehrnjuk-Nya.

Sedangkan, jika kalian katakan bahwa ajakan untuk

bertobat harus dilakukan lebih dari satu kali dalam jumlah tertentu,

maka pendapat itu tidak berdasarkan pada dalil apapun, dan itu

tidak benar, karena Allah S berfirman,

<26):A &bLQrii\;'\65'
" Tunjukkan bukti kebenaranmu iika kamu orzng yang

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

Dan pendapat yang mengatakan agar orang yang murtad

harus dimintai tobat sebanyak dua kali sama saja seperti pendapat

yang menyebutkan jumlah lebih banyak, tiga kali, empat kali, lima

kali, dan seterusnya, karena semua pendapat itu tidak ada buktinya

sama sekali, maka pendapat ini juga gugur dengan sendirinya.

Dengan demikian, ada safu kemungkinan yang tersisa, yaifu

diminta unhrk bertobat safu kali. Namun, tenfu saja orang yang
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sudah pemah memeluk agama Islam dan kemudian murtad, dia

sudah pasti pemah diserukan untuk memeluk agama Islam, entah

ketika dia masuk Islam untuk orang yang sebelumnya kafir, atau

saat dia balik dan mengetahui tentang syariat Islam untuk orang

yang sudah memeluk Islam sejak lahir.

Dan kami telah katakan, bahwa pengulangan untuk

menyem sama sekali tidak diharuskan. Oleh karena itu penegakan

hukuman hadd sudah wajib tanpa perlu meminta orang yang

murtad ifu unhrk bertobat, karena kalian juga sepakat dengan kami

bahwa dia harus dihukum mati jika dia tidak mau kembali

memeluk agama Islam, dan menunda hal itu untuk melakukan hal

lain (memintanya bertobat) bukanlah sebuah keharusan hingga

tidak melaksanakan hukuman hadd, bahkan sebaliknya hal ihr

tidak diperbolehkan.

Dilanjutkan: Kami sama sekali tidak hendak melarang

adanya seruan kepada orang murtad unfuk kembali memeluk Islam

sebelum waktu pelaksanaan eksekusi tanpa menundanya atau

menyepelekannya, tapi poin kami di sini adalah apakah seman

dan permintaan tobat ihr diwajibkan atau tidak. Di sinilah letak

perbedaan pendapat kita.

Kalian mewajibkan hal itu tanpa ada bukti, sedangkan kami

tidak mewajibkannya dan tidak pula melarang.

Jika kalian katakan, bahwa kalian hanya hendak

memintanya satu kali saja setelah ajakan pertama untuk memeluk

agama Islam, maka kami katakan bahwa pendapat kalian ifu tidak

lebih diutamakan daripada mereka yang berpendapat untuk
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meminta tobat dua kali, atau tiga kali, atau empat kali, dan

setemsnya.

Maka dari itu berapapun permintaan tobat yang diwajibkan,

maka pendapat itu tidak dapat dibenarkan.

Adapun klaim bahwa ada riwayat dari Abu Bakar dan

Umar, atau riwayat shahih dari Utsman, Ali, dan hnu Mas'ud di

hadapan sahabat lain, maka tetap saja tidak ada hujjah bagi

mereka atas dalildalil tersebut.

Alasannya, karena riwayat dari Abu Bakar tersebut adalah

riwayat yang tidak shahih, karena kedua jalur yang digunakan pada

kedua abartersebut terdapat nama Ibnu [-ahi'ah yang merupakan

perawi lemah.

Sementara kisah yang terkait dengan orang-orang murtad

di era kepemimpinan Abu Bakar, itu adalah kisah yang masyhur,

banyak sekali periwayatan yang menceritakannya hingga tidak ada

sahr orang pun yang dapat mengingkarinya, hanya sayangnya

tetap tidak ada hujjah bagi kalian untuk menggunakan kisah

tersebut sebagai dalil penguat pendapat kalian. Pasalnya, yang

disebut sebagai orang-orang yang murtad ketika itu ada dua

kelompok, pertama adalah orang-orang yang tidak beriman sama

sekali, misalnya para pengikut Musailamah, Sajah, dan lain-lain,

mereka ini adalah kafir harbi yang tidak pemah memeluk agama

Islam. Tidak ada yang berbeda pendapat mengenai diterimanya

tobat dan keislaman mereka.

Kelompok kedua adalah mereka yang sebelumnya

memeluk agama Islam, dan tidak menyatakan keluar dari agama

Islam, hanya saja mereka menolak unfuk membayar zakat kepada
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Abu Bakar. Karena alasan itulah mereka diperangi oleh sang

khalifah.

Mazhab Hanafi dan Asy-Syafi'i juga sependapat, bahwa

mereka ifu tidak dilebeli sebagai kaum murtad, meskipun kedua

mazhab tersebut tidak setuju dengan tindakan Abu Bakar terhadap

pengemplang zakat, namun tetap tidak menyebut mereka sebagai

orang yang murtad.

Landasan unfuk pendapat kami adalah, syair yang

dilantunkan oleh Al Huthai'ah:

Kami tunduk kepada Rasulullah dengan segala kaepakatan yang
terjalin di antara hta.. * Wahai hamba-hamba Allah, lalu mengapa

kita juga harus peduli dengan ajaran Abu Bakar.

Apakah beliau (Rasulullah) mewariskan segala kesepakatan ifu
kepada Abu Bakar setelah beliau meninggal..# Demi Allah, iht

merupakan kehancuran yang pasti akan terjadi.

Sesungguhnya apa yang diminta dari kalian lalu kalian tolak itu.. #
Seperti buah kunna, atau bagiku bahkan lebih manis dari buah

kurma.

Unta dan bekal perjalananku aku beikan, sebagai tebusan unfuk

kefurunan Bakr bin Zaudan.. # Berpacu dengan panahpanah

yang dilepaskan Abu Bakar di sore itu.

Seperti Anda dapat lihat sendiri bagaimana pelantun syair

ini masih mengakui Rasulullah sebagai utusan Allah dan membawa

ajaran-Nya kepada mereka. Bisa jadi Al Asy'ats dan yang lainnya
juga termasuk dalam golongan tersebut. Agak tidak masuk akal

jika sekelompok orang yang banyak beramai-ramai keluar dari
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agama Islam dalam waktu bersamaan, seperti yang terjadi pada

para pengikut Thalihah atau semacamnya. Namun riwayat tersebut

tidak bersanad hingga tidak bisa dijadikan sandaran.

Kalaupun riwayat itu shahih, tetap saja tidak dapat

dijadikan hujjah, karena perbedaan pendapat mengenai hal itu

memang benar ada dan nyata terjadi.

Adapun mereka yang pendapatnya mengharuskan

hukuman mati terhadap orang yang murtad tanpa dimintai tobat

atau menerima tobahrya, sebagaimana diriwayatkan dari Muadz,

Abu Musa, Anas, Ibnu Abbas, dan Ma'qil bin Muqarrin, atau

mereka yang pendapatnya mengharuskan penawaran untuk

bertobat selamanya dengan memasukkan orang yang murtad itu

ke dalam penjara saja, sebagaimana riwayat yang kami sebutkan

sebelumnya dari Umar, kedua pendapat ini masuk pada hukum

yang berbeda, bukan kewajiban unfuk memerangi setelah adanya

kemampuan. Pasalnya, memerangi orang yang berlaku bunrk

terhadap orang Islam, atau menolak untuk mengeluarkan haknya,

dan mernperjuangkannya dengan cara berperang, hukumnya

wajib, tanpa ada perbedaan pendapat mengenai hal ini.

Tidak ada hujjah pula dalam ksah Abu Bakar yang

memerangi orang murtad, karena hal itu adalah sebuah hak, tidak

ada yang meragukan hal ihr, dan kami pun sependapat dengan

kalian mengenai hal ini.

Dan tidak benar jika ada riwayat menyebutkan bahwa Abu

Bakar pemah meminta kepada orang murtad yang tidak

melakukan perlawanan untuk bertobat, lalu dia bertobat hingga

dilepaskan oleh Abu Bakar, atau dia tidak mau bertobat hingga

AlMuhalla - EI



Abu Bakar menjahrhinya hukuman mati. Ini sama sekali tidak

didapati keterangannya di buku manapun.

Adapun untuk orang yang berpindah dari satu agama selain

Islam ke agama lainnya selain Islam, Abu Muhammad berkata:

Para ulama juga berbeda pendapat mengenai orang yang

berpindah dari satu kekufuran ke kekufuran lainnya. Abu Hanifah,

Malik, dan Abu Tsaur berpendapat, bahwa mereka dibiarkan saja

dengan pilihannya itu tanpa dipertentangkan apa yang mereka

lakukan.

Sementara Asy-Syafi'i, Abu Sulaiman, dan para pengikut

mereka berdua berpendapat, bahwa orang tersebut tidak bisa

dibiarkan begitu saja.

Namun, setelah mengeluarkan pendapat yang sama

mengenai hal itu, mereka kemudian berbeda pendapat mengenai

kelanjutannya. Sejumlah kalangan dari pengikut mazhab Asy-

Syafi'i mengatakan: Orang tersebut harus diusir keluar dan

berpindah ke wilayah yang diperangi. lalu jika orang tersebut

tertangkap dalam keadaan selamat, ada dua pendapat lagi, ada

yang mengatakan apabila dia kembali ke agama samawi-nya yang

terdahulu maka dia harus dibebaskan dan dibiarkan memeluk

keyakinannya. Tapi ada juga yang mengatakan, orang tersebut

tidak bisa dibiarkan begitu saja setelah tertangkap untuk memeluk

agama lain selain Islam, dia harus dijatuhkan hukuman mati kecuali

telah menyatakan diri memeluk agama Islam.

Pendapat terakhir inilah yang menjadi pendapat mazhab

kami. Hanya bedanya, mereka tidak mengusir orang tersebut ke
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tempat yang diperangi, tetapi harus langsung dipaksa unhrk masuk

Islam, kalau tidak, maka dia harus dihukum mati.

Abu Muhammad berkata: Melihat perbedaan pendapat

tersebut kita hanrs memperhatikan dalildalil yang mereka jadikan

landasan unhrk memperkuat pendapat mereka ihr. [.alu kami

dapati mereka yang pendapatnya membiarkan orang murtad itu

memilih menurut keyakinannya berhujjah dengan firman Allah &b,

"d?:;i\1)ji#\#S'u5:5

"Dan orang-omng yang kafir, sebagian mereka melindmgi

sebagian Snng lain." (Qs. Al Anfaal [8]:73).

Juga perintah Allah kepada baginda Rasul untuk berbicara

kepada selunrh kalangan orang-orang kafir,

@ ir# (, i:/t v €I 6;r(4i qj4 3
-i;@ 

i*c,i16-7i@ 35-(,1"* ASs

ylcifurr@ iA-c'u'i*:a
"Katakanlah (Muhammad), 'Wahai orang-orang kafir! Aku

tidak akan menyembah apa t4ng kamu sembah, dan kamu bukan

penyembah apa Wng aku sembah, dan aku tidak pemah meniadi

penyembah apa tmng kamu sembah, dan kamu tidak pemah (pula)
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menjadi penyembah apa yang aku sembah. Unfukmu agamamu,

dan untukku agamaku'."(Qs. Al Kaafiruun 11 09] : 1-3).

Dari kedua dalil tersebut dapat dilihat bagaimana Allah telah

menyebut semua bentuk kekufuran dengan satu agama saja.

Lalu mereka juga berdalil dengan firman Allah,

" Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (slam)." lQs.
Al Baqarah 12l:256), dan mengatakan, ayat ini sangat jelas

melarang siapapun untuk memaksa seseorang meninggalkan

kekufurannya.

LaSi pula, memaksa seseorang unfuk meninggalkan

kekufurannya dan melepaskan agama yang dianutnya ifu, tidak

lepas dari dua kemungkinan, entah itu dipaksa untuk kembali ke

agamanya yang lama, seperti salah safu pendapat Asy-Syafi'i, atau

dipaksa unfuk memeluk agama Islam, seperti pendapat Asy-Syafi'i

lainnya dan mazhab kalian.

Jika orang tersebut dipaksa unfuk kembali kepada agama

sebelumnya, maka berarti dia telah dipaksa unhrk memiliki

keyakinan yang kufur dan juga kembali kepada kekufurannya

dengan agama yang berbeda. Sedangkan jika dia dipaksa untuk

memeluk agama Islam, maka bagaimana mungkin hal ifu
diperbolehkan sedangkan orang-orang kafir dzimmi yang tinggal di
wilayah Islam tidak dipaksa unhrk meninggalkan kekufuran

mereka. Padahal tidak ada bedanya antara kekufurannya dengan

7t1( i.',$;1
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kekufuran mereka, dia kafir dan mereka kafir, tidak ada bedanya

sarna sekali.

Abu Muhammad berkata: Itulah dalil-dalil yang mereka

jadikan landasan unhrk memperkuat pendapat mereka. lalu
sebagian dari mereka juga menambahkan dalil logika dengan

mengatakan: Apakah kalian pikir orang yang memeluk agama

Nasrani, atau Yahudi, atau Majusi, lalu di antara mereka ada yang

memisahkan diri dari agamanya yang lama dan membuat agama

baru yang Udak lauh berbeda (misalnya Katolik dan Protestan),

apakah orang ini harus dipaksa unhrl< meninggalkan agama baru

tersebut dan kembali kepada agamanya yang lama? Atau kepada

agama Islam?

Apabila ada seseorang yang sebelumnya beragama Katolik

lalu berpindah ke agama Protestan, atau Ya'qubiyah, atau

Qaduniyah, atau Ma'duniyah, atau agama lain yang meninggalkan

penyembahan terhadap Isa Al Masih dan menyatakan bahwa Isa

hanyalah Rasul yang diutus oleh Allah dan Allah adalah Tuhan

yang tidak bersekufu dengan apapun atau siapapun, apakah kalian

akan memaksa orang ini unh,rk kembali pada kepercayaan trinitas

mereka sebelumnya, atau kembali menyatakan bahwa Allah itu

adalah Al Masih bin Maryam?

Abu Muhammad berkata: Itulah semua yang mereka

jadikan dalih pendapat mereka, namun semua ifu justru akan

berbalik menjadi bantahan untuk pendapat mereka sendiri. Berikut

ini insya Allah kami akan menjelaskannya.
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Untuk firman Allah {&,

",ex51)5#\#{rJC
" Dan orang-orang yang kaftr, sebagian merel<a melindungi

sebagian yang lain." (Qs. Al Anfaal [8]:73), ya memang benar

seperti ihr, tapi tidak ada hujjah bagi mereka untuk menggunakan

ayat ini sebagai dalil yang memperkuat pendapat mereka, karena

pada ayat ini tidak terdapat keterangan yang mereka maksud

kecuali hanya menjelaskan bahwa orang kafir itu saling melindungi

satu sama lain, atau menjadi pelindung bagi sesama mereka, tapi

tidak ada keterangan tentang keputusan mereka unfuk berpindah

keyakinan, atau juga keterangan untuk menjafuhkan hukuman

mati kepada mereka, atau keterangan apapun tentang bagaimana

menyikapi hal apapun yang mereka lakukan.

Begitu juga dengan firman Allah,

G) irjg c, :5-i CD <, Ed1 t#i 3
-i;@ 

f;ffiy6-s:, :l,.Au5r4 jrt7s

y.)cjKrK€Dii-6ii$sl
" Katakanlah (Muhammad), 'Wahai orang-orang kafir! Aku

tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan

penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pemah menjadi

penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pemah (pula)

menjadi penyembah apa yang aku sembah. Unfukmu agamamu,
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dan untukku agamaku'."(Qs. Al Kaafiruun [109]: 1-6), pada surah

ini, dari awal hingga akhir, juga tidak ada keterangan yang dapat

mendukung pendapat mereka, melainkan hanya penjelasan

tentang adanya perbedaan yang harus diperhatikan antara

peribadatan dan agama kita dengan orang-orang kafir. Bukan

tentang keputusan mereka unhrk berpindah agama atau

bagaimana menyikapi kepufusan tersebut.

Lain halnya dengan firman Allah &,

a

iAfrg.t_g;a
" Barangsiapa di antara kamu yang meniadikan mereka

teman setia, maka sesunggahnya dia termasuk golongan mereka."

(Qs. Al Maa'idah [5]' 51), yang mana pada ayat ini Allah

menjelaskan bahwa jika ada siapapun di antara kita yang

menjadikan mereka pemimpin atau pengambil kepuhrsan atas

umsan kita, maka berarti orang tersebut sudah termasuk dalam

bagian kelompok mereka, yaitu kelompok yang saling membanfu

sesama mereka, sebagaimana disebutkan pada kalimat

sebelumnya,

,F. iqfi &:;.?nj {;:!u ;;$(b:i# 1

" Janganlah kamu meniadikan orang Yahudi dan Nasrani

sebagai teman setia(mu); mereka safu sama lain saling

melindungi."(Qs. Al Maa' idah [5]: 51).

Jika demikian, maka apakah mungkin orang yang

berpendapat demikian akan membiarkan seseorang yang
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beragama seperti kita meninggalkan agamanya unfuk memeluk

agama mereka? Padahal jika dibiarkan berarti orang tersebut

sudah termasuk dalam kelompok mereka.

Apabila ayat ini tidak dijadikan hujjah untuk membiarkan

orang murtad keluar dari agama Islam, maka kedua dalil yang

mereka gunakan juga tidak bisa dijadikan hujjah untuk pendapat

mereka, karena mereka juga berpendapat bahwa orang yang

berpindah agama dari satu kekufuran ke kekufuran lainnya harus

dibiarkan.

Semoga Allah selalu memberi petunjuk-Nya.

Abu Muhammad berkata: Adapun firman Allah yang

juga mereka jadikan dalil,:

" ndak ada pal<saan dalam (menganut) agama (Islam)." (Qs.

Al Baqarah 12l:2561, ini pun tidak dapat mereka jadikan hujjah

unfuk memperkuat pendapat mereka, karena semua umat Islam

sepakat bahwa ayat ini tidak bisa dimaknai secara zhahir, karena

disepakati bahwa orang yang murtad haruslah dipaksa unfuk

kembali ke dalam agama Islam. Meskipun setelah itu ada dua

pendapat, ada yang memaksanya lalu kalau tidak mau dihukum

mati, ada pula yang memaksanya tanpa menjatuhkan hukuman

mati jika dia menolaknya.

"uhi A.;6;7
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Jika mereka katakan, terkecuali orang yang murtad dari

agama Islam, melalui dalilyang lain. Kami katakan, jika orang yang

murtad dari agama Islam dikecualikan maka begitu juga

seharusnya orang yang berpindah dari agama yang kufur ke

agama yang kufur lainnya, karena jika tidak demikian maka ayat

itu mencakup semua.

Begitu juga dengan firman Allah & yutg mereka jadikan

dalil,

"uex.i\1\#\#{',u5:6

" Dan orang orang yang kafir, sebagian mereka melindungi

sebagian yang lain." (Qs. Al Anfaal [8]: 73), serta firman Allah St,

ylJjKr-fr
" (Jnfukmu agamamu, dan unfukku agamaku'."(Qs- Al

Kaafiruun [109]: 6), dengan mengatakan bahwa kekufuran ih-r

sama saja, kami katakan: Kalian telah menentang hujjah kalian

sendiri, karena kalian juga membeda-bedakan hukum bagi orang

kafir. Bukankah kalian sepakat dengan kami bahwa di antara

orang kafir ada wanitanya yang boleh dinikahi dan sembelihannya

boleh dimakan, sementara orang kafir lainnya ada wanitanya yang

tidak boleh dinikahi dan sembelihannya tidak boleh dimakan?

Abu Muhammad berkata: Paksaan terhadap orcmg

yang keluar dari agamanya tak lepas dari dua kemungkinan, entah

itu dipaksa untuk kembali kepada kekafiran yang dianut
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sebelumnya, atau dipaksa unfuk memeluk agama Islam. Jika

dipaksa unh-rk memeluk agama Islam, maka ifulah yang menjadi

pendapat kami, namun jika dipaksa untuk kembali pada kekafiran

maka sia-sialah perbuatan ifu, karena tidak ada gunanya memaksa

seseorang untuk berpindah dari kekufuran ke kekufuran lainnya.

Adapun dalih mereka yang mengatakan bahwa bagaimana

mungkin diperbolehkan memaksa orang murtad unfuk kembali

memeluk agama Islam dengan sifuasi yang mereka sebutkan di

atas (yakni tidak ada paksaan dari Nabi S bagi orang Yahudi dan

Nasrani yang tinggal di Madinah untuk memeluk agama Islam,

padahal mereka sama seperti orang murtad, sama-sama kafirnya).

Kami katakan, bahwa tidak ada dalil Al Qur'an atau hadits yang

mewajibkan hal itu. Jika seandainya ada dalil yang mewajibkannya,

maka tenfu seperti pendapat kalian.

Abu Muhammad berkata: Begitu juga dengan

pendapat mereka yang mengatakan, jika seseorang keluar dari

safu agama Nasrani ke agama Nasrani lainnya yang berbeda aliran,

maka kami tidak membantah pendapat tersebut. Insya Allah kami

akan menjelaskan hal itu sesaat lagi.

Adapun dalil terakhir yang mereka jadikan hujjah, yaitu

firman Allah lS[,

" ndak ada pakaan dalam (menganut) agama (Islam)." lQs.
Al Baqarah 12l:256), kami dapatkan para ulama berbeda pendapat

bliA.;$;7
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mengenai ayat ini. Ada yang mengatakan bahwa ayat ini telah di-

nasakh (dihapuskan hukumnya dan digantikan dengan hukum

yang lain), dan ada yang mengatakan bahwa ayat ini makhshush

(bersifat umum dan sudah dikhususkan dengan hukum yang lain).

Mereka yang berpendapat bahwa ayat ini telah di-nasakh

berhujjah, bahwa Rasulullah S tidak menerima agama yang

menyembah berhala. Sampai beliau meninggal dunia, ajaran beliau

masih tetap tidak menerima ada orang Arab yang menyembah

berhala, beliau hanya memberi dua pilihan saja, masuk Islam atau

dipenggal. Dan ini merupakan bentuk paksaan unfuk masuk ke

dalam agama. Dengan demikian ayat di atas telah di-nasakh

hukumnya dengan perbuatan Nabi S tersebut.

Sedangkan mereka yang berpendapat bahwa ayat ini

bersifat umum dan telah dikhususkan berhujjah, bahwa ayat ini

hanya diturunkan bagi orang-orang kafir yang beragama Yahudi

dan Nasrani saja. Sebagaimana diriwayatkan dari Umar bin Al

Khaththab, bahwa dia pemah berkata kepada seorang wanita

Yahudi yang berusia senja, "Wahai nenek, masuldah ke dalam

agama Islam maka engkau akan selamat, karena sesungguhnya

Allah s telah mengutus Muhammad kepada kita dengan sebenar-

benamya." Lalu wanita tua ih-r berkata, "Aku hanyalah wanita fua

yang tidak lama lagi akan menemui ajal." Dan Umar pun berucap,

"Ya Allah, persaksikanlah. Tidak ada paksaan dalam beragama."

Juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata: Pemah ada

seorang wanita bersumpah pada dirinya sendiri, jika anaknya

hidup maka dia akan menjadikan anak ihr sebagai penganut

agama Yahudi. lalu ketika bani Nadhir diusir dari kota Madinah,

.--
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dan di antara rnereka terdapat anak-anak kaum Anshar, maka

mereka pun berkata, "Kami tidak akan meninggalkan anak-anak

kami (menjadi Yahudi)." Lalu turunlah firman Allah &,

ltioi6;l
" Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam)." (Qs.

Al Baqarah [2]: 2561.

Dan Rasulullah pun terus memerangi orang-orang kafir

sampai mereka mau memeluk Islam, hingga ajal menjemput

beliau. Serta bentuk lain yang beliau lakukan yang menunjukkan

bahwa beliau melakukan paksaan agar orang-orang kafir itu masuk

ke dalam agama Islam. Kemudian turunlah firman Allah &,

1'6"fii ij336 ?F ,#<ii'#t:ry

bg *;'H "&3'1 1:{; ir)LG n U i;3*
"W\ k'r Hl\ Yjr6'ri\-e)1 i;6) ii?

" Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka

orang-orang musyrik di mana saja l<amu temui, kngkaplah dan

kepunglah mereka, dan awasilah di tempat pengintaian. Jika

mereka bertobat dan melaksanakan shalat serta menunaikan zakat,

maka berilah kebebasan kepada mereka."lQs. At-Taubah [9]: 5).

Turun pula firman Allah &,
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*5 r\i\ + Au,q'' 4\ <ri*-S 4 5\ V*
A;;x4

n)/

t'-r

U3\ ir:6Ai75 'tgY 6;?
i_?.i\\,4 {{* 1li3ir 6.51*e

<r;*
" Perangilah orang-orang yang tidak beiman kepada Allah

dan Hari Kemudian, mereka Wng tidak mengharamkan apa yang

telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka gng tidak

beragama dengan agama yang benar (agama Allah), 6nitu omng-

orang) 5ang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar iizyah
(pajak) dengan pafuh sedang mereka dalam keadaan tunduk." (Qs.

At-Taubah l9l:29).

Jika ada yang mengatakan, bagaimana dengan firman

Allah @,

"{;{" lL4tu
" Maka kembalikanlah perjanjian ifu kepada mereka dengan

ara 5nng jujur."(Qs. Al Anfaal [8]:58).

Kami katakan, kalian sepakat dengan kami bahwa ayat

tersebut diturunkan sebelum surah At-Taubah, dengan demikian

maka surah At-Taubah telah me-nasakh (menghapus) hukum

tersebut dan membatalkan semua perjanjian yang telah lalu,

sebagaimana Allah berfirman,
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3-b;6i't-rl j1-'44--,.frt-iKJ'^:'^

'16 y:fit'r&. tt4L Q5\ Jya;
" Bagaimana mungkin ada perjanjian (aman) di sisi Allah

dan Rasul-Nya dengan orang-omng mus5trik, kecuali dengan

orang-orang yang kamu telah mengadakan perianjian (dengan

mereka) di dekat Masjidi Al Haram (Ifudaibilnh)." (Qs. At-Taubah

[9]:7).

Ayat yang kalian sebutkan masih berlaku ketika gencatan

senjata masih diperbolehkan. Namun setelah furunnya firman

Allah,

1'6r$i ij33$ ifl '6\ii'#69
.t ,l //p3+)>3

"Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah

orang-onng musyrik di mana saia kamu temui."(Qs. At-Taubah

[9]:5), maka tidak diperbolehkan lagi ada perjanjian damai yang

tersisa, hanya ada dua pilihan saja, apakah mau masuk agama

Islam atau dibunuh.

Terkecuali mereka yang berasal dari keturunan ahlul kitab

(Yahudi dan Nasrani), maka boleh dibiarkan untuk tetap hidup

dengan mewajibkan pembayaran jizyah dan shigar (bentuk-bentuk

pajak bagi kafir dzimmi yang menetap di wilayah Islam dan

mendapatkan keamanan).
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Atau orang yang meminta perlindungan, lalu diberikan

perlindungan dengan memperdengarkan ayat-ayat Al Qur'an
kepadanya, lalu dikembalikan ke tempat yang aman hingga dia

memufuskan untuk memeluk Islam.

Atau utusan dan delegasi dari luar wilayah Islam. Mereka

juga dibiarkan untuk singgah, hingga dia selesai dari segala

umsannya dan kembali ke daerah asalnya.

Selain dari itu, maka hanya ada dua pilihan saja, memeluk

agama Islam, atau dibunuh, sebagaimana diperintahkan Allah dan

Rasul-Nya, di dalam Al Qur'an dan hadits.

Jika ada yang menyebutkan riwayat dari Humam, dari

Abdullah bin Muhammad bin Ali Al Baji, dari Ahmad bin Khalid,

dari Ubaidullah bin Muhammad Al Kasywari, dari Muhammad bin

Yusuf Al Huzafi, dari Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dia berkata:

Pemah suatu ketika dibawa kehadapan Ali beberapa orang yang

keluar dari agama sebelumnya, Yahudi dan Nasrani. Lalu Ali

berkata, "Biarkanlah dia berpindah keyakinan dari satu agama

(kafir) ke agama (kafir) lainnya."

Abu Muhammad berkata: Riwayat itu tidak benar

berasal dari Ali, karena riwayat ilu munqaihi (terputus sanadnya),

sebab Ibnu Juraij belum terlahir saat Ali sudah wafat, dengan jarak

tiga puluh sekian tahun lamanya. Lagi pula tidak ada hujjah pada

perkataan seseorang kecuali perkataan Rasulullah 6$. Belum lagi

berapa banyak riwayat dari Ali yang mereka pertentangkan

padahal itu riwayat shahih.
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Semoga Allah selalu memberi petunjuk-Nya.

2\96. Masalah: Terkait harta warisan orang murtad.

Abu Muhammad berkata: Para ulama berbeda

pendapat mengenai harta warisan yang ditinggalkan oleh orang

yang keluar dari agama Islam.

Ada yang berpendapat bahwa harta yang ditinggalkan oleh

orang yang murtad diberikan kepada ahli warisnya yang beragama

Islam. Sebagaimana diriwayatkan, dari Muhammad bin Sa'id bin

Nabat, dari Ahmad bin Abdul Bashir, dari Qasim bin Ashbagh, dari

Muhammad bin Abdussalam Al Khusyani, dari Muhammad bin

Mutsanna, dari Simak bin Harb, dari Ditsar bin Yazid bin Ubaid

bin Al Abrash Al Asadi, bahwasanya Ali bin Abi Thalib pemah

berkata, "Harta warisan orang murtad tetap unfuk anaknya."

Juga diriwayatkan, dari Al A'masy, dari Asy-Syaibani, dia

berkata: Suatu ketika ada seorang lansia dibawa ke hadapan Ali
bin Abi Thalib, dia dahulunya beragama Nasrani, lalu memeluk

agama Islam, namun setelah itu dia memilih untuk murtad. Ali pun

kemudian bertanya, "Mungkin maksudmu memilih untuk murtad

karena kamu ingin mendapatkan warisan, lalu setelah kamu

mendapatkannya maka kamu akan kembali memeluk agama

Islam?" Dia menjawab, "Tidak sama sekali." Ali bertanya lagi,

"Mungkin maksudmu memilih untuk murtad karena kamu ingin

meminang seorang wanita, namun mereka menolak unfuk

menikahkan wanita ifu denganmu, lalu setelah kamu menikahinya
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maka kamu akan kembali memeluk agama Islam?" Dia menjawab,

"Tidak sama sekali." Ali bertanya lagi, "Maukah kamu kembali

memeluk agama Islam?" Dia menjawab, "Tidak, sampai aku

bertemu dengan Al Masih." Kemudian Ali pun memerintahkan

agar orang tua tersebut dihukum mati. Dan setelah perintah ifu

dilaksanakan, maka harta warisannya dibagikan kepada anak-

anaknya yang beragama Islam.

Ada pula atsaryang serupa diriwayatkan dari hnu Mas'ud.

Di antara mereka yang berpendapat demikian adalah, Al

Laits bin Saad dan Ishaq bin Rahawaih. Sedangkan Al Auza'i agak

sedikit spesifik, dia mengatakan: Apabila orang murtad tersebut

wafat di wilayah Islam, maka harta yang ditinggalkan diberikan

kepada ahli warisnya yang beragama Islam.

Sementara kalangan lainnya berpendapat, jika ada ahli

warisnya yang seagama dengan orang tersebut maka mereka lebih

berhak untuk mendapatkan warisan darinya, namun jika tidak ada

maka harta warisan itu diberikan kepada ahli warisnya yang

beragama Islam. Sebagaimana diriwayatkan, dari Abduffa?raq,

dari Ishaq bin Rasyid, bahwa Umar bin Abdul Aziz pemah menulis

surat kepada seorang muslim yang ditawan dan berpindah agarna

menjadi Nasrani, dia mengatakan: Jika sudah diyakini

kematiannya, maka istrinya berhak unhrk mendapatkan harta

warisan darinya, lalu dia menjalani iddah selama tiga quru' ([ga

masa bersih), kemudian ahli warisnya yang lain yang beragama

Islam juga berhak untuk mendapatkan harta tersebut. Terkecuali

jika dia memiliki ahli waris yang seagama dengannya di negeri
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tempat dia berada, maka ahli waris tersebut lebih berhak unfuk

mendapatkan harta warisan itu.

Kalangan lain berpendapat, bahwa harta warisan tersebut

hanya boleh diberikan kepada ahli warisnya yang seagama-

Sebagaimana diriwayatkan dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari

Qatadah, dia berkata, "Hatta warisan yang ditinggalkan oleh orang

murtad diberikan kepada ahli waris yang seagama."

Selain itu Abdurrazzaq juga mengutip perkataan Ibnu Juraij

yang menyatakan: Ada dua pendapat ulama mengenai hal ini. Ada

yang mengatakan warisan orang murtad ifu diberikan kepada ahli

waris yang beragama Islam, sebab ketika dia keluar dari agama

Islam maka hartanya itu terwakafkan, harta itu tidak boleh

dibagikan hingga dia benar-benar diyakini apakah masih beragama

Islam atau memang sudah kafir. Inilah yang menjadi pendapat An-

Nakha'i, Asy-Sya'bi dan Al Hakam bin Utaibah. [-alu ada juga

yang mengatakan bahwa harta warisan itu untuk ahli waris yang

seagama dengannya.

Kalangan lainn5n berpendapat, apabila dia kembali

rnemeluk Islam maka hartanya dikembalikan kepadanya, namun

jika dia terbunuh dalam keadaan murtad, maka hartanya diberikan

kepada baitul mal, bukan kepada ahli warisnya yang seagama.

Inilah yang menjadi pendapat Rabi'ah, Malik, Ibnu Abi Laila, dan

Asy-Syafi'i.

Kalangan lainnya berpendapat, jika dia kembali memeluk

Islam maka hartanya dikembalikan kepadanya, namun jika dia

terbunuh dalam keadaan murtad, maka hartanya diberikan kepada
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ahli warisnya yang seagama. Inilah yang menjadi pendapat Abu

Sulaiman dan mazhab kami.

Sementara Abu Hanifah dan para pengikutuTya

berpendapat, jika orang murtad terbunuh, maka hartanya

diberikan kepada ahli warisnya yang beragama Islam, begifupun

dengan istrinya, sama seperti ahli warisnya yang lainnya. Namun

jika orang tersebut melarikan diri ke wilayah musuh (di luar wilayah

Islam yang memerangi wilayah Islam), dan hartanya ditinggalkan di

wilayah Islam, maka hakim harus memutuskan seperti di atas, lalu

ummul walad (hamba sahaya yang melahirkan anak dari tuannya)

dimerdekakan, begitu pula dengan mudabbir (hamba sahaya yang

dijanjikan untuk merdeka), lalu hartanya dibagikan kepada ahli

warisnya yang beragama Islam sesuai dengan ketenhran hukum

warisan. Jika temyata dia kembali, dalam keadaan beragama

Islam, maka dia berhak untuk mengambil kembali hartanya yang

tersisa dari tangan ahli warisnya, tanpa ada kewajiban

pengembalian harta yang sudah digunakan oleh ahli waris. Hukum

ih.r berlaku untuk harta yang menjadi miliknya sebelum keluar dari

agama Islam, sedangkan harta yang dia dapatkan setelah murtad,

maka harta itu menjadi harta /ai (rampasan perang) untuk kaum

muslimin.

Kalangan lainnya berpendapat, bahwa harta orang yang

keluar dari agama Islam harus diberikan kepada kaum muslimin

saat dia memufuskan unfuk murtad, entah setelah ifu dia terbunuh,

atau wafat secara alami, atau melarikan diri ke wilayah musuh,

ataupun kembali lagi memeluk agama Islam. Apapun yang terjadi

setelah dia murtad, maka hartanya tetap harus diberikan kepada

kaum muslimin.
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Abu Muhammad berkata: Ketika terjadi perbedaan

pendapat seperti ini, maka yang harus dilakukan adalah kembali

kepada dalil yang terkait dengan masalah ini. Lalu kami dapatkan

hadits shahih menyebutkan, bahwa orang Islam tidak meurarisi

orang kafir dan sebaliknSn. Dengan tujuan, agar anak-anaknya

yang masih beragama Islam tidak mer,varisi harta ayah mereka

yang murtad, karena dia sudah menjadi kafir sedangkan mereka

beragama Islam.

Kami mendapatkan periwayatan hadits tersebut dari begitu

banyak sumber.

Salah satunya dari Abdullah bin Rabi', dari Muhammad bin

Ishaq bin Sulaim, dari hnu Al A'rabi, dari Abu Daud, dari

Musaddad, dari Sufyan, dari Az-Zuhri, dari Ali bin Husain, dari

Amru bin Utsman bin Affan, dari Usamah bin Zaid, dari Nabi $,
beliau berkata, "Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan

orang kafir tidak mer,ryarisi orang muslim."

Hadits Nabi S ini bersifat umum, dan beliau tidak

mengkhususkan salah satu benfuk kekufuran, termasuk orang yang

murtad.

\5'Srifft
" Dan Tuhanmu frdaHah lrpa." (Qs. Maryam [19],64).

Jikalau seandainya Allah menghendaki pengkhususan orang

murtad di luar hukum tersebut, maka tidak mungkin tidak ada

dalam Al Qur'an ataupun hadits. Bahkan Allah & telah
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menjelaskan bahwa orang murtad itu termasuk dalam bagian

orang-orang kafir, melalui firman-Nya,

" Barangsiapa di antara kamu tmng menjadikan mereka

teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka."

(Qs. Al Maa'idah [5]:51).

Dengan demikian maka gugurlah pendapat-pendapat yang

lain.

Semoga Allah selalu memberi petunjuk-Nya

2L97 - Masalah: Terkait wasiat orang murtad.

Abu Muhammad berkata: Setiap amanat yang

diwasiatkan oleh orang murtad sebelum dia menyatakan keluar

dari agama Islam, atau saat dia menyatakannya, selama itu berupa

kebajikan dan sesuai dengan agama Islam, maka semuanya hams

dilaksanakan dan diambil dari hartanya yang belum dibagikan,

hingga akhimya dia meninggal dunia, sebab harta tersebut masih

menjadi hartanya dan hukum wasiakrya masih harus dijalankan.

Namun jika harta itu telah dibagi-bagi sebelum dia

meninggal dunia, baik itu berupa hamba sahaya atau harta benda

lainnya, maka semuanya adalah hak kaum muslimin, tidak berguna

lagi amanat yang dia wasiatkan, karena harta tersebut sudah bukan

"axg'&8;;;
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miliknya lagi, dan wasiat tidak bisa d[alankan terhadap harta yang

bukan miliknya.

2L98- Masalah: Apabila ada orang pergi ke wilayah

musuh atas keinginan sendiri, namun masih menyayangi orang

Islam, apakah dia bisa dikategorikan murtad? Lalu jika ada orang

yang memberi banfuan kepada musuh untuk memerangi wilayah

Islam, meskipun dia tidak meninggalkan wilayah Islam, apakah dia

bisa dikategorikan murtad pula?

Abu Muhammad berkata: Diriwayatkan kepada kami,

dari Abdullah bin Flabi', dari Muhammad bin Muawiyah, dari

Ahmad bin Syu'aib, dari Muhammad bin Qudamah, dari Jarir, dari

Mughirah, dari Asy-Sya'bi, dia berkata: Jarir pemah

memberitahukan sebuah riwayat dari Nabi # yu.,g mengatakan,

"Apabila seorang hamba sahaya melarikan diri (dari hlannya) maka

dia tidak diterima shalatnya, dan jika dia meninggal dunia (dalam

perjalanan rtu) maka dia mati dalam keadaan kafir." Lalu diketahui

bahwa hamba sahaya milik Jarir telah melarikan diri darinya, maka

Jarir pun langsung mengejar dan menangkapnya, kemudian

setelah itu dihukum mati.

Diriwayatkan pula, dari Ahmad bin Syu'aib, dari Qutaibah,

dari Humaid bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu Ishaq, dari

Asy-Sya'bi, dari jarir bin AMullah Al Bajalli, dia berkata:

Rasulullah S pemah bersabda,
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'Apabila seorang hamba melarikan diri menuju

kemusyrikan, maka darahnya 6elah dihalakan. "

Juga diriwayatkan oleh Muslim, dari Ali bin Hujr As-Sa'di,

dari Ismail bin Ulayah, dari Mansur bin Abdurrahman, dari Asy-

Sya'bi, bahwasanya dia pemah mendengar Jarir berkata,

"Siapapun hamba sahaya yang melarikan diri dari fuannya, maka

dia telah dianggap kafir hingga dia kembali pada pemiliknya." Di

akhir riwayat ini Mansur berkata, "Demi Allah dia telah

meriwayatkan hadits ini dari Nabi S, namun aku tidak suka ada

yang meriwayatkan hadits dariku di sini (di Basrah)."

Juga diriwayatkan, dari Abdullah bin Rabi', dari Muhammad

bin Ishaq, dari Ibnul A'rabi, dari Abu Daud, dari Hannad bin Sariy,

dari Abu Muawiyah bin Abi Khazim Adh-Dharir, dari Ismailbin Abi

Khalid, dari Qais bin Abi Hazim, dari Jarir bin Abdullah Al-Bajalli,

dia berkata:

1,,
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Rasulullah $ pemah mengutus peleton pasukan ke

l(hats'am. Di sana pasukan muslim mendapati sejumlah orang

meminta perlindungan dari mereka dengan cara bersujud (seperti

menunjukkan bahwa mereka juga orang Islam), nalnun mereka

tetap diserang sampai mati. lalu hal ifu diberitahukan kepada

Nabi g$, dan beliau memerintahkan kepada pasukannya unh-rk

membayar separuh dtpt lalu beliau berkata, "Aku lepas tangan

terhadap setiap muslim tnng menetap di anbra kaum muqlrikin."

Abu Muhammad berkata: Riwayat As5rSya'bi yang

kami sampaikan melalui Mansur bin Abdurrahman merupakan

riwayat mauquf pada Jarir (tidak sampai kepada Nabi S), maka

tidak penting lagi untuk dibahas kelanjutannya.

Sementara riwayat yang melalui Mughirah, dari Asy-Sya'bi,

merupakan riwayat yang musnad sampai kepada Nabi S, hanya

saja pada riwayat itu disebutkan bahwa seorang hamba sahaya

akan disebut kafir selama dia menetap di wilayah musuh, sebab

hanya hamba sahaya yang disifati " ibaj' unfuk seseorang yang

melarikan diri. Sedangkan riwayat yang terakhir, dari Abu Ishaq,

dari Asy-Sya'bi merupakan penjelasan bahwa orang merdeka juga

termasuk di dalamnya, karena riwayat ini tidak menggunakan kata

ibaq, hartya hamba saja, dan setiap orang bisa disebut sebagai

hamba Allah.
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Sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim, dari Ishaq bin

Ibrahim Al Hanzali, dari Sufuan bin Uyainah, dari Ala bin

Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata, Aku
pemah mendengar Nabi 'S bersabda,

o/ , c// o.'-'-ra l, ! o, 16*.c &J d o)..'4Jl (:-.-*,

Y c$s rir:^//

.6*s G,+ 6:JG hr j6 .GJr;)t'q)
'Allah Wi berfirman, 'Aku membagi shalat anbn Aku

dengan hamba-Ku menjadi dua, dan Aku akan berikan kepada

hamba-Ku apapun yang dia minta. Apabila dia membaa:
alhamdulillaahirabbilaalamiin (segala puji bagi Rabb alam semata).

Maka Allah menjawab: Hamba-Ku telah memuji-Ku'.'

Pada hadits ini, hamba yang dimaksud bukanlah hanya

hamba sahaya saja, melainkan mencakup orang merdeka dan

hamba sahaya, tanpa ada yang meragukannya.

Namun sebenamya ada pula kata *ibaq'(melarikan 
diri)

yang disebutkan di dalam Al Qur'an dengan maksud hanya untuk
orang merdeka saja, yaitu pada firman Allah &,

)r#ii,lfrrJt;Ity
" (Ingatlah) ketika dia lari, ke kapal yang penuh muatan."

(Qs. Ash-Shaaffaat [37]: 140).

,,)k l,r i6
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Pada ayat tersebut Allah tengah memberitahukan tentang

Rasul-Nya, Yunus bin Matta As. (yang tentu saja bukan hamba

sahaya), bahwa dia melarikan diri dari perintah Tuhannya dalam

keadaan gundah.

Dan sebagaimana kita tahu, bahwa siapa saja yang keluar

dari wilayah Islam menuju wilayah musuh, berarti dia telah

melarikan diri dari Allah @, serta dari pemimpin kaum muslimin

dan kelompok jamaahnya. Hal ini juga dijelaskan dalam sabda

Nabi s, "Aku lepas tangan terhadap setiap muslim yang menetap

di antara kaum musyrikin. " Tentu saja beliau tidak akan lepas

tangan terhadap orang yang beriman, karena,

,{lqy#L{;ii3l#56
" Dan orang-orang yang beriman, lakiJaki dan perempuan,

sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain." (Qs.

At-Taubah l9l:71).

Abu Muhammad berkata: Dari semua penjelasan

tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa orang yang pergi

ke wilayah musuh atau wilayah kafir, dengan kehendak sendiri,

dan memerangi wilayah lain yang ditinggali oleh kaum muslimin,

maka dengan perbuatannya itu dia telah dianggap sebagai orang

yang murtad dan telah berlaku baginya semua hukum tentang

orang yang murtad, mulai hukuman mati atasnya jika

dimungkinkan, dirampas hartanya, hingga dibatalkan pemikahan-

nya, dan lain sebagainya.
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Adapun seseorang yang meninggalkan tempat tinggalnya

unhrk pergi ke wilayah musuh karena khawatir akan kezaliman

penguasa di wilayahnya, dan dia sama sekali tidak ikut berperang

melawan wilayah kaum muslimin atau membantu dalam benfuk

apapun, sementara dia tidak memiliki siapapun unfuk

menolongnya dalam menghadapi kezaliman sang penguasa

wilayah Islam, maka dia tidak dianggap telah murtad dengan

perbuatannya ifu, karena dia melakukannya dalam keadaan

terpaksa.

Sebagaimana kami sampaikan sebelumnya, bahwa Az-hhrt
Muhammad bin Muslim bin Syahab pernah bertekad untuk pergi

ke wilayah Romawi jika penguasa kekhalifahan saat itu, Hisyam

bin Abdul Malik meninggal dunia, karena Al Walid bin Yazid (yang

menjadi pewaris tahta kekhalifahan) telah bemazar akan

membunuhnya jika dia telah diangkat sebagai khalifah.

Dengan demikian maka saat Hisyam meninggal dunia Az-

Zuhri dalam keadaan terpaksa unfuk keluar dari wilayah Islam

menuju wilayah musuh.

Begitu juga dengan, orang-orang Islam yang tinggal di

negeri India, Sindu, China, Mongol, Sudan, Romawi, atau negeri

kufur lainnya, apabila dia tidak sanggup untuk keluar dari negeri

tersebut karena kekurangan dana, atau fubuh yang sudah tidak

mampu lagi melakukan hal itu, atau karena perjalanan yang

berbahaya, atau alasan lain yang cukup membebani dirinya hingga

dia akan sangat sulit untuk melakukannya, maka saat itu dia dalam

keadaan termaafkan untuk tidak keluar dari negeri tersebut.
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Namun jika di sana mereka ikut serta memerangi wilayah

Islam, atau hrrut membanfu dalam hal apapun bagi negeri tersebut

unfuk memerangi wilayah Islam, maka dia sudah dianggap murtad.

Dan jika niatnya unhrk tinggal di negeri tersebut sebenamya adalah

unhrk mencari dunia, dan dia bagaikan seorang l<afir dzimmi bagi

wilayah tersebut (penduduk yang tidak seagama namun mendapat

perlindungan dari pemerintahan setempat), padahal dia sanggup

untuk meninggalkan negeri itu dan pergi ke wilayah kaum

muslimin, maka hal itu (mencari dunia) tidak dapat dianggap

sebagai alasan untuk tidak meninggalkan negeri itu, dan dia sudah

termasuk dalam golongan orang-orang yang murtad.

Lain halnya dengan orang yang tinggal di negeri yang

funduk pada wilayah kufur, atau semacam ifu, seperti negeri Mesir

dan Qairuwan (pada zaman itu), yang mana keislaman di negeri

tersebut sebenamya lebih dominan, dan para pejabatnya pun tidak

lepas diri dari Islam, bahkan mereka condong membela kaum

muslimin, meskipun pada hakikatnya mereka tetap saja orang-

orang kafir, maka orang tersebut tidak dianggap murtad karena

tinggal di wilayah tersebut.

Adapun orang yang tinggal di negeri Qaramitah (negeri

dengan aliran Syiah yang sesat), dengan kesadaran sendiri, maka

dia juga dianggap murtad, tanpa ada keraguan, karena negeri ihr

telah dilaknat dengan kekufuran mereka dan meninggalkan ajaran

Islam.

Sedangkan orang yang tinggal di negeri yang didominasi

dengan perbuatan dosa yang mengarah pada kekufuran, maka dia

tidak dianggap murtad, karena bagaimanapun juga keislamannya
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masih bisa diharapkan dari negeri tersebut. Selama mereka masih

bertauhid dan mengakui risalah Nabi Muhammad 6s, serta

terbebas dari segala ajaran agama selain Islam, apalagi jika negeri

ifu masih menerapkan syariat Islam, seperti menegakkan shalat,

menjalankan puasa Ramadhan, dan lain{ain.

Sabda Nabi $ yang menyatakan bahwa beliau

tangan dari setiap muslim yang menetap di antara

musyrikin, ini sudah sangat menjelaskan pendapat kami.

bahwa sabda beliau ihr maksudnya adalah wilayah musuh yang

memerangi Islam, karena beliau sendiri menggunakan sejumlah

pekerja di Khaibar, padahal mereka semua yang tinggal di sana

adalah orang-orang Yahudi.

Jika Ahlu Dzimmah (orang yang berlainan agama di suatu

negeri yang mendapatkan jaminan keamanan dari penguasa

setempat) di wilayah mereka tidak bersosialisasi secara intens

dengan penduduk setempat, misalnya hanya untuk membangun

sesuafu atau untuk bemiaga, maka dia tidak dapat disebut murtad

atau bahkan berdosa karenanya. Dia tetap dianggap muslim yang

baik, dan tempat tinggalnya tetap di wilayah Islam, bukan wilayah

musuh, karena tempat tinggal dinisbatkan kepada orang yang

menetap.

Jika seandainya ada orang kafir yang berjuang untuk

negerinya (negeri kafir), menduduki salah satu daerah di wilayah

Islam, namun dia tetap membiarkan kaum muslimin yang tinggaldi

daerah tersebut untuk tetap tinggal di sana, hanya saja dia menjadi

penguasa di daerah ihr dan mengafur segala urusan di sana,

bahkan dia sudah mengikrarkan daerah itu sebagai daerah yang

lepas

kaum

Dan
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agamanya selain Islam, maka kaum muslimin yang masih menetap

di sana dan menolongnya dianggap telah murtad, meskipun dia

masih mengaku sebagai muslim.

Dan jika ada seseorang yang tinggal di perbatasan antara

wilayah Islam dengan wilayah musuh, lalu dia meminta

pertolongan kepada kaum musyrikin yang memusuhi Islam, dan

dia mengangkat senjata untuk membunuh orang Islam yang

bertentangan dengannya, atau mengambil harta mereka, atau

menawan mereka, maka harus dilihat dulu apakah dia

mendominasi serangan tersebut, apabila demikian dan kaum kafir

hanya menjadi pengikutnya saja, maka dia dianggap sesat dan

fasik, meski tidak sampai pada derajat murtad, karena tidak ada

keterangan apapun dari Al Qur'an, hadits atau ijma' yang

menganggapnya telah menjadi kafir karena perbuatan tersebut.

Namun jika orang kafir lebih dominan, maka dia dianggap telah

murtad, sebagaimana keterangan yang telah kami jelaskan

sebelum ini. Sedangkan jika keduanya sama mendominasi, tidak

ada yang lebih unggul dari yang lain, maka kami juga tidak

menganggapnya telah murtad -vrnllahu a'lam.

Semoga Allah selalu memberi petunjuk-Nya.

2L99. Masalah: Siapakah orang munafik, apakah

termasuk dalam kelompok orang-orang yang murtad?

Ada kalangan menyatakan, bahwa Rasulullah S mengenal

orang-orang yang memiliki unsur kemunafikan, dan beliau

menyamakannya dengan orang murtad yang keluar dari agama

Islam -ada di antara mereka yang menuduh beliau telah bertindak
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lalim, dan membagikan rampasan perang yang tidak sesuai dengan

aturan Allah-, perbuatan tersebut benar-benar ciri orang murtad,

namun beliau tidak menjafuhkan hukuman mati terhadapnya.

Mereka mengatakan, maka benarlah bahwa orang murtad

itu tidak dihukum mati, karena iika demikian maka

Rasulullah # pasti sudah melakukannya terhadap orang-orang

munafik yang murtad ihr, yang digambarkan oleh Allah & dalam

firman-Nya,

{UXS";'{ 3;;i frY 3"5 \}G''o}+g X'.( t;Y

irliY'C;'

rriri @ 5j|+{J i*lr i,yW-frr, frfr 6iv

@6j1J; 6k fu "frt-"$ W elt\3 .iL"frr 
$

'bffi'-sA3 b$'rtW;"6,a:'
'Apabila orang-orang munafik datang kepadamu

(Muhammad), mereka berkata, 'Kami mengakui, bahwa engkau

adalah Rasul Alkh'. Dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-

benar Rasul-Nya; dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang

munafik ifii benar-benar pendusta. Mereka meniadikan sumpah-

zumpah mereka sebagai peisai, lalu mereka menghalang-halangi

(manusia) dari ialan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang

telah mereka kerjakan. Yang demikian ifu karena

mereka telah beriman, kemudian meniadi kafir, maka hati mereka

dikunci, sehingga mereka tidak dapat mengerti." (Qs. Al

Munafiquun [63]: 1-3).
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Abu Muhammad berkata: Hanya itulah dalil yang

dijadikan hujjah untuk mendukung pendapat mereka. Dan insya

Allah kami juga akan menyebutkan dan membahas setiap ayat

yang dijadikan hujjah oleh mereka yang berpendapat bahwa

Rasulullah $ mengenal orang-orang munafik secara spesifik dan

perseorangan.

Orang munafik ihr ada dua macam, yang pertama tidak

dikenali oleh Nabi6S, dan yang kedua adalah mereka yang

tersingkap sifatnya oleh beliau hingga mereka dikenali sebagai

orang munafik, lalu mereka menyatakan diri bertobat di hadapan

beliau, namun beliau tidak mengetahui apakah mereka itu
berbohong atau jujur dalam pertobatannya.

Jika kami sudah menjelaskannya, maka terbantahkan sudah

pendapat yang menyatakan bahwa orang-orang munafik yang

murtad tidak perlu dihukum mati. Dan yang tersisa nanti tinggallah

pendapat yang menyatakan bahwa hukuman mati tetap harus

dilakukan meski orang tersebut sudah bertobat.

Dalil-dalil yang berkenaan dengan orang-orang munafik

antara lain adalah:

Firman Allah &,

d t'-r

Ty Siv vj \fir..bj? 6l'b;"+4 @ qr+")i 
tAL,: $\C;r; 3j+ * q,vi'a.3

Ui,^i'&',(i hfi tr _# c @ i,it4 w frafr
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{# :l-ri1g l;&
ttt' @<,rry#Cyr]6 eli Ob'+n

'gra-rK t-tt; # EE, @ 'o#ii SS;i'ta'vi$i

,{,{3 563i { 4y"ti\irli gr, -K 
U66 f ;er

[y,Ii rig tLr; rlu i;r;'r.jr\'\-t ri;; @ S-s- {
iq{;,46( @ 6i$ !i*y"&t $i}6 A*{J

drP-fW

<)"^f,1 \3(\1i ;#fr 4rt a$u.

"Dan di antara manusia ada yang MQb, 'I{ami furiman

kepada Altah dan hari akhir', padahal sesungguhnya mereka itu

bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka menipu Allah dan

orang'orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu dii
sendiri tanpa mereka sadari. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu

Atlah menambah penyakihin itu; dan mereka mendapat azab

Wng pdih, karena mereka berdusta. Dan apabila dikatakan

kepada mereka, Uanganlah M.at kwsl<an di bwni!' Merel<a

menjawab, Saun7guhnta l<ami justu orang-orang yang melakukan

perbaikan'. Ingatlah, saungguhnya merel<alah yang berbuat

kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Dan apabila dikatakan

\j,(q H) .5t1i ;ils

. )).t2.. -Qt":w

e;*r
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kepada mereka, 'Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah

beriman!'Mereka menjavrab, 'Apakah kami akan beriman seperti

orang-orang yang kurang akal itu beriman?' Ingatlah,

sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal,

tetapi mereka tidak tahu. Dan apabila merel<a beriumpa dengan

orang Wng beriman, mereka berkata, 'Kami telah beriman'. Tetapi

apabila mereka kembali kepada syetan-syetan (para pemimpin)

mereka, mereka berkata, 'Sesungguhnya kami bersama kamu,

kami hanya berolok-olok'. Allah akan memperolok-olokkan

mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam

kesesatan. Mereka ifulah yang membeli kesesatan dengan

petunjuk. Maka mereka itu tidak beruntung dan

mereka tidak mendapat petunjuk."(Qs. Al Baqarah 121:8-161.

Inilah ayat-ayat pertama di dalam Al Qur'an yang

menceritakan tentang orang-orang munafik. Namun di sini tidak

ada keterangan bahwa Rasulullah 1$ mengenal mereka atau tidak

mengenal mereka. Dengan demikian ayat-ayat pertama ini tidak

dapat dijadikan hujjah oleh kedua pendapat di atas.

lalu keterangan lainnya terdapat pada firman Allah &,

1"#i 6'ii6" te3# 7 i!.1r; eifr ct6-

\i5 ;+,,6 i, 5;:$i ri.'i ?; ( W<\? d"3U

@ ;-ll,' i oyi*Si #1 
q. tWiil' 3) #

tifi -B #Ushi i "#j,A I ; "& # X t, "dG
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,i,W e'btg,&:6 ift 'dE- tiLS 6; rj6'iA
ic;#ol @ )iA\ *t4utrt iy:$yA.61

iff, \;# 
"$ a,\ x5'4 #,$ #'1.3

3; <,jlaqifi 'ty-?* 
il ;{ #;*

" Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah l<amu

menjadikan teman omng-orang yang di luar u (seagama)

sebagai teman kepercayaanmu, (karena) mereka tidak henti-

hentinya menSrusahkan kamu. Mereka mengharapkan kehancuran-

mu. Sungguh, telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa

yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat Sungguh, telah Kami

terangkan kepadamu ayat-ayat (I{aml, jika kamu mengerti.

Beginilah kamu! Kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak

meryrukaimu, dan kamu beiman kepada semlta kibb. Apabila

mereka berjumpa kamu, mereka berkata, 'Kami beriman', dan

apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung iari karena

marah dan benci kepadamu. Katakanlah, 'Matilah kamu karena

kemarahanmu itu!' Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala isi

hati. Jika kamu memperoleh (niscaya) mereka bersedih

hati, tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira

karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka

tidak akan menjrusahkan kamu sdikit pun. Sungguh, Allah Maha

Meliputi segala apa yang mereka kerjakan." (Qs. Aali 'lmraan [3]:

118-120).
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Pada ayat-ayat ini terdapat keterangan bahwa ada

kemungkinan mereka adalah orang-orang yang dikenali, karena
Allah S memberitahukan kita bahwa mereka bukan dari kalangan

kita. Dan dikarenakan mereka bukan dari kalangan kita, maka bisa

jadi mereka itu dari kelompok Yahudi yang disingkapkan, atau bisa

jadi mereka ini kaum munafik yang berkata "Kami beriman, "
terhadap Kitab suci dan ajaran mereka sendiri.

Namun ada kemungkinan pula mereka ifu adalah orang-

orang munafik yang pura-pura beragarna Islam. Bisa jadi Allah

memerintahkan kita untuk tidak menjadikan mereka sebagai teman
jika kita sudah mengetahui tentang siapa mereka sebenamya.

Meski demikian, makna yang pertama lebih kuat dan lebih

mendekati arti tekstual ayatrayat tersebut.

Akan tetapi dikarenakan kedua makna salna-sama

dimungkinkan, maka ayatrayat ini tidak dapat dijadikan hujjah oleh
mereka yang berpendapat bahwa Rasulullah S mengenali orang-

orang munafik secara spesifik atau perseorangan, dan mengetahui

bahwa di dalam hati mereka,terdapat kemunafikan.

Ayat selanjutrnya terdapat pada firman Allah &,

fr5,>j&)i

'..[r-\ +rt.^\ffi- 15fr

a$$ qt_*tr, #1 $,r,i OJi Jy ; {fi

Jyr#r+J s'l"ia# uJjru3

01J,.t( ,
frL:?-
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Jy1 X l;itU {tY}G ? ,*-rit: @ (ai
{Yt ,:i!;\

5t ffu;u& 3;:C

&<.5\4i
*y--6iJ

&;6'4.k4(N{'

-'av

@ (,r!* 6,c'br3-3_ 6t{-5

@w-;,i({;y
z )'/tr
ui @ q$"; a;l 4;# s,;Qry,

46 i't";fr -a;b,'$- $y;i': u\ib$
f 5ffi Grt\;p""-Yb$Xa1-i*,'*rY#J

5i-$"{34i*; (4r46'il\rTi l1;i
\'\1<'"; ;i:{.#\4.. 6z

r;-
\1)3\t3je{6L;t?;e,5

" Tidakkah engkau (Muhammad) memperhatikan orang-

onng yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa

yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang difurunkan

sebelummu? Tetapi mereka masih menginginkan ketetapan

hukum kepada thogut, padahal mereka telah diperintahkan
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unfuk mengingkari thogut ifu. Dan syetan bermaksud

menyesatkan merel<a (dengan) kesesatan yang sejauh-jauhnya.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, 'Marilah (patuh) kepada

apa yang telah diturunkan Allah dan (patuh) kepada Rasul',
(niscaya) engkau (Muhammad) melihat orang munaftk

menghalangi dengan keras darimu. Maka halnya

apabila (kelak) musibah menimpa merel<a (omng munafik)

disebabkan perbuatan tangannya sendiri, kemudian mereka

datang kepadamu (Muhammad) sambil bersumpah, 'Demi Allah,

kami sekali-kali frdak menghendaki selain kebaikan dan

kedamaian'. Mereka ifu adalah orang-orang yang (sesungguhnya)

Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu
berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka nasihat, dan

katakanlah kepada mereka pakataan yang membekas pada
jiwanya. Dan Kami tidak mengufus seorang nsul melainkan

untuk ditaati dengan izin Allah. Dan sungguh, sekiranya

mereka setelah menzhalimi dirinya datang kepadamu

(Muhammad), lalu memohon ampunan kepada Allah, dan Rasul

pun memohonkan ampunan unfuk mereka, niscaya mereka

mendapati Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang.Maka

demi Tuhanmu, mereka tidak beiman sebelum mereka

menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara

yang mereka perselisihkan, (sehingga) kemudian tidak ada rasa

keberatan dalam hati mereka terhadap pufusan yang engkau

berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya."(Qs. An-
Nisaa' [4]:60-65).

Dan disebutkan pula dalam kitab hadits shahih Muslim dan
juga kitab-kitab hadits lainnya, bahwa Rasulullah $ pemah
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bersabda: "Ada tiga ciri yang jika dimiliki seseorang berarti ia

adalah seorang munafik yang mumi, yaitu apabila berbicara ia

berbohong, apabila berjanji ia tidak menepati, dan apabila diberi

amanat ia berkhianat, meskipun ia berpuasa, mendirikan shalat,

dan mengira bahwa ia seorang muslim."

Juga diriwayatkan oleh Muslim, dari Abu Bakar bin Abi

Syaibah dan Muhammad bin Abdullah bin Numair, mereka

meriwayatkan dari Abdullah bin Numair, dari Al A'masy, dari

Abdullah bin Murrah, dari Masmq, dari Abdullah bin Amru bin
Ash, dia berkata: Rasulullah S pemah bersabda,

A), tnu
. c .,'- a lo !i" / . o 'p Litt -# Al>, p-,rt{

zJo

d3l

ok o / ,c^{
L-f CJI

r5l k*+ Pt;l: oG

gdt t
til::ok

$z
,O /

AJ-a;
t 6,
crJ>

.rt fcrrb ):& r,,!
"Ada empat ciri yang jika dimiliki seseorang berarti dia

adalah seorang munafik yang mumi, dan jika dimiliki salah satunya

berarti dia memiliki salah satu sifat munafik hingga dia

meninggalkannya, yaitu: jika berbiara dia berbohong, jika berjanji

dia tidak menepati, jika melakukan perjanjian dia berkhianat, dan

jika berselisih dia berlaku curang. "

Dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa di antara sifat

kemunafikan ada yang tidak membuat seseorang dianggap kafir

(murtad), dan ada yang membuat seseorang dianggap kafir. Bisa
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jadi orang-orang yang dimaksud itu adalah mereka yang

menginginkan ketetapan hukum kepada thogut bukan kepada
Nabi $. Mereka hanya berpura-pura taat kepada beliau, padahal

mereka membangkang ketetapan beliau dengan mengambil

ketetapan hukum yang lain dan me5rakini kebenarannya, hanya

unh.rk mengikuti hawa nafsu mereka saja. Namun mereka ini tidak

disebut sebagai orang kafir karenanya, melainkan hanya sebagai

pembangkang saja (pelaku perbuatan dosa). Dan kita dapat

menemukan orang-orang seperti ini setiap saat, yang mana kita

mengajak seorang pengambil kepufusan hukum untuk kembali

kepada Al Qur'an dan hadits yang shahih menurut ulama mereka

sendiri, namun mereka tidak mau mengikutinya, mereka lebih

senang dengan pendapat Abu Hanifah, Malik, dan Asy-Syafi'i. Ini
merupakan hal yang tidak bisa dibantah siapapun.

Namun meski demikian, mereka tidak bisa dianggap telah

menjadi kafir karenanya. Dan keadaan mereka tetap seperti itu
hingga kemudian Allah menjelaskan pada ayat selanjutnya bahwa

mereka sudah tidak beriman lagi hingga mereka kembali pada

ketetapan Rasulullah terhadap apa yang mereka pertentangkan.

Apakah dengan demikian orang yang bersiteguh terhadap

pendiriannya setelah mendapatkan penjelasan seperti itu, baik

orang-orang terdahulu, terkini, dan orang-orang yang akan datang

hingga Hari Kiamat nanti, lalu dia tetap menolaknya dan

menentangnya, dapat dianggap telah menjadi kafir?

Pada ayat di atas tidak disebutkan bahwa orang yang tetap

menentangnya setelah difurunkan ayat tersebut sebagai orang yang

munafik, dan dikarenakan tidak ada penjelasan mengenai hal itu
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maka ayat ini tidak dapat dijadikan hujjah bagi mereka yang

berpendapat bahwa Rasulullah $ mendefinisikan mereka sebagai

orang munafik dan menetapkannya demikian.

Allah @ berfirman,

3jfi-'
"#,rrt\ry-Y-K3-':;(r7;itc5\';?'d
'2351" 6.'! *- a \ii. t:\$'i6E

*-{riiu,6'r"Srr9,9';;
"Dan mereka (orang-omng munafik) mengatakan,

'(Kewajiban kami hanSnlah) taat'. Tetapi, apabila mereka telah

per7t dari sisimu (Muhammad), sebagian dari mereka mengafur

siasat di malam hai (mengambil keputuan) lain dari Smng telah

mereka katakan tadi. Allah mencatat siasat yang mereka atur di

malam hari itu, maka berplnglah dari merel<a dan bertawakallah

kepada Allah. Cukuplah Allah tmng meniadi pelindung."(Qs. An-

Nisaa' [4]:81).

Pada ayat ini tidak ada penjelasan bahwa mereka berpura-

pura beriman, bahkan bisa jadi mereka itu orang-orang kafir yang

nyata kekafirannya, namun mereka tetap menahan diri untuk

saling tidak mengganggu. Dan dikarenakan tidak ada keterangan

tentang hal itu, maka ayat ini tidak dapat dijadikan hujjah bagi

mereka yang mengklaim bahwa Nabi $ mengenal mereka dan

mengetahui bahwa di dalam diri mereka ada kemunafikan.

Allah $ berfirman,
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"Mak mengapa kamu (terpecah) menjadi dua golongan

dalam (menghadapi) orang-orang munafik, padahal Alah telah

mengembalikan mereka (kepada kekafiran), disebabkan usaha

mereka sendiri? Apakah kamu bermaksud memberi petunjuk

kepada orang Wng telah dibiarkan sesat oleh Allah? Barangsiapa

dibiarkan sesat oleh Allah, kamu tidak akan mendapatkan jalan

(untuk memberi pefunjulr) bagin5n. Mereka ingin agar l<amu

menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, sehingga

kamu menjadi sama (dengan mereka). Janganlah kamu jadikan

dart anbra mereka sebagai teman-teman(mu), sebelum mereka

berpindah pada jalan Alkh. Apabila mereka berpaling, maka

taumnlah mereka dan bunuhlah mereka di mana pun mereka

kamu temulran, dan janganlah kamu jadikan seorang pun di antara

merel<a sebagai teman setia dan penolong, kecuali orang-orang

Wng meminb perlindungan kepada suafu kaum, yang antara

kamu dan kaun ifu telah ada perjanjian (damai) atau orang yang

datang kepadamu sdang hati mereka merasa keberatan untuk

memerangi kamu atau memerangi kaumnya. Sekinnya Allah

menghendaki, niscaya diberikan-Nya kekuasaan kepada mereka

(dalam) menghadapi kamu, maka pastilah mereka memerangimu.

Tetapi jika mereka membiarkan kamu, dan tidak memerangimu

serta menawarkan perdamaian kepadamu (menyerah), maka Allah

tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh)

mereka. Kelak akan kamu dapati (golongan-golongan) yang lain,

yang menginginkan agar mereka hidup aman bersamamu dan

aman (pula) bersama kaumnya. Setiap kali mereka dkjak kembali

kepada fitTah (syidk), mereka pun terjun ke dalamnya. Karena ifu
jika mereka tidak membiarkan kamu dan tidak mau menawarkan
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kepadamu, serta tidak menahan tangan mereka (dari

memerangimu), maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di
mana saja kamu temui, dan merel<alah oftrng Wng Kami beikan
kepadamu alasan Wng nyata (untuk memenngi, menaumn dan

membunuh) merel<a." (Qs. An-Nisaa' [4]:88-91).

Juga diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari, dari Abu Al Walid

Ath-Thayalisi, dari Syu'bah, dari Adiy bin Tsabit, dari Abdullah bin

Yazid, dari Zaid bin Tsabit, dia berkata: Ketika Rasulullah

berangkat menuju gunung Uhud (untuk berperang), ada sejumlah

pasukan yang bersama beliau tiba-tiba berbalik arah meninggalkan

medan pertempuran. Ada dua pendapat dari para sahabat beliau

ketika itu, ada yang mengatakan bahwa orang-orang tersebut

harus diperangi, sedangkan sahabat lainnya mengatakan tidak
perlu diperangi. Lalu turunlah firman Allah &,
GY6r4*Six\ Fr-'*# cfJcl
fr 11 brr)it(,y$-ir"ti't i:5 ";"bi4 ;\',rrr5

w
" Maka mengapa kamu (terpeah) menjadi dua golongan

dalam (menghadapi) orang-orang munafik, padahal Nlah telah

mengembalikan mereka (kepada disebabkan usaha

mereka sendiri? Apakah kamu bermaksud memberi petunjuk
kepada orang tmng telah dibiarkan sesat oleh Allah? Barangsiapa

dibiarkan sesat oleh Allah, kamu tidak akan mendapatkan lakn
(untuk memberi petunjuk) baginya."(Qs. An-Nisaa' [4]: 88).
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Sanad hadits ini shahih. Dan ayat di atas menyebut secara

jelas bahwa mereka termasuk orang-orang yang munafik.

Adapun ayat selanjutnya yang menyebutkan,

't;r{ K6r}* iv;s

W c VrCi eL'.qi "i,;,

i#Ja7r;'rj,Ki

#'3i; 't;ri bg ";\\

x,iMi;w
161; :{M{,

"{t""'a-; t6e4#:t &.$
L;' {; r* "&\'j# {;W rr t; ;t'}x6

tuf iu_i,jt Jy

1J.;7::r,{M 6 fi':*,rnL
$;a eg i?ffi K{;

S'4i it${ii|;G Pi#Y
" Merel<a ingin agar kamu menjadi kafir sebagaimana

mereka telah meniadi ka{ir, sehingga kamu meniadi sama

(dengan mereka). Janganlah kamu iadikan dai mereka sebagai

teman-teman(mu), sebelum mereka berpindah pada iakn Allah.

Apabila mereka berpaling, maka tawanlah mereka dan bunuhlah

mereka di mana pun mereka kamu temukan, dan ianganlah kamu

jadikan seorang pun di antara mereka sebagai teman setia dan

penolong, kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada

suafu kaum, yang antara kamu dan kaum ifu telah ada perianiian
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(damai) atau orang yang datang kepadamu sdang hati mereka

merasa keberatan untuk memerangi kamu atau memerangi
kaumnya. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya diberikan-Nya

kekuasaan kepada mereka (dalam) menghadapi kamu, maka
pastilah mereka memerangimu. Tetapi jika mereka membiarkan

kamu, dan tidak memerangimu serta menawarkan perdamaian

kepadamu (menyerah), maka Allah tidak memberi jalan bagimu
(unfuk menawan dan membunuh) mereka." (Qs. An-Nisaa' [4]t
89-90).

Biga jadi ada yang berpikir bahwa yang dimaksud ayat

tersebut masih terkait dengan orang-orang munafik, karena

memang ihrlah yang paling mudah terlihat, kalau saja pada ayat itu
tidak disebutkan firman Allah,

Vi,W J- Vrq {}r,.qj "&b# i6
"Janganlah kamu jadikan dari antara mereka sebagai

teman-teman(mu), sebelum mereka berhijrah ke jalan Allah." (Qs.

An-Nisaa' [4]:89).

Kalimat ini menjelaskan dengan sangat gamblang bahwa

ayat tersebut merupakan hukum yang berbeda unfuk kaum yang

lain dengan hukum sebelumnya yang menjelaskan tentang orang-

orang munafik, karena ayat tersebut pastilah menunjuk pada

penduduk kota Madinah, sedangkan penduduk kota Madinah tidak

berkewajiban unh-rk berhijrah, melainkan bahkan menjadi tempat
yang dijadikan hrjuan unhrk berhijrah.
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Jika sudah demikian, maka yang menjadi hukum untuk

ayat-ayat tersebut secara keseluruhan merujuk pada orang-orang

kafir yang belum beriman, mereka mengaku-ngaku telah beriman

namun tidak mau berhijrah. Dengan demikian maka hukum yang

dapat disimpulkan adalah bahwa orang yang sudah beriman

namun tidak berhijrah maka tidaklah bermanfaat imannya itu, dia

sama saja seperti orang-orang kafir lainnya, hingga dia melakukan

hijrah yang diperintahkan kepadanya, kecuali terhadap mereka

yang memang diperbolehkan untuk tetap tinggal di negerinya,

seperti mereka yang saat itu tengah berada di Habasyah, Bahrain,

dan tempat-tempat lainnya, atau juga orang-orang yang tidak

berdaya.

Sebagaimana disebutkan pada firman Allah &,

" Dan (terhadap) orang-orang yang beriman tetapi belum

berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu

melindungi mereka, sampai mereka berhijrah."(Qs. Al Anfaal [8]'

72],.

Allah & jrrgu berfirman,

,# i'af -fr Lr3$ii i;.;li;
" Dan orang-orang yang beriman, lakiJaki dan perempuan,

sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain." (Qs.

:!,,". . . -,:3j iK (wq= {;w,crJrF rct',4 €) & -i\) w UIY P tYte .,-t. 
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At-Taubah [9]: 7L). Dengan adanya ayat ini maka hubungan unhrk

saling memberi pertolongan antara kita dengan mereka sudah

terpuhrs, karena mereka bukan lagi orang-orang yang beriman.

Allah & j,rgu berfirman,

tJe -8 
A\}G 6 -,;y Krrrt tr&; i,jil,

fJ6"d{rt A'u};^r* k
b

t, /:.lz.r/.-//
:ryocr1') r\(*

'bi,'+S;'i {rIK {1

'#;1 a$XrA

" S*ungguhnya orang-orang yang dicabut nyawan5m oleh

malaikat dalam keadaan menzhalimi sendiri, mereka (para

malaikat) bertanya, 'Bagaimana kamu ini?' Mereka menjawab,

'Kami orang-oftng tnng tertindas di bumi (Makkah)'. Mereka (para

malaikat) bertan5n, 'Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga l<amu

dapat berhijrah (berpindah-pindah) di bumi itu?'Maka orang-orang

itu tempahya di Neraka Jahanam, dan (Jahanam) itu seburuk-

buruk tempat kembali, kecuali mereka yang turtindas baik laki-laki

atau perempuan dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak

mengetahui jalan (untuk berhijrah);' (Qs. An-Nisaa' l41t 97-98).

Jika mereka katakan, bahwa yang dimaksud dengan firman

Allah ";i ,* O Wq. # " sebelum mereka berhijrah ke jalan

Allah." (Qs. An-Nisaa' [4]: 89), adalah, hingga mereka berjihad

bersamamu di jalan Allah. Berkebalikan dengan perbuatan mereka
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saat mereka meninggalkan kaum muslimin yang lain di gunung

Uhud karena tidak mau berjihad.

Dengan memaknainya seperti ifu, maka mereka

menjadikan ayat-ayat tersebut (yakni surah An-Nisaa' ayat 88-91)

semuanya tentang orang-orang munafik yang berpaling dari

perang Uhud.

Kami katakan, bisa saja dimaknai seperti itu, tapi pada ayat

itu disebutkan $Sg + ,JJ5i6 $t:tfr "Maka taownlah

mereka dan bunuhlah mereka di mana pun mereka kamu

temukan." (Qs. An-Nisaa' [4]:89), beritahukanlah kepada kami,

apakah Nabi S melakukan hal itu dan membunuh semua orang

yang berpaling dari perang Uhud dimanapun beliau mendapati

mereka? Apakah beliau menawan mereka?

Jika mereka jawab iya, Nabi @ memang melakukan hal itu,

berarti mereka telah berdusta dengan dusta yang sangat nyata,

karena tidak seorang pun meragukan bahwa Nabi $ sama sekali

tidak membunuh satu pun dari mereka dan tidak pula melakukan

penawanan.

Jika mereka jawab tidak, Nabi .s tidak melakukannya dan

begifu juga orang-orang beriman lainnya, maka kami katakan,

memang benar demikian, tapi apakah itu artinya ketika

Allah $ memerintahkan unfuk membunuh orang-orang yang

berpaling dari perang Uhud beliau tidak melakukannya? Padahal

tidak diperbolehkan bagi seorang muslim turtuk berpikir bahwa

Nabi $ melanggar perintah langsung dari Tuhannya, karena

meyakini hal itu sama saja dengan kekufuran.
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Jika mereka katakan bahwa orang-orang ihr Udak

berpaling, karena mereka telah bertobat dan kembali ke gunung

Uhud unh-rk berjihad dengan orang-orang beriman lainnya. Kami

katakan, jika demikian maka tenhrlah lebel kemunafikan telah

gugur dari mereka, dan terbantahkan hujjah mereka pada ayat ini

secara keselunrhan yang menyatakan bahwa Nabi $ mengenal

orang-orang yang munafik.

Bahkan pada firman Allah S disebutkan,

i{M#

t'x; ";'e14 #, ifi. pi Jvl'M i,it { y

x'i i6 i; w \1s: i {M 6 i3,*, i e;

ri;:1; #;a eg i?fiiii, K$
s'*i;tKs\J46 Pi#y

"Kecuali omngorang yang meminb perlindungan kepada

suafu kaum, yang anbra kamu dan kaum ifu tekh ada perjanjian

(damai) atau orang Wng datang kepadamu sedang hati mereka

merasa keberatan unfuk memerangi kamu atau memerangi

kaumnya. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya diberikan-N5n

kekuasaan kepada mereka (dalam) menghadapi kamu, maka

pastilah mereka memerangimu. Tetapi jika mereka membiarkan

kamu, dan tidak memerangimu serta menawarkan perdamaian

kepadamu (menyerah), maka Nlah tidak membei jalan bagimu

(untuk menawan dan membunuh) mereka."(Qs. An-Nisaa' [4]:89-

90), ayat ini merupakan penjelasan yang gamblang bahwa mereka

@l - AtMuhalla



$tff.G &\ #ytltls:{e---fi#5a E9

tidak berasal dari suku Aus ataupun l(hazraj, karena kedua kaum

tersebut bukanlah kaum yang berperang melawan Nabi $, dan

bukan juga kaum yang dinisba&an kepada mereka perjanjian

damai bersama Nabi S. Lalu dinyatakan pada akhir ayat ini,

w;*K
" Tetapi iika mereka membiarkan kamu, dan tidak

memerangimu serta menawarkan perdarnaian kepadamu

(menyerah), maka Allah tidak memberi ialan bagimu (untuk

menawan dan membunuh) mereka," ini artinya mereka juga bukan

berasal dari golongan Anshar, bukan berasal dari golongan

munafik, melainkan berasal dari orang-orang kafir yang nyata

kekafirannya.

Kecuali, jika mereka katakan, bahwa firman Allah, ir-$i Jy

te| 
#:t # i' Jtritl4 " Kecuali orang-orang yang meminta

perlindungan kepada suatu kaum, yang antara kamu dan kaum ifu
telah ada pe$anjian (damai)," ini merupakan pengecualian untuk

ayat setelatrnya, yaitu pada firman Allah, (r;^:.'os7{df Kelak akan

kamu dapati (golongan-golongan) yang lain."

Namun bagaimanapun, lebel kemunafikan orang-orang

tersebut telah gugur dari mereka jika dimaknai seperti itu.
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Jika mereka katakan, apabila keadaannya seperti yang

kalian sampaikan, bahwa yang dimaksud pada firman Allah &, t'ii

7r; Si'k W K3;]* j " Mereka ingin agar kamu meniadi kafir

mereka telah menjadi kafir, sehingga kamu meniadi

satna (dengan mereka).." adalah hanya orang-orang kafir yang

berbeda dengan orang-orang munafik yang disebutkan pada ayat

sebelumnya, maka cukuplah kiranya Allah S menyebut mereka

yang kembali (berpaling dari perang Uhud) itu sebagai orang-orang

yang munafik. Dan dengan demikian mereka menjadi orang-orang

yang dikenali kemunaftkannya?

Kami katakan, sebagaimana kami sampaikan sebelumnya

bahwa kemunafikan itu ada dua macam;

Pertama adalah mereka yang memperliha&an keimanan

dan menyimpan kekufuran dalam hati mereka.

Kedua adalah hal yang berbeda dari apa yang ada di

dalam hati mereka, selain hal yang berkaitan dengan agama, dan

mereka yang termasuk dalam kelompok kedua ini tidak bisa

dikatakan orang kafir-

Sebagaimana diriwayatkan, dari hnu Umar, bahwa pemah

ada seseorang berkata kepadanya: Kami pemah mendapati

seorang imam yang menetapkan sesuafu, namun kami melihatrya

sebagai kebohongan, apakah kami boleh menyimpannya saja

tanpa menyingkapkannya? lalu hnu Umar menjawab, "Kami,

para sahabat Rasulullah S, menganggap hal ifu sebagai sebuah

kemunafikan, namun kami tidak tahu kalian menganggap hal itu

sebagai apa."
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Dan kami telah sampaikan sebelumnya sabda Nabi S yang

mengatakan, 'Ada tiga ciri yang iika dimiliki seseorang berarti dia

adalah seorang munafik yang murni, meskipun dia mendirikan

shalat, mengerjakan puasa, dan mengatakan bahwa dia seorang

muslim. "

Jika keadaarmya sudah seperti itu, maka tidak bisa kita

tetapkan mereka sebagai orang kafir yang bukan muslim, kecuali

ada datil yang menetapkan demikian. Kita hanya bisa menyebut

mereka dengan sebutan yang ditetapkan oleh Allah S, baik itu

dengan sebutan munafik, sesat, ataupun tidak mendapat hidayah,

kita tidak melebihkannya atas sebutan yang sudah ditetapkan

Allah ,S dengan ide kita sendiri.

Semoga Allah selalu memberi petunjuk-Nya.

Allah @ berfirman,

l'$ i$i 7''-, (r;*i'u*.fi gi oe r$5 6${Jl

"griyi,l .#AH4;{5i5 (,;;tai
V;4'6;i;|t ffi$i,t+?;;l-s Upr< ii *:;

'u3*r't5( @ rJ (:1s "e'",J, i,i,)fi( ;i.

)r/
ew AlS 6t {sy tg-

eoz

=)*il i,t-

{,( o$ {rir:;;i irni

,r)U

W,f*e6-,KG
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,-*Sit {,(og"& X etr}C;i';U€J

w:A'J;'u;,Kx-i,jli 54. Ji "4K]!(, H5 F4
V6 ${:;&S'rfi ii'b&^A i $iJi3l@ V
$y'Kt 5r*itr5 ,;"tri'bri(; JtK \-;\i i$i;\ 3L

c

;,'t,1i^ i)L*t "X:t^ JLl ,lft 6.'{i.:e @ f.t
ir3;, 7 1 f,t; t5\ W@ j#,{'r4 ;x, {i,\,F-

;\V*1 6'o'i5'w.4\ ei &LxS -",;&\

$KLY""hAL
IiE O"5\ {g G} W"A G J1 ,6r G
'{ 14 fr iy ;#-: i#s friu, t}G;:r, i;:t;\,

A; rA USX,ii ri,ijli ?r-w35i
" Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan
mendapat siksaan yang pedih,(yaifu) orang-orang yang menjadikan
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orang-orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orzng-

onng muhnin. Apakah mereka menari kekuatan di sisi onng
kafir itu? Ketahuilah bahwa semua kekuatan itu milik Allah. Dan

sungguh, Allah telah menurunkan (ketentuan) bagimu di dalam

Kitab (Al Qur'an) bahwa apabila kamu mendengar ayat-a3mt Allah

diingkari dan diperolok-olol<kan (oleh oftng-orang kaftr), maka

janganlah kamu duduk bersama mereka, sebelun merel<a

memasuki pembicaraan yang lain. Karena (kalau tebp dudt*
dengan mereka), tenfulah kamu serupa dengan merel<a. Sunggfi,

Allah akan mengumpulkan semua orang-oftng munafik dan onng:

orang kafrr di Neraka Jahanam, (yaitu) orang yang menunggu-

nunggu (peristiotn) yang akan terjadi pada dirimu. Apabila l<amu

mendapat kemenangan dari Allah mereka berkab, 'Bukanlcah

kami (furut berperang) bersama kamu?' Dan jika orang l<afir

mendapat bagian, merel<a berkata, 'Bukankah kami ftnut

memenangkanmu, dan membela kamu dari orang mul<rnin?'Maka

Allah akan memberi kepufusan di antara kamu pada Hari Kiarnat.

Allah frdak akan memberi lalun kepada orang kafir untuk

mengalahkan orcng-orang beriman. Sesungguhnya oftng munaftk

itu hendak menipu Allah, tetapi Allah-lah yang menipu merel<a

Apabila mereka berdiri unfuk shalat, mereka lakul<an dangan

malas. Mereka bermaksud ria (ingin dipuji) di hadapan manusia.

Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sel<ali. Merel<a

dalam keadaan ragu anbra yang demikian (iman atau kafir), tidak

termasuk kepada golongan ini (orang beriman) dan tidak (Wla)

kepada golongan itu (orang kafir). Bamngsiapa dibiarkan wt
oleh Allah, maka kamu tidak akan mendapatlan ialan fintuk
memberi petunjuk) baginya. Wahai orang-orang yang bqiman!
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Janganlah kamu menjadil<an orang-oftng kafir sebagai pemimpin
selain dari orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin membei
alasan Wng plas bagi Nlah (untuk menghukummu)? Sungguh,

orzng-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling
bawah dari neraka. Dan kamu tidak akan mendapat seorang
penolong pun bagi mereka. Kecuali orang-orang yang bertobat
dan memperbaiki diri dan tegah pada (agama) Altah
dan dengan fulus ikhlas (menjalanlan) agama mereka karena
Allah. Maka mereka ifu bersamasama orang-orang yang beiman
dan kelak Allah akan memberikan pahala gng besar kepada
orang-orang yang beiman." (Qs. An-Nisaa' [4]: 138-146).

Abu Muhammad berkata: Kemunafikan pada orang-
orang munafik yang dimaksud pada ayat-ayat ini adalah sama

dengan kekufuran yang disembunyikan. Dan sesuai dengan
keterangan dari ayat di atas, mereka dalam keadaan ragu, tidak
sepenuhnya bersama orang-orang beriman dan tidak pula
sepenuhnya dengan orang-orang yang kafir secara nyata, mereka
akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam, bahkan mereka
akan mendapatkan hukuman yang lebih berat dari orang-orang

kafir dan ditempatkan di neraka bagian paling bawah.

Namun, tidak ada keterangan dari semua ayat tersebut
bahwa Nabi $ mengenal orang-orang munafik secara spesifik dan

dapat mengidentifikasi kemunafikan mereka. oleh karena itu tidak
ada hujjah pada ayat ini untuk mereka yang mengklaim bahwa
beliau mengenal mereka secara spesifik dan mengetahui
kemunafikan mereka.
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Jika sudah terbukti demikian, maka orang-orang munafik

yang disebutkan pada firman Allah,

"A 4Jr'.61 'o,Ff'Ii l"r1\ 4iory$l't-
gu, \/G;g \;5-*) 1i.6 3.5i tr y @ q;

,?g- $1"3 "(*3j1 -{ 64 li * ;6-: i6S
t+;fA'u-wSXiXl

" Sungguh, orang-orarlg munafik ifu (ditempatkan) pada

tingkatan tnng paling baowh dari neraka. Dan kamu tidak akan

mendapat seorang penolong pun bagi mereka- Kecuali orang-

orang yang bertobat dan memperbaiki dii dan teguh

pada (agama) Allah dan dengan tulus il<hlas (menjalankan) agama

mereka karena Allah. Maka mereka itu bersama-sama orang-orang

Wng beriman dan kelak Allah akan memberikan pahala jnng besar

kepada orang-orang yang beiman." (Qs. An-Nisaa' [4]: 145-146),

harus diterima tobatnya jika mereka bertobat dan memperlihatkan

penyesalan serta menyatakan keimanan dengan sungguh-sungguh.

Setelah itu maka hukum kemunafikan telah terhapus dari diri

mereka secara keseluruhan selama mereka hidup di dunia, dan

tinggallah urusan di dalam hati mereka diserahkan kepada

Allah &.

Ayat berikut ini juga sama seperti ayat-ayat lain, yakni tidak

ada keterangan apapun bahwa Nabi $ mengenal orang-orang

munafik secara spesifik dan mengetahui kemunafikan mereka.
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Allah S berfirman,

;ix.;x;5 -6('3tG;r{\'\'3r{ { $,(- ;5i vfu-

;;rrt e;4{ 'iit it e r,g'& $;JtViqj
'bJ;i-6.5&*-Y; e,# \r"{,i.#t @ i*i:i
-e)i.2 U / X #t'6,; 6'i,i ;,::rrfa€;,; 6 GA

,ji |fij @ e$ 6 e l,?J -u, i!; t;?4
IL; "g ;#y 6 ii, *uu,i,St rji ;{'et yir..

t#Lifu'*a"rtG
" Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu

menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(mu);

mereka safu sama lain saling melindungi. Barangsiapa di antara

kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya

dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak membei
pefunjuk kepada orang-orang yang zhalim. Maka kamu akan

melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit segera mendekati

mereka (Yahudi dan Nasranf, seraya berkata, 'Kami takut akan

mendapt bencana'. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan

kemenangan (kepada Rasul-Nya), atau suafu kepufusan dari sisi-

Nya, sehingga mereka menjadi menyaal terhadap apa tmng
mereka rahasiakan dalam diri mereka. Dan orang-orang yang
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beiman akan berkata, 'Inikah orang yang bersumpah secara

sungguh-sungguh dengan (nama) Alkh, bahwa mereka benar'

benar beserta kamu?' Segala amal mereka meniadi sia'sia,

sehingga mereka menjadi orang Wng rugi." (Qs. Al Maa'idah [5]:

51-53).

Abu Muhammad berkata: Pada ayat-ayat ini Allah

memberitahukan tentang suaht kaum yang bergegas meminta

tolong kepada orang-orang kafir karena takut tertimpa musibah,

dan Allah & j,rgu memberitahukan tentang orang-orang beriman

yang berkata kepada orang-orang kafir, " Inikah orang yang

secara sungguh-sungguh dengan (nama) Allah, bahwa

mereka benar-benar beserta kamu?' (Qs. Al Maa'idah [5]:53),

maksudnya "mereka" di sini adalah orang-orang yang bergegas

kepada orang-orang kafir tersebut.

[-alu Allah menyatakan bahwa " Segala amal mereka

menjadi sia-sia, sehingga mereka meniadi orang yang tu9i,"

kalimat ini tidak bermakna lain kecuali pemberitahuan tentang

suatu kaum yang tidak sungkan memperlihatkan kecondongan

mereka kepada orang-orang kafir, maka mereka itulah yang tersia-

siakan segala amal perbuatannya dan menjadi bagian dari orang-

orang kafir. Orang-orang seperti ini tenhr saja sebagian besamya

diketahui dan dikenali.

Namun meski demikian, Allah memfirmankan, "sehingga

mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan

dalam diri mereka." Ini adalah keterangan bahwa mereka

menyesali atas apa yang sudah mereka lakukan itu, dan pintu
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tobat terbuka bagi mereka sebagaimana disebutkan pada ayat

sebelumnya.

Semoga AUah selalu memberi petunjuk-Nya.

Allah S berfirman,

,u iri^;; €;* $';f .a,3#3

W-x#;r:
" Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan unfuk

menghadapi mereka dengan kekuatan Wng kamu miliki dan dari

pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah,

musuhmu dan orzng-orang selain mqel<a yang kamu frdak

mengetahuinya; tetapi Allah mengetahuiryn " (Qs. Al Anfaal [8]:

60).

Abu Muhammad berkata: Ayat ini tentu saja berkaitan

dengan orang-orang munafik. Dan pada ayat ini Allah menegaskan

bahwa kaum muslimin tidak mengenali mereka, termasuk juga

Nabi S yang menjadi bagian dari kaum muslimin, beliau pun tidak

mengenali mereka.

Allah S berfirman,
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;x git 5 aAq E:i -L< &, 5t fi 6 tX6
l-

<rAa
" sekiran3n (vang kamu serukan kepada -; ada

keuntungan Wng mudah diperoleh dan perialanan gng tidak

sebempa jauh, niscajn mereka mengikutimu, tetapi tempat yang

dituju itu tqasa sangat jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah

dengan (nama) Allah, 'Jikalau kami sanggap niscaya kami

berangkat bersamamu'. Mereka membinasakan dii sendii dan

Allah mengebhui bahun mqel<a benar-benar orang-orang yang

berdusta. Allah memaafkanmu (Muhammad). Mengapa engkau

memberi izin kepada mereka (untuk tidak pergi berperang),

sebelum plas bagimu oftng-omng tnng benar-benar herhalangan)

dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta?

Orang-orang yang beiman kepada Allah dan Hai Kemudian,

tidak akan meminta izin (tidak ikut) kepadamu untuk berjihad

dengan harta dan jium mereka. Allah mengetahui orang-orang yang

bertakwa. Saungguhnya tnng akan meminta izin kepadamu

(Muhammad), hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada

Allah dan Hari Kemudian, dan hati mereka ragu, karena itu

mereka selalu bimbang dalam keraguan. Dan iika mereka mau

berangkat, niscaya mereka menyiapkan persiapan unfuk

keberangkatan itu, tetapi Allah tidak menyl<ai kebemngkaan

muel<a, maka Dia melemahkan keinginan mereka, dan dikatakan

(kepada mereka), 'Tinggallah lamu bersama oftng-orang yang

tinggal ifu'. Jika (mereka berangkat bersamamu), niscaya mereka

tidak akan menambah (kekuatan)mu, malah hanya akan membuat
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kekacauan, dan mereka tenfu bergegas maiu ke depan di celah-

celah barisanmu unfuk mengadakan kekacauan (di baisanmu);

sedang di antara kamu ada orang-orang tnng sangat suka

mendengarkan (perkaban) mereka. Allah mengetahui orang-orang

yang zhalim. Sunggwh, sebelum ifu mereka memang sudah

beruaha membuat kel<acauan dan mengafur berbagai macam tipu

daya bagimu (memutarbalikkan hingga datanglah

kebenann (pertolongan Allah), dan menanglah un$an (agama)

Allah, padahal mereka tidak menykairyn" (Qs. At-Taubah [9]:

42-481.

Abu Muhammad berkata: Pada ayat pertama tidak ada

keterangan lain kecuali bahwa mereka bersumpah palsu dan

sengaja melakukannya, padahal mereka telah membinasakan diri

mereka sendiri akibat berbuat demikian. Dan itu adalah sifat dari

setiap pelaku dosa dalam perbuatan maksiat mereka.

Lalu pada ayat selanjutnya adalah tentang kecaman dari

Allah terhadap Rasul-Nya karena telah memberi izin kepada orang-

orang yang tidak mau ikut berjihad itu.

Adapun firman Allah selanjutnya,

*$i ;46 $\, Ohi; r$i 3i +u. *
[3] @'4i]5\r+ ti'V "Gfr 44 \,i4,4 J
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" Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari
Kemudian, tidak akan meminta izin (fidak ikut) kepadamu untuk
berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Allah mengetahui oftng-
orang yang bertakwa. Sesungguhn5n JEng akan meminta izin
kepadamu (Muhammad), hanyalah orang-orang yang frdak

beriman kepada Allah dan Hari Kemudian, dan hati mereka ragu,

karena ifu mereka selalu bimbang dalam keraguan." Ini merupakan

awal kalimat baru yang terpisah dari sebelumnya, karena

menggunakan lafazh istiqbal (fiil mudhari/future tensQ tidak bisa

dimaknai yang lain kecuali ada dalil Al Qur'an, hadits atau ijma'
yang menerangkan demikian.

Tidak ada perbedaan pendapat mengenai waktu
dihrrunkannya ayat ini, yaitu setelah terjadinya perang Tabuk, dan
tidak ada perang yang diikuti oleh Nabi 6$ setelah peperangan

Tabuk. Namun kita dapat pastikan bahwa jika ada perang lain
yang beliau jalani setelah perang Tabuk dan setelah diturunkannya

ayat ini, lalu ada sekelompok orang meminta izin kepada beliau

untuk tidak ikut berperang tanpa alasan yang dibenarkan, maka

tenfulah mereka ifu termasuk orang-orang yang selalu dalam

kebimbangan di dalam hatinya, dan termasuk orang-orang yang

kafir terhadap Allah dan Hari Akhir.
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Oleh karena itu, ayat ini tidak bisa dijadikan hujjah unhrk
pendapat mereka (bahwa Nabi $ mengenal orang-oremg

munafik).

Kemudian, unfuk ayat selanjut5ra sampai akhir,

;r4 1:LfrvC*AAiV6
trs

K"ri#i
#t1;i'Ai

{LLijaiy; {t?${nvc
L& Kt5

&z,)l
ft^ i;*^ ": K;, '^'i{ ,r/ < 1"?x-

<i V:3' JJ o.'^3)irj1: #
<,;,,u fr ,fr 5'A5 &rt r",< &; rht

"Dan jil<a merel<a mau bmngkat, nisa5n mereka

menyiapkan perciapan unfuk kebenngkabn ifu, tebpi Allah frdak

menyul<ai kebenngl<abn maela, mal<a Dia melemahkan keinginan

mereka, dan dil<atal<an (kepada merel<a), 'Tinggallah l<amu fuema
onngoftng tnng tinggal ifu'. Jika (muel<a benngl<at bercamarnu),

nisca5a merel<a frdak akan menanbh (ke*uaAn)mu, malah hanp
al<an membuat keka@uan, dan mereka tentu bergegas maju ke
depan di celah-cekh barianmu unfuk mengadakan kel<acauan (di

barisanmu); sdang di anbra kanu ada orang-omng Wng sangat

sul<a mendengail<an (pql<aban) merel<a. Nlah mengebhui omng-

orang tnng zhalim. Sunggh, sebelum ifu mqel<a memang sLdah
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berusaha membuat kekacauan dan mengafur berbagai maam tipu
daya bagimu (memutarbalikkan percoakn), hingga datanglah

kebenaran (pertolongan Allah), dan menanglah un$an (agama)

Allah, padahal mereka tidak menykainga." (Qs. At-Taubah [9]:
4648l,.

Ini merupakan informasi tentang apa yang dimaksud

keikutsertaan mereka dan tentang perbuatan dosa yang mereka

lakukan. Namun tidak ada keterangan png menunjukkan bahwa

mereka termasuk orang-orang kafir, meskipun mereka dapat

dikenali secara spesifik.

Semoga Allah selalu memberi pehrnjuk-Nya.

Allah $ berfirman,

,4T Oi1 rrf,l; 4 b:is 3fu- # #3

34'$ il7:'

@ 6h:v,ir+5 *a 5b1lz"
i#<e; ob

bn ,,)Z 4. z.
rjts azb

u $ -r3'fr

A# oL

'r3 \J;d-

6;;
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"Dan di anhra mereka ada onng yang berkab, 'Berilah

aku izin (frdak Wrgt berpennd dan engkau
(Muhammad) menjadikan aku terjuumus ke dalam fitmh'.
Ketahuilah, bahum mqeka telah terjerunus ke hlarn finah. Dan
sungguh, Jahanam meliputi oftng-oftng tnng l<afir. Jil<a engkau

Muhammad) madapt kebaikan, merel<a frdak senang; tebpi jila
engkau ditimp benana, mereka bed<ah, Sungguh, sejak sernula

kami telah berhati-hat (frdak peryi berpenngf, dan mqel<a
berpaling dengan (praaan) gernbira." (Qs. At-Taubah t9l' 49-50).

Abu Muhammad berkata: Ada lnng mengatakan

bahwa ayat ini difurunkan terkait Hurr bin Qais, natnun riwayat itu
tidak bersanad dan sarna sekali tidak dapat dijadikan sandaran.

Ayat ini pastinya terkait peperangan dan seseorang yang meminta
lz:r:. untuk tdak ikut berperang. Namun pada apt ini tdak
diterangkan bahwa orang tersebut menjadi kafir karena

perbuatannya ifu, dia hanya dianggap telah bertuat dosa dan

menentang perintah Allah. Dan tenfu saja, "Jahanam meliptti
orcng-oftng gng l<afin" Yakni, dipenuhi.

Adapun orang-oftmg yang dimaksud bahwa jilta Nabi

tertimpa keburukan atau musibah, maka mereka akan pergi

dengan perasaan gembira, atau jika beliau mendapatkan kebaikan

maka hal ifu akan menSpkiti hati mereka, maka mereka pastilah

orang-orang yiang kafir, narnun pada a3nt di atas tidak ada

keterangan bahua orang yang meminta izin kepada Nabi termasuk

di antara onmg-orang kafir tersebut, dan pada a5rat di atas juga

tidak tendapat keterangan bahwa beliau mengenal mereka atau
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mengetahui kemunafikan di dalam hati mereka. Maka ayat ini

tidak dapat dijadikan hujjah untuk pendapat mereka (bahwa Nabi

mengenal orang-orang munafik secara spesifik).

Allah S berftrman,

FL"fu sfr.J ctr ii6 liw5 I

YI-
n -N) /zzt12in

T;'#sKii6'

;e 3fr 6;i:,i Ys @ 1*;(-; ;..2-
i;Y, {i -A_{"; i'r,bi'L ;{rt
'r;rg "€' $ yl,iil; $' L g' J y',54:i

& Ax, L_)-rsy!3ltr 7; ",13\^ i# fi
t?{fr #,#i$tri ;C:t c V

(rffi-
"I{atakanlah Muhammad),'Infakkanlah hartamu baik dengan

sul<arela maupun dengan terpaksa, namun (infakmu) ddak akan

diteima. Saungguhntn kamu adalah oftng-oning tnng fasik'.

Dan 5nng menghalang-halangi infak merela untuk diturtma adalah

karena merel<a lafir (ingkar) kepada Allah dan Rasul-N1n dan

mereka tidak melakanakan shalat, melainl<an dengan malas dan

@l - AtMuhatla

@



tidak (pula) menginfal*an (harb) mere,la, melainkan dengan nsa
enggan (terpaksa). Maka hara dan anak-anak merel<a

membuatnu kagum. Sesungguhn5,a makud Allah dengan ifu
adalah untuk menyil<sa mereka dalam kehidupan dunia dan kelak
akan mati dalam kadaan kafir. Dan merel<a (onng-orang munafrk)

bersumpah dengan (nama) Allah, bahun sesungguhn5a merel<a

termasuk golonganmu; namun mereka bukanlah dari golonganmu,

tetapi mereka orang-omng Wng sangat Akut (kepdamu)." (Qs.

AtrTaubah [9]: 5]55).

Abu Muhammad berkata: Orang-orang 1;ang dimaksud
pada ayat ini tentu saja oftrng-oftmg kafir (murtad) lnng
berpenampilan Islam (munafik), narnun pada ayat ini tidak ada
keterangan bahwa Nabi S mengenali mereka secara spesifik, dan

tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu. ASnt ini hanya memberi
gambaran tentang orang-orang munafik tersebut dengan sifat

buruk lrang menonjol dibandingkan yang lain.

ndak pula pada firman Allah, "Maka janganlah harb dan

anak-anak merel<a membuatnu kagwn," keterangan ini fldak
dapat dijadikan hujjah bahwa Nabi $ mengenal oremg !/ang
dimaksud secara spesifik, karena banyak sekali para sahabat dari

kalangan Anshar yang memiliki harta berlimpah dan anak yang

banyak, seperti Saad bin Ubadah, Abu Thalhah, dan juga yang

lainnSn.

Maka dapat dikatakan bahwa ayat ini bersifat urnurn,

mencakup para sahabat ataupun kaum munafik. Oleh karena itu
Allah memerintahkan kepada Nabi-Nya untuk tidak terlalu kagum
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terhadap harta dan anak-anak mereka, secara umum, karena Allah

hendak menghukum orang-orang munafik di antara mereka akibat

harta dan kehrrunan mereka, lalu mati dalam keadaan kafir.

Semoga Allah selalu memberi petunjuk-Nya.

Allah S berfirman,

V) t;r\,LA i,g *sAt O ig J &u
V3 ;i1 t, @ o,s*. i 6tWV4 tl A
a{$ q3-K. xl G, " ; 1}6, A;; {i'l H*r;\i

5*i6\Ju$yS;;4tfr
" Dan di antan mereka ada 5nng mencelamu tenbng

(pembagiarl sdelah (aka|; jika mereka diberi bagian, mereka

bercenang hati, dan jika merel<a frdak diberi bagian, tiba-tiba

merela manh. Dan sekinrya mereka benar-benar idha dengan

apa tnng diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasul-N3m, dan

balab, 'Cukuplah Allah bagi l<ami, Allah dan Rasul-Njm akan

mernfurikan kepada kami sebagian dart karunia-N3n.

Saungguhntra kami oftngiorang yang berharap kepada Allah'."
(Qs. At-Taubah [9]: 58-59).
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Abu Muhammad berkata: Tidak ada keterangan, baik

tersurat atau tersirat, pada ayat-ayat ini bahwa orang yang

melakukan hal itu dianggap sudah menjadi kafir (murtad), tapi
perbuatan ifu termasuk dalam perbuatan maksiat dan dosa.

Allah S berfirman,

ftl S t:"1'; <r]Fj'{ai (,}ii65i W
'--Ni7r3<r-,*rLlrij;'\L.L-'HF

@ "J Atar ? ;fr J;r'oii';r-$V "K" rfrr:"

J 3,^;;5K\3 "P;:t'5t ;;t.5;&
;; ,LSY;16-'$ @ <r-9|t\\U olirii
-AysW1* &r'r6fr,ge 5,fir i{ *G,

*Xiei4Jx
" Dan di anbra merel<a (orang munafil<) ada orang-orang

yang menyakiti hati Nabi (Muhammad) dan mengatakan, 'Nabi

mempercaSai semua aF yang didengarnya'. I<abkanlah, 'Dia

mempercayai setnua tang baik bagi katnu, dia beiman kepa&
Allah, metnpercayai orang-orang mukmin, dan merladi rahmat
bagi orangorang yang beriman di antan lamu'. Dan orangorang

tnng menyakiti Rasulullah akan mendapat azab yang pdih.
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Mereka bersumpah kepadanu dengan (nama) Allah untuk

menyenangkan kamu, padahal Allah dan Rasul-Nya lebih pantas

mereka menari keridhaan-Ng jika mereka orang mukmin.

Tidakkah mereka (omng munafik) mengetahui bahwa banngsiapa

menentang Allah dan Rasul-Nya, maka saungguhnim Neraka

Jahanamlah baginjn, dia kekal di dalamrym. Itulah kehinaan yang

besar." (Qs. At-Taubah [9]' 51-63).

Abu Muhammad berkata: Pada ayat ini juga tidak ada

bahwa termasuk orcmg kafir bagi mereka yang

mengatakan Nabi $ mempercayai semua yang didengamya. Tapi

jika ada orang lang masih berkata seperti itu dan menpkiti hati

Rasulullah $ setelah diturunkannya larangan di atas, maka dia

termasuk oftrng 3nng kafir. Dan sr-nrgguh orang lrang menentang

Allah dan Rasr:FNya, pastilah dia akan dimasukkan ke dalam

N€raka Jahannam, dan kekal di dalamnya.

Dalam sebuah riwayat hadits disebutkan, bahwa Umar

pemah berkata kepada Rasulullah #i, "Wahai Rasulullah, demi

Allah $mgguh engkau adalah oreng yang paling aku cintai

dibandirEkan siapapun di muka bumi, kecuali diriku sendiri." Lalu

Rasululhh $ menjelaskan kepada Umar, yang intinya adalah,

seseorang tidak dianggap beriman hingga beliau lebih dicintai oleh

orang tersebut sekalipun dibandingkan dirinSa sendiri. lalu Umar

berkata, "Jika demikian, sekarang engkau adalah orang yang

paling aku cintai dibanding siapapr.rn di muka bumi, termasuk

diriku sendiri."

@l - AlMuhalla

'l-



Abu Muhammad berkata: Tidak diperkenankan bagi
siapapun untuk kembali menyakiti hati Rasulullah S atau

menentang beliau setelah mengetahui firman Allah yang

diturunkan mengenai hal itu. Apabila ada yang masih

melakukannya maka dia sudah bisa dianggap kafir karenan5a.

ndak ada peltedaan pendapat mengenai, jika seseorang

sudah masuk agama Islam namun dia belum mengetahui tentang

syariat Islam lalu dia meyakini bahwa khamer ihr hukumnya halal,

atau tidak ada keurajiban unfuk melaksanakan shalat, maka dia
tidak dianggap kafir, hingga akhim5ra dia mendapatkan informasi
yang benar, lalu dia masih berbuat demikian, barulah dia dapat

dikatakan kafir, menumt ijma'kaum muslimin.

Hal ini dipertegas dengan adanya firman Allah, j;U 518

<,-wt t3\1 oL:-il 6 3,X;,3 5;,3 iLj;L 57 " M*nk

bersumpah kepadamu dengan (nama) Allah unfuk menyenangkan

kamu, padahal Allah dan Rasul-N5ta lebih pnbs merela mencari
keridhaan-N5a jika mael<a oft,ng mul{rnin," pada ayat ini Allah

menegaskan, bahwa jika mereka termasuk orang-orang beriman

maka mencari keridhaan Allah dan Rasul-Nya menjadi hal yang

harus didahulukan daripada meraih simpati dari siapapun.

Hanya kepada Allah kita meminta pertolongan.

Allah S berfirman,
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#i;;411 i'i3 <;,i5\):tz-
O;'i5 e'Ai':rt SyVFt $' a* cQ
" Orang-orang munafik ifu takut jika difurunkan suafu surah

yang menerangkan ap Snng tercembunyi di dalam hati mereka.

Katakanlah (kepada mereka),'Teruskanlah berolok-olok (terhadap

Allah dan Rasul-Nw)'. Sesungguhrym Allah akan mengungkapkan

apa yang kamu bkuti itu." (Qs. At-Taubah 191: 64).

Abu Muhammad berkata: Pada ayat ini juga tidak

terdapat keterangan bahwa orang-orang munafik itu dikenal secara

spesifik. Oleh karena itu aSnt ini juga tidak dapat dijadikan hujjah

oleh mereka yang berpendapat bahwa orang munafik dikenali oleh

Nabi secara spesifik.

Allah S berfirman,

.?;, C2^ c3y <j{j ;{iU ,45

5i# 7K .45' .A..3 N i;"4s5

# W C fr ,t Krtt:.; ifii'iii i3'i

/*

;t

t3LL-i;\Z{L+r3
" Dan jika kamu tanyal<an kepada mereka, niscaya mereka

akan menjawab, 'Sesungguhnya kami hanw bersenda-gurau dan

@l - AtMuhalla

r
t

t

@



bermain-main saja'. Kabkanlah, Mengapa kepada Allah, dan

a5nt-agbN5m serta Rasul-Njn kamu selalu berolok-olok?' Tidak

perlu katnu merninta maaf, lcarena kanu telah lafir *telah
beriman. Jika IGni mqnafl<an segian dari bmu (<arena telah

tobat), nisaln l{ami akan mengazab golongan 6n"S lain) l<arena

sesunggiuhnta mere,la adalah orzng-onang tang (sela@ betbmt
dosa."(Qs. At-Taubah [9]: 55-65).

Abu Muhamrnad berkata: Tentu saja ayat ini berkaitan

dengan orang-orang yang dikenal, mereka menjadi kufu setelah

beriman, namun pinfu tobat terbuka lebar unfuk mereka-

Mereka semua telah memperlihatkan pertobatan ifu dan

menyesal telah melakukannya, mereka mengakui pertuatan dosa

mereka. Tapi di antam mereka ada yang diterima oleh Allah

tobafurya, karena Allah mengetahui bahwa tobat mereka benar dari

lubuk hati, dan di antara mereka ada juga yang ditolak tobatrya
karena hati mereka tidak ikut bertobat, dan mereka inilah yrang

akan mendapatkan azab dari Allah di akhirat nanti.

Semoga Allah selalu memberi petunjuk-Nya.

Allah & berfirman,

O'fr.W};AA Li{s;6}ifii
AS6#i i-s;s* 6r,,-i rua\
<,r$)i?<44fii 6y'#'ifrW
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" Orang-orang munafik lakilaki dan perempuan, safu

dengan tnng lain adalah (sama), mereka men5ruruh (berbuaf yang

mungkar dan mencegah (perbuatan) Wng makruf dan mereka

menggenggamkan tangan4n Wd. Mereka telah melupakan

kepada Allah, maka Allah melupakan merel<a (pula).

Saungguhny orang-orang munafik ifilah orang-orang yang fasik.

Nlah merf,anjil<an (mengancam) orang-orang munafik lakiJaki dan

perempuan dan orzrng-orang kafir dengan Neraka Jahanam.

Mereka kel<al di dalamnya. Cukuplah (neral<a) itu bagi mereka.

Allah melaknat mereka; dan mereka mendapat azab yang

kel<al;' (Qs. ALTaubah I9l: 67 4Bl.

Abu Muhammad berkata: Ayat ini menggambarkan

sifat umum yang tidak dimaksudkan untuk mengidentifikasi orang-

orang tertentu, dan begifulah sifat yang berlaku unfuk setiap orang

munafik, baik laki-laki maupun perempuan.

Allah $ berfirman,

W)'wiSrt'r(l UI * Utl q$-

tlc (, ;r1, 6jv- @ uri,; ."3 fr, u;6
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" Wahai Nabi! Berjihadlah (melawan) orzng-oftng l<afir dan

orang-omng munafrk, dan bercikap kenskh terhadap mereka.

Tempat mereka adalah Neraka Jahanam. Dan ifulah seburuk-

buruk tempt kembali. Mereka (orang munafik) dengan
(nama) Allah, bahwa merel<a fidak mengatal<an (sauafu tnng
menyakiti Muhammad). Sunggwh, mereka telah mengucapl<an

perkataan kekafinn, dan telah menjadi kaftr setelah Islam, dan

menginginkan apa tnng mereka b'dak dapt menapinya; dan

mereka tidak mencela (Allah dan Rasul-Nyn), sekinng Allah dan

Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-N5n kepada merel<a. Maka
jika mereka bertobat itu adalah lebih baik bagi merel<a, dan jika

mereka berpaling, nisca5m Allah akan mengazab mereka dengan

azab Jnng pdih di dunia dan akhimt; dan mereka frdak

mempunSni pelindung dan tidak (pula) penolong di bumi." (Qs. At-
Taubah l9l:73-741.

Abu Muhammad berkata: Ayat ini merupakan perintah

Allah kepada Rasul-Nya untuk berjuang melawan kekuftran dan

kemunaftkan. Perjtnngan fiihad) terlodang juga bisa dilakukan
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Idengan lisan, nasehat, dan hujjah. Sebagaimana diriwayatkan, dari

Abdullah bin Rabi', dari Muhammad bin Ishaq, dari hnul A'rabi,

dari Abu Daud, dari Musa bin Ismail, dari Hammad bin Salamah,

dari Humaid, dari Anas, bahwasanya Rasulullah S pemah

bersaMa,

'6*;:rt '€);\ ts+c
'€'rr)

"Berjuanglah melawan orzng-orang musyrik dengan harta

kalian, jiwa kalian, dan lisan ltalian. "

Abu Muhammad melanjutkan: Ayat ini menunjukkan bahwa

orang-orang yang dimaksud adalah orang'orang yang dikenal

secara spesifik, dan mereka ifu menyatakan kalimat kufur hingga

menjadi murtad setelah sebelumnya mereka memeluk Islam.

Namun ketika Allah sudah berfirman, "Maka iika mereka bertobat,

itu adalah lebih baik bagi mereka, dan jika mereka berpaling,

niscaya Allah akan mengaab mereka dengan azab 5nng pdh,"
maka benarlah bahwa Allah membuka pinfu tobat bagi mereka

semua, namun hanya menerima dari mereka yang benar-benar

bertobat dari dalam hatinya. Bukfi pertobatan mereka adalah,

adanya sumpah dari mereka dan pengingkarannya. Oleh karena

itu maka aSnt ini masih tidak bisa dijadikan hujjah untuk pendapat

mereka.

Semoga Allah selalu memberi petunjuk-Nya.

Allah $ berfirman,
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" Dan di antam -"L uau oftng yang tetah berjanji

kepada Allah, 'Saungguhnya jika Allah memberikan sebgian dari
karunia-N3n kepada kami, nisajn kami akan bercdekah dan
niscaya kami termasuk onng-oftng tnng saleh'. Kelika Alkh
memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-N9n, mereka

menjadi hkir dan berpaling, dan selalu menentang (kebenaran).

Maka Allah menanaml<an kemunalikan dalam hati mereka sampai
pada owktu mereka menemui-Nya, karena merel<a telah

mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepada-N5n dan
(luqa) karena mereka selalu berdusta." (Qs. AtrTaubah [9]: 75-771.

Abu Muhammad berkata: Pada ayat ini Allah juga

menyebutkan sifat kemunafikan pada mereka yang melakukan hal

tersebut pada dirinya. Namun tetap tidak ada keterangan apapun
yang menunjukkan bahwa pelakunya dikenal secara spesifik.

Hanya, ada sebuah abar yang Udak shahih yang

diriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan terkait dengan Tsa'labah

.z 2 el .t( 'r 
61'/.

--tt'f t': vls
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bin Hathib, tapi itu tidak benar, karena Tsa'labah adalah sahabat

yang masyhur dan salah satu pejuang perang Badar.

Atsar yang dimaksud adalah, riwayat Humam, dari Yahya

bin Malik bin Aiz, dari Al Hasan bin Abi Ghassan, dari Zakaria bin

Yahya Al Baji, dari Sahl As-Sukkariy, dari Ahmad bin Hasan Al

Kharraz, dari Miskin bin Bukair, dari Ma'an bin Rifa'ah As-Salami,

dari Ali bin Yazid, dari Al Qasim bin Abdunahman, dari Abu

Umamah, dia berkata: Tsa'labah bin Hathib pemah menghadap

Umar dengan membawa harta yang ingin disedekahkannya,

namun Umar tidak mau menerima sedekah ihr, seraya berkata,

"Nabi db tidak menerimanya, tidak juga dengan Abu Bakar,

bagaimana mungkin aku bisa menerimanya?"

Abu Muhammad berkata: Keterangan dalam riwayat

ifu tdak benar, karena Allah S memerintahkan agar zakat harta

kaum muslimin harus diterima, dan Nabi $ ketika wafat juga

berpesan agar tidak ada lagi di sekitar wilayah Jazirah Arab ada

dua agama. Oleh karena itu, maka harta zakat yang diberikan

Tsa'labah yang seorang muslim dan sudah berkauajiban zakat

harus diterima zakatrya oleh Abu Bakar dan juga Umar, tidak ada

alasan unfuk fidak meneriman5n, karena kalau seandainya

Tsa'labah seorcmg kafir maka tidak mungkin masih menetap di

Jazirah Arab. Maka gugurlah ketergantungan pada atsarini.

Apalagi pada anad atsar ini terdapat nama-nama: Ma'an

bin Rifa'ah, Al Qasim bin Abdurrahman, dan Abu Al Malik Ali bin

Yazid Al Alhani, yang menrpakan perawi lemah. Dan begitu juga

halnya dengan Miskin bin Bukair.

Wl - AlMuhalla
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Allah & berftrman,
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" (Orang munafrlr) yaifu merela lnng mencela orang-orang

beriman yang memberikan sdekah dengan sukarela dan 5ru9
(mencela) orang-orang tnng haryn memperoleh (unfuk

disdel<ahkan) sekedar kesanggupannSn, maka oring-oft,ng

munafik ifu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan

merel<a, dan merel<a al<an merzdapt aab tlang pedih. (Sama nja)
engkau Orluhammad) memohonkan amptnan bagi merel<a atau

tidak memohonkan anpunzn bagi merel<a. Walaupun engkau

memohonl<an anpunan bagi merel<a tujuh puluh kali, Allah tidak

akan memberi ampunan kepada merel<a. Yang demikian ifu
l<arena merel<a ingkar fi{afu) kepda Allah dan Rasul-IVya. Dan Allah

fidak membei petunjuk kepda oftng:omngyang fasik. Orang-orang

gng ditinggalkan (frdak ikut berpenng), memsa gembim dengan

duduk4duk diam sepeninggal Rasulullah. Merel<a tidak suka

berjihad dengan harb dan jiun merel<a di jalan Nlah dan merel<a

berkab, Uanganlah l<amu benngkat (WrSi dalam

pnas teik ini'. I<abkanlah (Muhammad), Api Nenka Jahanam

lebih pnas', jika merel<a mengetahui. Maka biarl<anlah merela

tqbum sdikit dan menangis yang banJnk, sebagai balasan

terhadap aF Wng selalu merel<a pefiuat Maka jil<a Allah

mengembalikanmu Muhammad) kepada suafu golongan dari

mereka (onng-orang munaftk), kemudian mqeka meminta izin

kepdamu untuk kefuar (pergt berpenng), maka katakanlah,

'Kamu tidak boleh keluar bqsamaku selama-lamanya dan tidak
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boleh memerangi musuh bercamaku. Saunggahnya kamu telah

rela tidak pergt (berperang) seiak semula. Karena itu duduklah

(tinSgalhh) bersama oftng-orz,ng yang frdak ikut (berperangl'. Dan

janganlah engkau (Muhammad) melaksanakan shalat unfuk

s*eorang tnng mati di anbm merel<a (omng'onng munafik),

selamalamanya dan janganlah engkau berdiri (mendoakan) di atas

kubum5n. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasul-

N5a dan mereka mati dalam keadaan fasik." (Qs. At-Taubah [9lt

7e-u).

Abu Muhammad berkata: Pada ayat yang terakhir -
kami memulai pembahasan a5nt yang terakhir dari rangkaian ayat-

ayat di atas, karena maknanya masih berhubungan dengan ayat-

ayat kami sebutkan sebelumnya, lalu kesemua ayat tersebut

membahas tentang persoalan Abdullah bin Ubay, yang akan kami

bahas sesaat lagi insya Allah- maksudnya adalah, bahwa orang-

orang tersebut hanya dianggap seorang yang fasik, bukan kufur.

Meskipun mereka mencela orang-orang mukmin dan

mengolok-oloknya, narnun perbuatan ihr bukan termasuk

pertuatan yang dianggap lnrfur pelakunln, tanpa ada perbedaan

pendapat mengenai hal ini dari ulama ahlussunnah.

Adapun ftrman Allah 8X,
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" (Sana aja) engl<au (Muhanmad) mernohonkan anprun
bag maelra abu tidak memohonkan amptnzn bagi mue.lca.
walaupun angl<au memohonkan ampunan bagi muer<a fujuh
puluh kali, Allah fidak akan memberi ampunan kepada merel<a.
Yang demikian itu karena mqe.ka insl{ar (t<afir) kepda Alhh dan

RailtIW.' Serta firman Allah, :r# Sf,1;613G # fi&,F,$
<-,j-i {i i3c' ,UXit i{u U;f '#y"Dan enst<au

(Muhammad) melakanakan shalat unfuk s*eorang t/ang mati di
anbn mqd<a munafik), selamalaman5a dan
janganlah engkau berdiri (mendoakan) di af,is kubumSn.
sesungguhntn merel<a ingkar kepada Allah dan Rasur-N5a dan
mereka mati dalarn keadaan fasik." (Qs. At-Taubah t9], 84).

Kedua ayat ini tidak berarti bahwa mereka tetap dalam
keadaan kufur hingga meninggal dunia, melainkan menunjukkan
bahwa pertuatan mereka yang menghina orang-orang mukmin
tidak akan mendapatkan ampunan, karena perbuatan ifu termasuk
per&uatan kufur, namun kekufuran akibat menghina orcng-orang
mukmin bisa terampuni jika mereka bertobat dari kelcrfuran
tersebut, hingga mereka mati han3a dalam keadaan fasik, bukan
kufrff.
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l-andasan pendapat tersebut adalah, hadits yang

diriwayatkan oleh Muslim, dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, dari

Abu Usamah, dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi', dari lbnu

Umar, dia berkata: Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal

dunia, datanglah anaknyra yang bemama Abdullah menghadap

Rasulullah untuk meminta beliau memberikan kain kafan untuk

menufupi jenazah ayahnya. Setelah diberikan kain kafan tersebut,

dia kemudian meminta kepada beliau untuk memimpin shalat

jenazah atas ayahnya. Dan Nabi $ pun mengabulkan permintaan

itu. Namun ketika beliau bangkit hendak melakukan shalat atas

jenazah Abdullah bin Ubay, Umar pun ikut bangkit dan menarik

baju yang dikenakan oleh Nabi $ seraya berkata, "Wahai

Rasulullah, apakah engkau akan menshalatinya, padahal Allah

telah melarangmu unfuk melahrkan hal itu?" lalu

Rasulullah S menjawab, "Allah hanya memberikan pilihan

kepadaku, dengan berfirman, '(Sama saja) engkau (Muhammad)

memohonkan ampunan bagi mereka abu tidak memohonkan

ampunan bagi mereka. Walaupun englau memohonkan anpunan

bagi mereka tujuh puluh kali, Allah tidak akan membei ampunan

kepada mereka: Aku akan memohon ampun lebih dari tujuh

puluh kali." Umar berkata lagi, "Dia adalah seorang munafik."

Namun beliau tetap melakukan shalat jenazah atasnya. Hingga

kemudian diturunkanlah firman Allah, 'Dan ianganlah engkau

(Muhammad) melaksnakan shalat untuk s*eoft,ng tnng mati di
anbm mqeka (orugomng munafik), selamalamanya dan

engkau berdiri (mendoakan) di abs kubumya'."

Muslim juga meriwayatkan, dari Muhammad bin Al

Mutsanna, dari Yahya bin Sa'id Al Qaththan, dari Ubaidullah bin

I
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Umar, dengan kelanjutan sanadyang sama seperti di atas, namun
pada matarrnya ada penambahan: Kemudian Nabi db tidak
pemah lagi melakukan shalat jenazah terhadap orang-orang
seperti itu.

Abu Muhammad berkata: Diriunyatkan, dari yusuf bin
AMullah bin AMul Barr, dari Khalaf bin AI easim, dari hnul
Ward, dari hnu AMirrahim Ar-Raqiy, dari Abdul Malik bin
Hisyam, dari Ziad bin Abdullah Al Bakkai, dari Muhammad bin
Ishaq Az-A)hri, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dari hnu
Abbas, dia berkata: Aku pemah mendengar Umar bin Al
Khaththab mengatakan: Ketika Abdullah bin Ubuy meninggal
dunia, Rasulullah S diundang unfuk memimpin shalat atas
jenazahnya. Lalu Rasulullah mengabulkan permintaan itu. Namun
ketika beliau hendak berdiri unfuk melaksanakan shalat tersebut,
aku langsung menghadangnya hingga aku hampir menyentuh dada
beliau, lalu aku katakan, "Wahai Rasulullah, apakah engkau akan
menshalati musuh Allah, Abdullah bin Ubay ini, yang pemah
mengatakan hal ini di waktu itu, dan pemah mengatakan hal itu di
wakfu ini," dan aku sebutkan sejumlah perbuatan lainnya yang
pemah dia lakukan, hingga ketika sudah cukup banyak, beliau pun
menjawab, "Wahai Umar, mundurlah ke belakangku. Aku
diberikan pilihan, dan aku sudah membuat pilihan. Pilihannya

adalah, '(Sama saja) engkau (Muhammad) memohonkan ampunan
bagi merel<a atau tidak memohonkan ampunan bagi mereka'.
Kalau aku tahu dosanya akan diampuni jika aku beristigfar lebih
dari tujuh puluh kali, maka aku pasti akan melakukannya."

Kemudian beliau pun melakukan shalat jenazah atas AMullah bin
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Ubay, dilanjutkan dengan mengiring jenazah iftr sampai ke

kubumya, lalu beliau tetap berada di atas makam tersebut hingga

semua pekerjaan diselesaikan. Aku sungguh merasa keheranan

sendiri dan merasa lancang karena telah benrsaha mengingatkan

Rasulullah $ unhrk tidak berbuat demikian, padahal Allah dan

Rasul-Nya tentu lebih tahu tentang hal itu. Demi Allah tidak

beberapa lama setelah ifu turunlah firman Allah, "Dan janganlah

englau (Muhammad) melaksanakan shalat untuk seseoftng Wng
mati di anbra merel<a (omng-omng munafik), selama-lamanya dan

janganlah engkau berdii (mendoakan) di atas kubumya.

Saungguhn5n mereka ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya dan

mereka mati dalam kadaan fasik." Dan setelah itu

Rasulullah #i tidak pemah lagi shalat ienazah atas orang munafik

hingga beliau tutup usia.

Diriwayatkan pula, dari Abdullah bin Rabi', dari

Muhammad bin Muawiyah, dari Ahmad bin Syu'aib, dari

Muhammad bin Abdullah bin Mubarak, dari Hujair bin Mutsanna,

dari Al-l-aits bin Sa'ad, dari Uqail bin Khalid, dari hnu Syihab, dari

Ubadullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dari Ibnu Abbas,

dari Umar bin Al Khaththab, dia berkata: Ketika Abdullah bin

Ubay bin Salul meninggal dunia, Rasulullah'$ diundang untuk

memimpin shalat jenazah atasnya. Lalu ketika beliau sudah tegap

berdiri untuk melakukan shalat, aku berkata kepada beliau, "Wahai

Rasulullah, apakah engkau akan menshalati lbnu Ubay, padahal

dia pemah berkata pada hari ihr begini dan begitu?" Aku sebutkan

beberapa hal yang pemah hnu Ubay lakukan semasa hidupnya.

Lalu Rasulullah hanya tersen5rum mendengar penuturanku itu.

Kemudian beliau berkata, "Mundurlah ke belakangku wahai
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Umar." Aku masih tenrs melanjutkan penufuranku tentang

perkataan hnu Ubay. Dan ketika cukup banyak hal yang aku

sampaikan, beliau berkata, ",4ku diberi pilihan, dan aku sudah

menekpkan pilihanku. Ihlau saja aku tahu dia akan diampuni
setelah aku buistigfar untukngTa lebih dari tujuh pufuh kali, maka

aku pasti akan melalrukannSa. "Lalu beliau pun melakukan shalat
jenazah atas AMullah bin LJbay. Setelah itu beliau pergi. Namun

tak lama setelah itu, furunlah dua ayat dari surah Bara'ah (At-

Taubah). Umar berkata: Aku sungguh heran terhadap diriku

sendiri karena telah berani lancang mempertanyakan tindakan
Rasulullah &. -wallahu a'lam-

Juga diriwayatkan, dari Ahmad bin Umar bin Anas Al
Uzny, dari Abu Zar N Harawiy, dari Abdullah bin Ahmad bin

Hamawaih As-Sarakhsiy, dari Ibrahim bin Khuraim, dari Abdu bin

Humaid, dari Ibrahim bin Al Hakam, dari ayahnya, dari lkrimah,

dia berkata: Ketka maut hendak menjemput AMullah bin Ubay,

hnu Abbas menceritakan: Ketika itu Rasulullah S datang

kepadanya, lalu mereka terlibat suatu percakapan. Abdullah bin

Ubay berkata kepada Rasulullah, "Aku sadar apa yang engkau

sampaikan itu, tapi kasihanilah aku untuk hari ini, dan bungkuslah

jenazahku dengan pakaianmu, lalu shalatilah aku." Ibnu Abbas

melanjutkan: Kemudian Rasulullah $ mengkafaninya dengan

pakaian beliau, dan menshalatinya -wallahu a'lam- dengan shalat
yang aku udak tahu maksudnya, karena Rasulullah $ udak pemah

mengakali siapapun sarna sekali, hanya saja beliau juga pemah

mengatakan di saat perjanjian Hudaibiyah, 'Berticaralah dengan

kata-kata Snng baik."
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[.alu Hakam (salah safu perawi pada sanadhadits tersebut)

berkata: Aku bertanya kepada Ikrimah tentang maksud kata-kata

tersebut. I-.alu dia menjawab: Kaum Quraisy dulu pemah berkata,

"Wahai Abu Habbab, dulu kami melarang Muhammad unfuk

melakukan Thawaf di Ka'bah ini, tapi kami akan memberi izin

kepadamu?" lalu Abu Habbab menjawab, "Tidak perlu, karena

aku akan selalu berpegang pada uswah hasanah (contoh yang

baik) dari Rasulullah S."

Juga diriwayatkan, dari Abdullah bin Rabi', dari Muhammad

bin Muawiyah, dari Ahmad bin Syu'aib, dari AMul Jabbar bin Ala

bin Abdul Jabbar, dari Sufuan bin Uyainah, dari Amru bin Dinar,

dia pemah mendengar Jabir berkata: Nabi S datang ketika

berlangsungnya pemakaman Abdullah bin Ubay. Beliau tiba saat

AMullah bin Ubay telah diletakkan di liang lahahrya. [-alu beliau

berdiri di dekat makam tersebut dan memerintahkan agar jasad

hnu Ubay dikeluarkan lagi dari liangnya. Setelah dikeluarkan,

jasad tersebut ditaruh di antara kedua lututnya, lalu beliau

memakaikan bajunya sendiri pada jasad hnu Ubay dan meniupkan

udara dari mulukrya. -owllahu a'lam

Abu Muhammad berkata: Semua dalil ini semakin

menguatkan pendapat kami. Ada beberapa alasan penguatannSn,

yaihr:

Pertama: Zhahir ayat memperkuat pendapat kami dengan

menyntakan bahwa mereka telah dianggap kafir sebelumnya, lalu

meninggal dalam keadaan fasik.
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Kedua: Allah & melarang Rasul-Nya dan orang-orang

beriman untuk beristigfar bagi orang musyrik secara umum, yaitu

melalui firman-Nya,

\ijjs_ J rF( 6j(, # 6( u

'il<;:(, )22'u jt JJVa {'4?,A.
,;{tMd

" Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beiman

memohonkan ampunan (kepada Anail bagi orang-omng mus5trik,

sekalipun orang-onng ifu kaum kerabat(nya), setelah plas bagi

mereka, bahwa orang-orang musStrik itu penghuni Neraka

Jahanam." (Qs. At-Taubah [9]:1 13).

Jika seandainya hnu Ubay dan nama-nama lain di antara

orang-orang lnng disebutkan adalah orang yang diketahui oleh

Nabi $ sebagai orang kafir, maka pastilah beliau tidak mungkin

meminta ampunan kepada Allah unfuk mereka ataupun

menshalati jenazah mereka. Dan tidak boleh bagi seorang muslim

untuk bersangka kepada Nabi, bahwa mungkin saja beliau

melanggar perintah Tuhannya mengenai hal ittr. Oleh karena itu

maka benarlah secara meyakinkan, bahwa beliau tidak mengetahui

sarna sekali bahwa Abdullah bin Ubay dan orang-orang

semacamnln termasuk ortmg-orang yang kafir di dalam hatinya.

Diriwayatkan, oletr Muslim, dari Harmalah bin Yahya At-

Tajibi, dari Abdullah bin Wahb, dari Yunus, dari lbnu Syihab, dari

Sa'id bin Musaib bin Har.r, dari ayahnya, dia berkata: Ketika Abu
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Thalib menghadapi sakarahrl maut, Rasulullah $ datang

kepadanya, di sana beliau mendapati ada Abu Jahal dan Abdullah

bin Abi Umayah bin Mughirah. Lalu beliau mendekati Abu Thalib

dan berkata, "Pamanku, uapkanlah 'laa ilaaha illallaah', safu

kalimat saja yang akan aku persal<sikan nanti unfukmu di hadapan

Allah.'l-alu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayah menyela

beliau dan menegumya, "Apakah kamu ingin melepaskannya dari

ajaran agama Abdul Muthallib?" Namun beliau masih tetap

berusaha dan mengulang perkataannya, hingga Abu Thalib

mengucapkan kalimat terakhimya, "Aku tetap akan membawa

ajaran agama Abdul Muthallib sampai akhir." [-alu Rasulullah

berkata, "Demi Allah, aku akan selalu meminb ampunan untukmu

selama aku fidak dilarang unfuk melakukannya. " Namun setelah

itu Allah menurunkan firman-Nya,

ot , .7a -.ls,4r^-JJJ- b$ <,( u',i w( 65G

? <;:\i $'u i'3 Jiriru 5;|,=,+;51

,;+t+L*iifi
" ndak pantas bagi Nabi dan orang'omng tnng beriman

memohonkan ampnan (kepda Allah) bgi omng'orug mus5rik,

sel<alipun oring-orang itu kaum kembat(nyn), setelah ielas bagi

mereka, bahwa orarlgoftrng muqtrik ifu penghwi Nenl<a

Jahanam." (Qs. At-Taubah [9]: 1 13).
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Abu Muhammad berkata: Sebagaimana diketahui
bahwa ayat larangan unfuk meminta ampunan bagi orang-orang
musyrik diturunkan di kota Mekkah, maka benarlah secara
meyakinkan bahwa Nabi & udak memiliki keyakinan bahwa

Abdullah bin ubay seorang yang musyrik, karena jika seandainya

beliau meyaldni hal itu maka beliau tidak mungkin menshalati
jenazahnp, ataupun meminta ampunan unfuknya.

Begifu juga dengan penuturan Umar tentang kisah hidup
hnu LJbay kepada beliau, dia tidak mungkin berpanjang-panjang

menceritakan apa saja yang sudah dikatakan oleh Ibnu Ubuy
selama hidupnya jika dia meyakini bahwa hnu Ubay seorang yang

kafir, dia tenfu akan langsung menyatakannya tanpa berpanjang
lebar lagi.

Ketiga: Ibnu Abbas dan Jabir merasa ragu, dan Umar
merasa heran, ketika Nabi S memufuskan unfuk menshalati
jenazah Abdullah bin Ubay. Begitu juga dengan pengakuan dari
Umar bahwa Rasulullah S pastilah lebih tahu dibandingkan

dirinya.

Keempat: Allah $ hanya melarang pelaksanaan shalat
jenazah terhadap mereka dan meminta ampunan unfuk mereka
khtrsus untuk Nabi $ seorang, tidak kepada kaum muslimin yang

lain. Hal ini udak dapat dipungkiri, karena ketika Rasulullah tidak
menshalati orcmg !,ang meninggal karena masih menunggak
utangryra dan tidak menyisihkan trarta unttrk melurasinya, beliau
tetap memerintahkan kaum mr.rslimin untuk menshalati jenazah

orang tersebut.
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Oleh karena itu, maka benarlah secara meyakinkan bahwa

makna dari ayat-ayat di atas tadi adalah, mereka dianggap kafir

karena perkataan yang mereka ucapkan, Nabi 6s dan kaum

muslimin tahu tentang ifu, kemudian mereka bertobat atas

perbuatan tersebut, narnun tidak semua tobat diterima, karena

Allah lebih tahu mana di antara mereka yang tobat di dalam

hatinya sama seperti tobat png diucapkannya dengan lisan, dan

mana di antara mereka yang hatinya berbeda dengan tobat yang

mereka ucapkan, sementara Nabi S tidak tahu tentang hal itu,

apalagi kaum muslimin yang lainnya. Itu sudah sangat jelas sekali.

Semoga Allah selalu memberi petunjuk-Nya.

Allah & berfirman,

Y63 *'"t;;,3{+ e#,3;iAI G
{, AW { \}({, ifi ,b o erfii5 ;XiUUry- 6

1:,(c-,d;

i$iK;;$ @sffi- V,(|Vffi 1U+3( S

Jtii'|3grog @'br$< wstK{,

e:H3j.i,c;6"&S,G
y'v#e i;;fS $trVU, Kty6t;|;W
:,;3 iy fr$' 6 3d # S ty :pYi @ |':tifi

J3614Wi,#
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si @ 3i+ {r\3Y;.liii' io\ t'S-it-
qtri cv fr"{irx*ifi,y?}Jfr'lr,^ a:*,

'bil,'z-gr#1'{"i;
" Orangrcnng gng ditinggall<an (frdak ikut berperang),

meft,sa getnbin dengan dudukduduk diam sepeninggal Rasulullah.

Merel<a tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di ialan
Allah dan mereka berkata, Uanganlah kamu benngkat (perqt

berperang) dalam panas terik ini'. Katakanlah Muhammad), Api
Neraka Jahanam lebih panas', jika mereka mengetahui. Maka

biarkanlah mereka tertawa sedikit dan menangis yang banyak,

sebagai balasan terhadap apa yang selalu mereka perbuat. Maka
jika Allah mengembalikanmu (Muhammad) kepada suatu golongan

dai merel<a munaftl<), kemudian mereka meminta

izin kepadamu untuk keluar (perqt berperang), maka katal<anlah,

'IGmu tidak boleh keluar bersamaku selamalamanya dan tidak

boleh mememngi musuh bersamaku. Sesungguhn5a kamu telah

rela tidak pergi herperang) sejak semula. I{arena itu duduklah

(tinggallah) bqsama orang-orang yang tidak ikut (berpenng)'. Dan

engkau (Muhammad) melaksanakan shalat untuk

seseorang JEng mati di antam merel<a munafik),

selamalamanSn dan janganlah engkau berdiri (mendoakan) di atas

kubumg. Saungguhn5n mereka ingkar kepada Allah dan Rasul-

Nya dan merel<a mati dalam kadaan fasik. Dan janganlah engkau

(Muhammad) l<agum terhadap harta dan anak-anak mereka.

Saungguhnya dengan itu Allah hendak menyil<sa mereka di dunia
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dan agar ntntm mereka mela5nng, sdang mereka dalam keadaan

l<afir;' (Qs. At-Taubah [9]: 81-85).

Abu Muhammad berkata: Untuk ayat-ayat pertama

dari rangkaian ayat di atas, tidak ada bahwa mereka

sudah dianggap kafir karena melakukan hal itu. Mereka hunyu

dianggap telah melakukan dosa besar, yang membuat mereka

disebut sebagai pelaku maksiat dan fasik.

Allah & menyebutkan mereka ini secara spesifik pada

surah lain, yaitu surah Al Fath. Pada sumh tersebut Allah

menjelaskan secara lebih gamblang dibandingkan dengan

penjelasan pada ayat di atas.

Firman Allah pada surah Al Fath yang dimaksud itu adalah,

6g\*ft" e6Ji'u 6,j;i5r A 3j::,

|rf)(,rt 4 J 6'pJ @ W6jx, qri{'bg [;

iifi''#$' a- .41 q ff)'# dy i,j$xi;
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" Onng-onng Badui yang brtinggal (frdak turut ke
HudaibiSnh) akan berl<ab kepadarnu, 'Kami telah disibul*an oteh
harta dan keluarga kami, maka mohonkanlah ampunan unfuk
kami'. Mqeka mengucapkan squafu dengan mulutz5n apa yang
tidak ada dalam hatinSa. I{abkanlah, 'Maka siapakah Wg dapat
menghalang-halangi kehendak Allah jika Dia manghendaki
bencana terhadap kanu ahu jika Dia menghendaki keunfungan
bagimu? Sungguh, Allah Maha Teliti dengan apa tmng kamu
kerjakan'. Bahkan (semula) l<amu menyangka bahorE Rasul dan

1/alr-+r

tlt::l,K};i;i
ljr$,'5t 4,z/4ej

@l - AI Muhana



onng-onng mukmin sekali-kali tidak akan kembali lagi kepada

keluarga mereka selamalamanya dan dijadikan terasa indah Wng
demikian ifu di dalam hatimu, dan kamu telah berprasangl<a

dengan prasangka yang buruk, karena ifu l<amu menjadi kaum

yang binasa. Dan barangsiapa tidak beriman kepada Allah dan

Rasul-N3n, maka l<ami telah menydial<an unfuk

oftng-orang kafir itu neraka Wng menyala-n5nla. Dan han5n milik
Allah kemjaan langit dan bumi. Dia mengampuni siap Snng Dia

kehendaki dan akan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Dan

Allah Maha Pengampun, Maha Perynyang. Apabila kamu
berangkat untuk mengambil barang rampasan, orang-oftng

Badui yang tertinggal itu al<an berkata, 'Biarkanlah kami mengikuti

kamu'. Mereka hendak mengubah janji Allah. I{atakanlah, 'Kamu

sekali-kali tidak holeh) mengikuti kami. Demikianlah yang telah

ditebpkan Allah sejak semula'. Maka mereka akan berkata,

'Sebenarnya kamu dengki kepada kami'. Padahal mereka tidak

mengerti melainkan sedikit sekali. Katakanlah kepada orang-

orang Badui yang 'Kamu akan diajak unfuk (memerangi)

kawn Wng mempunSmi kekuatan yang baar, kamu harus

mememngi mereka kecuali mereka menya;ah. Jil<a karnu pfuhi
(ajal<an itrr) Allah akan memberimu pahala yang baik, tetapi jil<a

kamu berpaling seperti tnng lamu perbuat sebelumnya, Dia al<an

mengaab kanu dengan aab gng pdih'." (Qs. Al Fath [48]: 11-

15).

Orang-orang badui yang tidak ikut berperang inilah yang

dimaksud oleh Allah dalam perintah-Nya kepada Nabi $ untuk

tdak dishalatkan seorang pun dari mereka jika ada yang

meninggal dunia, mereka inilah yang kufur kepada Allah dan
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Rasul-Nya, mereka inilah yang dimaksud oleh Allah dalam
perintah-Np kepada Nabi $ unhrk tidak dikagumi harta dan
kefurunannya, dan Allah S hendak mencabut nyawa
mereka saat mereka dalam keadaan kaftr.

Tetapi, pinfu tobat tetap terbuka unhrk mereka. Dan bagi
mereka !,ang mau bertobat, maka tobatrya ihr hanrs diterima
berdasarkan pengakuan yang mereka buat secara zahir. Meskipun
hanya Allah yang akan menilai apa yang ada di dalam hati mereka.
Apabila di dalarn hati mereka benar-benar ingin bertobat setelah

wafamya Rasulullah dan taat ketika diajak untuk berjihad, maka dia
akan diberikan pahala yang besar. Sedangkan jika hatinya tidak
benar-benar bertobat hingga mereka tetap berpaling saat diajak
untuk be6ihad maka Allah akan mengazab mereka dengan azab
yang pedih.

Maka benarlah apa yang kami katakan, bahwa mereka
diketahui oleh Nabi S dalam keadaan kufur, namun setelah itu
ada yang bertobat dan diterima tobatrya, meskipun Nabi $ Udak

mengetahui setelah pertobatan ifu siapa di antara mereka yang
jujur dengan tobatrlp, dan siapa yang tetap kufur di dalam
hatnya.

Inilah kebenaran 1nng tidak boleh berpaling pada makna
yang lain, karena memang begifulah dalil Al Qur'an menyebutkan.

Semoga Allah selalu memberi petunjuk-Nya.

Allah S berfirrnan,
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"Dan apabila difurunl<an suafu surah 6png memerintahkan

kepda onng-oftng munafik), 'Beimanlah kepada Allah dan

berjihadlah bersama Rasul-Nga', nisaS/a oftngamng 5nng kaya

dan berpengaruh di antan merel<a meminta izin kepadamu (unfuk

tidak beiihad) dan merel<a berkata, 'Biarkanhh kami bemda

bercatna orang-orang tnng duduk (tinggal di rumah)'. Mereka rela

berada bersama orang-orzng tmng tidak pergi berperang, dan hati
mereka telah terfutup, sehingga mereka frdak memahami
(kebahagiaan beriman dan berjihad)."(Qs. At-Taubah [9]: 86-87).

Abu Muharnmad berkata: Keterangan pada ayat ini
juga menyebutkan hal yang sama seperti 5ang telah kami bahas

sebelumnya.

Allah & berfirman,

v(AiC'ti'i15-8,
eji 4*{"X;;;r'frtj,K

;-,t$ i?'e,% 4t;,:1 e 13K,7)A

'u,f it) {';;il
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" Dan di anbra orang-orang Arab Badui datang (kepada
Nabi) mengemul<al<an alasan, agar diberi izin (unfuk tidak pergi
berperang), sdang orang-oreng gng mendusbkan Attah dan
Rasul'lv,a, dd* Mian. Kehk oftngarzng ttang l<afir di anbra
merel<a al<an ditimp aab Sang pdih." (es. At-Taubah t9l: 90).

Abu Muhammad berkata: Keterangan pada ayat ini
juga menjelaskan pendapat yang kami usung, karena pada ayat ini
Allah memberitahukan bahwa sebagian di antara mereka adalah
orang-orang kafir, tapi kesemua mereka adalah pelaku dosa.
Adapun orang-orang yang menyimpan kekufuran daram hatinya,
maka hal itu tidak diketahui oleh Nabi $, dan tidak seorang pun
mengetahuin5a, kecuali Allah.

Allah S berfirman,

g, 4i3,tfr- 6Ji & Lr,i t73t
2

Ar;i &fri'# qtGil'{6K &V,W
SdL%,$t:#y6b4
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adr
" Saungguhryn alasan (unfuk meryalahl<an) hantnhh

terhadap orzngoruTg tang memink izin kepdamu (unfuk frdak

ikut berperang), pdahal merel<a orang kata. Mereka rela bmda
basana onng-oftng tnng tidak ikut dan Allah telah

mengunci hati merel<a, sehingga merel<a tidak mengebhui (aldbat

perbuabn merel<a). Mqel<a mtnafrk tnng tidak ilat
berpenng) akan mengemukakan ahsann5n kepadanu ketika

kamu telah kemhli kepda mqel<a. I{atal<ankh Muhammad,
Uaryanlah kamu mengemul<akan alasan; kami tidak puaSn lagi
kepadanu, sungguh, Allah telah mqnberibhukan kepda kani
tanbng bqibmu. Dan Allah akan melihat pekerjaanrnu, (dqnildan

puk) Rasul-Ng, kemudian kamu dikembalikan kepada ruhh) Yang

Maha Mengebhui sqala tpng ghaib dan yang nyata, lalu Da
mqnbedbl<an k@anu ap Wlg teJah kamu ke.rjakan'. Merel<a

akan bercumpah kepdamu dengan narna Allah, ketil<a l<amu

kembli kepda m*el<a, agar karnu berWh7 dai merel<a. Maka

berpalinglah dai mereka; karena merela ifu berjiun

kotor dan tempat merel<a Nenka Jahanam, sebagai balaan abs
apa yang telah merel<a kajakan. Mereka akan bercumpah
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kepadamu agar kamu bersedia meneima mereka. Tebpi sekalipun

l<amu meneima merel<a, Allah tidak akan ridha kepada oftng-
omngtnng fasik;'(Qs. AtrTaubah [9]: 93-961.

Abu Muhammad berkata: Ayat ini juga tidak jauh

berbeda maknanya seperti ayat sebelumnya. Sebagaimana telah

kami sampaikan bahwa di antara mereka ada yang kafir, dan

mereka itulah yang telah terkunci mata hatinya, tapi Allah

menangguhkan hukuman bagi mereka, melalui firman-Nya, "Dan

Allah alran melihat pekerjaanmu, (danihan puk) RasuLNya."

Maka benarlah apa yang telah kami sampaikan, sesuai

dengan ayrat-a3nt Al Qur'an ini.

Allah & jrgu memberitahukan bahwa, " tempat merel<a

Nqaka Jahanam, sebagai balasan abs ap tnng telah mereka

kerjakan." Neraka Jahannam akan menjadi balasan terhadap

oftmg-orang kafir dan menjadi balasan terhadap para pelaku dosa.

Dan Allah juga tidak ridha terhadap orang fasik sebagaimana Allah

Udak ridha tefiadap orang-oftmg kafir.

Allah & berfirman,

11;_iI S;;?,6\aJ $Lfr 4611

ti @ "& ry t'(, lta {F x $ u 
"rL

4:6 U:oi fr ,r;.$ ti;1 3i.(, i* 3. J v6-ii

lls4 I - AlMuhalta



$vViiitG, ryU6$"i$tlrK

Vy-$|WSi+(M;'f

''4# Uv\;{t *$l rA(, 
^\-Uie{tf,l,'::" i)';3

e z,rrl1 .6(11 1 & /).'7.SSP 4tt oL'---);,?)

" Orang-orang Arab hdui itu lebih lruat kekafinn dan
kemunafikann5n, dan sangat wajar tidak mengebhui hukum-
hukum yang diturunkan Allah kepada Rasul-IVyn. Allah Maha
Mengebhui, Maha ptiaksana Dan di antan orang-oftng Amb
Badd itu ada t/ang memandang apa tnng diinhkkannya (di jalan

Allah) sebagai suafu kerugian; dia menanti-nanti manbaha5n
menimpamu, merel<alah tnng akan ditimpa . Allah
Maha Mendengar, Maha Mengebhui. Dan di antan oftrng-orang

Arab Badui iAt ada tang bqiman kepda Allah dan Hari Kenudian,
dan memandang ap yang dinfal*anrya (di jalan Allah) sebgai
jakn mende,l<atl<an ke@a Alhh dan sebagai jalan untuk
(memperoleh) da Rasul. Ketahuilah, sesungguhn5n infak ifu suafu
jalan bagi merel<a untuk mendel<atkan diri (kepada Anah). Kelak
NIah al<an metnasul<l<an mqeka ke dalan nhmat (surya/Nya;

wungrhnga Alhh Maha Penganpun, Maha Penya5ang." (Qs.

At-Taubah I9l:97-991.

Abu Muharnmad berkata: Keterangan yang terdapat
pada ayat-a5nt ini lebih menegaskan lagr apa Snng sudah kami
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sampaikan, bahwa di antara mereka masih ada yang menyimpan
kekufuran di dalam hati mereka.

Abu Muhammad melanjutkan: Apa yang mereka
sembunyikan di dalam hati mereka tidak diketahui oleh siapapun
kecuali Allah &. Adapun Rasul-Nya termasuk yang fidak

mengetahui hal itu.

Allah $ berfirman,

S;'otx+f: -;Li'.i( GK; "#,

frfr-,W;i"#l1 o@i &Vf 7;:i

Fg,lbL@ u'Lf ii':,t

V;a 3*r ; @ * rG $, Aj;; i ;*
"€_3 3. ;- 6 Kt,* W ;r;j W SG'W "rr-j\

dii";^#'fi.;
L+ U K6,#',uZ 61ie -';,f4k1;'y, q

"Dan di antan oftngLorcng Arab Badui yang (tin77al) di
sekitarmu, ada orang-orang munafik. Dan di antara penduduk

Madinah (ada juga onng-orarlg munafik), mereka keterlaluan

dalam kemwafil<anrya. hgkau (Muhammad) tidak mengetahui
mereka, tetapi Kami mengetahuiryn. Nanti mereka akan Kami
siksa dua kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab

tang besar. Dan (ada pula) orang lain yang mengakui dosadosa
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mqeb, mqeka merrarnpndukkan Wg baik dengan

pekerjaan lain gnng buruk. Mdah-mdahan Allah mqtqirna tobat

merel<a. SamgguhnSa Allah Maha Pengampun, Maha
Peryn5ang Ambillah akat dari harb maela, gurn mqtbqsihl<an
dan manyucikan mad<a, dan Moalah untuk mqel<a.

Saungguhrrtn doarnu ifu (manumbuhkan) ketqttqannan jim bgr
mqel<a. Allah Maha Mandengar, Maha Mangebhui." (Qs. At-
Taubah [9]: 101-103).

Abu Muharnmad berkata: Keterangan pada a1ptra1at

ini juga menjelaskan lebih tegas lagi terhadap apa lpng sudah kami
sampaikan, hingga fidak bisa lagi dibanbh oleh siapaprn, yaitu
bahuasarrya Nabi $ tidak mengenali orang-omng munaftk secarzr

spesiftk, baik Snng berasal dari perkotaan ataupun dari @alaman.
Hanya Allah saralah !/ang mengetahuinga. Dan
Nabi $ diperintahkan r.rntuk mengambil zal<at dari harta mereka

sernua Spng rnasih bersAUs sebagai muslim, meskipun hanya

pada lahimlp saja.

Allah & berfirrrnn,

6.frr;i;fi:4'6b
et.,
Jj 4,';;i rfr 4rL '# $6rfi <Egi
i GD <,i.SJ i#y+ti,Yr'6ai S ie.i ltw;
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"Dan (di anbm orang-orzng munafik itu) ada yang

mendirikan masjid unfuk menimbulkan bencana (pada orEng-oftng

tnng beiman), unfuk kel<afinn dan untuk memeah belah di
antam oftngomng tnng beriman serh menunggu kdabngan
oftng-oftng yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak

dahulu. Merel<a dengan pasti 'Kami hanya

menghendaki kebaikan'. Dan Allah menjadi saksi bahwm mereka

ifu pendusb (dalam sumpahryn). Janganlah engkau melaksanakan

shalat dalan masjid ifu selama-larnanSn. Sunggth, masjid lang
didirikan abs dasar takva, sejak hari pertama adalah lebih pantas

engkau melaksanakan shalat di dalann5n. Di dalamn5n ada onng,
oftng yang ingin membercihkan diri. Allah meryrukai orang-arang

Wng bersih. Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunan
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(masjid) atas dasar bkua kepda Allah dan keidhaan(Ng) itu lebih

baik, ataukah orang-orang tnng mendirikan di tepi
jurang yang ntntuh, lalu (bangunan) ifu roboh bersama-sama

dengan dia ke dalam Neraka Jahanam? Allah tidak membei
petunjuk kepada oftng-oftng yang zhalim. fungunan Wng
mereka dirikan ifu senantiasa menjadi penyebab kenguan datam

hati mereka, sampi hati merel<a hancur. Dan Nlah Maha

Mengetahui, Maha Bijaksana." (Qs. At-Taubah [9]: 107-110).

Abu Muhammad berkata: Keterangan aSnt ini juga

tdak jauh berbeda dengan ayabalnt yang kami sebutkan

sebelumnya. Dan pada ayat ini disebutkan, bahwa pembangunan

masjid yang mereka lakukan didasari oleh kekufuran, lalu mereka

semua memperlihatkan pertobatan, nannun Allah mengetahui

siapa yang jujur dengan tobatrya atau hanln berpum-pura saja.

Memang benar, "fungunan tnng merela didkan itu
senantiasa menjadi penyebab keraguan dalam hati mereka, sampi
hafi merel<a hanarr." Dan Allah juga telah menjelaskan bahwa

siapapun yang berbuat dosa maka mungkin saja dosa ifu fidak

akan pemah mendapatkan ampunan dari-Nya hingga pelakunya

dihukum atas perbuatan tersebut. Inilah yang dimaltsud pada ayat

di atas.

Allah & berfirman,
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"Dan apbila difurunkan suafu surah, maka di antara

mereka (onng:onng munafrk) da Sang Wab, Siapalah di
antan kamu gng berkmbah imanrym dengan (furunnya) surah

ini?' Adapun oftng-orang Jnng beiman, maka surah ini
menanbah imannya, dan mereka merasa gembim. Dan adapun
oftng-oftng tnng di dalam hatinSn ada penyakit, maka (dengan

sunh ifu) akan menambah kekafiran mereka Wng telah ada dan
mereka akan mati dalam kadaan kafir. Dan tidakkah mereka
(omng-omng munaftk) memperhatikan bahwa mereka diuji sekali

atau dua kali setiap bhun, namun mereka tidak (juga) bertobat dan
tidak (pula) mengambil pelajaran? Dan apabila diturunkan suatu
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surah, safu sama lain di inbn mereka sling berpndangan
(sambil berkab), Adal@h s*eonng (dari l<aum muslimin) yang
melihat kamu?' futelah itu merel<a pun pergi. Allah memalingl<an

hati merel<a disebabkan mere.l<a adalah l<aum t/ang frdak

memahani." (Qs. At-Taubah I9l: l2+Lnl-

Abu Muhammd berkata: Ayat ini juga tidak dapat

dgadikan hujjah srna sekali rrnhrk pendapat yang menptakan
bahwa orang-orang munaftk ifu dikqnli secara spesifik, melainkan

h*!. sifat 5nng digambar{<an hi.ggu orcmg yang memiliki sifat ihr
akan mengetahui keadaan dirinya kefika dia mendengamya.

Allah $ berfirman,

$\vc G36jb; t;.*
l*p*V A*3 uj iatt .+:,'d, &

4,q{$CJ JSro}6

;r(
@

$JlG"t

cfi; )FsL;

'$e"y 'rrr;' &b; ft;'6.'64- 4y"6

'ryiAtW- g
'bK3L@ 6;+firi,i4i S iW #fr q A

\35,_ 6 rii.'K4- .rg; 1fr lyw 6y i,v;xr 
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"Dan mereka munafik) berkata, 'Kami telah

beiman kepada Attah dan Rasul (Muhammad), dan kami menaati
(keduanya)'. Kemudian sebagian dari merel<a berpaling setelah ifu.
Mereka ifu bukantah orang-orang beiman. Dan apabila mereka
diajak kepada Allah dan RasulNya, agar (Rasul) memutuskan
perkan di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak
(untuk datangl. Tebpi, jika kebenaran di pihak mereka, mereka
datang kepdan5a (Rasul) dengan ptuh. Apar<ah ketidakhadimn
merel<a karena) dalam hati mereka ada penyakit, atau (karena)
mereka raga-mgu abukah (karena) takut kalau-lalau Allah dan
Rasul-Nya berlaku zhalim kepada merel<a? sebenarn5a, merel<a
ifulah omnprcng yang zhalim. Hanya ucapn orang_oftng
mulonin, yang apabila merel<a diajak kepada Altah dan Rasul-Nya
agar Rasul memufuskan (perr<am) di antan merer<a, mereka
berkata, 'I<ami mendengar, dan kami hat'. Dan merer<a ifutah
orang-orar|g yang berunfung. Dan banngsiap bat kepda Attah
dan RasullVga sqa akut kepda Attah dan bertakwa kepada-Nya,
merel<a ifulah orang-oftng tnng mendapat .,,(es. An_
Nuur l24l: 47-52).

Abu Muhammad berkata: pada ayat-ayat ini juga tidak
terdapat penjelasan bahwa orang-orang munafik dikenali secara
spesifik, melainkan hanya sifat yang jika didengar oleh pemilik sifat
tersebut maka dia akan mengetahuinya sendiri.
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Inti dari ayat-ayrat ini dapat dibagi menjadi dua:

Pertama: Orang yang melalnrkannya dianggap kafir, 3nitu
orang yang berpaling dari ketetapan Rasulullah secara yakin dan

mendurhakainga karena tidak senang dengan hukum tersebut. Hal
inilah yang membuat orang tersebut menjadi kafir.

Kedua: Tidak sampai menjadi kafir, namun bagian ini
dapat dipisahkan lagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Orang 1ang melakukann5ra (!,almi b€rpaling dari
ketetapan Rasulullah) hanya mengikuti hawa nafsunya dalam

kezhaliman dan kecintaan terhadap dirinya sendiri. Dla
mengetahui bahwa perbuatannya ifu buruk dan mryakini bahwa

kebenaran yang harus diiktrtinya adalah kebalikan dari apa yang

dipertuakrya. Hal ini membuat oftulg tersebut menjadi fasik, Udak

sampai kafir.

b. Orang yang melakukannya hanya karena mengikuti
orang lain yang dia hormati atau cintai ahu agungkan, dan

mengira bahwa apa yang dilakukannln itu di jalan yang benar. Hal
ini juga membuat pelakunya menjadi oftrng yang fasik, dan fldak
sampai pada derajat kekufuran.

Adapun makna dari firman Allah, "Merel<a ifu bukanlah

orcng-onng berirnan," maksudnya adalah mereka ifu bukanlah

orang-orang yang taat, karena setiap ketaatan yang dilakukan

karena Allah ihr disebut dengan keimanan, dan setiap keimanan

adalah ketaatan kepada Allah. Jika seseorang tidak taat kepada

Allah, maka dia bukan orang yang beriman terhadap pertr.ratan

yang tidak dipatuhinya itu secara spesiftk, meskipun dia masih

AIMuhaIta - @l

t



dianggap beriman pada perbuatan lain yang dilakukannya karena
taat kepada Allah.

Allah S berfirman,

ai <fuefivt"FJi u{;ii 6t[!i ti,J4

(-*ry<_,4
" Wahai Nabi! Bqbls,nlah kepda Alkh dan janganlah

engkau menuruti (keinginan) oftngoftng kaftr dan omngom\g
munafik. Sesungguhnya Allah Maha Mengebhui, Maha
Bijaksana." (Qs. Al Ahzaab [33], 1).

Abu Muhammad berkata: Ayat ini secara nyata
menunjukkan bahr,va hasrat orang-orang kafir dan munafik itu
dapat diketahui, yaitu unfuk mengkafirkan seluruh orang yang

beriman. Sebagaimana difirmankan oleh Allah pada ayat yang lain,

"Mereka ingtn agar kamu menjadi l<afir sebagaimana

merel<a telah menjadi kaftr, sehingga kamu menjadi sama (dengan

mereka)." (Qs. An-Nisaa' [4]: 89).

Jika hasmt mereka itu sudah diketahui seperti itu, maka
tidak boleh bagi Nabi dan setiap muslim untuk mengikuti keinginan

mereka, meskipun mereka tidak memperlihatkan hasrat tersebut.

Dan tidak seyogyanya pula ada pemikiran bahwa orang-orang kafir

{,;,'i,K W K6rjKiV;
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dan munafik itu datang kepada Rasulullah unhrk mengikuti ajaran

beliau dengan segala argumentasinya.

Oleh karena ifu, maka ayat ini juga tidak ada keterangan
yang menunjukkan bahwa orang-orang munafik tersebut dikenali

secara spesifik oleh Rasulullah. Namun mereka dapat diketahui
melalui sifatrya secara keseluruhan, dan di antara sifat-sifahya ih:
adalah keinginan mereka agar semua orang menjadi kafir seperti

mereka.

Allah @ berfirman,

{i{ 66 e # rf.bj-',"jG {,}4J( 3;, i[
6;i*y,iiu

"Dan (ingatlah) ketil<a orang-onng munafik dan oftng-
orang yang hatinya berpen5nkit berkata, 'Yung dijanjikan Allah
dan Rasul-Nya kepada kami haryn tipu da5m belaka'."(Qs. Al
Ahzaab [33], 12).

Abu Muhammad berkata: Pada ayat ini juga tidak ada

penjelasan bahwa orang-orang munafik itu dikenali secara spesifik.

Ayat ini hanya memberitahukan tentang orang yang mengatakan

hal itu.

Allah S berfirman,

t6ft 
K $ \ 3j; i114 

-&"'eSE i6 ;5
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" Dan (ingatlah) ketika segolongan di antara mereka berkata,
'Wahai penduduk Yasrib (Madinah)! Tidak ada tempat bagimu,

maka kembalilah kamu'." (Qs. Al Ahzaab [33], 13).

Abu Muhammad berkata: Kalimat tersebut bisa jadi

diucapkan oleh orang Yahudi, dan bisa jadi pula dikatakan oleh

kalangan muslim yang penakut atau pengecut.

Jika masih ada kemungkinan seperti itu, maka tidak boleh

menenfukan secara pasti bahwa ayat ini menerangkan tentang

Rasulullah yang mengenal mereka sebagai orang-orang munafik.

Adapun firman Allah selanjutnya,

b-6 
"ii 

c;. iy-i,$i't{t fr 3; i F.aj

rt6-rti;rr*;V, ii {VJtt*iof,,n
tj'( fr; @ (^;-JykW t13 t;;,E'*li W

nia ifr {''tg 36.fi <};{ fr o';ifr bW
"Dan sebgian dai mereka metninb izin kepada Nabi (unfuk

kembali pulang) dangan furkab, 'saungguhnta rumah-rumah kami
terbuka (frdak ada penjaga)'. Padahal rumah-rumah itu tidak
terbuka, mereka han5nlah hendak lari. Dan kalau (Yasnb) diserang

dari segala penjuru, dan mereka diminta agar membuat
kelacauan, nisca5m mereka mengerjakann5n; dan hanjn sebentar

aja mereka menunggu. Dan sungguh, merel<a sebelum ifu telah
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berjanji kepada Allah, tidak akan berbalik ke belal<ang (mundur).

Dan perjanjian dengan Allah akan diminta perbnqgwg,
jawabann5n." (as. Al Ahzaab [33]: 13-15), ada riwayat

menyebutkan bahwa ayat ini diturunkan terftait dengan bani

Haritsah dan bani Salamah -yaifu mereka png termasrk para

pejuang pada perang Badar dan perang Uhud-, tapi mereka

menjadi takut dan meminta izin kepada Rasulullah trntuk tdak ikut
serta dalam perang Klnndaq dengan alasan bahua rurnah mereka

fidak teri€a.

Pda dua bani tersebut pula firrnan Allah b€rikut ini
dihmrnkan,

|j*Efi',g.*dr
'Ketika dua golongan dari pihak l<amu ingin (mundrr)

karena takut pdahal Nlah adalah penolong merela. Karena itu,
hendakn5m kepada Allah aja onng-onng mukmin furbwakaL
(Qs. Aali'lmraan l3l: t221.

Sebagaimana diriwayatkan, dari AMurrahman bin Abdullah

bin Khalid, dari hrahim bin Ahmad, dari Al Farabri, dari Al
Bukhari, dari Ali bin Abdullah, dari Sutan bin Uyainah, dari Amru
bin Dinar, dia Hata: Alm pernah Jabir bin Abduflah

mengatakan: Terkait dengan bani kamilah diturunkannf firman

Allarh:
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(Y'W'arrifr ,i'fu ,a;# c.,5 iy

'r;rJj ,f';i;;t
"Ketika dua golongan dari pihak kamu ingin (mundur)

karena takut, padahal Allah adalah penolong merel<a. Karena itu,
hendaknya kepada Allah saja orang-orang mul<rnin bertawakat'
(Qs. Aali'lmraan l3l:L221.

Jabir mengatakan: Kamilah dua golongan yang dimaksud
pada ayat tersebut, yaitu bani Haritsah dan bani Salamah. Tapi
kami tetap senang ayat itu difurunkan, karena pada ayat ifu ada

kalimat, "Allah adalah penolong mereka."

Abu Muhammad berkata: Dikarenakan pada ayat ini
tidak disebutkan bahwa perbuatan ifu termasuk perbuatan kufur,
maka ayat ini secara otomatis tidak bisa diiadikan hujjah untuk
pendapat mereka.

Semoga Allah selalu memberi petunjuk-Nya.

Allah $ berfirman,

$ 63r& gEyl#5 i* qgt'^i )3-i
3A {; tigfu "'4 @ >r$$;,W |,iy,

"9Er',y {=6.fA,si?'&5 3rX $y'oou- -e8
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w. ;,i {t inl sg"iat;lxn g-* w. I a*j
" Sunguh, Allah mangeahui oftns1orzng gng menghalang-

halangi di anbm lamu dan omng yang berkab kepda saudara-

saudannSa, Marihh bercama kami'. Tebpi mqel<a dabng
hanSa #enbr, mqel<a l<ikir tahadapmu. Apabila duans

kebkubn hahata), l<amu lihat merel<a ifu memandang ke@amu
dengan mab 3ang tqblikhlik *gti orulg truU pingant larera
al<an mati, dan apbila keblatan telah hihng, merela menaci l<anu
dengan lidah 5ang hiam, sdang mqel<a lcikA mfi* furhmt
kebail<an. Mqel<a itu frdak batrmn, rraka Alhh
amalnta. Dan Sang dqnikian itu mdah bagi Alah." (Qs. Al Ahzaab

[33]: 18-19).

Abu Muhammad berkata: Pada ayat ini tidak ada

keterangan bahun otang-orang tersebut adalah kaum yang dikenal

secara spesifik, tapi hanSn menyebutkan sifat yang akan diketahui
oleh pemilikqp tatkala mendengar ayat ini. Hanya, pada beberapa

ayat berikutgp disebutkan,

e-+,G.+iSiftiGA
Q-' {2fr i'ffiiit@ 3. j 5'"G 
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"Agar Allah memberikan fulasn kepda orang-orang yang
benar ifu karena dan mengazab onng munafik iika
Dia kehendaki, abu menerima tobat mereka. Sungguh, Allah
Maha Pengampun, Maha Pen5myang." (Qs. Al Ahzaab 133):24).

Ayat ini secara jelas bahwa pintu tobat tertuka bagi

mereka. Dan setiap mereka tidak bisa dipungkiri termasuk bagian

dari umat ini yang mengakui keislamannya, meskipun ada

perkataan mereka yang membuat mereka dapat dianggap sebagai

orang kafir atau pelaku maksiat, narnun masih bisa diterima

tobatrya.

Oleh karena ihr, maka ayat di atas tidak bisa dijadikan

hujjah oleh mereka yang mengklaim bahwa
Rasulullah $ mengenal orang-orang munafik itu secara spesifik

dan mengetahui bahwa di dalam hati mereka terdapat kekufuran.

Allah S berfirman,

i4$i,fi"4f
"Dan 1'anganlah engl<au (Muhammad) menuruti orang-orang

l<afir dan orang-oftng munafik ifu, janganlah engkau hiraukan
gangguan mereka dan bertawakallah kepada Allah. Dan cukuplah

Allah sebagai pelindung." (Qs.Al Ahzaab [33]: 48).

Abu Muhammad berkata: Unhrk kalimat pertama,

"Dan engkau (Muhammad) menuruti orang-orang l<afir

@l - AlMuhalla



dan orang-orang munafik ifir," kami telah membahasnya pada ayat

pertama surah ini, yaitu pada firman Allah,

^i 
At-"'ug+fi tt riK( U!; : i,ii,5 {ii W-

(*q<,4
" Wahai Nabi! k-tuknlah kepda Allah dan janganlah

engkau menuruti (keinginan) orang-orang kafir dan orang-oftng

munafik. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha

Bijaksana." (Qs. Al Ahzaab [33]: 1).

Sedangkan untuk kalimat selanjutnya, "janganlah engkau

hiraukan gangguan mereka dan bertaunkallah kepada Allah. Dan

cukuplah Allah sebagai pelindung," kami katakan, tidak seorang

pun memperdebatkan bahwa maksudnya bukanlah unfuk tidak

memerangi orang-orang kafir, menganggap mereka remeh, atau

mengajak mereka untuk memeluk l.llm, melainkan yang selain itu.

Allah S berfirman,

t
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" Sunggah, iila oftng-orang munafik, oftngoftng ,nng

berpen5nkit dalarn hatinSm dan orang-onng tnng menjebarkan
kabar bohong di Madinah frdak berhenti (dari merynkitimu),
nisca5m l{ami perinbhkan engkau (unfuk memerangi) mereka,
kemudian merel<a frdak lagi merladi tebnggamu (di Madinah)
kecuali sebentar, dalam kadaan terlaknat Di mana saja mereka
dijumpai, mqeka akan ditangkap dan dibunuh tanpa ampun.
Sebagai sunnah Allah tnng berlaku juga) bagi omng-onng tnng
telah terdahulu sebelun(mu), dan engkau tidak at<an mendapati

pda srn rah Allah)' (Qs. AI Ahzaab t33]: 60-62).

Abu Muhammad berkata: Alrat ini sudah sangat
mencukupi bagi mereka lnng mau bnpikir dan merenungi diri,
karena Allah dengan tegas menyatakan, jika orang-orang munafik
itu Udak menghentikan perbuatann5n, begihr juga orang-orang
yang di dalam hatinln terdapat penyakit, dan orang-orang yang
sering menyebarkan kabar bohong di masyarakat Madinah, maka
Rasulullah akan diperintahkan untuk memerangi mereka hingga
mereka tidak dapat lagi hidup bertetangga dengan beliau kecuali
segelintir orang saja.

Allah & memberitahukan bahwa jika mereka tidak
menghentikan pertuatan mereka, maka mereJo akan selalu dalam
keadaan terlaknat di mana pun mereka berada, mereka akan
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ditangkap dan dihukum mati. Dan Allah juga memberitahukan

bahwa hal itu merupakan Sunnatullah yang tidak akan terganti.

Jika sudah demikian, maka kami ingin bertanya kepada

mereka yang berpendapat bahwa Rasulullah mengenal mereka

secara spesifik dan mengetahui kemunafikan mereka, apakah

orang-orang munafik itu menghentikan perbuatan mereka atau

tidak? Jika mereka katakan berhenti, maka memang itulah
jawaban yang benar, mereka bertobat atas perbuatan mereka,

namun Nabi S tidak tahu apa yang ada di balik hati mereka -
terkait jujur dan tidaknya tobat yang mereka lakukan-, dan beliau

juga tidak tahu sama sekali tentang hal yang tidak zhahir itu, yang

tidak lain adalah keislaman mereka atau kekufumn mereka.

Jika mereka katakan tidak berhenti melakukannya, maka

mereka sedang berada di jurang kekufuran, karena mereka telah

berdusta terhadap Allah dengan menyatakan bahwa Allah

mengganti Sunnah-Nya yang sudah ditekankan pada ayat ini

bahwa Sunnah-Nya tidak akan terganti.

Abu Muhammad berkata: Jika orang tersebut tetap

bersikeras seperti itu padahal sudah ada hujjah yang

membantahn5n, maka dia dianggap sudah menjadi kafir, karena

dia bersikeras pada dustan5n terhadap Allah, atau menuduh Rasul-

Np telah berlaku lalim, dan kedua perbuatan ifu sama-sama

bentuk kekufuran.
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Abu Muhammad berkata: Telah sampai kepada kami
riwayat dari squmlah orang mendapat petunjuk dari Allah, mereka
mengatakan setelah membaca ayat ini: Orang-orang tersebut tidak
menghentikan perbuatannla, dan bahkan tdak tertarik unhrk
menghentikann3n. IGrni katakan: Kami berlepas diri dari mereka,

karena png mengatakan hal itu pastilah seormg pendosa dan
pendrrsta" mereka tidak selaSnknya pendapatrya

tentang agama karena mereka srrdah menentang Allah.

Allah t berftrman,

'r-i\$6-t.*.b\H;$yp,nqLfi ir:i,J

wsb# 6t&t5\aiJi" Jr(rfiA$\:,j

{tx,7
"Dan di anbn mqe.l<a ada onng tnng

pul<abanmu (Miwrunad), tebpi apbila merela tehh kelwr dari
sisimu mqd<a fukab kepda orzng Sang telah dibqi ilmu
(sahabat-salnbt Nabi), Apaleh 5nng dikabl<anng bdi?' Mqeh
itulah oftng-onng Wlg dililnd hatinSa olelz Allah dan mangiloli
keinginanrya." (Qs. Muhammad l47l: 16l.

Abu Muhammad tlerkata: Barangsiapa !,ang
menentang perintah Allah, rnaka hatinya telah terlilnci akibat
peftuatannya ihr. Apabila hafi mereka fidak talrund niscaya

mereka tdak akan menentang pedntah Allah.
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Bisa jadi orang-orang yang dimaksud pada ayat ini adalah

orang munafik, karena ikrar mereka untuk bertobat harus diterima

secara zahimya, dan urusan hati hanya Allah saja yang

mengetahuinln.

Semoga Allah selalu memberi petunjuk-Nya.

Allah S berfirman,

-"5i 
c-$' 31i1 w5!, iKe i 5i a; -$g

7;:r A & gi Jlr,a{yt :fi- h? wfi c

i)W6K';jn

$ia is,!,iir;pi;9"3#T;r%C@ ;{ Jfr

"Maka apabih ada suafu surah difurunkan Smng jelas

maksudn5n dan di tersebut (perintah) perang, engkau

melihat orang-orang tnng di dalam hatin5n ada penyakit akan

memandang kepadamu seperti pandangan omng t/ang phgsan

karena kkut mati. Tebpi itu lebih panbs bagi mereka. (Yang lebih

baik bagi mereka adalah) taat (kepada Allah) dan bertutur l<ab

Snng baik. Sebab apbila pefintah (perang) ditetapkan (mereka

tidak menykain5n). Padahal jika mereka benar-benar (beriman)

kepda Allah, nisca5n tnng demikian itu lebih baik bagi mereka."
(Qs. Muhammad [47]: 20-21L
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Abu Muhammad berkata: Ayat ini maknanya sama

seperti sebelumnyra. Adapun pandangan yang dimaksud bisa jadi

menjelaskan kryakinan mereka dan perwujudan keislaman mereka
melalui tobat telah mervakili apa yang ada di dalam hati mereka,
atau bisa jadi pandangan ihr sebagai bukti yang bisa membedakan

mereka dengan Snng lainnya, karena tenfu saja selain pandangan

tersebut mereka satna seperti kaum muslimin lainnya, tidak ada

bedanya sama sekali.

Allah $ berfirman,

t.ll ./.27 ,...*q\.

;:6r6y'

,i ti* {b'yL;i <r-$i,y).

@
1.. tif6)$-tlc)iti 5:'.5
;ii i'fi;# J? b?tiiiiif

-.a . o,leci
ilvYYti't";'il

"saunggwhnSm oftng-orang thng berbatik i"*ru
kel<a{inn) set&h Wtunjuk itu jelas bgi mael<a, syebnlah yang
memry mqel<a dan memanjangl<an angan-angan merel<a- Yang

demikian ifu, karena mereka telah mengatakan

kepada orang-oftng Aahudi) yang tidak senang kepada apa yang
difurunkan Allah, 'Kami akan mematuhi kamu dalam beberapa

un$an', tebpi Allah mengetahui rahasia mereka-" (Os.

Muhammad!47l 25-26).
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Abu Muhammad berkata: Ayat ini menjelaskan tentang

sifat umum yang dimiliki oleh orang murtad, baik secara terang-

terangan ataupun menyembr.rnyikannya. Tapi tidak ada keterangan
pada ayat ini bahwa Nabi S mengenal mereka sebagai orang

munafik yrang menyimpan kekufuran di dalam hati mereka.

Semoga Allah selalu memberi petunjuk-Nya.

Allah $ berfirman,

rrt i4 i J "Y;+3 i,6J( (;'t
!i.*,,;:rfi AKfif{ r,6 tr; @ -#

KlCt )$_';i,G\;rrt F,, #F;
"Atau apakah orang-orang tnng dalam hatinya ada

penyakit mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan
kdenghan mereka? Dan sehranya Kami menghendaki, niscaya

Kami perlihatkan mereka kepadamu (Muhammad) sehingga
engkau benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-

tandan5n. Dan engkau benar-benar akan mengenal mereka dari
nada biamn5n, dan Nlah mengetahui segala amal perbuatan

kamu." (Qs. Muhammad [47]:29-301.

Abu Muhammad berkata: Allah telah menjelaskan

dengan sangat nyata pada ayat ini, bahwa jika Dia berkehendak
maka akan diperlihatkan kepada Nabi $ semua isi hati orang

AlMuhalla - EI



munafik hingga beliau dapat mengenali mereka dengan mudah

hanya melalui tanda-tandanya saja.

[-alu pada kalimat berikutrya Allah berfirman, " Dan engkau

benar-benar akan mengenal merel<a dai nada biann7a," ini
adalah salah sahr tanda, sama seperti pandangan yang telah
dibahas sebelumnya.

Apabila nada bicara sudah dapat menjadi bukti bagi
Nabi S saat itu unfuk memastikan apakah seseorang termasuk

yang munafik atau fidak, maka kepura-purcEn mereka menjalani

ajaran Islam Snng bertentangan dengan perkataan mereka, atau

ikrar mereka unfuk bertobat secara zhahir, sudah dapat diketahui
oleh Nabi #, dan Allah tidak perlu menggunakan kata "sekiranya"

pada ayat di atas. Namun jika nada bicara mereka tidak bisa

dijadikan bukti oleh beliau untuk memastikannya, maka berarti
beliau sarna seperti kaum muslimin yang lain, hanya dapat mengira

apakah seseorculg dapat dikategorikan munaftk atau tidak secara

garis besamya saja.

Semoga Allah selalu memberi petunjuk-Nya.

Abu Muhammad berkata: Kami telah sampaikan pada

surah At-Taubah yang lalu tentang firman Allah di surah Al Fath,
dan kami telah jelaskan di sana bahwasanya Allah $ berjanji akan

menerima tobat mereka dan memberikan pahala yang besar, jika

mereka mau bertobat dengan sungguh-sungguh dan pafuh pada

orang-orang lnng mengajak mereka unfuk berjihad setelah

Nabi $ tiada.
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Firman Allah yang dimaksud adalah,

6g-ffi v(At'u 6,jii5r 6 3r*"

SW,t A 11 .aj$u, l,jAB ;g; ${V
"u'&!'"65fr'{,";tJ syq, ;i'i<; F "f-,;
\r$i,tyr- J i'PJt @ W3J3, L,Ii{'bqf;

3i8'&3 e St -# G, # $y ihs56

$irr$. t;; @ 5jt3 %r ;;ai 4
o-iil)i AV ;-$@ fr;" -u;!<:Y$g\-Gy -A-fio

6;L )i'( <;:<u {4 ;, 4 W {3i e }r;-",y;ig

;rfi Jy -:i$i fsy- (.jfufi 3,1:a @ q
i "i, ;"1'rg ifi4 6 arLj. # 6i', c,w
S.llfr J3 e ri'i 46 -&:b 6#
lL 

-u;)#tj @ (rij Jt-i,i''i{ 13'/ S.v t-*
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Za4 5 trj -d *$ *,tJ ;; ty{,}-i" r*'i(
Ktji;,3og"k?tr1tii&S'y:.g,"9t lzznej

C$t::tK{;3:,
" Onng-onng fudui Wtg tatinggal (frdak turut ke

Hudaibigh) akan berl<ab kepadanu, 'I(ami telah disibukt<an oteJz

harta dan kefuarga kami, mal<a mohonkanlah ampunan unfuk
kami'. Merel<a mengucapkan sesuafu dengan mulubrym apa tnng
tidak ada dalam hatin5n. Kabkanlah, 'Maka siapakah yang dapat
menghalang-halangi kehendak Allah jil<a Dia menghendaxi
bencana terhadap karnu atau jila Dia menghendaki keunfungan
bagimu? Sunggwh, Allah Maha Teliti dengan apa Jnng karnu
kerjakan'. Elahkan (semula) karnu menSnngka bahow Rasul dan
orang-oftng mukmin sel<ali-kali tidak akan kembali lagi kepda
keluarga mereka selarna-lamanya dan dijadilan tena indah yang
demikian itu di dalam hatimu, dan kamu telah

dengan yang buruk, l<arqa ifu kamu menjadi kaurn
yang binasa. Dan bamngsiapa tidak beriman kepada Atlah dan
Rasul-Ngn, maka l{ani telah men@iat<an untuk
orang-onng l<afir ifu neraka Wng menSnh-nynla. Dan haryn nilik
Allah kerajaan langit dan bumi. Dia mazgampni siap jang Dia
kehendaki dan akan mengazab siap tang Dia kehendaki. Dan
Allah Maha Pengarnpun, Maha Pang5ang. Apabila kamu
berangkat untuk mengambil barang rampasan, orangorang
hdui Snng tutinggal itu akan berlcab, Biarl<anlah kami mengikuti
lramu'. Mereka hendak mengubah janji Hlah. I{atakanlah, 'IGmu
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sel<ali-kali tidak holeh) mengikuti kami. Demikianlah yang telah

ditekpkan Allah sejak semula'. Maka mereka akan berkata,

'Sebenarnya kamu dengki kepada kami'. Padahal mereka tidak

mengerti melainkan sedikit sekali. Katakanlah kepada orang-

onng Badui tmng brtinggal, 'Kamu akan diajak untuk (memenngi)

l<aum Wng mempurymi kekuatan Jnng besar, kamu harus

mememngi mereka kecuali mereka menyemh. Jil<a l<amu ptuhi
(ajakan itu) Allah akan membeimu pahala yang baik, tetapi jika

l<amu berpaling seperti yang kamu perbuat Dia al<an

mergaab kamu dengan aab png pedih'." (Qs. Al Fath [48], 11-

16).

Semoga Allah selalu memberi petunjuk-Nya.

Allah S berfirman,

Lr{,9;

{r3fi'fi'LW'W
" Orang.onng Amb Badui berkab, 'IGmi telah beiman'.

I{ahl<anlah (kepda mereka), 'Kamu belum beriman', tebpi
labkanlah 'Kami telah tunduk (Islam)', karena iman belum masuk

ke dalam hafimu. Dan jil<a l<amu taat kepda Allah dan Rasul-N5m,

Dia tidak akan mengurangi sdikit pun (pahala) arnal perbuatanmu.

Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Pen5nyang."(Qs. AI

Hujuraat l49l: l4l.

t53 (fr Y$, f-d, \#) i slt;c ;(;,ii .;6

u kt{5;;':rt't#rtwo
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Abu Muhammad berkata: Ayat ini merupakan bukti
bahwa orang-orang munafik itu berserah diri kepada Allah (masuk

Islam) secara terpaksa, dan keimanan belum masuk ke dalam hati
mereka, tetapi Allah menjelaskan bahwa Dia membuka pintu tobat
unfuk mereka, yaihr pada kalimat, "Dan jika kamu taat kepda
Allah dan Rasul-N5a, Dia tidak akan mengurangi sdikit pun
(phala) amal perbua tanmu."

Maka, dengan memperlihatkan ketaatan kepada Allah dan

Rasul-Nya membuat mereka termasuk dalam afuran keislaman,
dan sekaligus menjadi menafikan bahwa Nabi $ mengetahui

tentang apa yang sebenamya mereka sembunyikan di dalam hati.

Allah S berfirman,

,# $ii 9.r. OJr. Ab55 iffir 31) ;;
$1 rt )htra#
2-iI, -i #q@ l6:n )# u :,h!J i?li *,41
;<tfS !it6?i:;'#

$W{UW,y-$}n

"5i 'K<.t: {5.136?*

6.$t
"Pada hari omng:onng munafik laldlaki dan perempuan

berlaA kepada onng<ftutll Wlg ba*tnn, 'nnggukh kami! I{ami
ingin mengambil cahaSnmu'- (I{epda mereka) dil<atakan,

Kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri ahaSn
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(untukmu)'. I-alu di antara mereka dipasang dinding (pemiah) yang
berpintu. Di sebelah dalam ada rahmat dan di luamya hanya ada

azab. Omng-omng munafik menanggil oftngaftng mukmin,
'Bukankah kami dahulu bersama l<amu?' Mereka menjawab,

'Benar, tebpi kamu mencelal<al<an diimu sendiri, dan han5n

menunggu, meragal<an fianji Anah) dan ditipu oleh angan-angan

kosong';'(Qs. Al Hadiid [57]: 13-14).

Abu Muhammad berkata: Ayat ini menceritakan

tentang Hari Kiamat yang pasti akan terjadi nanti, dan

memberitahukan bahwa orang-orang munafik ifu berada di sekitar

kaum muslimin selama di dunia. Dan hal itu menjelaskan bahwa

mereka tidak dikenal oleh Nabi $ dan kaum muslimin secara

spesiftk.

Ayat ini berkesesuaian dengan hadits yang dirivuayatkan

melalui Muslim bin Hajjaj, dari Zuhair bin Harb, dari Ya'qub bin

hrahim bin Sa'ad, dari a3nhnya, dari hnu Syihab, dari Atha bin

Yazid Al-laitsi, dari Abu Hurairah, bahwasanya

Rasulullah $ pemah bersaMa (dalam sebuah hadits yang panjang,

antara lain disebutkan), "l-alu Allah mengumpulkan seluruh

manusia di Hari Kiamat dan berkata: Setiap orang yang

menyembah sesuafu maka hendaknya dia mengikuti apa yang

disembahnya, orang lrang menyembah matahari ikut bersama

matahari, orang yang menyembah bulan ikut bersama bulan,

orang yang menyembah thagwt (sesembahan lain selain Allah) ikut

bersama thagat Hingga tersisa umat ini yang di dalamnya terdapat

orang-orang munafik.." (dan seterusnya hingga akhir hadits ini).
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Allah $ berfirman,

'^z$t3-i,i;27 tAi qW i,$ 43 pl

nf.qs5 SiSi s:*d" e5.i{r5 it| 6#;J
q.'81 g,$-{i 6 e'ol;{j';ir 1e 4 j q nE

i4i,fr?iaf6i?$36
" Tidald<ah engkau perhafil<an orang-oftng Wng telah

dilarang mengadakan pembianan rahasia, kemudian mereka
kembali (mengerjakan) lanngan ifu dan mereka mengadakan
pembianan nhasia unfuk berbuat dosa, permusuhan dan
durhaka kepada RasuL Dan apabita merel<a datang kepadamu
(Muhammad), mereka mengwapkan salam dengan cara yang
bul<an seperti tnng ditenfukan Altah unful<rnu. Dan mereka
mengabkan Wda dii mereka sendiri, Mengapa AIah frdak
menyiksa kib atas apa tnng kita katakan itu?' Cukuptah bagi
mereka Nenka Jahanam t)ang al<an merel<a masuh. Maka neral<a

itu seburuk-buruk temyat kanbali."(Qs. Al Mujaadilah t581, 8).

Abu Muhammad berkata: Orang-orang yang dimaksud
pada ayat ini tentu saja dikenali, akan tetapi pintu tobat terbuka
bagi mereka sebagaimana kami strdah sebutkan beberapa kali
pada ayat-a3pt yang lain.
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Allah S berfirman,

$J'fr&e r*xrGb6'0fi

'i16rg"ki*-K6sMG

i;Li ti 4_G 
;;;fr 

@'r;;+At ?

-ltitff ,,* j

irji 4'-; )1

ilii {;

ffv {,}*iP
;r53;i fr'#1

,t'l
4lll

))l/nt znz

fr-t2

(.t1i''{5{t 13@E'br*:rfi vS&6f i*
'^* -6 vali@ i;A gtu,"u ;fi;?+$

?'# ?*r|i ;{S ;it,*,; bii,
iDiy, W i i$i G1,Ai- 3 "r* g |;

it:)rtt

" Tidakkah engkau perhatil<an orang-oftng (munafik) trang
menjadikan suatu l<aum tnng telah dimurkai Allah sebagai

sahabat? Orang-orang itu bukan dari (kaum) kamu dan bukan dari

kaum) merel<a. Dan merel<a bercumpah abs kebohongan, sdang
mereka mengebhuinya. Allah telah menyediakan azab gng sangat

kems bagi mereka. Sungguh, bebpa buruknya apa jnng telah

mereka kerjakan. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka
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sebagai perisai, Ialu mereka menghalang-halangi (manusia) dari
jalan Allah; mal<a bagi mereka azab yang maghinakan. Harta
benda dan anak-anak merel<a tidak berguna sdikit pun (unfuk
menolong) merelca dari azab Allah. Mqeka ifutah penghuni
n*aka, mqeka kekal di dalamn5a.(Ingatlah) pada hari (ketika)

mereka sernua dibangkitkan Allah, lalu merel<a bercuntpah
kepda-N5n hahm mqel<a bukan orzng musyrik) sebagaimana
merel<a kepadamu; dan mereka menyangka bahota

merela akan metnpuoleh sauafu (manfaat). Kebhuilah, bahvn
merela orang-oftng pendusta. syetan telah menguasai mereka,
lalu menjadikan mqel<a lupa mengingat Atlah; mereka itulah
golongan syetan. Kebhuilah, bahotta golongan syebn itulah
golongan yang rugi." (Qs.Al Mujaadilah t58l: 14-19).

Abu Muhammad berkata: Sifat-sifat yang disebutkan
pada ayat ini merupakan sifat yang tidak Islami, hanya saja mereka
melepas diri unhrk saling tolong-menolong dengan oftmg-orang
kafir. Jika yang dimaksud adalah orang-orang murtad yang

dikenal, maka pinfu tobat terbuka bagi mereka, sebagaimana

disebutkan pada ayat-ayat lain yang kami sebutkan sebelumnya.

Semoga Allah selalu memberi pehrnjuk-Nya.

Allah $ berfirman,
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't F lr-l,i )4*!, Sjfr 'tg(, <-ji & ; lt
K,, U {i & <;}r ;zF a,$fi 6 u

'6j.$J #y * {\6 K'H) ;1'.;, o;' f$ fi
1; W-{ 1it3,4j r*'r?.7-i

6jd.{f f:-ii <j'rl #r;:,

VF4
ffi""**

@<rffi-J";j"ia,"Aft;;tUp;ba'"6,

;3, $, ,*;r i,:ri ,ilcit-e;H,jr^_i
e,
3*9fr;{.-t'"U

" Tidakkah engl<au memperhatikan oftng.orang munaftk

Wng berkab kepada saudan-saudaranya Wng l<afir di antan Ahli
Kitab, 'Sungguh, iila l<amu diusir nisa3m kami pun akan keluar

bercama kamu; dan kani selamalaman5a tidak al<an patuh

kepada siapa pun demi l<amu, dan jil<a l<amu pasti kami
akan mernbanfumu'. Dan Allah menjml<silant, bhua mereka

benar-benar Sunggwh, jika merel<a diusir, orang-oftng

munafrk ifu tdak akan kefuar bersama mereka, dan jika mereka

dipemngi; mereka fiuqa) fidak akan menolongryn; dan kalau pun
mereka menolongnya pastilah mereka al<an berpaling lari ke
belal<ang, kemudian merel<a tidak akan mendapat
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Sesunggahn5m dalam hati mereka, kamu (Irtuslimin) lebih dibkuti
daripada Allah. Yang demikian ifu l<arena mereka orang-orang

t/ang tidak mengetti. Merela tidak al<an mernenngi kamu (smn)
berwma-sama, kqtali di neg*i-nqui Wng berbenteng atau di
balik tenbok. Pqrnwuhan antara s&ma merel<a angat hebat"
(Qs. Al Haryr [59]: 11-14).

Abu Muhammad berkata: Keterangan pada agnt ini
bisa jadi merupakan rahasia yang diberitahukan oleh Allah dan

diungkapkan oleh-N5a, narnun tanpa menyebutkan siapa

orangnya. Dan bisa jadi pula orang ifu sudah dikenal narnun pinfu

tobat baginya terbuka lebar, sebagaimana telah kami sampaikan

berulang kali.

Allah S berftrman,
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4l1/oF-
"Apabila orang-oftng munafik datang kepadamu

(Muhammad), mereka berkata, 'Kami mengakui, bahun engkau

adalah Rasul Allah'. Dan Allah mengehhui bahum engkau benar-

benar Rasul-N5m; dan Allah men5mksikan bahwa orang-orang
munafik ifu benar-benar Mereka menjadil<an sumpah-
sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalang-halangi
(manusia) dai jalan Allah. Sungguh, betapa buruknSn apa yang
telah mereka keriakan. Yang demikian ifu karena
mereka telah beiman, kemudian menjadi kafin mal<a hati mereka
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dikunci, sehingga mereka tidak dapat mengerti. Dan apabila

engkau melihat mereka, fubuh mereka mengagumkanmu. Dan jika

mereka berkata, engkau mendengarkan fufur-katangn. Merel<a

sakan-akan kayt yang tersandar. Mereka mengira bahwa setiap

teriakan ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh bang
sebenamya), maka waspadalah terhadap mereka; Allah

membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan

(dari kebenann)? Dan apabila dikatakan kepada mereka, Marilah
(beriman), agar Rasulullah memohonkan ampunan bagimu',

merel<a membuang mul<a dan engkau lihat mereka berpaling

dengan menyombongkan diri. Sama saja bagi mereka, engkau

(Muhammad) mohonkan ampunan unfuk mereka aku frdak

engkau mohonkan ampunan bagi mereka, Allah fidak akan

mengampuni mereka; Allah tidak akan memberi

pefunjuk kepada onng-orang tnng fasik. Mereka yang berkata

(kepada orang-orang Anshaf, 'Janganlah kamu bersdekah

kepada omng-orang (Itluhajirin) yang ada di sisi Rasulullah sampai

mereka bubar (meninggall<an Rasulullah)'. Padahal milik Allah-lah

perbendaharaan langtt dan bumi, tetapi orang-orang munafik ifu
tidak memahami. Merel<a berkata, 'Sungguh, jika kita kembali ke

Madinah (kembali dari penng Bani Mustalik), pastilah orang yang

kuat akan mengusir orang-orang yang lemah dai sana'. Padahal

kekuatan itu hanyalah bagi Allah, Rasul-Nya dan bagi omng-orang

mukmin, tetapi orang-orang munafik itu frdak mengetahur." (Qs.

Al Munafiqun [63]: 1-8).

Abu Muhammad berkata: Ayat ini diturunkan terkait

dengan Abdullah bin Ubay, sebagaimana diriwayatkan oleh Al
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Bukhari, dari Amru bin Khalid, dari Zuhair bin Muawiyah, dari Abu
Ishaq As-Sabi'i, dari Zaid bin fuqam, dia berkata: Ketika suatu kali
kami melakukan perjalanan bersama Rasulullah S, ada beberapa

orang mengalami keletihan, lalu Abdullah bin Ubuy berkata,
"Janganlah kalian bersedekah kepada orcmg-orans Muhajirin !/ang
selalu berada di sisi Rasulullah, sampai mereka bubar
meninggalkan beliau." Lalu dia juga berkata, "Jika kita kembali ke
Madinah, maka pastilah orang yang lebih mulia (orang Anshar)
akan dapat mengusir orang-orang yang terhina (orang Muhajirin)."
Kemudian aku menemui Rasulullah # dan memberitahukan hal

itu kepadanya. I-alu beliau memanggil Abdullah bin Ubay untuk
menghadapnya. Namun dia membantah pengaduan ifu dengan
sumpah palsu. Dan para pengikutrSn pun merrdularngnya derrgan
mengatakan, "7aid telah berbohong kepadamu wahai Rasulullah."

Maka jiwaku pun terguncang dengan tudingan yang jusfuir berbalik
ke arahku, hingga Allah & menwunkan firman-Nya unfuk

membenarkan ucapanku, " Apabila orang-oftng mwafik dabng
kepadamu.." lalu Nabi $ mengajak mereka unhrk kembali agar

beliau dapat memintakan ampunan dari Allah untuk mereka,

namun mereka malah memalingkan muka.

Abu Muhammad berkata: Perumpamaan "ka5nt yang
tersandal' unfuk orang-orang munafik, ifu dikarenakan mereka
memang memiliki suara yang indah dan tubuh Snng bagus.

Imam Al Bukhari meriwayatkan, dari Ali bin AMullah, dari
Sufuan, dari Amru bin Dinar, dia berkata: Aku pemah mendengar
Jabir bin AMullah menyampaikan: Ketika kami tengah berada di
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sebuah peperangan, ada kejadian dimana seseorang dari kalangan

Muhajirin menepuk bokong seseorang dari kalangan Anshar, lalu

terlontarlah kata-kata yang keras dari kedua belah pihak, hingga

terdengar oleh Nabi S dari kejauhan, lalu beliau bertanya,

"Mengapa masih ada kebiasaan orang-orang jahiliyah dalam

memanggil orang lain seperti itu?" lalu seseorang menceritakan

kepada beliau, "Wahai Rasulullah, kejadian itu diawali karena ada

seseorang dari kalangan Muhajirin yang menepuk bagian belakang

seseorang dari kalangan Anshar." Lalu Nabi ,$ berkata, "Jangan

lakukan itu (memanggil orang lain dengan yang biasa

disunakan oleh orang-orang jahiliyah), karena tersebut

adalah yang buruk." Kemudian, ketika kejadian itu

terdengar oleh AMullah bin Ubay, dia pun mulai menebar

hasutannln, dia berkata, "Mereka (orang Anshar) melakukan hal

ifu karena keadaan. Aku bersumpah, jika kita kembali ke Madinah

pastilah orang-orang yang mulia (orang Anshar) akan mengusir

orcung€rang png hina (orang Muhajirin)." Dan hasutan inipun
sampai ke telinga Nabi $ dan para sahabat terdekat beliau. Umar

pun langsung berdiri seraya berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan

aku memenggal leher orang munafik itu." Namun

Nabi $ menjawab, "Biarkan dia, aku tidak mau ada orang biara
bahwa Muhammad mernbunuh sahabahya.'

Abu Muhammad berkata: Untuk firman Allah,
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I ''Apabila oftng-oft,ng munafik dabns kepdamu

| (Muhammad), mereka berkab, 'Ikmi mengakui, fuhwa englau

I adalah Rasul Allah'. Dan Allah mengetahui bhotm angkau furvar-

I benar Rasul-N5m; dan Allah merrynksikan fuhua oftngararlg

I munafik ifu benar-benar pendusta. Merel<a merladikan sumph-

| zumnah mereka sebagai perisai, lalu mqeka menghatang-hatangi

| {^u"usia) dari ialan Allah. sungguh, betap burukn5a apa t/ang

I telah mereka kerjakan. Yang demikian ifu karena

I mereka telah beiman, kemudian menjadi kafir, maka hati mqel<a

I dikunci, sehingga mereka frdak dapat mengerti." (Qs. AI

I Munaafiquun [53J: 1-3), mereka itu adalah orang-orang yang

I menjadi kafir setelah beriman, bahkan mereka murtad melalui

I O"rnyataan langsung dari Allah, hanya saja tobat masih tefruka

I untuk mereka sebagaimana disebutkan pada ayat berikutr5a, dan

I sebagaimana juga disebutkan pada riwayat Zaid bin fuqam Sang

I suaafr disampaikan sebelumnga.

I 
O*, berikukrya 5ang dimaksud adalah:
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" Agar Rasulullah memohonkan ampunzrn bagimu', mereka

membuang mul<a."

Adapun keterangan yang menyatakan bahua Allah tdak
akan mengampuni mereka, maka tenfunya terkait dengan apa

yang mereka katakan, bukan unfuk mengembalikan keimanan

mereka setelah menjadi kufur, karena hal ifu masih bisa diterima

tobatrya dari mereka.

Buktinya adalah, ayatra3nt yang kami sampaikan sebelum

hi, serta kebersediaan Nabi $ unfuk meminta ampunan bagi

mereka, karena mereka telah menunjukkan keimanan (tobat),

meskipun harrya Allah saja yang mengetahui niat mereka

melalnrkannln.

Hujjahnya adalah riwalnt !,ang telah kami sebutkan

sebelumnln terrtang keraguan Jabir, Ibnu Abbas, dan Umar terkait

dengan hnu Ubay yang menjadi inti dari topik pembahasan kisah

ini.

Begrfu juga dengan riwayat dari Jabir, yang menyebutkan

bahwa Umar berkata kepada Nabi $, "lzinkan aku memenggal

leher orang munafik ihr jakni AMullah bin Ubay" ini tdak lantas

menjadi hujjah bahwa Abdullah bin Ubay saat itu adalah seorang

munafik, tapi dia memang sudah melakukan sesuafu yang

menunjukkan sifat munafik. Bahkan Umar pemah berkata seperti

itu terhadap seorang mukmin yang terbebas dari sifat

kemunaftkan, yaitu terhadap Hathib bin Balta'ah.

[-agi pula, jawaban Nabi,$ atas keinginan Umar tersebut

dengan mengatakan, "Biarkan dia, aku tidak mau ada orang bicara

bahwa Muhammad membunuh sahabatnya," adalah bukti nyata
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pengharaman darah AMullah bin ubay bin salul saat itu. Tidak
mungkin beliau mengatakan "Biarkan dia," atau dengan kata lain
memerintahkan agar seseorang dibiarkan saja padahal dia sudah
wajib unhrk dihukum mati.

Dan kalimat selanjutnya "Aku tidak mau ada orang bicara
bahwa Muhammad membunuh sahabatrrya," ini adalah bukti qpta
bagaimana beliau tidak mengetahui apa yang ada di dalam hati
Abdullah bin ubay, dan tetap menganggapnya sebagai sahabat
beliau karena keislaman png tampak di matanya. Dia masih
menganggapnya sebagai seorang sahabat dan seorang muslim
yang memiliki hak-hak keislamannya yang diharamkan oleh Allah
darahnya kecuali sesuai dengan afuran.

Dengan penuh keyakinan kita paham, bahwa seandainya
darah hnu Ubay itu sudah dihalalkan, maka udak mungkin beliau
mengkhususkannya unfuk tdak mendapatkan hukuman. Jika
hukuman mati sudah wajib atasnya, maka fidak mungkin beliau
membiarkannya begifu saja.

Dan barangsrapa yang berpikir bahwa Rasulullah # akan

membiarkan seorang sahabat beliau tidak dihukum padahal sudah

wajib baginya unfuk dihukum mati, maka dia telah kufur serta
dihalalkan darah dan hartanya, karena dia telah menisbatkan
kebatilan kepada Rasulullah S d* menuding beliau melanggar
aturan Allah &.

Derni Allah, bulenkah Rasulullah $ tetap menjatuhkan

hukuman mati kepada sejumlah sahabat yang sudah dipastikan
keimanannya dan surga atasnya ketika mereka sudah divonis
unfuk dihukum mati, seperti Ma'iz, wanita dari Ghamidiyah, wanita
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dari Juhainiyah, semoga Allah meridhai mereka semua. Maka

sudah yakin pasti batil dan sesat bahkan kufur jika ada orang yang

meyakini atau hanya sekedar mengira -padahal dia seorang

muslim- bahwa Rasulullah $ tega menjatuhkan hukuman mati

kepada kaum muslimin yang memiliki keutamaan dan akan

menjadi penghuni surga, sekaligus sahabat beliau dengan hukuman

mati yang sangat berat, yaitu dilempari bafu, lalu beliau juga

menjatuhkan hukuman mati kepada Harits bin Suwaid Al Anshari

sebagai qishash terhadap Mujaddar bin Khiyar Al Balawi, padahal

tanpa seorang pun yang tahu kecuali beliau seorang, begifu juga

dengan wanita yang beliau perintahkan kepada Unais unfuk

dtajam jika dia mengakui perbuatannya (berzina), atau juga

memotong tangan wanita dari Al Makhzumiyah seraya berkata, i
th('ri;}.dit ciV # '?z+tt Lt "Jikalau Fathimah

yang berbuat demikian maka akan aku potong pula tangannya,"

bahkan beliau pemah bersabda, 'Sesunggahn5n bani Israil ifu
binasa karena mereka ketika laum yang lemah mendapatkan

hukuman mal<a merel<a akan melaksanakannya, nanun jika kaum

terhormat tnng mendapatkan hukuman maka mereka frdak

melaksanal<annya, " narnun kemudian beliau sendiri 5ang berlaku

seperti ihr, dengan membiarkan seorang murtad yang kafir tidak

mendapatkan hukuman mati, kemudian seakan tidak puas dengan

hal itu hingga beliau juga menshalatinya dan meminta ampunan

baginya, padahal beliau tahu bahwa orang tersebut merupakan

seorang yang kafir sebagaimana telah disebutkan sebelumnya

bahwa Allah melarang beliau unhrk beristigfar untuk orang kafir?
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Jika ada yang berpikir seperti itu, maka kami bersaksi

dengan persaksian Allah, bahwa orang itu telah kafir, murtad,
musyrik, dihalalkan darah dan hartanya, dan kami melepas.diri dari
dirinya dan persaudaraan dengannya.

Riwayat shahih menyebutkan, bahwa setelah menjadi kafir
AMullah bin Ubuy dan orang-orang yang mernbanfunp
memperlihatkan tobatnp dan kembali kepada Islam. lalu
Rasulullah S menerima pertobatan mereka semua, tanpa

mengetahui bagaimana keadaan hati mereka mengenai pertobatan

itu, apakah masih kafir, atau memang benar-benar bertobat, tapi
tentu saja Allah Maha Tahu dengan semua ihr, dan tentu saja

mereka akan mendapatkan balasan di Hari Kiamat nanti sesuai

dengan niat yang ada di dalam hati mereka.

Allah @ berfirman,

# S;5 tej;Sb'.,% * Uli q;G-

" Wahai Nabi! Perangilah oftng-onng kafit dan oftngLoftng
munafik dan bercikap kenslah terhadap merel{a." (Qs. At-Tahriim

1661:91.

Abu Muhammad berkata: Hanta ada dua

kemungkinan 5nng bisa disimpulkan dari aSnt ini, yaitu: jika

seseorang diketahui bahwa orang ifu munafik dan murtad lalu
Nabi $ memeranginya secara spesifik dan bersikap keras

terhadapnya hingga dia bertobat, atau tidak diketahui se@ra
spesifik sebagai seorang munaftk" lalu Nabi $ memerangi mereka
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secara umum dengan sifat-sifat yang diketahui, serta mengecam

kemunafikan dan mengajak mereka unfuk bertobat.

Sangat tidak benar jika Rasulullah S mengetahui bahwa

seseorang secara spesifik merupakan seorang munafik yang terus-

menerus memperlihatkan kemunafikannya, namun beliau tidak

memeranginya, hingga beliau dapat dianggap telah melanggar

perintah Tuhannya dan perintahnya sendiri. Barangsiapa yang

meyakini hal itu, maka dia sudah kufur, karena dia telah

menisbatkan kepada Rasulullah penyepelean terhadap perintah

Allah.

Abu Muhammad berkata: Itulah ayat-ayat yang ada di

dalam Al Qur'an terkait dengan orang-orzu'rg munafik. Kami telah

menyebutkan semuemya dan membahasnya satu persafu,

walhamdulillah.

Dan sekarang saatnya kami akan menyebutkan riwayat-

riwayat yang terkait dengan orang munafik dan dijadikan sandaran

untuk pendapat mereka insya Allah.

Imam Al Bukhari meriwayatkan, dari Sa'id bin Ufair, dari

Al-laits bin Sa'ad, dari Uqail, dari hnu Syihab, dari Mahmud bin

Rabi Al Anshari, bahwasanya ltban bin Malik -salah seorang

pejtnng perang Badar- pemah berkata: Suatu hari Rasulullah dan

Abu Bakar berangkat menuju ke kediamanku saat pagi mulai

menjelang siang. Setelah tiba, kami berusaha untuk menahan

beliau di rumah kami dengan menyediakan masakan daging

potong yang memang khusus kami buatkan unfuk beliau. Lalu

datanglah beberapa orang ke rumahku untuk berkumpul bersama
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beliau. Salah safu dari mereka bertanya kepada yang lain, "Di
manakah Malik bin Dakhsyan? -atau hnu Dakhsyan-" lalu ada

yang menjawab, "Dia adalah seorang munaftk, dia tidak senang

kepada Allah dan Rasul-Nya." Mendengar percakapan ifu
Rasulullah & pun berkata, "Janganlah l<amu bqlab seprti ifu,

bukankah dia telah mangucapkan kalimat s5ahadat (Iaa ilaaha

ilkllaah) karena ingin mandapat kertdhaan dari-N1n?"lalu orang ifu
berkata, "Allah dan Rasul-Np tenfu lebih merrgetahui tentang hal

ifu, kami hanla melihat dari perangainya, serta dari pergadann!,a

dengan orang-orang munaftk." Kemudian Rasulullah bersaMa,
"SesunggthnSa Allah telah menghanml<an abs nenla unfuk

dimasuki oleh siappun yang menguapkan kalimat 'ha ilaaha

illallaah'l<arena ingin mendapt keridhaan dad Allah bala."

Juga diriwayatkan, dari Abdullah bin Rabi', dari hnu Ishaq

bin Sulaim, dari hnul A'rabi, dari Abu Daud, dari AMullah bin

Masarrah, dari Muadz bin Hiq/am Ad-Dastuuai, dari a5ahnya, dari

Qatadah, dari Ubaidullah bin Buraidah, dari aSahnp, dia berkata:
Rasulullah $ pemah bersabda, "Janganlah kalian sebut seoftng
munafik dengan pngilan fuan, karena jika seorang munafik
menjadi fuan mal<a l<alian telah membuat murka Tuhan lalian!'

Juga diriwayatkan, melalui Muslim, dari Zuhair bin Hart,
dari Jarir bin Abdul Hamid, dari Mansur bin Mu'tamir, dari Abu
Wail, dari hnu Mas'ud, dia berkata: Setelah perang Hunain
berlalu, Nabi $ memilih beberapa orang untuk dibagikan harta

rampasan perang. Ketika itu beliau memberikan serafus ekor unta

kepada Aqra' bin Habis, lalu beliau juga memberikan jumlah Snng
sama kepada Uyainah bin Hishn, lalu beliau membagikann5ra pula

kepada kalangan terhormat dari bangsa Arab. Ketika itu beliau
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memilih orang-orang tertentu unhrk dibagikan harta rampasan

perang tersebut. Lalu (di luar sana) ada seseorang berkata, "Demi

Allah, pembagian itu tidak adil dan tidak bertujuan untuk

mengharap keridhaan dari Allah." Mendengar hal ifu akupun

lantas berkata, "Demi Allah, aku akan memberitahukan apa yang

kamu katakan itu kepada Rasulullah." Akupun bergegas menemui

Rasulullah dan memberitahukan tentang perkataannya itu, hingga

berubahlah rona wajah Rasulullah tatkala mendengamya, hingga

aku seperti mendengar gemeretak pada grgi beliau, lalu beliau

berkata, "Siapakah Wng bisa berlaku lebih adil jika Allah dan

Rasul-Nya dianggap tidak adil. Semoga Allah selalu membei
rahmat-Nya kepada Musa, karena dia disakiti lebih dari ini namun

dia tebp bisa bersabar.'(di akhir riwayat ini) hnu Mas'ud berkata,

"Setelah itu aku pastikan tidak pemah mengadukan kepada beliau

tentang apapun yang dikatakan orang lain."

Juga diriwayatkan, melalui Muslim, dari Muhammad bin

Mutsanna dan Muhammad bin Rumh bin Muhajir, sanad

Muhammad bin Rumh: dari Al-Laits bin Sa'ad, dari Yahya bin

Sa'id Al Anshari, dari Abu Zubair, dari Jabir bin Abdullah.

Sedangkan sanad Muhammad bin Mutsanna: dari AMul Wahab,

dari Abdul Hamid Ats-Tsaqafi, dari Yahya bin Sa'id Al Anshari,

dari Abu Zubair, dari Jabir bin AMullah. Jabir berkata:
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Setelah berakhir perang Hunain, ada seorang lah-laki

datang ke Ji'ranah. Ketika itu Blal tengah membawakan berbagai
jenis perak dengan bajunya sementara Nabi $ mengambil safu

persatu untuk dibagikan kepada beberapa orang. Lalu laki-laki

tersebut berkata, "Wahai Muhammad, berlaku adillah!"

Nabi S pun menjawab, 'Sungguh celaka kanu. Siapakah tang
bisa berlaku adil jila aku dianggap tidak adil?" Umar 5nng
mendengar hal itu langsung berkata kepada Nabi $, "Wahai

Rasulullah biarkan aku membunuh orang munafik ini." Namun
Nabi S menjawab, "fumoga Allah selalu memberi

Nyn agar aku terhindar dari peftincangan orang tang mengatakan

aku telah membunuh shabatku. Saunggwhryn oftng ini dan
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orang-orang sepertinya, mereka membaca Al Qur'an tapi tidak
sampai melewati kerongkongan mereka, setelah ifu terlepas
menjauh dari mereka seperti anak panah J/ang menjauh dari
busumSm (kala dilepaskan). "

Juga diriwayatkan, melalui Al Bukhari, dari Muhammad,
dari Makhlad bin Yazid, dari hnu Juraij, dari Amru bin Dinar, dari
Jabir bin Abdullah, dia berkata: setelah kami pulang dari perang
bersama Rasulullah $, beliau berkumpul bersama sejumlah orang

dari kalangan Muhajirin. Di antara kaum Muhajirin yang cukup
banyak itu terdapat seorang laki-laki yang berkelakar tentang
perang yang baru mereka lalui, hingga dia menepuk bokong salah

seorang dari kalangan Anshar, sampai orang Anshar itu sangat

marah atas perbuatan tersebut, hingga mereka akhimya saling
memanggil dengan sebutan-sebutan. Gang Anshar berkata,
Wahai oramg-orang Anshar, " dan orcmg Muhajirin berkata,
"Wahai orang-orang Muhajirin." Nabi # prn keluar menemui

mereka seraya berkata, "Mengapa masih ada orang yang
menggunakan sebutan orang-orang jahiliyah?" lalu beliau bertanya,
"Apa yang teriadi?" Kemudian beliau pun diberitahukan tentang
orang Muhajirin yang menepuk bokong orang Anshar sebagai
sebab dari keributan tersebut. Lalu Nabi $ bersabda, "Janganlah

kalian gunakan pnggilan-panggilan itu, karena panggilan ifu
adalah panggilan yang buruk." Kemudian, ketika kejadian ifu
terdengar oleh Abdullah bin Ubay, dia pun mulai menebar
hasutannya, dia berkata, "Bukankah mereka (orang Muhajirin)
sudah menyebut kita dengan panggilan yang buruk? Aku
bersumpah, jika kita kembali ke Madinah pastilah orang-orang
yang mulia (kuat) akan mengusir orang-orang yang hina (emah)."
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Dan hasutan inipun sampai ke telinga Nabi '5$ dan para sahabat

terdekat beliau. Umar pun langsung berdiri seraya berkata, "Wahai

Rasulullah, mengapa kita udak bunuh saja penyakit ini -maksudnya

adalah Abdullah bin Ubay." Namun Nabi $ menjawab, "Biarkan

dia, alil tdak mau ada o,zng bican bahwa Muhanmad
membunuh sahabah5m."

Juga diriwayatkan, melalui Muslim, dari Qutaibah bin Said,

dari Abdul Wahid bin Zad, dari Umarah bin Qa'q3', dari
AMurrahman bin Abi Nuaim, dia berkata: Aku pemah mendengar

Abu Sa'id Al Khudri mengatakan:
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Suahr ketika Ali bin Abi Thalib dari Yaman mengirimkan

kepada Rasulullah $ sejumlah emas yang masih menempel

dengan tanah-tanahnya dan dibungkus dengan anyaman daun.
lalu emas-emas itu dibagikan oleh beliau kepada empat orang,
yaitu Uyainah bin Badr, Al Aqra' bin Habis, Zaid N Khalil, dan -
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dia ragu tentang siapa yang menjadi orang keempatrya- Alqamah
atau Amir bin Thufail. Lalu ada salah seorang sahabat berkata,
"Sehamsnya kita lebih berhak unhrk menerimanya dibanding
mereka." Dan pembicaraan ifu pun disampaikan kepada Nabi $,
hingga beliau ber{rata, "Arykah lalian tidak pucaSa kepdaku,
pdahal aku adalah oftng tnng diperca5n oleh pnghuni tangit

Wng memberi l<abar dari langit kepadaku tiap pgr dan pbng.'
lalu ada seorang pria yang cekung matan3ra, cembung pipinya,

menonjol dahinp, lebat jangErtnf, gundul kepalanf, dan
tersingsing , dia berkata, "Wahai Rasulullah, taletlah
kepada Allah!" Nabi $ menjawab, 'Celal<alah lannu. Bulanlah
aku onng tnng paling benar&qtar bkut kepada Allah di antan
penduduk bumi?'kemudian lald-laki ifu pun berlalu begitu saja,

hingga Khalid bin Walid berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan aku
memenggal lehemya?" Nabi S menjarvab, '(Jangan lakul<an ifu,

kama) bia jadi dia seonng gng melaksanakan shalat " Khalid

berkata, "Berapa banfk orang yang shalat, narnun dia

mengucapkan dengan lisannln tapi tidak sesuai dengan hatinya?"

Beliau menjawab, uAlku tidak diperintahkan unfuk menyingl<ap hati
manusia abupun menbelah dada mqel<a (unful< mengebhui
isintn) NWbrya mem€ng akan terlahir dari umat ini onng,onng
yang melanfunl<an Kikb Allah secara baik, tapi fidak sampai

melewati kerongkongan mqeka. Ilmu agarna terlepasl<an dai diri
mereka (dengan sangat cepat) seperti halnya anak panah tnng
terleps dari busum5n."

Diriurayatkan pula, dari Muhammad bin Sa'id bin Nabat,

dari Ahmad bin Aunillah, dari Qasim bin Ashbagh, dari
Muhammad bin AMussalam Al Khr.rsyani, dari Muhammad bin
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Basyar, dari Muhammad bin Ja'far, dari Sy-r'bah, dari eatadah,
dari Abu Nadhrah, dari Qais bin Abbad, dia berkata: Aku pemah
bertanya kepada Ammar, "Apa pendapatmu tentang peperangan
ini, apakah kamu punya pendapat mengenai hal ini, karena
pendapat itu bisa jadi benar dan bisa jadi salah, atau apakah kamu
punya pesan dari Rasulullah?" Dia menjawab, "Tidak ada pesan

khusus kepada kami tentang apapun, karena semua pesan beliau
adalah untuk seluruh manusia. Beliau pemah bersabda,
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'Pada unatku terdapat dua belas jenis orang munafik, tidak
ada safupun dari mere)<a tnng masuk ke swga, bahkan mereka
tidak dapat menciun baurym surga hingga unta bisa masuk ke
dalam lubang jarum sel<alipun. Delapan jenis dari mereka sudah
panks masuk neraka akibat kemalasan mereka saja. sinar api
nemka akan muncul dari dada mereka dan tembus sampai ke
punggang mqeka'."

Juga diriwayatkan, dari Muhammad bin Sa,id bin Nabar,
dari Ahmad bin Abdul Bashir, dari easim bin Ashbagh, dari
Muhammad bin Abdussalam Al Khusyani, dari Muhammad bin Al
Mutsanna, dari Abu Ahmad Az-zubaii, dari Sufyan Ats-Tsauri,
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dari Salamah bin Kuhail, dari Iyadh bin lyadh, dari ayahnya, dari

Ibnu Mas'ud, dia berkata: Suatu ketika Rasulullah berpidato di

hadapan kami. Beliau menyampaikan dalam pidatonya hal-hal

yang luar biasa. Lalu beliau berkata, "Di antara kalian sekarang ini
ada orang-orang munaftk, maka bagi nama-nama yang aku

sebutkan hendaknya dia berdiri. "Beliau pun menyebutkan narna-

nama mereka, "Berdirilah wahai fulan, berdirilah unhai fulan,

berdirilah vnhai fulan.. " dan seterusnya hingga berjumlah tiga

puluh enam orang. Kemudian beliau berkata kepada mereka, "Di

antara kalian ada omng munafik dan pada dii kalian terdapat

kemunafikan, maka dan itu mintalah kepada Allah untuk

dihilangkan penjnkit hati kalian itu " Selang beberapa waktu

kemudian Umar berjumpa dengan seorang laki-laki yang

mengenakan penufup muka, namun mereka saling mengenali satu

sarna lain. lalu Umar bertanya kepada pria tersebut, "Mengapa

kamu mengenakan penutup muka seperti itu?" dan pria itu pun

menyampaikan apa yang disabdakan oleh Nabi $ sebelumnya,

lalu Umar pun berkata kepadanya, "Celakalah kamu di sepanjang

hari ini."

Juga diriwayatkan, melalui Muslim, dari Hasan bin Ali Al
Hulwani, dari Ibnu Abi Maryam, dari Muhammad bin Ja'far, dari

Zaid bin Aslam, dari Atha' bin Yasar, dari Abu Sa'id Al Khudri,

dia berkata: Pemah ada seorang laki-laki munafik di zaman

Rasulullah 6$, setiap kali Rasululluh # berangkat untuk perang

maka dia tidak ikut bersama beliau dan bertahagia di tempat
duduknya karena tidak ikut berperang. [.alu apabila Nabi S telah

datang, maka mereka (dia dan orang-orang munafik lainnya) akan

menyampaikan berbagai alasan kepada beliau, bersumpah di
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hadapan beliau, dan berharap unfuk dipuji atas apa yang tidak
mereka pe6uat. Maka janganlah kalian mengira bahwa mereka

akan lolos b"Sih, saja dari azab Allah.

Juga diriurayatkan, melalui Muslim, dari Zuhair bin Harb,

dari Ahmad Al Kufi, dari Al Walid bin Jumai', dari Abu Ath-
Thufail, dia berkata: Pemah terjadi percakapan antara Hudzaifah

dengan salah seorang yang ikut dalam peristiwa Aqabah. Orang ifu
bertanya, "Aku bersumpah kepadamu, demi Allah beritahukanlah

kepadaku berapa banyak orang yang kamu tahu telah ikut terlibat

dalam peristir,ra Aqabah?" [.alu orang-orang di sekitamya berkata,

'Jawablah pertanyaan itu." Maka Hudzaifah pun berkata, "Kami

diberitahukan bahwa jumlah mereka ada empat belas orang, jika

kamu termasuk di dalamnya maka jumlahnya menjadi lima belas

orang. Dan aku bersumpah dengan narna Allah, bahwa dua belas

orang di antam mereka adalah musuh Allah dan Rasul-Nya, pada

kehidupan dunia dan juga pada hari pembalasan nanti. Sedangkan

tiga orang lainnya dimaafkan." Mereka berkata, "Kami tdak
mendengar panggrlan Rasulullah dan kami tidak tahu apa yang

diinginkan oleh orang-orang itu."

Abu Muhammad berkata: Peristiwa Aqabah yang

dimaksud bukanlah peristiwa Aqabah yang terjadi sebelum hurah

dan dilakukan oleh orang-orang Anshar, karena jumlah orang

Anshar ketika itu adalah hrjuh puluh laki-laki dan tiga wanita. Dan

peristiwa itu fidak ada yang merryalsikannya kectnli Rasulullah

saja dan Abbas pamannya 5nng ketika itu masih belum memeluk

Islam, tapi dia mercsa kasihan dengan keponakannya (Nabi #).
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Juga diriwayatkan, melalui Muslim, dari Abu Kuraib Ja'far

bin Ghiyats, dari Al A'masy, dari Abu Sufuan, dari Jabir, dia
berkata: Pemah suatu kali Rasulullah,$ datang dari sebuah

perjalanan, ketika beliau sudah hampir mendekati kota Madinah,

tiba-tiba bertiuplah angin yang cukup kencang hingga hampir saja

para pengendara terkubw dalam debu. Ada anggapan Rasulullah

saat ifu bersabda, "Angin ini ditiupkan unfuk menandai kematian

orang munafrk. "Lalu setelah mereka sampai di Madinah, temyata

ada seorang pembesar munafik meninggal dunia.

Abu Muhammad berkata: Riwayat yang mauquf dat'.

Hudzaifah menyebutkan: bahwa dia dapat mengenali orang-orang

munafik, dan bahwa Umar pemah bertanya, "Apakah orang ini

termasuk di antara mereka?" Dia menjawab, "Bukan. Dan aku

tidak akan pemah memberitahukannya lagi kepada siapapun hal

seperti ini selamanya." Namun Umar, ketika ada jenazah yang

dimakamkan dia selalu melihat Hudzaifah terlebih dahulu, apabila

Hudzaifah menghadirinya maka Umar datang menghadirinya,

narnun jika Hudzaifah tidak menghadirinya maka Umar pun tidak

datang menghadirin5n. Di antara mereka yang tidak dihadiri
jenazahnya adalah, seorang lansia yang tidak dapat merasakan

kesegaran air yang diminumnya. Namun semua riwayat ini tidak

musnad (Udak lengkap sanadnya hingga fidak memenuhi

persyaratan kq shahihan sebuah riwayat).

Ada pula riwayat dari Hudzaifah menyebutkan, bahwa jika

ada seseorang dari kaum munafik meninggal dunia, maka dia tidak

menghadiri pemakaman janazahnya, seraya berkata, "Dia
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termasuk di antara mereka (orang-orang munafik)-" [.alu Umar
bertanya, "Apakah aku termasuk di antara mereka?" Hu&aifah
menjawab, "Tidak.'

Juga diriwayatkan, dari Muhammad bin Ishaq, dari Ashim
bin Umar bin Qatadah bin An-Nu'man Az-Zafari, dia berkata: Alan
pemah bertarya kepada Mahmud bin Labid, "Apakah mungkin
ada seseorang lrang dapat mengenali kemunafikan pada diri
seorcmg munafik?" Dia menjawab, "Bisa saja. Demi Allah, pemah

ada seseorang mengenali adanSra kemunafikan pada saudililln,
pada ayahnya, pada sepupunya, dan pada isfuinya, namun dia
dibungkam oleh satu sarna lain karena hal itu." Mahmud lalu

mengatakan, "Aku pemah diberitahukan juga tentang seoremg

munafik dari kaumlnr yang dika"rali kemunafikannya. Ketika itu
Rasulullah tengah melakukan perjalanan pada sebuah peperangan

bersama para sahabatrya, tiba-tiba ada awan hitam datang dan

turunlah hujan, hingga semua orang dapat meminum air hingga
puas. Lalu kami pun menanpkan hal itu kepada Nabi $,
'Sungguh kejadian luar biasa, pastilah engkau ada hubungannya

dengan ini semua?' beliau menjawab, 'Ifu hanya sekdar agwn

tnng lewat sqia'. Kernudian perialanan pun dilanjutkan kembali,

dan temyata di sebuah tempat peristirahatan mereka diketahui

unta beliau telah hilang, maka para sahabat pun segera mencari

unta tersebut. Pada urakfu itu Umarah bin Hazm -salah safu

pejuang perang Eladar, dia berasal dari kefurunan Amru bin

Mal,.lzum- dipercaya unhrk mernimpin salah safu rombongan
perjalanan, Vmg di dalamnya termasuk Yazid bin Nashib Al

Qaynuqa'i, namun saat Umarah tengah menghadap
Nabi $ temcapkanlah oleh Yazid, 'Bukankah Muhammad
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mengklaim bahwa dirinya seorang nabi, dia memberitahukan

kepada kalian tentang kabar dari langit, namun mengapa dia

sampai tidak tahu kemana untanya pergi?'

Rasulullah # y*S berada di tempat lain, dan'Umarah juga

bersamanya, tiba-tiba beliau berkata, Ada s*eorang berkab:

Bukankah Muhammad mengklaim bahwa diin5n seorang nabi, dia

memberitahukan kepada kalian tentang kabar dai langit, natnun

mengapa dia sampai tidak tahu kemana untanya pergt? Sungguh

demi Allah, aku tidak bhu apapun kecuali yang diberitahukan oleh

Allah dan Allah telah menunjukkan kemana arah unta

itu pergi. Saat ini unta itu sedang berada di sebuah lembah anu
(menyebutkan nama lembah) tmng berjarak anu (menyebutkan

janl<), dan dia tertahan oleh sebuah pohon hingga tidak dapat
keluar dai tempat itu. Pergikh kalian ke tempat itu unfuk

mengambil untaku'.

[-alu para sahabat pun menuju tempat tersebut dan
membawa unta itu kepada Nabi S. Kemudian, ketika Umarah bin

Hazm kembali ke rombongannya, dia pun bercerita, 'Demi Allah,

sungguh luar biasa kejadian yang baru saja kami alami bersama

Rasulullah tadi, beliau memberitahukan kepada kami tentang

ucapan seseorang di tempat lain yang diberitahukan oleh Allah

kepadanya begini dan begini (seperti yang diucapkan oleh Yazid

bin Nashib)'. lalu salah satu sahabat lain yang ikut dalam

rombongannya berkata, 'Demi Allah, Yazid berkata seperti ifu
sebelum kamu datang tadi.'

Lalu Umarah pun menghampiri Yazid dan menginjak

lehemya seraya berkata, 'Wahai hamba-hamba Allah, temyata
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dalam rombonganku terdapat seorang munafik tanpa aku sadari.

Keluarlah kamu dari rombonganku u/ahai musuh Allah, janganlah

kamu pemah ikut bersamaku lagi'."

Diriunyatkan pula, dari T:rid bin Wahab -melalui Al
Bukhari- dia berkata: Ketika kami berada di kediaman Hudzaifah,

dia menSampaikan, "Tidak tersisa dari onng-orang yang

disebutkan ayat ini kecuali hanln tinggal tiga saja (makzudn3p

adalah firman Allah $:

;#'rt{-{ #t";,"-ji {JW
6ffi

'Maka pnimpin-pemimpin kaftr itu.
Saungguhnya merela adahh oft,ng-onng tnng tidak dapat
dipegang janjin5a, mudah-mudahan merel<a berhqti'. (Qs. At-
Taubah [9]:12)."

Hudzaifah melanjutkan, "Tidak tersisa pula dari oftmg-

orang munafik kectrali hanya empat orang saja." Lalu seorang

Arab badui berkata, "Kalian para sahabat Nabi $ selalu

memberitahukan segala sesuafu yang kami tidak ketahui, maka

beritahukanlah kepada kami tentang mereka yang selalu melubangi

rumah kami dan mencrrri harta karni." Hudzaifah menjawab,

"Mereka adalah orang-orang fasik, ya (sama seperti orang

munafik), mereka tidak tersisa kecuali empat orang saja. Salah

safunya adalah seorang lansia yang meminum air tanpa dapat

merasakan kesegaranryla. "
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Abu Muhammad berkata: Itulah semua yang dapat

kami sebutkan dari riwayat, namun tidak satupun dari riwayat ifu

yang dapat dijadikan hujjah unhrk pendapat mereka.

Adapun riwayat Malik bin Dakhqnn, rir,vayat itu memang

shahih, tapi riwayat ihr justu menjadi hujjah yang paling nyata unh:k

membantah pendapat mereka, karena Rasulullah,f$ mengabarkan

pada hadits tersebut bahwa sphadat unhrk mengesakan Allah akan

mencegah pemilik sifat kemr.rnafikan menjadi orang mr-rnafik.

Begitu pula dengan hadits Rasulullah # yung menyebut-

kan, bahwa beliau melarang unfuk membunuh orang-orang yang

menegakkan shalat.

Adapun riwayat Buraidah Al Aslami yang menyebutkan,

'Uanganlah kalian memanggil orang munafrk ifu dengan sebutan

fuan.. "hadits ini bersifat umum unfuk seluruh umat, siapapun tahu

akan hal ifu, namun jika kita mengenal seorang munafik melalui

kemunafikannya, maka dia bukan lagi seorang munafik, karena dia

memperlihatkan kemunafikannya, sedangkan kemunafikan ihl
adanya di dalam hati, sementara kita udak tahu tentang hal yang

tertanam di dalam hati seseorang.

Tapi bisa jadi hadits ini diartikan dengan makna lain, yaitu

bahwa hadits shahk dari Nabi $ menyebutkan ciri-ciri yang dapat

diketahui dari seorang munafik sebagaimana kami sampaikan

sebelumnya, namun sifat kemunafikan tersebut bukanlah sifat

kemunaftkan yang membuat pelakun3n dikategorikan sebagai

seorang kafir (murtad), melainkan kemunafikan yang disebabkan

karena dia memperlihatkan kebalikan dari isi hatinya terkait hal-hal

yang disebutkan pada hadits tersebut, yakni kebohongannya,
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pengkhianatannla, pemungkirannya, dan kecurangannya. Jika
sifat-sifat itu ada pada diri seseorang, maka tidak boleh dipanggil

dengan sebutan tuan, dan barangsiapa yang memanggilnya

demikian maka Allah akan murka kepadangn, sebagaimana

disabdakan oleh Nabi $.
Adapun riwayat hnu Mas'ud, sesungguhn3n orang yang

mengatakan bahura Rasulullah & Udak adil dan tidak mencari

keridhaan dari Allah atas apa yang beliau lakukan, maka dia tenfu

sudah murtad yang dideklarasikan kemurtadannya. Begitu juga

dengan orang lnng disebutkan pada riuayat Jabir yang

menyebabkan Umar meminta izrn dari Nabi $ unhrk

membunuhnya setelah mengatakan, "Berlaku adillah wahai

Rasulullah!" namun beliau melarang Umar bertuat itu, dan

mengabarkan bahwa beliau tidak membunuh sahabaturya. Begitu

juga dengan riwalnt Snng menyebutkan bahwa Umar meminta izin
kepada Nabi $ untuk membunuh Abdullah bin Ubay. Orang-

orang tersebut tetap memperlihatkan keislaman mereka setelah

mereka mengatakan apa yang mereka katakan, oleh karena ifu
darah mereka tetap diharamkan bagi kaum muslim lainnya dan

masih dianggap sebagai sahabat Nabi $.

Abu Muhammad berkata: Itulah yang menjadi hujjah

bagi mereka yang berpendapat bahwa orang murtad ifu Udak

dihukum mati, karena mereka sudah jelas kemurtadannya, namun

Nabi $ tidak menjatuhkan hukuman mati kepada mereka,

padahal beliau menjatuhkannya kepada para sahabat yang utama,

seperti Ma'iz, wanita dari Ghamidiyah, dan wanita dari Juhani5nh,
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ketika mereka memang harus dihukum mati. Jika seandainya

hukuman mati terhadap orang-orang murtad itu sudah wajib, maka
mengapa Nabi fl$ tidak melakukannya?

Abu Muhammad melanjutkan: Kami katakan, semoga Allah

selalu memberi pefunjuk-Nya, bahwa Udak ada perbedaan

pendapat di antara umat ini bahwa tidak diperbolehkan untuk

menyebut seorang kafir yang nyata kekafirannya sebagai sahabat

Nabi,$$, dan mereka memang bukan sahabat Nabi $, karena

Nabi $ selalu memuji para sahabahya.

Maka benarlah bahwa mereka (orang-orang yang dianggap

munafik tersebut) masih memperlihatkan keislaman mereka,

hingga darah mereka masih diharamkan sesuai dengan apa yang

bisa dilihat dari mereka, sedangkan apa yang tidak dapat dilihat

atau apa yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka, maka
unrsannya dikembalikan kepada Allah @, terkait kejujuran atau

kebohongan mereka. Jika mereka jujur dalam tobatnya, maka
mereka benar-benar sahabat Nabi $, menurut kaum muslimin

sesuai apa yang dapat mereka lihat dan menurut Allah sqsuai

zhahir dan batin mereka. Mereka itulah png dikabarkan oleh
Nabi $ bahwa iika salah satu dari kita menydekahkan emas

sebesar gunung Uhud, maka masih belum dapat disejajarkan

dengan separuh genggaman bulir gandum yang mereka

sedekahkan. Meskipun mereka sebenamya berdr"rsta, tapi pada

zhahimya yang terlihat mereka tetap orang Islam, walaupun di sisi

Allah mereka adalah orang-orang kafir.

Hal ini juga berlaku untuk riwayat Abu Sa'id yang telah

kami sebutkan pula, bahwa Khalid meminta izin kepada
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Nabi,$ untuk membunuh orang Snng dianggap seorang munafik,

namun Nabi,$ berkata, "Tidak, larena bisa jadi dia seonng yang

menegakkan shakt " Kalau seandainya orang tersebut boleh

dibunuh maka tidak mungkin Iftalid dilarang oleh Nabi & ur,tuk

melakukannSa. Lalu beliau mengabarkan tentang alasan

pelarangannya, lraitu karena mungkin dia seorang yang

menegakkan shalat. Kemudian, Khalid berkata, "Berapa ban5nk

orang yang melaksanakan shalat narrun dia mengucapkan dengan

lisannya apa yang tidak sama seperti yang dia yakini di dalam

hatinya." Namun Nabi $ memberitahukan bahwa beliau tidak

diutus untuk memeriksa isi hati manusia, melainkan hanya melihat

secara zahimya saja, dan beliau mengabarkan bahwa beliau tidak

tahu apa yang ada di dalam hati manusia, dan apa yang terlihat

dari mereka mencegah beliau unfuk menjah.rhkan hukuman mati

pada mereka.

Riwayat yang hampir sama dengan riwayat ini, namun tidak

shahih, menyebutkan, bahwa Nabi $ memerintahkan kepada Abu

Bakar dan Umar unfuk membunuh orang ifu, namun Abu Bakar

mendapatinya saat dia sedang ruku, dan Umar mendapatinya

sedang sujud, hingga mereka tidak melakukan perintah itu, lalu

Nabi $ menyrruh Ali unhrk membunuhnya, nalnun Ali tdak
dapat menemukan orang ifu, lalu Nabi $ berkata, "Jika

sandain5a oftng itu dibunuh, mal<a frdak ada lagi pefrdaan
anbra dua onng di antara umatku."

Namun riwa5nt ini fidak shahih sama sekali, maka tidak

perlu menyibukkan diri membahasnp.
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Adapun riwayat Ammar yang menyebutkan, "Di antara

umatku ada dua belas jenis orang munafik," pada hadits ini tidak

disebutkan bahwa Rasulullah mengenal orang-orang munafik

secara spesifik. Hadits itu hanya pemberitahuan dari beliau tentang

sifat dan jumlah mereka saja, namun tidak ada penjelasan bahwa

mereka dikenali melalui nama-nama mereka, maka gugurlah

ketergantungan mereka terhadap hadits ini.

Semoga Allah selalu memberi pehrnjuk-Nya.

Adapun riwayat hnu Mas'ud, riwayat tersebut tidak shahih.

Kami mendapatkan riwayat tersebut melalui Qasim bin Ashbagh,

dari Ahmad bin Zuhair bin Harb, dari Abu Nu'aim, dari Sufuan

Ats-Tsauri, dari Salamah bin Kuhail, dari seseorang, dari ayahnya,

dari hnu Mas'ud.

Di akhir riwayat ifu Sufuan mengatakan, bahwa seseorang

yang dimaksud pada sanad di atas yang meriwayatkan dari

ayahnya adalah Iyadh bin lyadh. Namun Abu Nu'aim

mengabarkan, bahwa Sufuan ragu akan hal tersebut.

Kalaupun riwayat itu shahih, tapi tetap saja tidak ada hujjah

bagi mereka unfuk menggunakan riwayat ini sebagai dalil pendapat

mereka, karena orang-orang tersebut telah terungkap identitasnya

dan berita tentang mereka sudah meluas, maka mereka tidak lagi

disebut sebagai orang munafik, melainkan orang yang menyatakan

kekufurannya secara tegas. Oleh karena ifu hanya ada dua

kemungkinan, apakah mereka kemudian bertobat hntgga darah

mereka menjadi haram kembali, atau mereka tidak bertobat maka

riwayat ini seharusnya menjadi hujjah unfuk pendapat tidak ada
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hukuman mati bagi orang murtad sebagaimana kami sebutkan
sebelumnya.

Adapun riwayat Abu Sa'id, di sana tidak disebutkan bahwa
mereka akan aman dari azab, dan ini tidak diragukan sarna sekali
bahwa Rasulullah mengehhui kekufuran mereka.

sementara riwayat Hudzaifah, ini tidak shahih, karena pada
sanadnya terdapat nama walid bin Jumai', dan dia termasuk
perawi yang lemah. Kami tidak tahu apakah dia sadar bahwa
hadits yang diriurayatkannya palsu atau tidak, karena ada riwapt
pula darinya yang menyebutkan bahwa Abu Bakar, Umar,
Utsman, Thalhah, dan Sa'ad bin Abi Waqqash -semoga Allah
meridhai mereka semua- berencana unfuk membunuh Nabi $ dan
membuangnya di Tabuk. Tentu saja ini riwayat dusta dan palsu,
dan menjadi Sugur pula berhujjah dengan riwayat ini.

Adapun riwayat Jabir, di sana terdapat nama Thalhah bin
Nafi yang juga termasuk perawi lemah. Kalaupun benar riwayat
tersebut, maka tetap saja tidak bisa dijadikan hujjah oleh mereka,
karena tidak ada keterangan di sana kecuali hanya menyebutkan
tiupan angin unfuk menandai kematian pemuka orang-orang
munafik. Dan ifu berarti tersingkapnya identitas orang tersebut
terjadi setelah kematiannya, hingga tidak bisa diyakini bahwa
Rasulullah 6$ mengetahui tentang kemunafikannya saat dia masih

hidup, dan tidak boleh memastikan sesuatu tentang Rasulullah
yang masih diperkirakan.

Adapun riwayat mauquf dari Hudzaifah, riwayat ini juga
tidak shahih. Kalaupun shahih maka udak diragukan bahwa
mereka benar-benar memiliki sifat kemunafikan namun mereka
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telah bertobat, sedangkan apa yang ada di dalam hati mereka tidak

bisa dipastikan oleh Hudzaifah atau siapapun kecuali Allah, maka

mereka tdak bisa dihukumi kafir selama mereka masih

menegakkan shalat.

LaSi pula pada riwayat itu disebutkan, bahwa Umar

bertanya kepada Hudzaifah, "Apakah aku salah satu di antara

mereka?" lalu Hudzaifah menjawab, "Tidak. Dan aku tidak akan

pemah memberitahukanryn lagi kepada siapapun hal seperti ini

selamanya." lni benar-benar tidak mungkin terjadi, seperti Anda

lihat sendiri, karena sangat mustahil Umar meragukan kErakinan

dirinya sendiri hingga dia tidak tahu apakah dia seomng munafik

atau bukan.

Dan tidak ada pula yang memperdebatkan bahwa seluruh

kaum Muhajirin sebelum terjadinya Fathu Makkah belum ada

seorang pun di antara mereka yang munafik, karena kemunaftkan

baru ada pada kaum Aus dan Khazraj, maka masih jelaslah

kendaJr shahilrarn riwaSaat tersebut.

Adapun riwayat Mahmud bin Labid, riv.ralnt it.t munqathi
(terpuhrs sanadnya). lagi pula pada rfurnyat itu disebutkan, bahwa

mereka mengenal orcng-oftmg munafik di antara mereka, apabila

seperti itu, maka mereka bukan termasuk orang-orang munafik

melainkan sudah kafir png dikenali atau kemurtadan yang n5nta,

hingga riwayat ini menjadi hujjah unfuk pendapat bahwa orang

yang murtad itu tidak dibunuh.

Adapun riwayat Hudzaifah yang menyebutkan, "Tidak

tersisa dari omng-oftmg yang disebutkan dalam ayat.." ini adalah

riwayat shahih, namun tidak ada hujjah bagi mereka pada riwayat
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ini, karena pada teks a5atrya disebutkan agar mereka diperangi
hingga mereka berhenti, dengan demikian maka kita dapat pahami
bahwa jika mereka tidak menghentikannya maka udak akan
berhenti pula penyerangan atas mereka sebagaimana
diperintahkan oleh Allah &.

Begifu pula dengan kalimat, "Tidak tersisa pula dari orang-
orcmg munafik.." tidak diragukan oleh siapapun bahwa keempat
orang tersebut menampakkan keislaman mereka, dan tidak ada
yang mengetahui keghaiban hati mereka kecuali Allah, dan mereka
juga dapat dipastikan termasuk orang-orang yang menyatakan
tobatnya, kemudian hanya Allah yang mengetahui apa yang
sebenamya mereka sembunyikan di dalam hati mereka.

Abu Muhammad berkata: Hal itu dijelaskan pula pada
riwayat Al Bukhari, dari umar bin Hafsh bin Ghiyats, dari ayahnya,
dari AI A'masy, dari Ibrahim An-Nakha,i, dari Al Aswad, dia
berkata: suatu ketika kami sedang berada pada halaqah
(pengajian) yang dipimpin oleh Abdullah bin Mas'ud, lalu datanglah
Hudzaifah rnenghampiri kami dan memberi salam. setelah ihr dia
berkata, "Kemunafikan pemah dialami oleh orang-orang yang
lebih baik dari kalian." Lalu Al Aswad berkata, "subhanallah,
bukankah Allah berfirman:

,-C.!l 
-o,Fi.li l,r:li Oio#fr l:y

" Sungguh, onng-orang munafik ifu (ditemptl<an) pda
tingkatan Wng pling bautah dari nqaka.', (es. An-Nisaa. [4],
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145)." [-alu Abdullah bin Mas'ud pun tersenyum, hingga Hudzaifah

memutuskan untuk duduk di pinggir masjid. [-alu ketika Abdullah
berdiri setelah halaqah itu selesai dan para sahabat telah

membubarkan diri, Hudzaifah tiba-tiba melemparku dengan

sebuah tongkat, dan akupun menghampirinya, lalu dia berkata,
"Aku heran dengan senyumannya ifu, padahal dia paham dengan
apa yang aku ucapkan tadi, Allah S memang telah menurunkan

kemunafikan pada orang-orang yang lebih baik dari kalian, lalu

mereka bertobat dan Allah menerima tobat mereka."

Diriwayatkan pula, melalui AI Bukhari, dari Adam bin Abi
Iyras, dari SSnr'bah, dari Washil Al Ahdab, dari Abu Wail Syaqiq bin
Salamah, dari Hudzaifah bin Yaman, dia berkata, "Orang-orang

munafik hari ini lebih buruk dari orang-orang munafik di zaman
Nabi $, karena waktu itu mereka menyembunyikan kemunafikan

mereka, namun hari ini mereka memperlihatkannya."

Abu Muhammad berkata: Kedua riwayat ini adalah

riwayat shahih. Salah safunya menjelaskan bahwa orang-orang
munafik di zaman Nabi $ menyembunyikan kemunafikan mereka,

dan riwayat yang lain menyebutkan bahwa mereka telah bertobat.

Maka terbantahkan sudah pendapat yang berhujjah dengan ayat-

ayat dan riwayat-riwayat yang menyebutkan orcmg-orang munafik
di dalamnya.

Dan benarlah bahwa ada dua maciun kernunafikan, yaifu

mereka yang tidak diketahui apa yang sebenamlra disembunyikan

dalam hati mereka, dan mereka yang diketahui kemunafikannya

lalu bertobat.
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Jika dikatakan, bahwa orang yang menuding Nabi db telah
berbuat udak adil dan tidak membagikan harta rampasan perang
unhfi mencari keridhaan Allah, adalah orang yang murtad, udak
diragukan lagi, dan telah tersingkap perihal kemurtadan ifu, namun
tidak disebutkan di dalam hadits tersebut bahwa dia tetah bertobat,
dan tidak pula dihukum mati, bahkan disebutkan ada larangan
unfuk membunuhn5a.

Kami katakan, itu memang benar adanya, namun ketika itu
belum ada perintah Allah untuk membunuh orang yang murtad,
oleh karena itulah Rasulullah # tdak menjatuhkan hukuman mati
pada dirinya, dan beliau melarang unfuk membunuhnya, lalu
setelah itu turunlah perintah Allah untuk membunuh mereka yang
keluar dari agama Islam hingga ter-nasaffirlah pengharaman
membunuh mereka (nasakh = dihapuskan hukumnya dan
digantikan dengan yang lain).

Buktinya adalah, riwayat Imam Muslim, dari Hannad bin
fu-Sariy, dari Abul Ahwash, dari Sa'id bin Masnrq, dari
Abdurrahman bin Abi Nu'aim, dari Abu sa'id Al Khudri, dia
berkata: Ali bin Abi Thalib -saat masih berada di yaman- pemah
mengirimkan kepada Rasulullah $ sejumlah emas yang masih
menempel dengan tanah-tanahnya. lalu beliau membagikannya
kepada empat orang, yaitu, AI Aqra bin Habis Al Hanzali, uyainah
bin Badar Al Fazari, Alqamah bin Ulatsah Al Amiri, dan Zaidul
Khair Ath-Tha'i salah satu keturunan Nabhan. 0alu disebutkan
hadits yang anlmp panjang, di antaranya:) kemudian datanglah
seorang pria yang lebat jenggottya, cekung matanya, cembung
pipinya, menonjol dahinya, dan gundul kepalanya, lalu dia berkata,
"Takuflah engkau kepada Allah wahai Muhammad.,,
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Rasulullah # pr.rn menjawab, "Siapa yang akan mungkin taat

kepada Allah jika aku tidak mentaati-Nya? Aku dipercayakan oleh-

Nya kepada penduduk bumi, lalu penduduk bumi frdak

mempercayaiku?" lalu ada seorang sahabat yang meminta izin

kepada beliau untuk membunuh pria itu -ada beberapa riwayat

menyebut bahwa sahabat tersebut adalah Khalid bin Walid-,
namun Rasulullah S menolaknya seraya berkata,

! -z t
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'Di antara keturunan orang ini nanti ada suafu kaum yang
membaca Al Qur'an natnun tidak sampai melewafi kerongkongan,

mereka akan membunuhi para pemeluk agama Islam dan

membiarkan para penyembah berhala. Agama Islam seakan

terlepas dari diri mereka seperti anak panah dari
busumya (ketika dilepaskan). Apabila aku bertemu dengan mereka

di safu zannan, maka aku akan menumpas mereka seperti

kaum Aad. "

Juga diriwayatkan, dari Hisyam bin Said, dari Abdul Jabbar

bin Ahmad, dari Al Hasan, bin Al Husain Al Bujairami, dari Ja'far
bin Muhammad, dari Yunus bin Habib, dari Abu Daud Ath-
Thayalisi, dari Abul Ahwash Sallam bin Sulaiman, dari Sa'id bin
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Masruq, dari AMurrahman bin Abi Nu,aim, dari Abu Sa'id Al
Khudri, bahwasanya Ali pemah mengirimkan kepada
Nabi $ sejumlah emas yang masih menemper tanah-tanahnya.
lalu beliau membagikannya pada empat orang, yaitu: Uyainah bin
Hishn bin Badar Al Fazari, Alqamah bin ulatsah Al Kilabi, Al Aqra
bin Habis At-Tamimi, dan zaidul Khair Ath-Thai. Hal itu membuat
kaum Quraisy dan kalangan Anshar meradang. Mereka berkata,
"Apakah han5a pejuang dari Najd yang diberikan sedang kami
tidak?" beliau menjelaskan, "AkLt metnberikan ifu semua kepda
merel<a semata-mata karena aku ingin hati mereka
(karena muallat)." Lalu ada seorang pria berdiri, dia bermata
cekung, berkepala plontos, berpipi cembung, dan berdahi
menonjol, dia berkata, "Takutlah engkau kepada Allah wahai
Muhammad!" t*alu Rasulullah S menjawab, "Lalu siapa yang
akan taat kepada Allah jika aku menentang-N3m? Aku
dipercayakan oleh-N5n kepada penduduk bumi, raru penduduk
bumi tidak memperayaiku? "

lalu Umar meminta izin kepada beliau untuk membunuh
pria ifu, namun beliau menolaknya seralra berkata, ,1\kan keluar
dai kefurunan oftng ini nanti suafu kaum yang membaca Al
Qur'an namrn tidak sampai melewati kerongkongan. Agama
Islam sakan terlepas dad did merel<a seperti anak
panah dai busunSm (ketika dilepaskan). Mereka akan membunuhi
para pemeluk agama Islam dan membiarkan para penyembah
berhala. Demi Allah, apabila aku bertemu dengan merer<a di afu
aman' maka aku akan menumws mereka seperti difumpasnya
kaum Aad. "
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Abu Muhammad berkata: Sebagaimana dapat Anda

lihat sendiri pada riwayat shahih tersebut, bahwa Umar bin

Khaththab dan lftalid bin Walid meminta izlr:. kepada

Rasulullah $ unfuk membunuhnya, narnun beliau fi'dak

mengizinkan mereka melakukannya. Dan beliau juga langsung

mengabarkan setelah itu: bahwa akan datang dari kettmrnan orang

tersebut kelompok yang jika beliau hidup satu zaman dengan

mereka maka beliau akan membunuh mereka, dan bahwa mereka

terlepas dari Islam seperti terlepasnya anak panah dari busumya,

mereka telah keluar dari Islam, dan barangsiapa kehrar dari Islam

setelah sebelumnya memeluk agama [slam, maka dia dianggap

murtad.

Maka benarlah peringatan dari Nabi S tentang wajibnya

membunuh orang murtad, dan beliau diberitahukan oleh Allah

bahwa beliau akan meler,vati zarnan tersebut. Maka tepatlah

pendapat kami png menyatakan bahwa membunuh orang murtad

sebelumnya fidak diperbolehkan, maka dari ihr
Nabi S melarangnya dan tdak memberi izrn kepada Umar

ataupun Khalid untr-rk membunuhngra.

Kemudian, Nabi $ memberitahukan bahwa membunuh

orang murtad itu akan dipertolehkan nanti, bahkan diwajibkan.

Maka benarlah secara meyakinkan bahwa hukum itu telah di-
nasalrh, sebagaimana nasl<h tersebut diriwayatkan dari hnu
Abbas, hnu Mas'ud, Ubman, dan Muadz, yang kami sebutkan
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Abu Muhammad berkata: Apabila telah gugur

pendapat yang menyatakan bahwa orang murtad tdak perlu

dihukum mati, melalui pendapat yang menyatakan bahwa hukum
itu telah di-mansukh, maka pendapat yang tepat adalah, bahwa

orang murtad perlu dihukum mati, narnun sebelumnya harus

diminta bertobat terlebih dahulu, sebagaimana telah kami bahas

sebelumnya.

22OO- Masalah: Hukum berzina.

Abu Muhammad berkata: Allah $ berfirman,

W'fi5'-,-bi

'Dan janganlah katnu mendeJati zina; (zina) ifu sungguh

suatu pbuabn keji, dan suafu jalan yang buruk." (Qs. Al Israa'

lt7l.32l.

Allah & juga berftrrnan,

C:6'd;ar1t S,i,fiZfi;{;
" Dan tidak benina; dan bnngsiap melalrukan demikian

ifu, niscaSn dia mandapt hukuman tnng berat" (Qs. Al Furqaan

[25]:68).

1'#;t4tV*75
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Allah & telah mengharamkan zina dan

menjadikannya salah safu dari dosadosa besar, dan pelakr.rrya

diancam akan dimasukkan ke dalam neraka.

Diriwa5ratkan, dari AMurrahman bin Abdullah bin Khalid,

dari hrahim bin Ahmad, dari Al Farabri, dari Al Bukhari, dari

Muhammad bin Al Mutsanna, dari Ishaq bin Yusuf, dari Al Fadhl

bin Ghazwan, dari lkrimah, dari hnu Abbas, dia berkata:

Rasulullah $ pemah bersabda,

e rll
$ ol z.lz.aY -fs Jilb,ft-'t;

t- o.lr, ,, o! zlz ol/ l.o.l, .o.uo-*-\s ,,yTlJ G"i'e j;Jl .j; Y
a/

J zo-.7r. ,r, o! z!z t- c 2 /q*- )_2 c cU? _fS O-*- ,e
,, o I z.l z I zo. z,u? -fs qP-

"Tidak beriman seorang hamba puina saat dia bezina,

tidak beiman seomng hamba pencuri saat dia mencuri, frdak

beriman seorang hamba pemabuk saat dia meminum khamer, dan

tidak beriman seorang hamba pembunuh saat dia membunuh-"Di

akhir riwayat ini Ilsimah berkata, Aku pemah bertanya kepada

Ibnu Abbas, "Bagaimana keimanan orang ihr terlepas daringn?"

Dia menjawab, "Seperti ini -hnu Abbas menjalin jari jemarinya

lalu melepaskannya-, lalu jika dia bertobat maka akan kembali

seperti ini -lbnu Abbas kembali menjalin jari jernarinya-."

Diriwayatkan pula, melalui Al Bul&ari, dari Adam, dari

Syr'bah, dari Al A'masy, dari Zalwan -t/akni Abu Shalih-, dari

Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah # pemah bersabda,

AlMuhalla - El



l) _*)

l)r 11.2

,, c)c,u?
I zc /
e)b.J

€:i e G)'tt €:i Y

n c t z I z t- c , , l- o ,c,y? _*S Op- ,E c9-p-
o. loz !.oto,,, ; o) t!z ,'r, /
.Z*1t*,, fu.-llS ,y? -f S q-&

"Tidak beriman seorzng pezina saat dia benina, frdak

beriman seorang pencuri saat dia mencttri, dan tidak beiman

seoftrng pemabuk sat dia meminum l<lzamer. Namun pinfu tobat

selafu tefruka bgi merel<a."

Diriwaptkan pula, dari Abdullah bin Babi At-Tamimi, dari

Muhammad bin Muawiyah Al Marunni, dari Ahmad bin Syr'aib,

dari Ishaq bin Rahuaih, dari Al Walid bin Muslim, dari Al Auza'i,

dari Sa'id bin Musayib dan Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf

serta Abu Bakar bin AMurrahman bin Al Harits bin Hisyam,

semuanya meriuralntkan dari Abu Hurairah, dari Nabi,f$, beliau

bersaMa, "Tidak beiman seorang peina saat dia benina, tidak

bertmn seonng penanri aat dia mencuri, tidak beriman seorang

permbuk aat dia mqninun l<hamer, dan tidak beriman seorcng

Fmm@ tnng dikeml tqhotmat hingga laum

muslimin tertuju aat dia menmps. "

Abu Muhammad berkata: Keimanan harus teraplikasi

dengan semua jenis ketaatan, maka ketaatan apapun yang

dilakukan seorang hamba untuk taat kepada Tuhannya itulah yang

disebut keimanan, dan dengan perbuatannya ih.l dia disebut

sebagai mukmin. Dan pelanggaran apapun yang dilakukan oleh
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seorang hamba untuk melanggar perintah Tuhannya, maka ifu
bukan suafu benfuk keimanan, dan dengan perbuatannya itu dia
disebut tiada beriman.

Keimanan dan ketaatan adalah sah-r kesatuan. Oleh karena
itu, makna "tidak beriman" pada hadits di atas adalah tidak taat
kepada Allah. Jika penafian keimanan pada hadits di atas

merupakan bentuk kekufuran, maka sehanrsnya seorang penori
harus dihukum mati, sebagaimana mereka yang berpendapat
demikian terkait dengan orang murtad, narnun tenhr saja tidak ada
yang berpendapat demikian (penori harus dihukum mati), dan
tidak pula dicontohkan oleh Nabi $.

Diriwayatkan, dari Humam, dari Abbas bin Ashbagh, dari
Muhammad bin Abdul Malik bin Ayman, dari Muhammad bin
Ismail At-Tirmidzi, dari Humaidi, dari Sufuan bin Uyrainah, dari Al
A'masy, dari Abdullah bin Murrah, dari Masruq, dari Abdullah bin
Mas'ud, bahwasanya Rasulullah $ pemah bersaMa, "Tidak

dihalalkan darah seonng muslim yang berc5nhadat bahwa tdak
ada Tuhan melainkan Allah dan aku adalah Rasul-N5n, keanali
dalam tiga hal, tnifut Saeorang tnng kafir setelah dia beriman,

atau berzina setelah dia menikah, abu diqishash setelah dia
membunuh- "

Diriwayatkan pula, dari Utsman, bahwa ketika dia dikepung
di dalam rumahnya dia berkata, "Mengapa kalian ingin
membunuhku, bukankah Rasulullah S pemah bersaMa, "Tidak

halal darah seomng muslim kecwli dalam tiga hal: Seseorang tmng
l<afir setelah dia beriman, abu bqzina setelah dia menikah, abu
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membunuh seseorang maka dia juga harus dibunuh (sebagai

qishashnjm)."

Abu Muhammad berkata: Pertuatan zina ada yang

lebih besar dosanya dibandingkan pertuatan zina lainnya di sisi

Allah, meskipun semua perbuatan zina termasuk dalam dosa

besar. Namun memang perbuatan maksiat ittr ada yang lebih besar

dosanya dibandingkan lainnya. Pertuatan zina yang paling besar

dosanya di sisi Allah adalah, berzina dengan isti tetangga, berzina

dengan isfui seorang mujahid, dan pezina yang sudah lansia.

Dirivrnptkan, melalui Muslim, dari Ishaq bin hrahim, dari
Jarir, dari Manshtr, dari Abu Wa'il, dari Amru bin Syrrahbil, dari
Abdullah bin Mas'ud, dia berkata:

t ( .?. .
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Aku pemah bertanya kepada Rasulullah $ tentang dosa

yang paling besar di sisi Allah. Beliau menjawab, "Menyel<utukan

Allah padahal Dia telah menciptakanmrr. "Aku bertanya lagi, "[alu
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setelah itu apalagi?" Beliau menjawab, 'Membunuh anahnu
karena khawatir dia akan malan bersamamrr. " Aku bertanSn lagi,

"Lalu setelah itu apalagi?" Beliau menjawab, "Elerzina dengan isti
tetanggamu. "

Diriwayatkan pula, melalui Mr.rslim, dari Abu Bakar bin Abu
Syaibah, dari Waki', dari Sufuan, dari Alqamah bin Martsad, dari

Sulaiman bin Buraidah, dari ayahn5ra, dia berkata:

Rasulullah $ pemah bersabda,

i';^g u-ydt Je o;gl;t c(.: a1';
'u 

"tr:t u v) r4)#fl/

'a , - , .o
.l z t .a 2 2)z;Ax- ;-.l.;./,l

t;;i 1:) \L.ff. tH d\i G u;erL rr

f€eaitst" !*}LVyql
*Haramnga isti para mujahid $nng sdang berpenng)

terhadap orang tnng frdak ikut berpenng ifu sarna seperti

haramnya bezina dengan ibun5ta sendiri. Jika ada seoftrng yang

tidak ikut difitipkan oleh mujahid tmng berpenng untuk

menjaga lalu dia mengkhianati mereka, maka di Hari
Kiamat nanti orcng Wng menitipl<an ifu boleh mengarnbil amal
perbuatan apa aja Wng dia kehendaki dart kebaikan orzng tnng
berl<hianat itu. Pahak apa saja Wng akan diambilryn menuntt
kalian? (tenfu saja semuan5m)."

Diriwayatkan pula, dari Abdullah bin Rabi', dari

Muhammad bin Muawiyah, dari Ahmad bin S5ru'aib, dari
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Muhammad bin Al Mutsanna, dari Muhammad bin Ja'far, dari

Sgnr'bah, dari Manshur, dari Rib'iy bin Hirasy, dari Zaid bin
Zhabyran yang dirafa pada Dzarr, dari Nabi $, beliau bersabda,

'Ada tiga Wng dicintai Allah dan ada tiga golongan gng
dibenci Allah. Adapun tiga golongan tnng dibenci-N5n adalah

seofiEng lansia tnng berzina, seoftng fakir yang sombong, dan
seorang ka5n Snng zhalim. "

DiriwaSntkan pula, dari Abdullah bin Rabi', dari
Muhammad bin Muawiyah, dari Ahmad bin Syu'aib, dari
Muhammad bin Ala, dari Abu Muawiyah, dari Al A'masy, dari Abu
Hazim, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah $ pemah

bersabda, 'Ada tiga golongan tnng tidak dilihat oleh Attah, ddak
disucil<an, dan merel<a akan mendapatlan azab lnng pdih. Yaitu
lansia paina, nja pendusb, dan pekeria Wng sombong."

Dirir,vaSatkan pula, dari Ahmad bin Syr'aib, dari
Abdurrahman bin Muhammad bin Salam, dari Muhammad bin
Rabiah, dari Al A'masy, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, dari
Nabi $, beliau bersaMa,
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'Ada tiga golongan yang tidak dilihat oleh Allah, ddak
disucikan, dan mqel<a akan mendaptl<an azab Snng pdih. Yaitu,
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seorang lansia yang berzina, seonng pemimpin tmng pendusb,
dan seorang peke$a png sombong."

Diriwayatkan pula, dari Abdullah bin Rabi', dari
Muhammad bin Muawiyah, dari Ahmad bin Syu'aib, dari Abu
Daud Al Hizami, dari Arim Muhammad bin Al Fadhl, dari
Hammad bin Zaid, dari Ubaidullah bin Umar, dari Sa'id bin Abu
Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah, bahwasanya
Rasulullah $ pemah bersabda,

pt r l;y,.jr L6t,y : ? itt'&4- -qrf

.';ctr ?cyt, ,€.1')t .3itri,EJ'
'Ada empat tnng dibenci oleh Allah, yaitu:

Seorang penjual Wng bersunpah, seorang fakir 5nng sombong,

seorang lansia tnng berzina, dan seonng pemimpin yang lalim."

22OL. Masalah: Apa itu anaP

Ali berkata: Allah $ berftrman,

i i-rt1ti,JY
ivjCy

"Dan orang yang memelihara kecuali
terhadap isbi-isti merel<a abu hamba saha5m yang mereka miliki;

'brhr\ djt-iirStJ
<44v'frffy#;KJ16

.b;,trl?4*rt
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maka mereka frdak tercela.Tebpi banngskpa
mencari di balik ifu (zina, dan sebagainya), maka mereka itulah

oreng-orang Snng melampaui babs." (Qs. Al Mu'minuun 123):5-7).

Hadits shahih juga menyebutkan, bahwa

Rasulullah $ pemah bersabda, ';A ;1i6Jb , ;tjl. iijlr "Anak

t/ang terlahir dari hubungan trang halal bemasab kepada bapaknya,

sdangkan anak Snng terlahir dari hubungan zina tidak bemasab. "

Maka benarlah bahwa hubungan intim tidak boleh

dilakukan kecuali pada orang yang dihalalkan, dan pelakunya tidak

mendapatkan kecaman apapun atau pemutusan hak atas nasab.

Berikut ini ada dua jenis hubungan intim lain yang berbeda

dengan kedua jenis tersebut:

Pertama: Berhubungan intim dengan wanita yang halal

namLrn pada saat 5nng diharamkan. Misalnya berhubungan intim
dengan istui yang sedang haidh (atau nifas), atau dia sedang

berihram, atau isfoi sedang berihram, atau dia sedang berpuasa

wajib, atau isti sedang berpuasa wajib, atau dia sedang beri'tikaf,

atau istoi sedang beri'tkaf.

Pada keadaan-keadaan tetsebut, orang ifu hanya dianggap

melala.rkan perbuatan dosa saja, bukan dianggap pezina. Tidak ada

safupun pendapat berbeda mengenai hal ini. Orang ifu mendatangi

r,rnnita yang sah dia datangi namun dalam keadaan yang tidak

diperbolehkan. Apabila tidak dalam keadaan-keadaan tersebut

maka dia sudah boleh lagi mendatanginya.

Kedua: Orang yang keliru (misalnya dia mengira bahwa

orang yang tidur di kasumya adalah istrinya, namun temyata orang
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lain), maka tidak ada dosa baginya atas kekeliruan tersebut, dan

dia tidak dianggap sebagai oftrng yang berzina.

Adapun selain kedua keadaan tersebut, maka hubungan

intim hanya dua macam saja, pitu orang yang berhubungan

dengan ishinya png sah dengan akad nikah yang sah, atau

dengan hamba sahalnn5ra yang dimiliki se@ra sah, maka

hubungan intim itu dihalalkan. Dan yang kedua disebtrt pezina,

yaihr orang yang berhubungan dengan wanita yang tidak halal

meski hanya sekedar untuk dilihat olehnya, dan dia tahu bahwa

hubungan itu diharamkan. Inilah yang disebut dengan pelaku zina.

Semoga Allah selalu memberi petunjuk-Nya.

2202- Masalah: Hukuman hadd bagi pzina.
Ali berkata: Allah & berfirman,

'b-r6,-' =r'6 lLri$ n
o6#it4

i_qii Ar-y-,6is
&
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"Dan pan perempuan Jnng melakukan perbuatan keji di
anbra perempuan-perempuan kamu, hendaknya terhadap mereka

ada empat orang saksi di ankra kamu (lanq men5nksikannya).

Apabik mereka telah memberi kaaksian, maka kurunglah mereka
(perempuan ifu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnjm,

aku sampai Allah memberi jakn 6nn7 lain) kepadanSn. Dan
terhadap dua onng JBng melakukan perbuatan keji di antan
kamu, maka berilah hukuman kepada keduan5n. Jika kduanya
tobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka." (Qs. An-
Nisaa' [4]: 15-16).

Abu Muhammad berkata: Dalil dan ijma' menyatakan,

bahwa hukum yang tertera pada kedua ayat ini telah di-nasakh darr

digantikan dengan hukum yang lain.

Setelah ada Uma' demikian, lalu para ulama berbeda

pendapat mengenai hukum yang me-nasaklrnya.

Ada kalangan berpendapat, bahwa apt yang kedua di atas
L

tadi, yakni Cij,;(4 'P165 
i.;urtS "Dan terhadap dua omng

gng melakul<an keji di antara lcarnu, mal<a bedlah

hukuman kepda " adalah ayat yang me-nasalch hukum

pada ayat sebelumnSn, yaitu: H,:C+ o. 'L<;ii (;;y. 6i3
'Lli;;r- i, *ai 4 6K.;t lr.rr;, $-7*;1<,5 "o* 1r1eil6

W'&'A Llt L;:i "Dan para perempuan tnng melakukan

perbuabn keji di anbn perempuan-perempuan kamu, hendaknya
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terhadap mereka ada empat orang saksi di anbn kamu 6nn7
menyaksikannya). Apabila mereka telah membei kesksian, mala
kurunglah mereka (perempuan ifu) dakm rumah nmpi mereka
menemui ajahtm, abu ampi Allah metnberi jalan 6ran7 lain)
kepadanSn."

Lalu mereka yang berpendapat demikian mengartikan
bahwa dua orang yang dimaksud pada aSrat kedua ^datah dua
orang pelaku zina, yakni laki-laki dan perempuannlra.

Sementara kalangan lain berpendapat, bahura aSpt png
sahr tidak me-nasal<h a57at yang lain pada kedua ayat tersebut.

Melainkan bahwa hukum " maka kurunglah merel<a

ifu) dalam ntmah," ini dahulu berlaku unfuk para unnita pezina

yang masih gadis dan uranita yang sudah fidak bersuami lagi

fanda). Sedangkan hukum " terhadap dua orang tnng melakul<an

petbuatan keji di antara l<amu, maka bedah hukunan kepda
kduan5n," ini dahulu berlaku unfuk para pria 5ang masih ieiaka
dan pria png sudah fidak berisffi lagi (duda).

Abu Muhammad berkata: Itu adalah pendapat lbnu

Abbas dan sejumlah ulama lainnya. Sebagaimana diriura3ptkan,

dari Abu Sa'id Al Ja'fari, dari Muhammad bin Ali Al Adfrx ri Al
Muqri, dari Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Ismail An-
Nahwi, dari Bakar bin Sahal, dari Abdullah bin Shalih, dari

Muawifiah bin Shdih, dari AIi bin Abi Thalhah, dari hnu Abbas,

bahuasanya terkait dengan firman Allah, -'z-4At at|_ ,#tS

e#i O 6'tt lr!* a$-i>4'\351* V,r*G, F4.
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"Dan para perempuan tnng melakukan pefruatan keji di antan
perempuan-perempuan kamu, hendaknSn terhadap mereka ada

empat orang nksi di anbn kamu (lpn7 men5aksikannya). Apabila

mereka telah memberi kesksian, maka kurunglah mereka

ifil dalan rumah.." dia (lbnu Abbas) berkata: Dahulu,

wanita yang berzina dihukum dengan dikurung di dalam rumah

hingga dia menemui ajalnf. Kemudian setelah ihr furunlah firman

Allah,

b..

i;L'tiVWy.'Siri#rfii4yi
"Pezina Wremp,mn dan peina hki-laki, demlah masing-

masing dari kdmnya sentus kali."lQs. An-Nuur l24l:21.
Sedangkan unfuk mereka yang zudah menikah harus dikenakan

hukuman mjam. Begitulah aturan hulem yang ditetapkan Allah

bagi pezina.

Ibnu Abbas mengatakan: Adapun firman Allah, WY_ rltriS

?i;r6 H 'Dan terhadap dua oftng gng melalrukan

pubuabn keji di anbn l<amu, maka beilah hukuman kepada

kdunja," dahulu apabila seorcng pria berzina, maka dia akan

diperrnalukan dengan dicela pertuatannya dan dipukul dengan

sandal. Lalu setelah itu turunlah ftrman Allah, *. 3 V-+.trr$tpt

ie '^tU W 'Pezina perempuzn dan peina laki-kki, deralah

masing-masing dari kduanya serafus kali."(Qs. An-Nuur I24l: 21.

Sedangkan unhrk mereka yang sudah menikah harus dikenakan

hukuman rajam menunrt sunnah Rasulullah.
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Diriwayatkan, dari Abu Sa'id Al Ja'fari, dari Muhammad bin
Ali Al Adfuwi, dari Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Ismail,

dari Ahmad bin Muhammad, dari Salamah bin Syaib, dari
AMurrazzaq, dari Ma'mar, dari Qatadah, terkait firman Allah,

w'J,i1it $z_5 L;Ji i,{;;;; i, *ai a.(}'f;t,,Maka
kurunglah mereka (perempuan ifu) dalam rumah ampai mereka

menemui ajaln5n, abu sarnpai Allah mernbei jalan (lnn7 lain)

kepadanya," Qatadah mengatakan: Hultum pada a!/at ini di-
nasal<h dengan hukuman hadd.

Sedangkan yang terkait dengan firman Allah, WS ,{'triS
'Cl;6 'P4 " Dan terhadap dua oftng tang melalul<an

perbuatan keji di antan kamu, maka berilah hukuman kepda
kdua4n," Qatadah mengatakan: Hukum pada ayat ini juga di-
nasakhdengan hukuman hadd.

Abu Muhammad berkata: Inilah pendapat yang benar,

karena firman Allah, Wit:"r#6 H=\C+ o2'i-<?Sii a*- ,{tS

'ii J:i-'j L;:,'eii;;-i, *4i o<j'F;t| ."#, aS"Pi z<S

W'# " D* para perempuan lnng melal<ukan perbuatan keji di

antara perempuan-Wrempuan l<amu, hendalot5n terhadap mereka

ada empt orang saksi di antan kamu $ang menjnksikanryn).

Apabila mereka telah mernberi kaaksian, maka kurunglah mereka
(perempuan itu) dalam rumah sampai merel<a menemui ajalnya,

atau arnpai Allah memberi jalan (yan7 lain) kepadanya," hukum
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ini semata hanya untuk wanita saja, tidak ada hukum bagi pria di

sana. Kemudian Allah menyambungkannya dengan ayat

berikutrya, yaitu,"(ie16 ?161 ,loiS "Dan terhadap dua

oftng tnng melakukan pefiuabn keji di antara kamu, maka

berilah hukuman kepada keduangn," ini adalah hukum tambahan

unfuk para pria yang disambung dengan ayat sebelumnya yang

khusus bagi wanita.

Tidak boleh sama sekali berpendapat bahwa suatu ayat Al

Qur'an ifu di-nasakh atau menjadi pe-naal<h kecuali secara yakin,

karena hukum nasal<h mansul<h adalah pemberitahuan tentang
kehendak Allah terkait dengan hukum, dan tidak mungkin kita
dapat mengetahui kehendak Allah kecuali melalui ayat lnng lain
atau hadits shahih dari Nabi $, atau melalui ijma' yang sangat

mq/akinkan dari seluruh sahabat beliau gnng disampaikan menunrt
arahan Rasulullah $, atau karena darurat, !,akni adan5n dua ayat

yang fdak mungkin dipakai keduanya, lalu diketahui bahwa salah

satungra dihrnrnkan lebih aunl dibanding png lain. Saat itulah kita
tahu secara tahn bahwa Allah telah membatalkan hukum pada

ayat yang p€rtama dengan ayat Sang lain. Begitu juga halnya

dengan hadits-hadits yang dirivrayatkan secara shahih dari
Nabi $, tdak ada bedanya satna sekali.

Oleh karena ihr, jika ada yang memberitahukan tentang

kehendak Allah terkait dengan agama Allah di luar jalur tersebut,

maka berar$ ormg ihr telah memberitahukan tentang Allah yang

fidak berasal dari pengetahmnnya, dan tenfu ini merupakan
bentuk kedustaan terhadap Allah &, yakni memberitahukan
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sesuatu tentang-Nya dengan sesuatu yang tidak diberitahukan oleh-

Nya sendiri.

Maka benarlah se@ra meyakinkan, bahwa hukuman bagi

wanita pezina 5nng dikurung di dalam rumahnya hingga menemui

ajal atau ada jalan lain dari Allah, telah di-naal<h dengan hukuman

lain. Dan bahwa hukuman bagi pria pezina yang dicela

perbuatannya, juga telah dr-nasal<h dengan hukuman lain. Dan

hukuman lain untuk keduanya ifu adalah hukuman hadd, tanpa

ada satupun ulama yang berbala pendapat mengenai hal ini.

Dan tidak ada keyakinan pada diri kita, bahwa hukuman

kurungan bagi wanita puina di rumahnp telah &-rnsakh dengan

hukuman dicela perbuatannya, lalu di-naskh kembali menjadi

hukuman hadd. Tidak ada keterangan dari Al Qur'an, atau hadits,

atau ijma', ataupun kedaruratan yang menunjukkan hal ihr, maka

secara otomatis pendapat ihr tdak dapat diterima.

Semoga Allah selalu memberi petunjuk-N5ra.

Abu Muhammad berkata: Ketika benar ada dalil atau

ijma' bahwa hukuman dikurung dan dicela pertuatannya telah di-
nasakh dengan hukuman hadd bag pezina laki-laki dan

perempuan secara yakin dan tidak ada keraguan di dalamnya,

maka wajib hukumnya bagi kita untuk mengetahui hukum apa

yang menjadi penasakh hukum tersebut. Dan kita dapati para

ulama telah menyepakat bahwa hukuman untuk pezina laki-laki

yang merdeka dan pezina perempuan yang merdeka, dan

keduanSn belum pemah menikah, maka hukuman mereka adalah

hukuman hadd, yaitu didera sebanyak serafus kali.
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Setelah sepakat seperti itu, lalu mereka berbeda pendapat

mengenai hukuman selanjufurya;

Ada kalangan berpendapat, bahun bersama hukuman dera

sebanyak serahrs kali, pezina itu juga hanrs diasingkan selama satu

tahun, baik laki-laki ataupun perempuan.

Kalangan lain berpendapat, bahwa hukuman pengasingan

png menjadi hukuman tambahan itu hanya khusus bagi pezina

laki{aki saja, sedangkan unfuk pezina perempuan tidak perlu

diasingkan.

Kalangan lain berpendapat, tidak ada hukuman tambahan

pada pezina, baik lah-laki ataupun perempuan.

Kemudian setelah itu para ulama menyepakati kembali

unfuk hukuman berzina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah

menikah. Mereka sepakat -kecrrali pendapat lrang fidak
diperhitr:ngkan, karena menumt kami, mereka ifu bukan bagran

dari kaum muslimin- bahwa bagi seorang yang merdeka baik laki-

laki atauptrn perempuan, iika mereka berzina dalam keadaan

sudah pemah menikah, maka hukumann3p adalah hukuman rajam

sampai mati.

lalu setelah ihr mereka berbeda pendapat kembali untuk
hukuman selanjutnp;

Ada kalangan berpendapat, bahwa selain dirajam sampai

mati, mereka juga harus didera sebanyak seratus kali untuk
rnasing-masing.

Kalangan lain berpendapat, mereka hanln harus dirajam

saja, fidak perlu didera lagi.
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Sementara kalangan Al Azariqah dari kelompok Khawarij
berpendapat, bahwa mereka hanya perlu didera saja, tidak perlu

dirajam sama sekali.

lalu kami dapati para ulama juga sepakat -tanpa
perbedaan sama sekali- bahwa hukuman bagi hamba sahaya

wanita pezina yang sudah menikah adalah didera sebanyak lima
puluh kali.

Abu Muhammad berkata: Kami tidak tahu jika ada

yang mar,rajibkan bersama hukuman tersebut hukuman rajam pula,

dan tidak ada ijma' yang pasti untuk peniadaan hukuman rajam

bagi mereka. Wallahu a'km.

Kemudian, mereka berbeda pendapat kembali mengenai

hukuman pengasingan untuknya (yakni unfuk hamba sahaya

wanita puina yang sudah menikah);

Ada kalangan berpendapat, bahwa bersama hukuman dera
tersebut mereka juga harus diasingkan selama enam bulan

lamanya.

Namun ada juga kalangan lain berpendapat, bahwa tidak
perlu ada hukuman pengasingan bersama hukuman dera tersebut.

Lalu para ulama juga berbeda pendapat mengenai

hukuman bagi hamba sahaya wanita pezina yang belum pemah
menikah;

Ada kalangan berpendapat, bahwa hukumannya adalah

didera sebanyak lima puluh kali dan diasingkan selama enam
bulan.



Kalangan lain berpendapat, tidak perlu ada hukuman bagi

mereka, tidak perlu didera dan tidak perlu pula diasingkan.

Kemudian mereka juga berteda pendapat mengenai

hukuman bagi hamba saha5a laki-laki pezina yang sudah pemah

menikah atau lnng belum pemah menikah;

Ada kalangan berpendapat, bahwa hukumannya sama

seperti hukuman hamba sahap wanita disesuaikan dengan

pertedaan pendapat mengenai hukuman tambahan pengasingan

bersama dengan hukuman dera, atau tidak adanya hukuman

tambahan tersebut.

Kalangan lain berpendapat, bahwa hukumannya sarna

seperti huhrman pria yang merdeka, disesuaikan dengan

perbedaan pendapat mengenai hukuman tambahan pengasingan

bersama dengan hukuman rajam, atau tidak adanya hukuman

tambahan tersebut-

Lalu para ulama juga berbeda pendapat mengenai

hukuman bag pezina 3nng memiliki dua stafus, sebagiannya

merdeka dan sebagian lainnya hamba sahaya, ketika dia berzina

dengan seorang hamba sahap.

Ada kalangan berpendapat, bahwa hukuman bagi pelaku

zina tersebut sama seperti hukuman hamba sahaya yang stafusnya

penuh, yaitu dirajam atau diasingkan untuk laki-laki, dan didera

unfuk wanita.

Kalangan lain berpendapat, hukumannya adalah dera dan

pengasingan yang disesuaikan dengan kadar kemerdekaan dan

kehambasahayaan pada dirinya.
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Abu Muhammad berkata: Insya Allah kami akan

membahas seluruh bagiannya safu persafu dengan penjelasan

unfuk tiap pendapat, dan kalangan yang berpendapat, serta dalil
yang mereka jadikan hujjahnya. lalu dengan memohon
pertolongan dari Allah, kami juga akan menjelaskan pendapat

mana yang lebih benar dengan bukti dari Al Qur'an dan hadits,

sebagaimana yang biasa kami lakukan pada tiap pembahasan.

Walhamdulillah, wn bihi nasb'in wa na'tashim (segala puji bagi

Allah, dan hanya kepada-Nya kami meminta pertolongan dan

meminta perlindungan).

2203. Masalah: Hukuman hadd untuk pria dan wanita
yang merdeka dan belum pemah menikah.

Abu Muhammad berkata: Allah @ berfirman,

"Pezina perempuan dan pezina laki-laki, denlah masing-
masing dai keduang saafus kali, dan janganlah nsa belas

kasihan kepada keduanya mencegah karnu untr* (matjalankan)
agama (hukum) Allah, jika kamu beiman kepada Allah dan Hari
Kemudian; dan hendakn5n (pelalaanaan) hukuman merel<a

e fi:e {;;;L'uvW *.'S ir;Fg egb$li
q):i fr:,rj >{i,.96 $u,i,}${otfli s-)ATby

'"-r*$nW
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disalrsil<an oleh s&gian onngoneg tnng bertman." (Qs. An-Nuur

1241.2l,.

Abu Muharnmad trerlota: Sebagaimana dapat kita lihat
bahwa dalil Al Qur'an sudah menjelaskan hal itu, dan Udak

seorang pun dari umat ini yang berbeda pendapat tentang hal itu,
yakni bahwa hukuman bagi pezirn laki-laki yang merdeka dan
belum pemah menikah dan hukuman bagi pezina perempuan yang

merdeka dan belum pemah menikah adalah didera (dicambuk).

Pertedaan mereka hanya pada hukuman tambahan, !/akni apakah

mereka harus mendapatkan hukuman pengasingan pula ataukah

tidak.

Pembahasan mengenai hal ini sebenamya sudah pemah

kami kupas pada beberapa bab sebelum ini. Di sana kami sudah

sebutkan berbagai pendapat mengenai hal ini dan juga

landasannya. Namun pada bab ini insya Allah kami akan rangkum
dan sampaikan secarr ringka" yang paling tepat dari
semua keterangan tersebut.

Semoga Allah selalu menrberi petunjuk-Nya.

Abu Muhammad berkata: Hadits shahih menyebutkan,
bahwa Rasulullah I p"-ah bersaMa,

t$t,ie U}L iV it .,5;t,
'r"/

.-')t:rv
5.ir
lb 4,,
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'Gadis dan jejaka, hukuman bagi mereka adalah didera

sebanSnk serafus kali dan diasingkan selama safu tahun.

Sdangkan janda dan duda, hukuman bagi merel<a adalah didera

sebangk serafus kali dan diniarn."

Hadits shahih lainn5ra yang diriwayatkan melalui Az-Zrhi,
dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dari Zaid bin

Khalid, menyebutkan, bahwa dia pemah mendengar

Rasulullah $ memerintahkan kepada orang yang berzina namun

belum pemah menikah untuk dijatuhi hukuman dera sebangnk

seratus kali dan diasingkan selama sah.r tahun.

Diriwaptkan pula, dari Az-Zvhi, dari Sa'id bin Musayib,

dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah $ menetapkan bagi

orang yang berzina, narnun belum pemah menikah unfuk

diasingkan selama safu tahun bersama dengan hukuman dera.

Hadits shahih lainnya menyebutkan, bahwa Nabi $ pernah

berkata kepada seorang bapak yang anaknp berzina dengan istri

majikannya,

u.i it;t ,b , *;;L * it egr e
'f:)l

'Unfuk analonu dijatuhi hukuman dm sebangk serafus

kali dan diasingl<an selama safu bhun. Hangl<an unfuk

wanibnga dijahfii ht*unan njam.'

Dan riwayrat shahihjuga menyebutkan, bahwa Umar bin Al
Khaththab pernah mendera seorang wanita yrang berzina sebanyak

seratr-s kali dan mengasingkannya selama sahr tahun.
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Hal yang sama juga diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dan
sahabat lainnya. Bahkan tidak satupun sahabat yang meriwayatkan
selain ifu, kectrali riwayat dari Ali yang menyebutkan, "Hukuman
pengasingan bukan unh.rk ummul ualad (hamba sahaya yang
melahirkan anak dari tuannp). Dan bagi gadis dan jdaka 1nng
berzina, cukuplah mereka dihindar&an dari fitrah dengan
diasingkan."

Dan riwayat dari hnu Abbas yang menyebutkan,
"Barangsiapa yang berzina, maka dia harus didera dan dikirim (ke

tempat lain)."

Abu Muhammad berkata: Riunyat dari hnu Abbas ini
tidak dapat dijadikan hujjah untuk pendapat yang tidak
mewajibkan pengasingan, bahkan kata-kata "dikirim" bisa jadi

bermakna dibuang ke negeri lain.

Begihr juga dengan riwayat dari Ali "Dan bagi gadis dan
jejaka yang berzina, cukuplah mereka dihindarkan dari fihah
dengan diasingkan," ini sudah menafikan ketiadaan hukuman
pengasingan, dan bahwa hukuman ifu sudah cukup membuat
mereka merasakan kesulitan.

Allah $ berfirman,
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"Apakah manusia mengira bahwa merela akan dibiarkan

hanya dengan mengatakan, 'I{ami telah beriman', dan merel<a

frdak diuii? Dan sungguh, I{ami telah menguji orang-orang

sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang:orang Wng
bqar dan pasti mengebhui oftng-orang tnng dusta." (Qs. Al
Ankabuut l29l:2-31.

Riwayat dari Ali yang menyatakan bahwa ummul walad

pezina itu tidak perlu dihukum dengan cara diasingkan, adalah

riwayat yang Udak benar, sebagaimana telah kami jelaskan

sebelum ini.

Abu Muhammad berkata: Kedua pendapat tersebut

hanSnlah dals raan yang tidak berbukti.

Sungguh sangat aneh ketika mereka menetapkan jumlah

empat puluh dera yang ditambahkan oleh Umar bin Al Khaththab

pada hukuman hadd terhadap peminum khamer sebagai ta'zir

Udak tetap png diputuskan hakim unh.rk membuat jera

pelakunya), mereka jadikan sebagai hukuman hadd yang wajib

diterapkan. Padahal Umar pemah mendera sebanyak empat puluh

'bjx_ { i; \4( r}6. J'gf. ; ;ui i;

4$3
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kali, pernah pula sebanyak enarn puluh kali, dan pemah juga

sebanyak delapan puluh kali.

Begitu iuga yang dilakukan Utsman setelahnya, atau pada

masa kepernimpinan Ali, atau para sahabat lainnya. Kemudian,

mereka menetapkan hukuman hadd yang ditentukan oleh Allah
melalui lisan Rasul-Nya sebagai hukuman b ziraja.

Semua ihr adalah 3nng mereka dakunkan
tanpa ada buldi sama sekali.

Mereka juga mengklaim bahwa sabda Rasulullah # y*g
menyebutkan 'Apabila seore,ng hamba sahaya wanib kamu
berzina, mal<a denlah dia," tartpa menyebutkan *asingkanlah"

sebagai dalil di-nasalchkannya hukuman pengasingan.

Abu Muhammad berkata: Itu adalah pendapat yang

tidak benar, karena hadits tersebut berbenfuk umum lrang
memungkinkan adanya hukuman lain unfuk ditambahkan melalui

dalilyang lain.

Beliau memang tidak menyebutkan hukuman pengasingan

pada hadits tersebut, namun beliau juga tidak menyebutkan adanya
jumlah deraan Snng harus d1atuhkan. Apabila hadits itu dijadikan

dalil unhrk menggugurkan hukuman pengasingan, maka

sehamsnya hadits ihr juga dijadikan dalil untuk menggugurkan
jumlah dera tertentu. Jika hadits tersebut tidak bisa menjadi dalil

untuk menggugurkan jumlah tertenhr unfuk mendera karena tidak
disebutkan, maka seharusnya hadits itu juga tidak bisa dijadikan

dalil unfuk me-nasaklrkan hukuman pengasingan, karena sama-
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sarna tidak disebutkan dalam hadits. Padahal antara hadits dengan

hadits lainnya harus digabungkan safu dengan yang lainnya, sebab

hukum Allah dan Rasul-Nya semuanya benar, dan tidak boleh

meninggalkan salah safunya unfuk yang lain, narnun diwajibkan

unfuk menggabungkan safu sama lain dan menerapkan semuanya.

Abu Muhammad berkata: Begitu juga pendapat Imam

Malik yang menggugurkan hukuman pengasingan bagi hamba

sahaya laki-laki, hamba sahaya perempuan, dan wanita merdeka,

lalu menetapkan hukuman ifu untuk pria merdeka, pendapat ini
Udak ada dalil yang membenarkannya, karena kepufusan

Rasulullah dan perintah beliau disebutkan secara umum untuk
mengasingkan setiap orang yang berzina namun belum pemah

menikah. Allah dan Rasul-Nya tidak mengkhususkan wanita dari
pria ataupun hamba sahaya dari orang merdeka.

t51'Kf'
" Dan Tuhanmu frdaklah lupa." (Qs. MarSam [19]: 64).

Dan Allah S j,rgu berfirman terkait dengan hamba sahap
wanita,

"rt:i)i A', {69 8; (, J^Z-'q-fr,

" Maka (hukunan) bagi mereka setengah dari ap (htiaman)

WempuEn-periltryan merdeka (yang sudah bersuami)."(Qs.
An-Nisaa' [4]:251.
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Maka benarlah bahwa hukuman pengasingan bagi mereka
adalah separuh dari hukuman pengasingan pada wanita yang
merdeka.

Dan Nabi S j,rgu memerintahkan agar mukala6 (hamba

sahaya yang menyicil bia5n unfuk pembebasan dirinya) yang
berzina unt,k dijafuhi hukuman hadd sesuai dengan besamya
biaya pembebasan yang sudah dia keluarkan untuk stafusnya
sebagai oreng yang separuh merdeka dan besamya sisa yang
belum dia keluarkan unfuk stattrsnSa sebagai orang yang separuh
hamba saha5n. Dan terbatalkanlah semua pendapat !,ang
bertentangan dengan hukum Allah dan Rasul-Nya.

Semoga Allah selalu memberi petunjuk-Nya.

2204- Masalah: Hukuman hadd untuk pria dan wanita
yang merdeka dan sudah pemah menikah.

Abu Muhammad berkata: Ada kalangan berpendapat,
bahwa hukuman bagi pria atau wanita merdeka pezina yang sudah
pemah menikah adalah dirajam sampai mati.

Kalangan lain berpendapat, hukuman bagi mereka adalah
didera terlebih dahulu bamlah kemudian dirajam sampai mati.

Adapun kelompok Al Azariqah, yang menunrt kami bukan
termasuk dalam kelompok Islam, karena mereka inilah yang
pemah dikabarkan oleh Rasulullah bahwa mereka akan keluar dari
agama seperti melesatnya anak panah dari busumya saat
dilepaskan, mereka berpendapat bahwa tidak ada hukuman rajam
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sarna sekali, hukuman bagi mereka semata-mata han3nlah didera

saja.

Adapun landasan pendapat yang hanya menyebutkan

hukuman rajam saja tanpa dera, adalah riwayat dari Muhammad

bin Sa'id bin Nabat, dari AMullah bin Nashr, dari Qasim bin
Ashbagh, dari hnu Wadhah, dari Musa bin Muawigah, dari Waki',
dari Yahya bin Abi Katsir As-Saqa, dari Az-Zuhri, bahwasanya Abu
Bakar dan Umar hanya menjafuhkan hukuman rajam saja, tanpa

mendera.

Diriwayatkan pula, dari Muhammad bin Sa'id bin Nabat,

dari Abdullah bin Nashr, dari Qasim bin Ashbagh, dari hnu
Wadhah, dari Musa bin Muawiyah, dari Waki', dari AMullah bin
Umar Al Umari, dari Nafi', dari hnu Umar, dia menyampaikan
bahwa Umar pemah merajam seseorang namun tanpa
menderanya.

Diriwaptkan pula, dari Muhammad bin Sa'id bin Nabat,

dari Abdullah bin Nashr, dari Qasim bin Ashbagh, dari lbnu
Wadhah, dari Musa bin Muawiyah, dari Waki', dari Ats-Tsauri, dari
Mughirah, dari hrahim An-Nakha'i, dia berkata, "(Hukumannya)

diralam, tanpa didera."

Juga diriwayatkan dari AMunazzaq, dari Ma'mar, dari Az-
Zuhri, bahwasanSa dia menolak adanya hukunran dera bersama

hukuman rajam.

Ini juga meniadi pendapat Al Auza'i, Sutan Ats-Tsauri,

Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, Ahmad bin Hambal,
dan para pengikut mereka.
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Sedangkan landasan unfuk pendapat yang menggabungkan
hukuman rajam dengan hukuman dera, adalah riwayat dari Abu
Umar Ahmad bin Qasim, dari Abu Qasim bin Muhammad bin
Qasim, dari kakeknya (l,ukni Qasim bin Ashbad, dari Muhammad
bin AMussalam Al l(husyani, dari Muhammad bin Baq6yrar, dari
Muhammad bin Ja'far Gundar, dari Sy,'bah, dari Salamah bin
Kuhail, dari AsSrSya'bi, bahwasanya Ali bin Abi Thalib
menjafuhkan hukuman dera kepada syurahah pada hari Kamis,
lalu dia merajamnSn pada hari Jum'at. Dia berkata, "Aku
menderanya sesuai dengan Kitab Allah, dan aku merajamnya
sesuai dengan sabda Nabi $."

Dirir,vayatkan pula, dari Humam, dari Abbas bin Ashbagh,
dari Muhammad bin Abdul Malik bin Ayrnan, dari Ismail bin Ishaq
AI Qadhi, dari Abdul wahid bin Ziad, dari Hafsh bin Ghiyats, dari
Al A'masy, dari Al Qasim bin Abdurrahman bin AMullah bin
Mas'ud, dari ayahnya, dia berkata: Aku pemah melihat Ali bin Abi
Thalib memanggil syrrahah pada hari Kamis lalu dia menderanya,
dan kemudian di hari Jum'at dia merajamnya. lalu dia berkata,
"Aku menderanya sesuai dengan Kitab Allah dan aku merajamnya
sesuai dengan Sunnah Rasulullah."

Diriwayatkan pula, dari Muhammad bin Sa,id bin Nabat,
dari Abdullah bin Nashr, dari Qasim bin Ashbagh, dari hnu
Wadhah, dari Musa bin Muawiyah, dari Waki', dari Ismail bin Abi
I(halid, dari Amru bin Murrah, dari Ali bin Abi Tharib, dia berkata,
"Aku mendercmya sesuai dengan Al Qur'an dan aku merajamnya
sesuai dengan hadits."
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Diriwayatkan pula, dari Asy-Sya'bi, dari Ubuy bin Ka'ab, dia

berkata, "Wanita pezinayang sudah pemah bersuami hukumannya

aku dera lalu aku rajam."

Ini pula lang menjadi pendapat Hasan Al Basri,

sebagaimana diriwayatkan dari Humam, dari lbnu Mufarrij, dari
hnul A'rabi, dari Ad-Dabariy, dari Abdunazzaq, dari Ma'mar, dari

Qatadah, dari Hasan, dia berkata: Rasulullah ketika mendapatkan

wahytr pemah mengatakan,

t"$tV o*,h' "f;
o 1 9. ',, 9z t.,
Sc U.e UE ,;.e l1J>-

g, fV iL,S,- flt, ?";r: iV iL *5q
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'Ambillah hukun ini dariku, ambillah hukum ini dariku,

Allah telah menetapkan afuran bagi para wanita ifu, bagi janda dan

duda hukumannya didera serafus kali dan dirajam,

sdangl<an bagi gadis dan jejaka hukumann5a diden sebanSnk

serafus l<ali dan diasingkan selarna safu bhun."

Inilah png selalu meniadi fatwa Hasan.

Selain itu, pendapat tersebut juga dikatakan oleh Hasan bin
Hay, hnu Rahwaih, Abu Sulaiman, dan para pengikut mazhab

lerni.

Ada pula pendapat ketiga, lrang mengatakan bahua
seoriang duda jika sudah lansia maka dia harus diiafuhi hukuman
dera dan rajam, sedangkan jika masih muda maka dia cukup
dirajam saja tanpa didera. Sebagaimana dirirvaptkan, dari Abu
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zarr, dia berkata, "Para lansia pezina hukumannya didera dan
dirajam. Janda dan duda puina hukumannya hanya dirajam saja.
sedangkan gadis dan jejaka peina hukumannya didera dan
diasingkan."

Diriwayatkan pula, dari Ubay bin Ka,ab, dia berkata,
"Mereka didera, atau dirajam tanpa didera, atau didera tanpa
diralam." Kemudian riwayat ini diinterpretasikan oleh eatadah, dia
mengatakan: Maksudnya adalah, seorang lansia yang sudah
menikah hukumannya harus didera dan dirajam jika berzina,
seorang muda yang sudah menikah hukumannya harus d*ju-
jika berzina, dan seorang muda yang berum menikah hukumannya
harus didera saja jika berzina.

Diriwayatkan pula, dari Masmq, dia berkata, ,.Gadis 
dan

jejaka pezina harus dihukum dera dan diasingkan. Laki{aki dan
wanita pezina yang sudah menikah harus dihukum rajam tanpa
didera. sedangkan lansia pezinaharus dihukum dera dan rajam.,,

Abu Muhammad berkata: Adapun mereka yang
berpendapat tidak ada hukuman rajam sama sekali, pendapat ifu
tidak benar, karena tidak sesuai dengan hadits shahihdari Nabi $.
Aturan pada hadits itu sebenamya pemah difurunkan sebagai ayat
Al Qur'an, narnun ayat ifu di-nasal<h lafazhnya, narnun hukumnya
tetap ada.

Sebagaimana diriunyatkan, dari Humam, dari hnu Mufarrii,
dari lbnul A'rabi, dari Ad-Dabariy, dari Abdunazzaq, dari sufyan
Ats-Tsauri, dari Ashim bin Abi An-Najud, danzin bin Hubaisy, dia
berkata: ubuy bin Ka'ab pemah bertanya kepadaku, "Berapa
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banyak apt yang kamu dapati di sumh Al Ahzaab?" Aku
menjawab, "Antara tujuh puluh tiga atau tujuh puluh empat ayat."

Lalu dia berkata, "Dahulu, surah ih.r setara panjangnya dengan

surah Al Baqarah, atau bahkan lebih panjang. Dan pada sr.rat

tersebut sebelumnya terdapat ayat tentang rajam." Aku pun

bertanya, "Wahai Abu Al Mundzir, apa yang engkau maksud

dengan alnt tentang rajam ifu?" Dia menjawab, "BunyinSa adalah,

apabila seorang lansia laki-laki atau perempuan berzina, maka

cukup dirajam saja, sebagai hukuman dari Allah. Dan Allah Maha

Mulia lagi Maha Bijalrsana."

Ali berkata: Isnad riwayat ini shahih seperti terangnya

matahari tanpa ar{ran yang menufupi.

DiriwaSratkan pula, dari Abdullah bin Rabi', dari
Muhammad bin Muawiyah, dari Ahmad bin Syu'aib, dari
Muaw\nh bin Shalih AI Asy'ari, dari Manshur bin Abu Muzahim,

dari Abu Hafsh Umar bin Abdunahman, dari Manshur bin Al
Mu'tamir, dari Ashim bin Abi An-Najud, dan Zin bin Hubaisy, dia

berkata: Ubuy bin Ka'ab pernah bertanya kepadaku, "Berapa

b*lnk aSnt yang kamu dapati di surah Al Ahzaab?" Aku
menjawab, "Tujuh puluh tiga a5rat." Lalu dia berkata, "Dahulu,

surah ihr setara panjangnlra dengan surah Al Baqarah, atau

bahlon lebih panjang. Dan pada surah tersebut sebelumnya

terdapat ayat tentang rajam: Apabila seorcng lansia laki-laki atau
perempuan berzina, maka ankup dirajam saja, sebagai hukuman

dari Allah. Dan Allah Maha Mulia lagi Maha Bijaksana."

Begihrlah png diriunyatkan oleh Sufuan Ats-Tsauri dan

Manshur, mereka bersalsi atas Ashim dan sama sekali tidak
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bertohong, karena mereka adalah perawi yang tsiqah (terpercaya).

Dan tidak pula Ashim bertohong terhadap Zirr, dan tidak pula Zin
berbohong terhadap Ubay.

Abu Muhammad berkata: Namun ayat tersebut telah

di-nasal<h lafazhnSn, hingga hanya tinggal hukumnya saja. Jika

ayat tersebut tdak di-nasal<h, maka tenhr lafazhnya akan

disampaikan oleh Ubay bin Ka'ab kepada Zirr sebagai ayat Al

Qur'an. Namun Ubay memberitahukan bahwa surah ifu dahulu

setara atau lebih panjang dari surah Al Baqarah, bukan

mengatakan sekarang masih setara atau lebih panjang dari surah

Al Baqarah. Maka benarlah bahwa lafazh ayat itu telah di-nasakh

bersama ayat-ayat lainnya.

Ali berkata: Atsar tersebut juga diriwayatkan melalui

berbagai jalur, di antaranya: dari Abdullah bin Rabi', dari

Muhammad bin Muawiyah, dari Ahmad bin Syr'aib, dari

Muhammad bin Al Mutsanna, dari Muhammad bin Ja'far Gundar,

dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Yunus bin Jubair, dari Katsir bin

Ash-Shalt, dia berkata: Zaid bin Tsabit menyampaikan kepadaku:

Aku pemah mendengar Rasululluh # bersaMa,

.et 6#")b q) t'ya*ralt3 &l
'Apabila seorang lansia, * r* ataupun perempuan,

melakukan pefiuabn zina, maka hukumlah mereka dengan

dirajam saja." Umar berkata: Ketika ayat ini diturunkan, aku

datang menghadap Rasulullah, lalu aku katakan, "Apakah aku

harus menuliskannya?" -Syu'bah berkata: Seakan Umar tidak suka
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dengan apa yang akan dituliskannya itu- lalu Umar berkata lagi,

"Bukankah seorang lansia jika belum pemah menikah dia harus

dihukum dera jika berzina, lalu seorang pemuda yang sudah

menikah dia harus dihukum rajam jika berzina?"

Ali berkata: Isnadhadits ini cukup baik.

Ali kemudian juga mengatakan: Ada kalangan mengira

bahwa tdak adanya alnt rajam ini bukan karena di-nasakh,

melainkan karena hilang. Lalu mereka berhujjah dengan riwayat,

dari Ahmad bin Muhammad bin Abdullah Ath-Thalmanki, dari

hnu Al Mufanil, dari Muhammad bin Ay,rb, Ash-Shamut, dari

Ahmad bin Umar bin Abdul Khaliq N Bazzar, dari Yahya bin

Khalaf, dari AMul A'la bin Abdul A'la, dari Muhammad bin Ishaq,

dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm

dan AMurrahman bin Al Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar

Ash-Shiddiq, Abdullah meriwayatkannya dari Amrah binti

Abdurrahman, sedangkan Abdurrahman meriwayatkannya dari

ayahnya, lalu keduanya bertemu kembali pada periwayat yang

sama, yaitu dari Aisyah Ummul Mukminin, dia berkata, "Ayat

rajam dan ndhaizfi (hukum sesusuan) pemah difurunkan. Kedua

ayat itu aku simpan pada selembar shahifah di bawah tempat
tidwku. [.alu ketika Rasulullah $ wafat, kami sibuk dengan

wafatrya beliau, hingga aku Udak sadar ada herruan yang masuk ke

dalam rumah kami dan memakan shahifah tersebut."

Abu Muhammad berkata: Riwayat ini shahih, tapi tidak

seperti yang mereka kira, karena ayat raiam ketika sudah

ditwunkan langsung dihafalkan dan diketahui oleh banyak sahabat
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png lain. Bahkan Rasulullah @ sendiri pemah mengamalkannya

secara langsung. Hanya saja, setiap ayat Al Qur'an yang sudah di-

nasal<h udak lagi dicanhrmkan di dalam mushaf dan lafazhnya

fidak lagi ditetapkan di dalam sr.u.ah tertenhr. umar bin Al

Khaththab pemah menanyakan hal itu kepada Nabi $,
sebagaimana kami sebutkan sebelumnya, namun beliau tidak

menjawabnya.

Maka benarlah bahwa lafazh ayat itu sudah di-nasal<h, dart

walaupun shahifah yang terhrlis ayat rajam tersebut di dalamnya

sudah dimakan oleh seekor hewan -sebagaimana dikatakan oleh

Aisyah @-, namun kaum muslimin tidak bufuh shahifah tersebut,

karena masih begitu banyak sahabat yang hafal dengan ayat ihr.

Hal yang sarna juga berlaku unfuk ayat radha'ah, tidak ada

bedanya sama sekali.

Semoga Allah selalu memberi petunjuk-Nya'

Maka dengan se@ra pasti kita meyakini tidak ada seorang

pun yang berselisih pendapat bahwa Allah ma,vajibkan Rasul-Nya

unfuk menlEmpaikan aiaran-Nya dan bahwa beliau telah

menyampaikannya sebagaimana yang diperintahkan'

Allah S berfirman,

fu6r.;:3.

" Wahai Rasul! Sanpaikanlah aP tnng diturutkan

Tuhanmu kepadamu. Jika frdak angkau lafukan (ap png

6 jx i ovjk; n -4y|i,:t, {. Sisi W-
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dipeintahkan itu) bemrfr engl<au tidak manyampaikan amanat-

Nya." (Qs. Al Maa'idah l5l 6T.

Allah & juga berfirman,

" Sesungguhn5n l{anilah $ng menurunlan Al Qur'an, dan

pasti l{ami (pula) gnT memelihannya."(Qs. Al Hijr [15]' 9).

Allah & irgu berftrman,

T,i:E ';{l@ -,3f,iifi"
" Kami akan membaakan (Al Qw'an)

(Iuluhammad) sehingga englrau frdak al<an fup, ka.tali iika Allah

menghendaki." (Qs.Al A'la l87l: 6-71.

Allah & i-,Su brfirrnan,

\4^;riW*+uW3i*$;6Y
"Atmt tlang l<ami bablkan atau l{ani hilangkan dari

ingatan, pasti Kami ganti dengan tnng lebih baik atau yang

sebanding dengann5n "(Qs. Al Baqarah Iq. rcq.

Maka benarlah, bahwa aplayat yang dihilangkan

seandainya Nabi $ diperintahkan unhrk menyampaikannSla, maka

beliau pasu akan menyampaikannya. Apabila beliau telah

menyampaikannya, pasti akan terjaga dengan baik. Jika sudah

terjaga dengan baik, maka udak akan ada pengaruh apapun

dengan wafatrya beliau sebagaimana tidak ada satu alnt pun dari

{,Mfr'Wf'Etfit Yy
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Al Qur'an yang terpengaruh atau benrbah atau berganti atau

hilang setelah beliau wafat.

Jika beliau tidak menyampaikann5a, atau beliau sudah

menyampaikan lalu dilupakan olehnya dan juga para sahabat, atau

tidak terlupa narnun beliau tdak memerintahkan untuk

meletakkannya di dalam Al Qur'an, maka pastilah ayat tersebut

adalah aSat yang sudah di-nasakh melalui perintah Allah, karena

tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk menambahkan apapun

ke dalam AI Qur'an jika tidak sesuai dengan petunjuk-N5n.

Abu Muhammad berkata: Hukuman mjam juga

dirir,rnyatkan melalui begifu banpk jalur, di antaranya, dari

AHullah bin Rabi', dari Muhamrnd bin Muawiyah, dari Ahmad
bin Sy-r'aib, dari Muhammad bin Yahya bin Abdullah An-
Naisaburi, dari Bisyr bin Umar Az-Talvarri, dari Malik, dari Az-

Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dari hnu Abbas,

bahwasanSn Umar bin Al Khaththab pemah berkata:
Sesungguhnya Allah $ mengufus Muhammad dan menurunkan

bersanranya Kitab sr.rci. Di antara a3nt 5nng diturunkan itu adalah

ayat rajam, maka kami pun menghapalnya dan menjagaqn
(seperti ayabayat yang lain). Rasulullah juga sudah mempraktekkan

hukum rajam tersebut, dan kami pun sudah melahrkannya setelah

beliau tiada. Aku khawatir seiring dengan be{alannya waktu akan

ada seseorang berkata, "Kami tidak mendapati ada alnt rajam di

dalam AI Qur'an," lalu hukum itu ditinggalkan padahal itu sebuah

ka,rajiban png diperintahkan oleh Allah. Dan bahwasanya rajam

itu benar ada dalam kitab Allah yang diperuntukkan bagi mereka
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yang melakukan perbuatan zina, baik laki-laki ataupun perempuan,

dan mereka sudah pemah menikah, apabila sudah ada bukti, atau

ada kehamilan, atau ada pengakuan.

Diriwaptkan pula, dari AMullah bin Rabi', dari

Muhammad bin Muawiph, dari Ahmad bin Syu'aib, dari

Muhammad bin Marshtr Al Malfri, dari Sufr7an bin Ulninah, dari

Az-Zilhi, dari Ubaidullah bin AMullah bin Utbah, dari hnu Abbas,

dia berkata: Alnr pernah mendengar Umar : Aku

khawatir jika unktu sudah berjalan orkup lama, maka akan ada

seseorang yang berkata, "Kami tidak mendapati hukum rajam

dalam Kitab Allah," lalu dia menjadi sesat karena meninggalkan

kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Ketahuilah, bahwa

hukum rajam ifu benar adanya, dan dipenrntukkan bagi orang

yang berzina setelah pemah menikah, dengan didukung oleh bukti,

atau ada kehamilan, atau ada pengakuan. Ayat ifu masih kami

hapal hingga kini, ]raitu: Orang lansia (yang berzina) baik laki{aki

atau perempuan, maka mereka crrkup dirajam mia.

Rasulullah $ sudah mempraktekkan hukum tersebut, dan kami

juga telah melakukannya setelah beliau tiada.

Diriwaptkan pula, dari AMullah bin Rabi', dari Umar bin

Abdul Malik, dari Muhammad bin Bakar, dari Sulaiman bin Al

Asy'ats, dari Musaddad, dari Yahya bin Sa'id Al Qaththan, dari

Sa'id bin Abi Arubah, dari Qatadah, dari Hasan, dari Haththan bin

AHullah Ar-Raqasyi, dari Ubadah bin Shamit, dia berkata:

Rasulullah $ pemah bersaMa,
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"Ambillah hukum ini dariku, ambillah hukum ini dariku,

Allah telah menetapl<an atunn bgi para wanib itu: bagi janda dan

duda hukumanryn didera serafus l<ali dan dinpm,
bagi gadis dan jejal<a hukumannSn diden sebanjak

serafus kali dan diasingkan selama safu bhun."

Dirir,v4Tatkan pula, melalui Muslim, dari AMul Malik bin

SSnr'aib, dari Al-Laits bin Sa'ad, dari agahn5a, dari kakeknyra, dari

Uqail bin Khalid, dari hnu Syihab, dari Abu Salamah bin

Abdurrahman bin Auf dan Sa'id bin Musayib, dari Abu Hurairah, dia

berkata: Suahr k€fika ada seorang laki-lald datang menemui

Ras.rhrllah & raat beliau tengah berada di dalam masjid. Lalu laki-laki

ifu merryapa beliau serala b€rka@ "Wahai Rasulullah, aku telah

melah-rkan perbrntan dna." Namun Nabi $ mengacuhkannln.

Maka laki-lald itu pun mendekat lrpudu beliau dan berkata kernbali,

"Wahai Rasuhrllah, aku telah melaln*an zir:r.." Namun

Nabi $ tetap mengaortrkannya, hingga laki-laki itu

pengalnnnnsa hingga empat loli. Setelah pengakr.ranrryra yang

teralfiir (lreernpat), Rasulullah $ bertanya, "t4pl<ah lamu WTtn
pngkit jirc7"l-aki-laki ihr menjaurab, "Tidak." Beliau bertanya lagi,

'Apakah kamu sudah mqikah?'l-ald-lald ihr menjawab, "Sudah."
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[.alu beliau berkata kepada para sahabat, 'hutalah onng ini dan

nianlah dia."

Hukuman hadd hanrba sahaya wanita yang sudah
pernah meniloh.

Abu Muhammad berkata: Allah Q berfirman,

8, ti J^b- ep #, <fr i,9':nA f;9

\r{r1iA.;GS|
"Apabila merel<a telah berumah tangga (bercuami), tebpi

melalrukan perbuabn keii (zina), mala (hukurnan) bagi merel<a

setengah dari ap (hll<umn) WanPh*Fa nptan mqdeka

(yang sudah bersuami)." (Qs. An-Nisaa' l4l:25l-

Dengan adanya alat ini maka se@ra pasti kita dapat

mepkini bahwa Allah $ menghendaki, jika ada hamba sahaya

wanita yang sudah menikah dan berhubungan badan dengan

suaminya, lalu dia berzina, maka hukumannya adalah separuh dari

hukuman wanita yang me,rdeka dan sudah pemah menikah. Dan

hukuman mereka (3nkni wanita merdeka yang sudah pemah

menikah) adalah didera serahrs kali dan dirajam. Namr.m tentu saja

rajam tdak bisa dibagi separuh, maka yang tersisa bagi hamba
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sahaya perempuem itu adalah separuh dari hukuman dera wanita
merdeka yang sudah menikah, yakni lima puluh kali dera.

Jika dikatakan, dalil apa yang kalian gunakan hingga

ma,rajibkan adanya hukuman pengasingan enarn bulan, apakah

dengan ayat ini atau dengan yang lain? Kami lotakan -semoga
Allah selalu memberi petunjuk-Nya- mereka Snng berpendapat
bahwa seorang hamba sahaya perempuan gnng berzina dihukum
dengan cara diasingkan selama enarn bulan, berkata, "Hukuman

ifu wajib diterapkan pada mereka melalui ayat ini."

Juga dikatakan, bahwa lrarta "muhshad' adalah kata yang

digunakan untuk wanita merdeka gnng sudah bercerai saja. Jika
memang demikian, maka hukuman pangasingan memang wajib
dijahrhkan kepada hamba saha3n r*nnita pezina yang sudah

menikah melalui aSnt di atas, karena makna ayat tersebut adalah

rnaka bagi mereka separuh dari hukuman yang dijatuhkan kepada

unnita yang merdeka. Dan hukuman bagi vuanita pezina yang

merdeka adalah didera sebanyak seratus kali dan diasingkan

selama satr tahun, atau diralam, namun tenfu saja hukuman rajam
tdak bisa dibagi separuh, karena hukurnan rajam dilakukan hingga

orcrng yang diraiarn meninggal dunia, sementara kernatian tidak
bisa dibagi s€paruh.

tagl pula hukuman rajam ifu, bisa jadi orang yang diraiam

zudah tewas pada lemparan lrang pertama, dan bisa jadi belum

teuras sudah seribu lemparan, oleh karena itu sangat

mustahil sesuatu yang tidak diketahui jumlahnp secara pasti dapat
dibag! separuhnya.
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Jika hal itu tdak mernungkinkan, maka kita hanya

diwajibkan unhrk melakukan sebatas 3nng kita mampu. Allah

berfirman,

\#t$yr'.nfi'IJ*$
"Allah Mak menb&ni w@rang mekinkan sanai

dengan kmnggupnrya." (Qs. Al Baqarah l2lz 2861.

Nabi S iuga bersabda, "Apbih afu mqnqinbhlran

sauatu kepada l<alian, maka lalilkanlah semaksimal tnng kalian

mampu."

Oleh karena ifu, hukuman mjam bagi hamba sahaya qnnita

tersebut hams digugurkan, hingga yang tersisa tinggallah hulsxman

dera dan pengasingan selama safu tahun, dan kedua hukuman ifu

dimungkinkan untuk dibagi separuh, maka hamba sahaya wanita

tersebut harus dijatuhi hukuman sepanrh dari hukuman wanita

merdeka dengan kedua hukuman tersebut.

Abu Muhammad berkata: Jika kata muhshan menurut

etimologi bahasa Arab tdak berlaku kecuali untuk uanita merdeka

saja, maka apakah hulnrman pengasingan lantas tidak mungkin

menjadi wajib terhadap hamba sahaya wanita melalui a5at di atas?

Sepanjang yang kami tahu, muhshan menurut etimologi

bahasa dan syariat berlaku untuk dua makna, yaifu urrtgk

pemikahan yang terjadi hubungan suami isti di dalamnln -semua

sepakat unfuk makna ini, fidak ada peftedaan satna sekali- dan

untuk pemikahan yang teriadi hanya akadnya saja. Kami salna
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sekali tidak tahu jika kata itu hanya diperuntukkan bagi janda yang

merdeka saja. Padahal tidak boleh ada memastikan apapun terkait

dengan masalah agama kecuali secara yakin (yuhi memang sudah

pasti), karena hal ifu merupakan pemberitahuan tentang Allah, dan

tidak boleh bagi orang yang memiliki akal dan ketalsr/aan untuk

memberitahukan sesuatu tentang Allah kecuali memang sesuatu

yang sudah pasti, dan tenhr saja kita ini tidak termasuk orang-

orang yang mengatakan, bahwa agama itu boleh ditetapkan

dengan perkiraan saja. Sementara hukuman pengasingan wajib

dijahrhkan kepada hamba sahaya wanita yang berzina dari sumber

yang lain, yaitu hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Rabi',

dari Muhammad bin Muawiph, dad Ahmad bin Syu'aib, dari

Muhammad bin Ismail bin lbrahim bin Ulayah, dari Yazid bin

Harun, dari Hammad bin Salamah, dari Ay,rb As-Sikhtiyani, dari
Ikrimah, dari hnu Abbas, dari Nabi $, beliau bersabda, 'Apabila

seorang mukabb (hamba saha5n tnng menyicil biaya pembebasan

dirin5a sendiri) harus dikenal<an hukuman hadd atau dia harus

mendaptlan bagian warisan, mal<a dia hanSn dibagi uarisann5m

sauai dangan baam5a prosenbse cicilan t/ang sudah dia

bgrl<an dan iqa haryn dijatuhi hukuman hadd squai dengan

bam5a prosenb* cicihn gng sudah dia hjarlan. "

Diriwaptkan pula, dari Abdullah bin Rabi', dari

Muhammad bin Muawiyah, dari Ahmad bin Syr'aib, dari

Muhammad bin Isa Ad-Dimas5qi, dari Yazid bin Harun, dari

Hammad bin Salamah, dari Ay,trb As-Sikhtiyani dan Qatadah,
sanad Qatadah dari l(hilas bin Amru, dari Ali bin Abi Thalib,

sedangkan snad AWb dari lkrimah, dari hnu Abbas, lalu

keduanya (yakni Ali dan hnu Abbas) meriwayatkannya dari
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Nabi $, beliau bersaMa, 'Mukabb itu memiliki status

pembebasan yang disesuaikan dengan ban5n prosentase dcikn
yang sudah dia baSnrkan, dia iuga dijatuhi hukwnan hadd yang

disesuaikan dengan besamya prosenbse cicilan tnng sudah dia

bayarl<an, dan dia juga mandaptlan wfinn tnng disesuaikan

dengan besamjn prosentase cicilan Snng sudah dia b5nrlran."

Isnad riwa5at ini merniliki derajat keshahilnn yang tinggi,

maka Udak bisa dfagukan lagi, bahwa hukuman haddbagi hamba

sahaya wanita berlaku unfuk ulnuln pada sehrnrh hukuman yang

dapat dibagi separuh dari hukuman wanita merdeka. Dan tidak

bisa diragukan pula, bahwa hukuman hadd bagi hamba sahaya

wanita yang sudah menikah adalah separuh dari hulilman hadd

bagi wanita merdeka, baik dalam benhrk hukuman pengasingan

maupun hukuman dera, dengan tdak mengkhususkan salah

sahrnya, karena Rasulullah # i rg. Udak mengkhususkannya,

begitu juga dengan ijma' para ulama 5nng tidak menyepakati untuk

mengkhususkannya, apalagi ayat Al Qtrr'an. Oleh karena ih.t,

maka wajiblah hukumnya menetapkan bagi hamba sahaya wanita

yang berzina itu dengan hukuman pengasingan selama enam bulan

dan didera sebanyak lima puluh kali.

Semoga Allah selalu menrberi peh.rriuk-$n.

2205. Masalah: Hukuman hdd untuk hanrba sahaya

(pria), dan apaloh ada hukuman raiam ba$nln dan bagi hamba

sahap wanita yang sudah meniloh?
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Abu Muhammad berkata: Para ulama berbeda

pendapat mengenai hukuman bagi hamba sahaya pria yang

melakukan pertuatan zirn.

Ada kalangan berpendapat, bahwa hukuman hadd bagi

mereka sarna seperti hukuman haddbagi pria merdeka, baik dari

segi hukuman dera, hukuman rajam, dan juga hukuman

pengasingan.

Sebagaimana diriwayatkan, dari Muhammad bin Sa'id bin

Nabat, dari Ahmad bin Abdul Bashir, dari Qasim bin fuhbagh, dari

Muhammad bin Abdussalam Al Khuqnni, dari Muhammad bin Al
Mutsanna, dari Abdullah bin Idris Al Audiy, dari Laits bin Abi

Sulaim, dari Mujahid, dia berkata: Ketika aku datang ke Madinah,

ada kesepakatan di sana terhadap hukuman bagi hamba sahaya

yang berzina -ketika itu dia sudah menikah dengan wanita

merdeka-, yaifu dengan cara dirajam. Terkecuali Ikrimah, dia

memiliki pendapat lain, yaifu separuh hukuman pria merdeka.

Mujahid berkata: Seorang hamba sahaya pria disebut

sebagai muhshan jika dia menikah dengan wanita merdeka, dan

hamba sahaSn wanita juga disebut sebagai muhshanah jika dia

menilrah dengan pria merdeka. B€gitulah pendapat para ulama

mazhab lGrni.

Abu Tsaur berpendapat Hamba sahaya wanita dan hamba

sahap pria hanrs dikenakan hukuman rajam jika mereka bezina,

kecuali ada ijma'dari para ulama png melarang halitu.

Al Auzai berpendapat Apabila seorang hamba sahaya pria

menikah dengan wanita merdeka, maka dia harus dikenakan

hukuman mjam jika berzina, meskiptn dia belum dimerdekakan.
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Namun jika dia menikah dengan wanita hamba sahaya pula, maka

dia tidak perlu dikenakan hukuman rajam jika berzina, meskipun

dia sudah dimerdekakan.

Al Auza'i juga berpendapat: Apabila seorang hamba sahaya

wanita menikah dengan pria merdeka, maka dia harus dikenakan

hukuman rajam jika berzina, meskipun dia belum dimerdekakan.

Sedangkan jika dia menikah dengan pria hamba sahaya pula,

maka dia tidak dianggap sebagai muhshamh.

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

berpendapat, "Tidak ada hukuman rajam bagi seorang hamba

sahaya yang muhshan dan bukan muhshan, serta hamba sahaya

wanita."

Abu Muhammad berkata: Ketika terjadi perbedaan

pendapat seperti ifu, maka kita harus melihat dalil apa saja yang

dipergunakan oleh para ulama kami unfuk membantah pendapat

mereka. Lalu kita dapati bahwa mereka berdalil dengan firman
Allah &,

" Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-

masing dari kduanya serafus kali." (Qs. An-Nuur 1241 2l,.

Juga dengan saMa Nabi 6$, "Gadis dan jejaka, hukuman

bagi mereka adalah didera sebanyak serafus kali dan diasingkan

selama satu tahun. Sedangkan janda dan duda, hukuman bagi

mereka ada didera sebanyak serafus kali dan dirajam. "

b
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Mereka mengatakan: AI Qur'an dan hadits menerangkan

hal ini secara umum, maka tidak boleh mengkhususkannya kecuali

jika ada pengkhususan dari Allah dan Rasul-Nya. Lalu kita dapati

ada ayat Al Qur'an dan hadits Nabi S mengkhususkan hamba

sahaya wanita dari keumurnan tersebut, yakni bahwa hamba

sahaya wanita yang sudah menikah harus d|afuhi hukuman

separuh dari hukuman yang dijafuhkan kepada wanita merdeka.

Begitu pula dengan dalil-dalil yang terkait dengan hamba

sahaya wanita yang belum pemah menikah.

Dengan demikian Al Qur'an dan hadits sudah

mengkhususkan hamba sahaya wanita secara keseluruhan.

Adapun untuk hamba sahaya pria, tidak ada pengkhususan

sama sekali. \5 j1j i( 6 " Dan Tuhanmu tidaHah lupa)' (Qs.

Maryan 179),64).

Secara pasti kita yakini, bahwa jika Allah berkehendak

unhrk mengkhususkan hamba sahaya pria, maka hal itr-r akan

disebutkan dalam dalil sebagaimana dalil menyebutkan

pengkhususan unfuk hamba sahaya wanita. Namun ketika hal ifu

tidak ada -dan tidak mungkin terlupa atau terlewatkan- maka tidak

boleh ada pengkhususan unfuk mereka. Sementara hukum qiyas

menurut kami adalah halyang tidak dapat dibenarkan, oleh karena

itu kami katakan bahwa dakwaan mereka tidak didukung dengan

bukti.

Landasan yang mereka pertahankan secara menggebu-gebu

adalah penetapan Al Qur'an terhadap hukum tersebut. Meskipun

seandainya hal itu dibenarkan -tapi tetap saja tidak benar- maka
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tetap tidak ada dalil yang mewajibkan pen-takhsi*an Al Qur'an
dengan qiyas, bahkan membolehkan pemberitahuan tentang

kehendak Allah $ tanpa ada dalil saja tidak dibenarkan, karena

sesuatu yang tidak disebutkan tidak mungkin dapat diketahui

dengan cara qiyas.

Para ulama mazhab kami mengatakan: Oleh karena itu,

maka hukuman bagi hamba sahaya pria sama seperti hukuman

bagi pria merdeka terkait dengan hukum zina.

[-alu kami katakan kepada mereka yang menggunakan

qiyas unhrk hukum ini, kalian telah menyepakati bahwa hukuman

bagi hamba sahaya pria sama seperti hukuman bagi pria merdeka

dalam masalah kemurtadan, juga dalam masalah muhanbah, dart

juga dalam masalah potong tangan bagi pencuri. Jika demikian,

maka seharusnya -menunrt dasar hukum yang kalian terapkan

dalam qiyas- kalian juga harus mengembalikan apa Snng kalian

perdebatkan untuk hukum zina pada hukum yang kalian sepakati

dalam masalah kemurtadan, muharabah, dan pencurian, yaitu

hukuman mati dengan cara diralam, hukuman mati dengan cara

disalib, dan hukuman mati dengan cara dipenggal, sama seperti

hukuman mati dengan cara dirajam dengan dicambuk.

Namun mereka tetap mengatakan: Tidak demikian.

Termasuk pula mazhab Maliki yang selalu menggebu-gebu

mempertahankan hukum dasar "Uma' penduduk Madinah".

Padahal ada ijma' dari penduduk Madinah mengenai hal ini -
terkecuali lkrimah-, tapi mereka malah menentangnya.

Jika mereka katakan, bahwa ada perawi pada sanad

riwayat tersebut bemama l-aits bin Abi Sulaim yang dikategorikan

AlMuhatta - 1553|



sebagai perawi 5nng lemah. Kami katakan, lalu mengapa kalian

menggunakan riwayat dari l-aits pada permasalahan yang lain,

atau bahkan yang lebih rendah derajat ke-shahilrannya dibanding

laits, seperti misalnya Jabir Al Ju'fi, yang merirmyatkan dari Asy-

Sya'bi, "Tidak boleh bagi siapapun yang hidup setelahku untuk

mengimami shalat dengan cara duduk." Riwayat ini tetap kalian

gunakan, padahal Jabir lebih lemah derajatn5n dalam periwayatan

dibandingkan dengan Laits.

Lalu kami dapati Abu Tsaur melandasi pendapatnya

dengan firman Allah &,

StGJ^;-'L*- #,<;1 i'f 1n3r;$
"rrlrlia-fcs\

"Apbib merela telah berumah tangga (bersuami), tetapi
m&lrul<an pabuabn keji (zina), mal<a (hukuman) bagi mereka

setangah dari ap (hukunan) Wenptarrryqnpnn mqdeka
(yang sudah bersuami)." (Qs. An-Nisaa' l4l:251.

Kami katakan, bahwa Allah & memerintahkan perbedaan

antara hukuman bagr hamba sahaya wanita dengan wanita

merdeka adalah separuhnya, namun hal itu hanya dapat berlaku

unhrk hukuman dera dan pengasingan saja, karena hukuman

rajam Udak bisa dibagi dua, maka hukuman rajam tidak bisa

dimasukkan sebagai hukuman yang termasuk dalam ayat ini.
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Dan tidak disebutkan pula pada firman Allah, V+.8,$L-;1i

7;V +r* );t 3 " Pqina perempuan dan pezina taki-taki, deralah

masing-masing dari kduanya seratus kali."lQs. An-Nuur l24l: 2),.

Dan kami dapati bahwa hukuman rajam itu disebutkan pada hadits

Nabi $ untuk mereka yang sudah pemah menikah. Begitu juga

atsar yang diriwayatkan dari Umar dan sahabat lainnya, bahwa

rajam itu diperuntukkan bagi mereka yang sudah menikah saja,

tanpa mengkhususkan pria merdeka dengan hamba sahaya pria,

atau wanita merdeka dengan hamba sahaya wanita.

Oleh karena itu maka hukuman mjam harus diterapkan

bagi orang yang sudah menikah secara umum, baik itu pria

merdeka, wanita merdeka, hamba sahaya pria, dan hamba sahaya

wanita, karena keumuman dalilnya. Mereka hanya berbeda pada

hukuman dera dan pengasingan, yang mana hukuman dera hanya

dijahrhkan separuh bagi hamba sahaya wanita, dan begitu juga

dengan jangka waktu hukuman pengasingan baginya.

Abu Muhammad berkata: [-alu kita perhatikan kedua

dalil tersebut, maka kami dapati keduanya memang shahih, karena

tidak ada dalil shahih lain yang bertentangan dengan kedua dalil

tersebut. [^alu kita juga perhatikan ada hadits Rasulullah S y*S
menyebutkan, 'Apabila seorang mukatab (hamba sahaya yang

menyicil biaSn pembebasan dirinya sendiri) harus dikenakan

hukuman hadd atau dia harus mendapatkan bagian vrarisan, maka

dia hanya dibagi wartsannya sesuai dengan baarnya prosentase

cicilan yang sudah dia bayarkan dan juga hanya dijafuhi hukuman
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hadd squai dengan besamya prosenbse cicilan yang sudah dia

baSnrkan. " -sanad hadits ini telah kami sampaikan sebelumnya,

oleh karena itu tidak perlu kiranya untuk disebutkan kembali di
sini-

Hadits Nabi $ ini menjelaskan bahwa hukum hadd bagi

hamba sahaya berbeda dengan hukum pria merdeka secara

umum, karena jika hal itu sama maka tidak mungkin
Nabi $ mengatakan, "dan juga hanya dijatuhi hukuman hadd

sesuai dengan besam3n prosentase cicilan yang sudah dia

bayarkan" karena hal itu tidak ada artinln dan sia-sia, dan tenhr

seorang mukatab yang sudah membayar sebagian biaya

pembebasannya sudah sarna seperti orang merdeka secara penuh,
dan ini tenfu saja bertentangan dengan ketetapan Nabi $.

Abu Muhammad berkata: Jika telah diketahui seperti

itu, bahwa hukum haddbagi orang murtad berbeda dengan hukum
pria merdeka secara urnurn, maka hanya tersisa dua kemungkinan

saia.

Pertama, hamba sahap Udak dfiatuhi hukuman hadd
sarna sekali, dan ini tenfu saja fidak mungkin, sebagaimana

diriwalntkan, dari AHullah bin Flabi', dari Muhammad bin

Muawiyah, dari Ahmad bin S5u'aib, dari AMurrahman bin
Muhammad bin Salam, dari Ishaq bin 5n-rsuf Al Azraq, dari Sufuan

Ats-Tsauri, dari Abdul A'la bin Abdul A'la AfTaghlibi, dari
Maisarah bin Jamilah, dari Ali bin Abi Thalib, bahwa
Rasulullah S pemah bersabda, "Tegal*anlah hukuman hadd

kepada hamba sahaya kalian."

l
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Ini adalah dalil umum yang mo,vajibkan adanya hukuman

haddbagi para hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan.

Kedua, hamba sahaya memiliki hukum hadd tersendiri

yang berbeda dengan hukum hadd bagi pria merdeka. Dan inilah

yang benar, karena pilihan lain tidak memungkinkan dan hanya

tersisa pilihan ini saja, sementara pilihannya hanya ada dua saja.

Pilihan tersebut juga sudah sesuai dengan dua dalil yang kami

sebutkan di atas, yaihr bahwa hukuman hadd bagi hamba sahaSn

juga harus ditegakkan, dan bahwa hukum haddbgthamba sahaya

berteda dengan hukum haddba$ pria merdeka-

Jika sudah demikian, maka harus ada batasan hukum hadd

bagi hamba sahaya yang berbeda dengan hukum hadd bagi pria

merdeka dalam hukuman haddyang dilatqhkan. Sementara sudah

ada ijma' unfuk mereka yang berpendapat demikian, yaitut bahwa

hukum hadd hamba sahaya itu sepanrh dari hukum hadd pna

merdeka. Dan ini menjadi hujjah yang benar dengan didukung pula

dengan adanya ijma' yang meyakinkan dari seluruh kaum

muslimin, yaihr: bahwa hukum haddbagi hamba sahaya, pria dan

wanita, itu tidak lebih sedikit dari separuh hulom haddbagi orang

yang merdeka, dan juga tidak lebih banyak dari separuh hukum

haddbagi orang yang merdeka.

ndak ada dalil nash tentang hal itu, maka dari itu ijma'

yang meyakinkan sudah dapat membatalkan pendapat yang

menyebutkan bahwa hukuman haddbagi hamba sahaya, pria dan

wanita, lebih sedikit dari separuh hukuman haddbagi orang yang

merdeka, atau lebih banyak.
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Abu Muhammad berkata: Kalau saja tidak ada hadits
Nabi $ yang menyebutkan bahwa kita harus menegakkan

hukuman hadd bagi para hamba sahaya, maka tenfu hukuman

hadd sudah gugur bagi mereka secara umum. Namun karena

sudah ditenfukan seperti ifu, maka harus dijalankan. Dan hukuman

hadd bagi mereka haruslah yang sesuai dengan dalil nash atau

Uma', sementara tidak ada dalil nash atau ijma' yang mavajibkan
adanya hukuman rajam bagi mereka, ataupun malajibkan
hukuman yang lebih dari lima puluh kali dera dan setengah tahun
pengasingan. Oleh karena itu maka wajiblah hukumnya

menerapkan hukum yang sesuai dengan apa yang diharuskan

melalui dalil nash dan ijma', serta menggugurkan hukum yang

tidak ada dalil nash dan ijma'n5n.

Sernoga Allah selalu memberi pehrnjuk-Nya.

Abu Muhammad berkata: Maka benarlah apa yang

kami sampaikan, bahraa ftrman Allah,

"Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-

masing dari kduanSn sentus l<ali."(Qs. An-Nuur I24l:21, ini
maksudqn adalah pezina yang merdeka, baik laki-laki ataupun
perempuan.

Begitu juga dengan saMa Nabi $, "&dis dan jejaka,

hukwnan bagi m*eka adalah didera seban5nk serafus kali dan

diasingl<an selana safu bhun. Sdangkan landa dan duda,

b
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hukuman bagi mereka ada didera semfus kali dan
dinpm, " ini maksudnya juga pezina yang merdeka, baik laki-laki
ataupun perempuan. Dan bukan hamba sahayra.

Adapun mereka lpng tidak memandang hadits dari
Nabi S yang kami sebutkan sebelumnya, yaitu: Mukatab dijafuhi

hukuman hadd yang dises.raikan dengan besamya prosentase

cicilan yang sudah dia bayarkan; dan tidak memandang hukum
yang tertera pada hadits beliau, 'Gadis dan jejal<a, hukunan bagi
merela adalah diden sebanjnk sentus kali dan dksingkan selama

safu tahun. Sedangkan janda dan duda, hukuman bagi mereka ada
diden sebanyak serafus kali dan dhaiant," dan juga tidak
menyandarkan hukuman rajam kecuali pada hadits yang terkait
dengan perajaman Ma'iz, Ghamidiyah, dan Juhainiyah, maka

mereka tidak dapat mengambil intisari dari pendapat Abu Tsaur
dan para ulama mazhab kami. Mereka fidak akan mendapati dalil
unfuk menggugurkan hukuman rajam pada hamba sahaya yang
muhshan, baik laki{aki maupun perempuan.

Jika mereka kembali pada hukum qilas, dengan
mengqiyaskan hamba sahaya pria dengan hamba sahaya

perempuan. Maka kami katakan, hukum qilns itu Udak dapat
dibenarkan. Kalaupun dibenarkan, maka tetap saja mereka tidak
memiliki alasan unhrk mengambil hukum qiyas agar dapat
menggugurkan hukuman rajam bagi mereka, karena firman Allah,

8ru, JAq-fi ,:2.2fi,,<fr i,$",-Jrrtg

,r':31 A,*$3;S
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" Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi

melakukan perbuakn keji (zina), maka (hukuman) bagi merel<a

setengah dari apa kuhrnan) perempnn-perempualr mqdeka

(yang sudah bersuami)." (Qs. An-Nisaa' l4l: 25ll, ini tidak ada

keterangan apapun untuk menggugwkan hukuman rajam, dan

tidak ditemukan dalil unhrk menggugurkannya sama sekali.

Begitu pula mereka yang mengatakan bahwa kemuhshat

an hamba saha5ra adalah keislamannya, hingga setiap wanita

merdeka yang memeluk agama Islam pasti dianggap seorang

muhshan meskipun dia belum pemah menikah sama sekali,

karena k* muhshanannya adalah keislamannya.

Namun sangat tidak mungkin jika dikatakan keislaman

seorang wanita merdeka dianggap sebagai ke-muhshanannya,

begitu juga dengan hamba sahaya wanita, karena jika demikian,

maka wanita yang dimaksud pada firman Allah,

'J;6 Ja-'bf- iL&,<;j i'9';Af;$

,t"1iA€;4;5\
"Apabila mereka telah berumah tangga (bersuarni), tebpi

melakukan perbuakn keji (zina), maka (hukuman) bagi mereka

setengah dari apa (hukunart) Wrernpnn-perqnpuan mqdeka

(yang sudah bersuami)." (Qs. fui-Nisaa' 141:251, adalah wanita

yang belum pemah menikah, baik yang merdeka ataupun hamba

sahaya, karena tidak ada seorang pun mengartikannya demikian.

Semoga Allah selalu memberikan petunjuk-Nya.
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2206. Masalah: Jika ada seorang pria melakukan

hubungan intim dengan seorang wanita, lalu pria itu mengaku

bahwa wanita ifu isbinya, dan wanita itu juga mengaku bahwa pria

ifu suaminya, namun tidak seorang pun mengetahuinya.

Abu Muhammad berkata: Para ulama berbeda

pendapat mengenai hal ini. Ada kalangan berpendapat bahwa

mereka tidak perlu dijatuhkan hukuman hadd. Sebagaimana

diriwayatkan, dari Muhammad bin Sa'id bin Nabat, dari Abdullah

bin Nashr, dari Qasim bin Ashbagh, dari Musa bin Muawiyah, dari

Waki, dari Daud bin Yazid Az-Za'awr, dari ayahnya, bahwasanya

pemah ada seorang laki-laki dan wanita kedapatan sedang

melakukan hubungan intim, lalu mereka digiring ke hadapan Ali
bin Abi Thalib. Kemudian di hadapan Ali pria itu berkata, "Wanita

ini adalah anak dari pamanku yang sudah aku nikahi." Ali pun

bertanya kepada wanita tersebut, "Apa benar yang dikatakannya?"

lalu ada beberapa orang berkata kepada wanita ifu, "Katakanlah

benar demikian adanya." Maka wanita itu pun kemudian berkata,
"Ya, memang benar demikian adan1n." I-alu Ali pun tdak
menjafuhkan hukuman apapun pada mereka.

Diriwayatkan pula, dari Muhammad bin Sa'id bin Nabat,

dari Ahmad bin Aunillah, dari Qasim bin Ashbagh, dari
Muhammad bin AHussalam Al Khusyani, dari Muhammad bin
Basyqnr Bundar, dari Muhammad bin Ja'far Gundar, dari
S3nr'bah, dari Al Hakam bin Utaybah dan Hammad bin Sulaiman,

terkait dengan seorang pria yang kedapatan sedang berhubungan

dengan seorang wanita, lalu pria itu berkata "Wanita ini adalah
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istriku," Al Hakam dan Hammad mengatakan: Tidak ada

hukuman haddbagnya. Syr'bah berkata: lalu aku sampaikan hal

itu kepada Ayub As-Sikhtiyani, dan dia pun berkata, "Hindarilah

penetapan hukuman hadd sematnpu kalian (selama ada alasan

untuk tidak menetapkannya). "

Abu Muhammad berkata: Ini pula yang menjadi

pendapat Abu Hanifah dan AsySyafi'i.

Sementara kalangan lain berpendapat, bahwa mereka

berdua harus dijatuhi hukuman hadd. Sebagaimana diriwayatkan,

dari Muhammad bin Sa'id bin Nabat, dari Abdullah bin Nashr, dari

Qasim bin Ashbagh, dari hnu Wadhah, dari Musa bin Muawiyah,

dari Waki, dari Sufuan Ats-Tsauri, dari Al Mughirah, dari hrahim

An-Nakha'i, terkait seorang pria yang kedapatan sedang bersama

dengan seorang wanita, lalu pria itu berkata "Wanita ini adalah

istriku", hrahim mengatakan, "Jika pemyataannya ifu dianggap

benar, maka fidak satupun pelaku perbuatan keji dapat dijahrhi

hukuman hadd."

Diriwayatkan pula, dari Muhamad bin Sa'id bin Nabat, dari

Ahmad bin Aunillah, dari Qasim bin Ashbagh, dari Muhammad bin

Abdussalam Al Khusyani, dari Muhammad bin Basysyar, dari

Muhammad bin Ja'far, dari Syr'bah, dari Al Mughirah, dari

Ibrahim An-Nakha'i, terkait seorang pria yang kedapatan sedang

bersama dengan wanita dan beralasan bahwa itu adalah istrinya,

An-Nakha'i berkata, "Pria itu tetap harus dijatuhi hukuman hadd. "

Diriwayatkan pula, dari Abdullah bin Rabi', dari lbnu Al

Mufanij, dari Qasim bin Ashbagh, dari Ibnu Wadhah, dari Sahnun,
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dari hnu Wahb, dari beberapa orang, dari Al Auza'i, dia berkata:
Aku pemah bertanya kepada Ibnu Syihab tentang seorang pria
yang kedapatan sedang bersama seorang wanita, lalu pria ifu
berkata bahwa dia telah menikahi wanita itu, Ibnu Syihab
menjawab, "Ditanyakan buktinya terlebih dahulu, jika dia dapat
membuktikan pemyataann5a itu maka dia harus dilepaskan,

narnun jika tdak maka dia harus dikenakan hukuman hadd."

Pendapat ini pula png dikatakan oleh Malik dan para
pengikutrya.

Sementara Utsman Al Batti berpendapat, jika pasangan

tersebut tidak dikenal maka mereka tidak perlu dijatuhi hukuman
hadd. Begitu juga jika mereka dikenali dan sebelumnya sudah
pemah kedapatan sedang berduaan lalu mereka juga menyatakan
seperti itu, maka mereka tidak perlu di;atuhi hukuman hadd.
Namun jika mereka dikenali dan tidak pemah kedapatan sedang
berduaan, maka mereka harus dijatuhi hukuman hadd.

Abu Muhammad berkata: Jika terjadi perbedaan
pendapat seperti itu, maka kita harus melihat dalil yang mereka
jadikan hujjah untuk pendapat mereka. Lalu kita dapati, mereka
yang mengatakan bahwa tidak ada hukuman haddbagi pasangan

tersebut, berhujjah dengan mengatakan bahwa pendapat ifu
dirir,raSntkan dari AIi bin Abi Thalib dengan disaksikan oleh para
sahabat lain tanpa ada seorang pun dari mereka lang
menentangnya, maka dari itu tidak boleh melanggar batasan
tersebut.
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Mereka juga bersandar pada dalil, "Hindarilah hukuman

hadd jika terdapat kemungkinan lain," lalu mereka mengatakan

bahwa pemyataan yang diungkapkan pasangan tersebut adalah

kemungkinan yang cukup kuat.

Mereka juga mengatakan: Tidak ada perbedaan pendapat

di antara para ulama, bahwa jika ada seorang pria kedapatan

berhubungan dengan seorang hamba sahaya wanita yang dikenal

milik orang lain, lalu pemiliknya menyatakan bahwa hamba sahaya

itu memang sudah dijual kepada pria tersebut, dan pria itu pun

mengaku sudah membelinya, sebagaimana hal yang sama juga

dinyatakan oleh hamba sahayanya, maka tidak ada hadd yarg

harus dijatuhi terhadap mereka. Keadaan di atas tadi juga sama

seperti keadaan ini.

Abu Muhammad berkata: Kami tidak mendapati ada

hujjah lain selain itu, namun semua itu tidak bisa dijadikan hujjah

unh1k membenarkan pendapat mereka, sebab dalih bahwa

pendapat itu diriwayatkan dari Ali tidak dapat diterima, karena

tidak ada hujjah pada pendapat manusia kecuali Rasulullah,s,

oleh karena itu dalih ini tdak dapat membuktikan apapun'

L-alu dalih mereka yang lain, dengan bersandar pada dalil,

"Hindailah hukuman hadd sebisa kalian (iika ada kemungkinan

lain)," dalil ini tidak bisa diladikan sandaran, karena tidak boleh

menghindari hukuman hadd di dalam menegakkan agama Allah

hanya dengan sebuah kemungkinan dan tidak boleh pula

menjatuhinya karena sebuah kemungkinan, melainkan hanya

dihindari dan di;atuhi berdasarkan kebenaran dan keyakinan saja.
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cukuplah kiranya sebagai bantahan unfuk dalil tersebut,
bahwa dalil tersebut tidak ada di dalam Al Qur'an ataupun hadits,
malah dalil Al Qur'an dan hadits mengharamkan darah seorang
muslim serta kulitnya unfuk tersenfuh dengan hukuman hadd
hingga dia terbukti benar melakukannya. Apabila sudah nyata
bahwa menghindarinya tidak diperbolehkan, maka penghindaran
itu sama saja melanggar ketetapan Allah @.

Adapun dalih mereka yang menyamakan keadaan tersebut
dengan keadaan di mana seorang hamba sahaya wanita yang
dikenali milik seseorang sedang bersama seorang pria, lalu pria ifu
menyatakan bahwa hamba sahaya ifu sudah menjadi miliknya, lalu
orang yang dikenali sebagai fuannya juga menyatakan hal serupa,
dan keadaan ini dianggap sebagai ijma, ini adalah klaim yang tidak
benar, karena ada pendapat Malik yang masyhur terkait orang
yang sudah terbukti menggunakan harta yang dikenali milik
seseorang, lalu dia mengklaim bahwa pemilik harta ifu yang
menyumhnya, atau pemiliknya telah memberikan harta itu
kepadanya, yang kemudian dibenarkan oleh pemilik harta, maka
tetap saja pengakuan itu hanrs diacuhkan dan hukuman potong
tangan harus dilaksanakan.

Abu Muhammad berkata: pendapat kami terkait
dengan seorang pria yang kedapatan berhubungan dengan
seorang wanita dan sudah terbukti adanya hubungan intim di
antara mereka, lalu pria ifu mengaku bahwa wanita ifu adalah
ishinya, atau wanita ifu adalah hamba sahayanya, lalu hal ifu
dibenarkan oleh sang wanita, apabila pasangan itu orang yang
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asing atau tidak dikenal, maka tidak ada hukuman hadd yang

harus dijafuhi terhadap mereka, tanpa harus mencari buktinya,

karena ijma' telah disepakati tentang perpindahan secara besar-

besaran, yang mana pada zaman Nabi S banyak sekali yang

datang dan berhijrah ke kota Madinah dari berbagai tempat, secara

sendiri-sendiri ataupun berkelompok, dengan membawa sanak

famili, keluarga, handai tolan, serta hamba sahaya mereka. Maka

sulit sekali saat itu unfuk mencari bukti antara safu orang dengan

yang lainnya jika ada yang mengklaim bahwa itu istrinya atau

hamba sahayanya.

Dan semua orang juga sepakat bahwa perpindahan itu
tidak hanya terjadi pada zaman Nabi 6$ saja, melainkan hingga

hari ini pun masih banyak orang membawa keluarga mereka dan

apa yang mereka miliki unfuk pindah dari safu negeri ke negeri

lainnya, oleh karena itu agak sulit unfuk membuktikan bahwa

memang ada hubungan keluarga atau perkawinan di antara dua

orang, kecuali dengan mempercayai pernyataan dari diri mereka

sendiri, baik orang Islam ataupun non muslim.

Jika sudah terbukti demikian, maka tidak boleh ada lagi

pertentangan mengenai hal itu.

Terkecuali jika pria atau wanita tersebut sangat dikenal di
negerinya dan diketahui bahwa dia belum memiliki pasangan.

Namun jika ada bukti yang memungkinkan kebenaran klaimnya,

maka tidak ada hukuman yang harus dijahrhkan kepada mereka,

karena hukum asal darah dan kulit mereka diharamkan untuk

disentuh dengan alasan apapun kecuali sudah terbukti sebaliknya.

Sebagaimana sabda Nabi S,
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"Saungguhrym damh l<alian, harA l<alian, kehormabn

l<alian, dan bahkan kulit l<alian, itu dihammhn bagi saana
kalian."

Dan tentu saja tidak boleh menghalalkan apa yang sudah
diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya kecuali dengan kqnkinan
yang tidak ada keraguan di dalamnya.

lain halnla lika mereka berbohong secara nyata dan tidak
ada kemungkinan unfuk dibenarkan, maka hukuman haddmenjadi
wajib atas mereka.

Jika sang pria meryratakan, "Wanita ini adalah hamba
sahayaku," lalu dibenarkan oleh seseorang yang dikenar sebagai
pemiliknya dan dia menSntakan bahwa dia telah menghadiahkan-
n5a atau dia telah menjualnln kepada pria tersebut, maka klaim ifu
han:s dibenarkan dan tidak ada hukuman Sang harus dijafuhkan
kepada mereka. Namun jika otang lrang dikenal sebagai
pemiliknya menolak pertanyaan ihr, maka mereka harus dikenakan
hukuman hadd, kecuali dia dapat membuktikan pemlataannya.

Jika dia menSntakan, bahwa wanita tersebut adalah hamba
sahayanSn, lalu sang wanita menyatakan bahwa dia adalah isbinSn,
atau kebalikanqn (sang pria men5ntakan bahwa unnita ifu
istrinya, lalu sang wanita menyatakan bahua dia adalah hamba
sahayanya), ifu berarti mereka sudah sepakat atas keabsahan
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hubungan mereka, oleh karena ifu tidak ada hukuman yang harus

dijatuhkan kepada mereka meski pemyataan mereka berbeda. Dan

wanita itu harus ditetapkan dalam keadaan merdeka hingga ada

bukti kepernilikan atasnya. Jika tidak dapat dibukukan, maka sang

pria harus diambil sumpahnya atas klaim pernikahan, lalu mereka

harus dipisahkan, karena kepemilikan dianggap tidak sah jika tdak
ada bukti yang dapat menguatkan pernyataannya, sementara

setiap orang harus tetap dinSratakan merdeka hingga teltukfi benar

kehambasahayaannln, sedangkan stafus pemikahan mereka juga

tidak te6ukfi -baik dengan pemyataan dari keduanya ataupun

dengan bukti lainnp-.

Adapun jika sang wanita dikenal sebagai hamba sahaya

seseorang, lalu pemiliknya mengingkari bahwa kepemilikan hamba

sahaya ifu telah berpindah tangan kepada pria yang berhubungan

intim dengannya, maka pasangan tersebut harus dijatuhi hukuman

hadd. Kecuali jika sang pria dapat memberikan bukti

kepemilikannya atas hamba sahaSn tersebut. Sementara sang

pemilik per.tama harus diambil sumpahnya atas pengingkarannya.

2207. Masalah: Jika ada seorang pria kedapatan sedang

bersama seoftmg wanita, lalu aph atau saudara kandung dari

wanita tersebut memberi kesalsian atas pemikahan pasarylan

tersebut.

Abu Muhammad berkata: Jika seorang wanita Snng

dikenal didapati sedang bersama seorcrng pria dikenal ataupun

udak- lalu mereka berdua mengklaim bahwa mereka sudah
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berumah tangga, dan hal ifu pun diberikan kesaksiannya oleh ayah
sang wanita, atau saudara kandungnya, Imam Malik berpendapat
bahwa mereka berdua harus tetap dikenakan hukuman hadd.

Sementara menurut para ulama mazhab kami, jika kedua
orcrng saksi yang membenarkan klaim pasangan tersebut adalah
orang yang adil (dapat diterima kesaksiannya), maka akad ifu harus
dibenarkan, dan hukuman haddharus digugurkan. Sementara jika
kedua orang saksi bukanlah orang yang adil, maka pasangan

tersebut harus dikenakan hukuman hadd, selama pemikahan ifu
tidak ada bukti lain yang mendukungnya, atau kabar perkawinan
mereka sudah diketahui oleh publik.

Pasalnya, hukum asal yang dipkini adalah mereka bukan
sepasang suami istri, dan wanita ifu haram untuk disenfuh oleh
pria tersebut, maka pengharaman tidak dapat beralih pada
penghalalan kecuali dengan buhi yang menyatakan sebaliknya,
atau dengan kabar yang sudah diketahui oleh banyak orang.

2208. Masalah: Apakah seorang imam tetap harus
menshalati jenazah yang meninggal dunia akibat huluman rajam?

Abu Muhammad berkata: Diriwayatkan, dari Abdullah
bin Yusuf, dari Ahmad bin Fath, dari Abdul Wahab bin Isa, dari
Ahmad bin Muhammad, dari Ahmad bin Ali, dari Muslim bin
Hajjai, dari Muhammad bin AI Mutsanna, dari Abdul A,la, dari
Daud, dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id AI Khudri, bahwa pemah
ada seomng pria Snng sudah memeluk agama Islam yang bemama

AIMuhalIa - @l



Ma'iz bin Malik dgatuhi hukuman rajam oleh Rasulullah S..
(disebutkan hadits yang cxrlnlp paniang, lalu di akhimya dikatakan)

kemudian Rasulullah t berdiri r.rnhrk berpidato, beliau berkata,

'Apakah setiap bti ldb branglat untuk furWftryI di ialan Nlah,

bfu da qary tang Mak ilrut berpemn7 be-wma kib dan

sehansrrya mq*W snak fanili yang kib tinggalkan, namun

ternjab dA nagilhianati keperalmn kib dengan manghampiri

laum uanib Wg kia tingalkan, iil<a ada orz,ng seputi itu di

hadapnlu nab alat psti alcan menghukumnia. "Lalu dikatakan

bahwa beliau ti{ak memintakan ampunan kepada Allah untqk

orang ihr namr.rr iuga tidak mencacinya-

DiriuaSptkan pulq dari Humam, dari hnu Mufanil, dari

Ibnul A'rabi, dari Ad-Dabariy, dari AMurrazzaq, dari hnu Juraij,

dari AMullah bin Abi Bakar, dari Ayrb, dari Abu Umamah bin

sahl bin Hunaif Al Anshari, bahwa Rasulullah s ketika memimpin

shalat Zhuhur di hari penetapan hukuman rajam terhadap Ma'i,
beliau mernanfrmgkan dua rakaat pertarna shalat tersebut hitggu

para makmr.mr hampir saja tidak kuat berdiri karena keletihan.

Ketika selesai dari shalat tersebut, maka beliau pun langsung

memerintatrkan para sahabat untrlk melaksanakan hukuman

rajam. Namqn Ma'iz masih tetap bertahan hidup setelah sekian

lemparan mengenai dirinya, hi.ggu akhimya Umar bin Al

Iftaththab melernparkan tulang dagu wrta dan mengenai kepala

Ma'iz, barulah Ma'iz uskan nafas terakhimya' ['alu

setelah Ma'iz urafat, seseorang bertanya kepada Nabi @, "Apakah

engkau akan merrshalatinya wahai Rasulullah?" Beliau menjawab,

"ndak. " Kernudian, di keesokan harinya, beliau juga

memanjangftan dua rakaat pertama shalat Zhuhumya seperti hari
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kemarin, atau bahkan lebih panjang lagi. lalu setelah mereka
menyelesaikan shalat tersebut, beliau berkata, *sholatilah ahabat
kalian. 'Maka dilakukanlah shalat jenazah terhadap Ma'iz oleh
beliau dan para sahabat lainnya.

DiriwaSatkan pula, dari Humam, dari hnu Mufanij, dari
hnul A'rabi, dari Ad-Dabariy, dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari
Az-Ztrhi, dari Abu Salamah, dari Jabir bin AMullah, bahwa
pemah ada seorang pria Snng sudah memeluk agama Islam datang
kepada Nabi $. Dia mengaku telah melakukan perbuatan zina,

narnun Nabi $ mengaorhkannya.. (disebutkan hadits 5nng cukup
paniang, lalu di akhimya dikatakan) Lalu Nabi $ memerintahkan
para sahabat unttrk merajamnya. Dan kefika ada bafu yang
mengenainya, pria ifu berusaha unfuk lari, namun kemudian
tertangkap kembali dan dirajam hingga meninggal dunia. lalu
Nabi # berkata, Tni adalah kebaikan." Dan beliau tdak
menshalatinya.

Abu Muhammad berkata: Ada kalangan berpendapat
seperti ifu, yakni imam tidak perlu menshalatin5a, narnun dishalati
oleh Sang lain. sementara kalangan lain berpendapat, bahwa
imam hanrs tetap menshalati orang yang meninggal dunia karena
diralam, baik laki-laki ataupun perempuan, seperti halnya mr.rslim

lainn3n.

Diriwalptkan, melalui Al Bukhari, dari Mahmud, dari
Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah bin
Abdurrahman bin Auf, dari Jabir, dia berkata: pernah ada seorang
pria yang sudah masuk Islam datang kepada Nabi $ untuk
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mengakui peftuatan dtra lrang dilakukannya, nalnun beliau

mengaarhkannSn, hingga dia melakukan pengakuan tersebut

sebangrak empat kali.. (dis€butkan hadits yang orkup panjang, lalu

di akhimya dikatator{ Lalu beliau mernerintahkan para sahabat

unhrk meraiamnya, dan k€fika ada bahr lrang mengenainSn' pria

ihr berusaha untuk [ari, namun kernudian tertangkap kembali dan

diraiam hingga meninggal dunia. Lalu Nabi $ berkata, olni adalah

kebaikan. 'Dan setelah ihr Miau menshalatinya.

Abu Muharnmad berkata: Kedua riwayat yang sama-

sama diriwa5ntkan dari AMurrazzaq, oleh Mahmud bin Ghailan

dan Ishaq bin hrahim Ad-Dabariy, narnun bertentangan safu salna

lain, karena pada riwayat Ad-Dabariy disebutkan bahwa

Nabi $ tidak menshalatinya, sedangkan pada riwayat Mahmud

disebutkan bahwa beliau menshalatinya. Wallahu a'lam perawi

mana dari keduan5a Snng keliru meriwayatkannya.

Diriwalntkan pula, melalui Muslim, dari Muhammad bin

Abdullah bin Numair, dari ayahn5n, dari Abdullah bin Buraidah,

dari ayahnya, fialu disebutkan hadits yang orkup panjang

mengenai wanita dari Al Ghamidiyah, dan di akhir riwayat itu

disebutkan) bah'*nsanya Rasulullah $ memerintahkan para

sahabat unfuk merajamnya, dan kemudian beliau iuga

memerintatrkan agar dilakukan shalat jenazah terhadap wanita

tersebut dan setelatr ihr dimakamkan.

Diriwaptkan pula, melalui Muslim, dari Abu Ghassan Al

Misma'i, dari Muadz bin Has!,im Ad-Dashrwai, dari ayahnya, dari

Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Qilabah, dari Abu Al Muhallab, dari
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Imran bin Hushain, bahwasanya pemah ada seorcmg wanita dari
Juhainah datang kepada Nabi $ dalam keadaan hamil dari
hubungan zina.. (lalu disebutkan hadits yang cukup panjang, dan
di akhir riwayat itu disebutkan) bahwasanya
Rasulullah $ memerintahkan para sahabat unhrk merajamnya,

dan kemudian menshalatinya. Namun umar bin Al Khaththab
mempertanyakan, "Apakah engkau akan menshalatinya wahai
Rasulullah, padahal dia telah melakukan perbuatan zina." Beliau
menjawab, "Wanib ifu telah benobat dengan sebenar-benar tobat,
jika tobahSn itu dibagil<an kepda seluruh penduduk Madinah
maka mereka akan kebagian semta. Apkah l<amu kira ada hal
yang lebih baik daripada dirtn5a kepda Allah S?"

Pada riwayat di atas disebutkan bahwa Nabi $ juga turut
melakukan shalat jenazah terhadap wanita dari Juhainah, tanpa
ada perbedaan pada keterangannya. Sementara pada riwayat
tentang Ma'iz ada perbedaan. Namun riwayat di atas terlalu
shahih untuk dibandingkan dengan keterangan yang lain. Dan hal
ini pula yang menjadi pendapat Ali bin Abi Thalib, yaitu tatkala
Syurahah dijatuhi hukuman rajam, lalu dia ditanya, 'Apa yang kita
lakukan setelah ini (setelah memjamn5a)?" .Dia menjawab,
"Lakukanlah seperti yang kalian lakukan terhadap seorang wanita
yang meningsal dunia di antara kalian di rumahqn sendiri (melalui

cara lrang alami, bukan dirajam)."

Abu Muhammad berkata: Apa yang kita lakukan
terhadap seorang wanita yang meninggal dunia di rumahnya
sendiri adalah: memandikannyra, mengkafankannya, dan
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menshalatkannSn dengan dipimpin oleh imam dan dimakmumi

oleh jamaah lain. Hal ini tidak ada perdebatan dari siapapr.m di

antara umat ini.

Senroga Allah selalu memberi pehmjuk-Nf.

22A9. Masalah: Terkait seorang wanita yang

menghalalkan dirinya r.rnfuk seoreng pria, atau laki-laki !,ang

menikah dengan iski kelima, atau perempuan yang

memperdaSnkan dirinSn sendiri unhrk seorang pria.

Abu Muhammad berkata: Diriwayatkan, dari Abdullah

bin Rabi', dari lbnu Mufanij, dari Qasim bin Ashbagh, dari hnu

Wadhah, dari Sahnun, dari Ibnu Wahb, dari Yunus bin Yazid, dari

Ibnu Syihab, terkait seorang wanita yang berkata kepada seorang

pria, "Aku halal bagimu," lalu pria ifu berhubungan dengannya

hingga wanita ifu melahirkan seorang anak darinya, hnu Syihab

berkata, "Pria ifu harus dikenakan hukuman rajam, dan anak yang

terlahir tidak mendapatkan hak waris darinya."

Abu Muhammad berkata: Tidak seorang pun yang

boleh menghalalkan apapun yang telah diharamkan oleh Allah,

maka dari itu penghalalan diri sendiri tidak dapat dibenarkan, dan

perhubungan yang dilakukan adalah perbuatan zina yang

mengharuskan hukuman rajam dan dera jika keduanya satna€atna

sudah pemah menikah. Anak yang terlahir pun tidak dinasabkan

kepada pria tersebut selama tidak ada akad pemikahan di antara
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mereka. Namun, iika mereka berdua sarna-sama fidak tahu
tentang hukum tersebut, maka tidak ada hukuman yang harus
dijahrhkan atas mereka. Dan jika hanya sarah safunya saja yang
mengetahui hukumnSa, maka hukuman hadd dijafuhkan han5a
kepada orang yang mengetahui hukumnya saja.

Diriwayatkan, dari Bukair bin AI Asyai, terkait dengan
seoftrng wanita yang datang kepada hamba sahaya wanita
miliknya, lalu didandani hingga mirip dengannya dan dimasukkan
ke dalam kamamSn, hingga ketika suaminln datang dan
berhubungan intim dengannya karena mengira bahr*n wanita di
dalam kamamya itu adalah ishinya, Bukair berkata: sang isti
hanrs dijatuhi hukuman hadd berupa dera, sementara suamin5n
udak. Dan terhadap hamba sahaya tersebut didalnva dengan
hukum zina jika dia mengetahui bahwa hal itu fidak diperbolehkan.

Jika seandainya ada seorang perempuan memperdaya
dirinlra sendiri untuk pria asing (yakni mendandani diri agar mirip
dengan istri dari pria yang bukan suaminla) lalu pria tersebut
melakukan hubungan intim dengannya karena mengira wanita ifu
adalah isbinya, maka wanita ifu dikenakan hukum zina 5nng harus
dilatuhi hukuman dera dan rajam jika sudah pemah menikah, atau
hukuman dera dan pengasingan jika belum pemah menikah.
sementara anak yang terlahir dari tersebut tdak
dinasabkan kepada pria tersebut.

Abu Muhammad berkata: untuk masalah yang terkait
dengan seorang wanita Sang menikah dengan pria lain padahaldia
memiliki seorang suami, Humam meriwayatkan, dari hnu Mufarril,
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dari hnul A'rabi, dari Ad-Dabariy, dari Abdurrazzaq, dari hnu

Jurarj, dia berkata: Aku diberitahukan oleh beberapa orang Kufah

bahwa Ali bin Abi Thalib pemah menjahrhkan hukuman rajam

kepada seorang tranita yang memiliki suami, natnun setelah

berpindah ke wilayah lain dia menikah dengan pria lain tanpa ada

kabar kematian suaminya png lalu ataupun perceraian darinya.

Diriuragntkan pula dari hnu Syihab, terkait wanita merdeka

yang menjadi istri seoftmg hamba sahaya, lalu dia berpindah ke

wilayah lain dan menikah dengan seorang pria di sana, hnu

Syihab berkata, Kami berpendapat bahwa wanita itu harus dijatuhi

hukuman hadd, sedangkan terhadap suaminya tidak dijatuhi

hukuman apdpffi, ataupun terhadap orang yang men

jika dia tidak mengetahui bahwa wanita itu sudah memiliki suami.

Abu Muhammad berkata: Adapun unhrk pria yang

menikah dengan ishi kelima,Humam meriwayatkan, dari hnu

Mufanij, dari Ibnul A'rabi, dari Ad-Dabariy, dari Abdurrazzaq, dari

Ma'mar, dari Az-Zuhri, terkait seorang pria yang menikah dengan

istri kelima, dia berkata, "Pria ihr harus dikenakan hukuman dera.

Apabila dia sudah menceraikan salah sahr istri dari keempat

istrinya yang lain, namun baru dengan safu thalak atau dua talak,

lalu dia menikah dengan iski kelima sebelum iddah istinya yang

diceraikan berakhir, maka dia harus dijatuhi hukuman dera

sebanyak serattrs kali.

Diriwaptkan pula, dari Humam, dari lbnu Mufanij, dari

Ibnul A'rabi, dari Ad-Dabariy, dari Abdurrazzaq, dari hnu Juraij,

dari Ibnu Syihab, terkait seorang pria yang menikahi istri kelima
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dan sudah melakukan perhubungan, hnu Syihab berkata, "Apabila

dia sudah tahu bahwa menikahi istri yang kelima itu tidak halal

baginln, maka dia hanrs dijatuhi hukuman rajam. Namun jika dia

belum tahu, maka dia hanya dijatuhi hukuman yang lebih ringan,

yaihr didera. Sementara sang wanita tetap berhak untuk diberikan

mahar atas perhubungan yang dilakukan atasnya, lalu mereka

berdua dipisahkan tanpa boleh menikah kembali setelah itu

selamanya. Apabila dari perhubungan tersebut terlahir seorang

il*, maka anak itu tidak mendapatkan hak waris dari pria

tersebut."

Diriwayratkan pula, dari lbrahim An-Nakha'i, terkait pria

yang menikah dengan ishi kelima secara sengaja sebelum istri

yang dia ceraikan habis masa iddahnya, An-Nakha'i berkata: Pria

itu harus dijatuhi hukr.rman dera sebanyak seratus kali, tanpa perlu

diasingkan.

Sementara kalangan lain berpendapat, sebagaimana

diriwayatkan dari Al Auza'i, dia berkata: Aku pemah bertanya

kepada hnu Syihab terkait seorang pria png menikahi kakak

beradik, atau menikah dengan isti kelima, padahal dia tahu bahwa

hal ifu diharamkan, hnu Syihab berkata, "Pria itu hanrs dijatuhi

hukuman rajam."

[-alu hnu Wahb mengatakan: Aku pemah mendengar

bahwa Al-Laib juga berpendapat seperti itu.

Begifu juga dengan Malik, AsySyrafi'i, dan ulama rnazhab

kami, mereka berpendapat bahwa pria itu hanrs dijauhkan

hukuman rajam, keorali jika dia beralasan udak
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Abu Muhammad berkata: Ketika teriadi

pendapat seperti itu, maka kita hanrs melihat dalil yang dijadikan

huiiah oleh nrasing-masing pendapat. Lalu di atas kita dapati

bahua merelo yang berpendapat bahun tidak ada hukuman hadd
bagr pria yang meniloh dengan is&i kelima berdalil dengan riuayat

Spng terdapat pada aual pernbahasan ini yang terhubung dengan

pernbatrasan mengenai wanita yang memiliki suami namun dia

menikah lagi di tempat lain. Bantahan terhadap pendapat tersebut
juga telah kami sampaikan di atas. Secara garis besamya,
pemikahan itu tdak sah, karena Allah S telah mengharamkan

pernikahan seperti itu. Dan dikarenakan pemikahannya tdak sah,

maka hubungan yang mereka lakukan menjadi hubungan nista,

dan jika seseorrng melakukan hubungan nista maka dia harus

dikenakan hukum zina, begifu juga dengan pasangannya, selama

mengetahui bahwa hal itu tidak dihalalkan bagi mereka.

Dan anak yang terlahir dari perhubungan tersebut tidak dapat

dinasabkan kepada sang pria. Namun, jika mereka tidak

mengetahui , maka tdak ada hukuman hadd bag
mereka, sebagaimana dalil yang kami sampaikan di atas. Lalu anak

lnng terlahir dari hubungan tersebut tetap boleh dinasabkan

kepada sang pria. Adapun jika salah satu dari mereka saja yang

mengetahui hukum tersebut, sementara pasangannln tdak
mengetahuiryra, maka hukuman hanya dijafuhkan kepada orcrng

yang mengetahui hukumnya saja, sedangkan pasangannya lang
tidak mengetahui hukumnya fidak diiatuhkan hukuman.

Adaptn mereka 1nng @apat bahun pria itr,l dfahrhi

hulruman hddyang paling dngan, Snihr hukuman dera, pendapat
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ini tidak bisa dibenarkan sebagaimana dalil yang kami kemukakan
di atas, bahwa ketetapan baginya hanya ada dua pilihan saja, yaitu
apakah dia seorang pezina ataupun bukan. Apabila dia seorang
pezina maka dia harus dijafuhi hukuman yang sesuai dengan
peltuatannya, sedangkan jika dia dianggap bukan seorang pezina,
maka dia tidak boleh dihukum dengan hukuman apapun, karena
kulitnya telah diharamkan unfuk dikenai hukuman dera, kectrali
ada keterangan dari Al Qur'an atau hadits mengenai hal ifu.

Semoga Allah selalu memberi petunjuk-Nya.

22LO. Masalah: Terkait seorang wanita yang menikah
dalam ma,sa iddahnya, dan seorang pria yang menceraikan istrinya
dengan thalak tiga lalu dia melakukan hubungan dengan wanita
yang dithalaknya itu.

Abu Muhammad berkata: Diriwayatkan, dari Sa,id bin
Musayib, bahwasanya pemah ada seorang wanita yang sudah
menikah lagi tatkala dia masih menjalani masa iddahnya, lalu hal
itu disampaikan kepada umar bin Al Khaththab, dan dia
menetapkan hukuman dera baginya di bawah jumlah hukuman
hadd- Kemudian memisahkan antara wanita ifu dengan suami
bamnya.

Diriwayatkan pula dari Asy'sya'bi, terkait seorang uanita
yang sudah menikah lagi saat dia masih menjalani masa iddahnya
se@ra sengaja, Asysyra'bi berkata: wanita itu fidak perlu dijahrhi
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hukuman hadd. Pendapat senrpa juga diriwayatkan dari hrahim
An-Nakha'i.

Abu Muhammad berkata: Riwayat dari Umar, pada

sanadnya ada keterputusan, karena Sa'id tidak pemah bertemu

dengan Umar hingga dapat mendengar riwalnt darinya, dia hanya

mendengar kabar kematian Umar dari An-Nu'man bin Muqarrin

dari atas mimbar.

Kemudian, ada beberapa kemungkinan pada wanita yang

menikah di masa iddahnya itu, entah dia mengetahui bahwa hal itu
Udak diperbolehkan, atau dia tidak tahu tentang pengharamannya,

atau dia keliru dalam menghitung masa iddahqn.

Apabila dia tidak tahu tentang hukumnya, atau dia salah

dalam menghitung masa iddahnya, maka dia tidak perlu dikenakan

hukuman apapun, karena dia tidak sengaja melakukan hal yang

diharamkan kepadanya. Dan pengakuannya yang salah dalam

menghifung hanrs diterima.

Adapr:n jika dia mengetahui tentang , dan dia

tdak salah dalam menghifung masa iddahnya, maka dia dianggap

sudah melakukan perbuatan zina dan harus dikenakan hukuman

rajam.

Dan bisa jadi apa yang dilakukan Umar dengan

menderanya ifu sebagai hukuman bhr(hukuman tidak tetap yang

dipufuskan hakim unhrk membuat jera pelakunya), karena wanita

ifu fidak mempelajari tentang hukum-hukum agamanya hingga

tidak mengetahuinya.
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Adapun mereka yang berpendapat tidak ada hadd unhrk
pemikahan di masa iddah, padahal dilakukan secara sengaja,

pendapat ini tidak bisa dibenarkan, dan jika dibiarkan saja maka

pendapat ini akan mengarah pada pendapat Abu Hanifah yang

meniadakan hukuman hadd bagi orang yang menikahi ibunya

sendiri -padahal dia tahu bahwa wanita itu adalah ibunya dan dia
tahu bahwa menikah dengan ibu hukumnya haram-, atau juga bag
orang yang menikahi puhinya sendiri, atau juga adik atau kakak

kandungnya sendiri, atau juga rnenikah dengan ishi orang lain

yang belum diceraikan, padahal perhubungan yang dilakukan

olehnya tentu saja dianggap perzinaan, bahkan termasuk dalam

kategori menyepelekan hukum Allah yang tercanhrm dalam Al

Qur'an.

Adapun mereka yang berpendapat adanya hukuman hadd
pada safu keadaan dan meniadakannya pada keadaan lain, maka
jelas itu merupakan hal yang kontadiktif.

Jika mereka bersandar pada riwayat dari Umar, maka telah

kami katakan, tidak ada keterangan pada riwayat tersebut yang

menyatakan bahwa wanita ifu mengetahui tentang perhifungan

masa iddahnya atau mengetahui tentang pengharamannp. Oleh

karena itu riwayat ini tidak dapat diladikan hujjah oleh mereka.

Abu Muhammad berkata: Intinya, bahwa semua akad

yang tidak sah itu tidak dihalalkan, perhubungannya juga tidak

dihalalkan, pemikahannya juga tidak dihalalkan. Kedua orang yang

melakukannya tetap dianggap dua orang yang tidak punya ikatan

pemikahan sebagaimana sebelumnya. Jika ada perhubungan pada
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pemikahan yang tdak halal itu, apabila dia mengetahui
pengharamannya, maka dia dianggap sudah berzina yang harus
dikenakan hukuman hadd secara penuh, baik itu dengan dirajam,
didera, ataupun dra'ar. Anak yang terlahir dari perhubungan ihr
juga tidak dapat dinasabkan kepada ayahqa. Tidak ada mahar
pula Sang wajib diberikan oleh sang pria untuk sang wanita. Dan
tidak ada pula hukum lain yang biasanya vrajib dijalani dalam
sebuah ikatan pemikahan. Adapun jika dia tidak mengetahuinya
maka tidak ada hukuman baginya, narnun tetap tidak ada hukum
pemikahan Snng harus dijalani, terkecuali h*!la penetapan nasab

anak yang terlahir dari perhubungan ihr kepada sang pria saja,

berdasarkan ijma' para ulama.

Semoga Allah selalu memberi petunjuk-Nya.

Adapun unhrk pria png menjatuhkan thalak tiga terhadap
istrinya, narnun dia masih berhubungan intim dengan r,rnnita
tersebut, jika dia mengetahui bahwa perhubungan itu fidak
diperbolehkan, maka dia dianggap sudah melakukan perbuatan

zina Snng hanrs dijafuhkan hukuman hadd secara penuh. Begitu
juga dengan pasangannya. sedangkan jika dia tidak mengetahui

, maka fidak ada hukuman yang harus dijatuhkan
kepadanp. Sementara anak yang terlahir dari perhubr.rngan

tersebut tdak dapat dinasabkan kepada sang pria, karena
perhubungan itu tdak ada akadnSn, baik se@ra sah ataupun fidak.

Semoga Allah selalu memberi pettmjuk-Np.

2211. Masalah: Terkait wanita yang menikah dengan
hamba
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Abu Muhammad berkata: Diriwayatkan, dari

Muhammad bin Sa'id bin Nabat, dari Abdullah bin Nashr, dari

Qasim bin Ashbagh, dari hnu Wadhah, dari Musa bin Muawiph,
dari Waki, dari Sufuan Ats-Tsauri, dari Jabir Al Ju'fi, dari Al
Hakam bin Utaibah, bahwa Umar bin Al Khaththab pernah

menetapkan hukuman bagi seorang wanita yang menikah dengan

hamba dengan hukuman ta'zir dan mengharamkanq;a
untuk pria lain.

Diriwayatkan pula, dari Muhammad bin Sa'id bin Nabat,

dari Abdullah bin Nashr, dari Qasim bin Ashbagh, dari hnu
Wadhah, dari Musa bin Muawiyah, dari Waki', dari AI Aswad bin
Syaiban, dari ayahnya, dari Naufal, dari Abu Aqrab, dia berkata:

Pemah ada seorang wanita datang kepada Umar bin AI
Khaththab, dia berkata, "Wahai Amirul mukminin, aku adalah

seorang wanita seperti engkau lihat, dan aku tidak cantik seperti

banyak wanita lainnya. Dan aku memiliki seorang hamba sahaya

yang aku senangi akhlaknya, karena dia pandai menjaga amanat.

Oleh karena itulah kemudian akupun menikah dengann5ra."

Mendengar hal itu, Umar pun langsung memanggil hamba sahaya

yang dimaksud, lalu dia menghukumnya dengan beberapa deraan,

dan kemudian dia memerintahkan agar hamba sahaya itu dfiual di
wilayah asing yang jauh.

Diriwayatkan pula, dari hnu Syihab, dari hnu Sam'an, dari
Abu Az-Zubair, dari Jabir bin Abdullah Al Anshari, dia berkata:

Pemah ada seorang wanita datang kepada Umar bin Al l(haththab
saat kami berada di Jabiyah. Wanita itu mengaku telah meniloh
dengan hamba Mendengar hal itu, Umar
menlralmglon perbuatan tersebut dan berencana trnfuk merajam
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wanita ifu dan memisahkan di antara pasangan tersebut. Lalu
Umar berkata kepada wanita ifu, "Kamu tidak boleh menikah
dengan hamba sahayamu sendiri."

Abu Muharnmad berkata: Intinya, bahr,ra semua akad
yang tidak sah itu tidak dihalalkan, perhubungannln juga tidak
dihalalkan, pernikahanrya juga tdak dihalalkan. Jika terjadi, maka
pernikahan itu harus dibatalkan, karena pemikahan tersebut bukan
pemilohan yang sah dan tidak diperbolehkan. Apabila sudah
terjadi intim, maka oftmg yang mengetahui tentang
pengharamanryra dianggap telah melakukan perbuatan zina 32ang

hanrs dikenakan hukurnan hadd secara penuh, entah ihr hanya
wanitan3n saja, atau hamba sahapn5a saja, atau kedua-duanya.

Namun jika Udak mengetahui , maka tidak ada hukuman

Snng han-rs dijatuhkan kepada orang yang tidak mengetahuinya
saja, baik ihr haryn wanitanya saja, atau hamba sahayan5a saja,

atau keduaduanya. I-alu anak yang terlahir dapat dinasabkan
kepada a3ahnya, sesuai dengan Uma'. Dan apabila ada oftrng yang

menuduhn3n telah berbuat zina padahal orang png dituduhnln itu
tidak mengetahui hukumryn, maka oremg png menuduh itu harus
dikenakan hukuman, karena perbuatan oriang 5nng dituduhnya

bulon termasuk perbtratan zina.

Dan r,vanita itu tdak diperbolehkan unhrk menikah dengan
hamba sahaprgn. Jika sudah terjadi intim, maka -
seperti kami sampaikan- apabila dia mengetahui hukumnya bahwa

hal itu tidak dipertolehkan, maka dia dianggap telah melakukan
pertuatan zina png hanrs ditetapkan hukuman rajam dan dera
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jika dia sudah pemah menikah, atau didera dan diasingkan jika dia
belum pemah menikah. Dan anak yang terlahir darinya tidak
dinasabkan kepada sang hamba sahaya. Namun jika seandainya

dia tidak mengetahui hukumnya, maka tidak ada hukuman yang

harus dijatuhkan kepadanp. Dan anak yang terlahir darinya dalam
dinasabkan kepada dirinp sendiri (sang ibu).

Adapun pemisahan, hal itu harus dilakukan terhadap
pasangan tersebut.

Jika wanita tercebut memerdekakan hamba sahayanya,

dengan memberi syarat dia harus menikah dengannya, maka
pemerdekaan itu dianggap tidak sah dan batil, karena ia telah
mensyaratkan sesuatu yang tidak ada dalam AI Qur'an atau
hadits. Apabila syarat itu tidak sah, maka tidak sah pula seluruh

akad yang dilakukan.

Namun jika wanita itu membebaskan hamba sahayanya

tanpa syarat, lalu dia menikah dengannya, maka pemikahan ifu
dianggap sah, karena pemikahan itu boleh dilakukan oleh mereka.

Abu Muhammad berkata: Jika ada yang mengatakan,

dari mana kalian bisa mewajibkan adanya hukuman hadd,

sementara Umar bin Al Khaththab tidak menjatuhkan hukuman

hadd pada kasus tersebut, dan tidak ada pula sahabat lain yang

pendapakrya bertentangan dengan pendapat Umar tersebut. Kami
katakan, pada riwayat ifu disebutkan bahwa Umar hanya
berencana untuk menjatuhkan hukuman rajam terhadap wanita
itu, kalau saja hukuman rajam sudah wajib dijahrhkan kepadanya,

maka tidak mungkin Umar hanya berencana saja. Setelah itu
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umar pun tdak jadi merajamnla, karena kemudian dia
mengetahui bahwa wanita itu tidak tahu tentang hukumnya.

selain itu, kami juga tidak dapat membenarkan adanya
hujjah terhadap perkataan manusia selain Rasulullah S. Kalaupun
jika kalian bersikeras ,ntuk berhujjah dengan pendapat umar,
maka semestinya kalian juga mengharamkan u/anita ifu unfuk
lelaki manapun selaman5n, sebagaimana hal ifu disebutkan dalam
riuayat dari Umar.

Sernoga Allah selalu memberi paunjuk-Nya.

2212- Masalah: Terkait murnlir (seorang pria yang
menikahi seorcmg janda cerai laru dia menjatuhkan thalak uga
hingga wanita 3nng dithalaknya ihr dapat menikah dengan suami
terdahulunln) dan muhallal tah (seorang pria ]/ang sudah
menjafuhkan thalak tiga kepada isbinyra dan berkeinginan untuk
menikah kernbali dengan wanita 5rang sudah diceraikannya lfu).

Abu Muhammad berkata: Diriuayatkan, dari
Muhammad bin sa'id bin Nabat, dari Ahmad bin Aunillah, dari
Qasim bin Ashbagh, dari Muharnmad bin Abdussalam Al
Kh,gnni, dari Muhammad bin Basyqpr, dari yahya bin sa,id Al
Qaththan, dari syu'bah, dari Al A'masy, dari Al Musayib bin Ftafi,
dari Qabishah bin Jabir Al Asadi, dia berkata: umar bin Al
Khaththab pemah mengatakan, "Apabila dihadapkan kepadaku
muhallil atau muhallal lah, maka aku pasti akan menjafuhkan
hukuman mjam kepadanyra."
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Abu Muhammad berkata: Kami selalu mendapati para

ulama mazhab Hanafi, Maliki, dan Asy-Syafi'i selalu membesar-
besarkan perbedaan pendapat dari seorang sahabat jika pendapat
itu sesuai dengan ajaran mereka. Padahal mereka semu.l

menentang pendapat Umar bin Al Khaththab dalam sejumlah

masalah, namun mereka mengikuti Umar terkait hal ini meskipun
dirivrayatkan melalui jalur periwayatan 5nng tidak shahih.

Adapun pendapat kami mengenai hal ini adalah,

bahr,vasanya setiap pemikahan yang sah dan terhindar dari segala

sesuatu png dapat menrsak keabsahann5ra, lalu tidak ada s5rarat

tahlil (menceraikan istrinya langsung dengan thalak tiga agar suami

terdahulunya dapat menikahi wanita itu lagi) atau slarat thalak
secara ulnum, maka pemikahan ifu sudah sempurna dan tidak
boleh dibatalkan secara paksa -baik itu ada syarat 5nng diajukan
sebelum akad ataupun tidak- sebab setiap pria png menikah
dengan wanita lnng pemah dithalak tiga disebut dengan muhallil,
entah dia langsung menceraikannya setelah ihr ataupuur tidak. Dan
tahlilyang diharamkan di sini adalah, akad nikah png berlangsung

secara tidak benar.

Adapun akad nikah yang berlangsung di atas sebuah syarat

tahlil,lalu terjadi perceraian, maka akad itu dianggap tidak sah dan

pemikahannya dianggap pemikahan tidak sah. Apabila sudah

terjadi hubungan intim di dalamnya, jika dia mengetahui bahwa hal
itu dilarang, maka dia harus dikenakan hukuman rajam dan lera,
karena hubungan itu dianggap sebagai zina. Pasangannya juga

dikenakan hukuman yang sama jika dia mengetahui hukumnya.

Dan anak yang terlahir dari hubungan itu tidak dinasabkan kepada

sang pria. Namun jika dia tidak mengetahui , maka tidak
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ada hukuman yang harus duatuhkan kepadanya, dan tidak pula
harus memba5nr mahar. Sedangkan anak yang terlahir dari
hubungan itu tetap dinasabkan kepada dirinya.

Semoga Allah selalu memberi petunjuk-Nya.

Hulurn ini juga berlaku untuk semua akad png tidak sah,
baik ifu karena syighar (fukar menukar anak perempuan unfuk
dinikahi tanpa mahar), atau karena mut'ah (nikah kontrak), atau
ada q,rarat nikah yang tidak berasal dari Al ew'an ataupun hadits,
apapun benfuk qnratrya.

Semoga Allah selalu memberi petunjuk-N3n.

22L3- Masalah: Terkait mernberi upah untuk berbuat
zina, atau memberi pekerjaan unfuk beltuat zina.

Abu Muhammad berkata: Diriwayatkan, dari Humam,
dari hnu Mufa,,ii, dari Ibnul Arabi, dari Ad-Dabari, dari
Abdunazzaq, dari Ibnu Juraij, dari Muhammad bin Al Harits bin
sufinn, dari Abu salamah bin suflnn, bahwasan5n pemah ada
seoEmg wanita menghadap Umar bin Al Khaththab seraya
berkata, "wahai Amirul mukminin, ketika aku sedang
menggembalakan dombaku dan kesulitan unfuk memberinya
makan, aku bertemu dengan seoftrng pria, lalu dia memberikan
aku segenggaman (dengan dua telapak tangan) buah kurma, lalu
dia memberikan aku lagi segenggaman buah kurma, lalu dia
memberikan lagi kepadaku segenggaman buah kurma, lalu dia
memintaku unfuk berhubungan dengannya." (Jmar terperanjat dan

@l - ArMuhaua



berkata, "Apu katamu?" lalu wanita ifu mengulang lagi kisahnya,
dan umar berkata sambil menunjuk tiga jarinya safu persatu, .,lni

mahar, ini mahar, dan ini mahar." Lalu Umar meninggalkannya.

DiriwaSntkan, dari Humam, dari hnu Mufanil, dari hnul
fuabi, dari Ad-Dabari, dari Abdurrazzaq, dari sufuan bin uyainah,
dari AI walid bin Abdullah bin Jumai, dari Abu Ath-Thufail,
bahwasanya pemah ada seorang wanita yang sedang kelaparan,
lalu dia mendatangi seorang penggembala unfuk meminta
makanan kepadanya. Namun orang tersebut menolak unfuk
memberinya kecuali dia memberikan fubuhnya sebagai pengganti.
wanita ifu berkata, "Lalu dia memberikan aku tiga genggarnan
buah kurma." wanita itu sekali lagi menyebutkan bahwa ketika ihr
dia sangat dilanda kelaparan saat dia menceritakan kisahnya
kepada umar. Lalu Umar bertakbir seraya berkata, "lni mahar, ini
mahar, ini mahar." Namun umar tidak menjafuhkan hukuman
apapun kepada wanita tersebut.

Abu Muhammad berkata: Inilah yang menjadi
pendapat Abu Hanifah. Dia tidak menganggap sebagai perbuatan
zina, kecuali jika keduanya sama-sama mengambil kesenangan.
Adapun jika salah satu pihaknya adarah pemberian hadiah atau
pemberian upah, maka tidak dianggap perbuatan zina, dan tidak
ada hukuman hadd padaperbtratan tersebut.

sementara Abu Yusuf dan Muhammad (dua pengikut
terdekat Abu Hanifah), serta Abu Tsaur, ulama mazhab kami, dan
para ulama lainnya, menganggap bahwa pertuatan itu termas,k
pertr.ratan zina dan harus dikenakan hukuman haddpadamereka.

At Muhalta - tlgt_l



Adapun para ulama mazhab Maliki dan AsySyafi,i selalu
menggembar-gemborkan pertedaan pendapat dari seorang
sahabat jika pendapat itu tidak dipertentangkan oleh sahabat lain
dan sesuai dengan ajaran mereka. padahar mereka banyak
menentang pendapat umar bin Al l(haththab daram masalah 3nng
lain, meskipun tidak ada sahabat Srang mengeluarkan pendapat
berbeda dengan pendapat tersebut, padahal mereka biasanya
menganggap hal ifu sebagai ijma'dan menggunakan diamnya para
sahabat lain sebagai bukU bahwa mereka tidak meng

Jika mereka katakan, bahun Abu Thufail menyebutkan
dalam rirlaSatrya bahwa wanita ifu sangat dilanda kelaparan pada
saat itu (dan itulah yang menjadi alasan gugumya hukum zina).
Kami katakan, kalian juga tidak berpendapat yang seperti itu unfuk
digunakan sebagai alasan gugumya hadddalammasalah yang lain,
lalu mengapa kalian begitu menggebu-gebu pada riwayat Abu
Thufail, padahal pada riwayat Abu Thufail tidak disebutkan bahwa
umar memaafkannlra karena dalam keadaan damrat, narnun
hur,yu disebutkan bahwa dia tidak menjatuhkan hukuman kepada
u/anita ifu karena adan5n buah kurma yang diberikan kepadanya,
dan menjadikan hnh kurma ifu sebagai mahar baginya untuk
hubungan yang mereka lakukan.

sementara para ulama mazhab Hanafi yang bertaklid
kepada Abu Hanifah khusr.rsnya mengenai hal ini sungguh sangat
luar biasa anehnln, hampir tidak ada lang menyerupai keanehan
pendapat mereka ini, yaitu dengan bertaklid kepada Umar dalam
hal peniadaan hukuman hadd dalam keadaan tersebut dengan
hanlru memberikan tiga genggaman buah kurma sebagai
mahamya. Padahal mereka sendiri menentang jumlah serupa atau
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bahkan kelipatannya unhrk diberikan sebagai mahar dalam
pemikahan yang sah, dan mereka tdak mempertolehkan
pemberian mahar yang kurang dari sepuluh dirham.

Inilah lnng disebut meremehkan hutarm Allah lpng
sebenamya, dengan mengambil pemptaan dari seorang sahabat
yang mereka kehendaki saja dan membuang pemptaan sahabat

lain yang mereka kehendaki juga. Apakah seperti ini yang disebut
dengan ajaran agama? sungguh celaka bagi mereka yang berbuat
seperti ifu, karena tidak memperbolehkan mahar png
kurang dari sepuluh dirham pada pemikahan 1nng halal, dan
memperbolehkan pemberian mahar Snng kurang dari safu dirham
untuk pemikahan yang dihammkan.

Inilah yang disebut membuka jalan yang lebar untuk
perbuatan zina, dan sebentuk banfuan bagi iblis agar lebih mudah
memperdaya manusia untuk berbuat dosa besar. Karena dengan
demikian para pezina laki-laki dan perempuan dapat berzina
sesuka mereka secara terang-terangan tanpa ada rasa khauratir
akan dijatuhi hukuman hadd. HanF dengan memberikan safu
dirham saja kepada sang wanita sebagai upah unfuk berzina
dengannya.

Sama seperti kefika mereka mengajarkan akal bulus kepada
orang-oftmg fasik untuk lebih mudah bagi mereka 5nng ingin
melakukan perompakan, lnaifu dengan membaura serta bersama
mereka seorang unnita pezina yang brrruk perilalonya dan anak
kecil png sudah pandai melaor, hingga pera perompak ifu dapat
dengan mudah membunuhi kaum mtslimin sesuka hati, tanpa
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harus merasa khawatir akan dihukum mati karena membawa
kedua orang pezina tadi.

sama juga seperti ketika mereka mengajarkan akal bulus
kepada oransrorang fasik untuk lebih mudah bagi mereka yang
ingin melakukan perbuatan zina, 5raifu dengan memberi upah dua
buah kurma dan sepotong roti agar dapat dengan bebas
melakukan perzinaan; tanpa hanrs merasa khawatir unfuk dijafuhi
hukuman hadd.

sama juga seperti ketika mereka mengajarkan akal bulus
kepada orang-orang fasik unfuk lebih mudah bagi mereka 5ang
ingin melakukan pertuatan zina terhadap ibu mereka sendiri atau
anak perempuan mereka sendiri, pihr dengan dilakukan akad
nikah dan kemudian dengan bebas berzina tanpa rasa khawatir
untuk diiatuhi hukuman hadd.

Sama juga seperti keuka mereka mengajarkan akal bulus
kepada orang-orang fasik unt,k lebih mudah bagi mereka yang
ingin mencuri, yaifu dengan membuat lubang di tembok rumah
yang ingin dieri, lalu menempatkan salah satu dari mereka di
dalam rumah unfuk mengambil segala apa lrang mereka inginkan
dan meletakkannya di dalam lubang, sedangkan yang lain
ditempatkan di ltnr rumah unhrk mengambir barang-barang
tersebut dari lubang tersebut, lalu mereka dapat melenggang pergr

membaun semua hasil ctrian tanpa merasa khawatir unfuk dijatuhi
hukuman potong tangan.

Sama juga seperti kefika mereka mengajarkan akal bulus
kepada omng-oftmg fasik untuk lebih mudah bagi mereka yang
ingin membunuh jiwa 3nng diharamkan darahnya, yaitu dengan

l
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mengambil potongan kayl yang bagus untuk dipukulkan ke kepala

korban yang dia kehendaki hingga pecah dan tercecer otakngra,

lalu mereka dapat melenggang pergi meninggalkan korban Snng

sudah mati tanpa meftrsa khawatir untuk dgatuhi hukuman qishash

ataupun d|at.

Kami berserah kepada Allah dan melepas diri dari

pendapatrpendapat png buruk seperti ihr.

IGlau saia mereka menyandarkan pendapat mereka ih'r

pada Al Qur'an dan hadits, maka pasti mereka akan menernui

jalan yang benar, nalnun mereka malah memilih menentang Al

Qur'an dan hadits dengan bersandar pada taldid 3nng buta,

pendapat yang tidak benar, dan menuruti hawa nafsu mereka 3Bng

menyesatkan.

Abu Muhammad berkata: Hukuman hadd juga harus

ditegakkan untuk puina yang memberi upah dan yang diberikan

upah. Bahkan kejahatan perbuatan mereka lebih besar dari

kejahatan berzina tanpa upah, karena pezina yang berupah

melakukan perbuatan zina seperti halnya perbuatan zina yang

dilakukan tanpa upah, ditambah dengan perbuatan haram lainnya,

yaifu memakan harta orang lain dengan cara yang batil-

Adapun terkait dengan perzinaan pada pelayan, ada sebuah

riwayat dari hnul Majisyun, pengikut Imam Malik, yang

menyebutkan: bahwa seorang pelayan wanita yang sudah bekerja

bertahun-tahun lamanya di sebuah kediaman, tidak ada hukuman

hadd bagi hran yang mempekerjakannya jika dia mau melalnrkan

hubungan intim dengannya.



Ini adalah pendapat yang keliru dan membingungkan.
Keliru karena telah meniadakan hukuman hadd yang telah
diuaiibkan oleh Allah atas perbuatan zina. Dan membingungkan
karena membedakan antara pelayan yang sudah bekerja cukup
lama dengan pelaSnn yang belum tama menjarani pekerjaan
tersebut. I alu mereka juga terbebani dengan penentuan janska
u,akfu yang membingungkan tersebut sebagai pembeda antara
pelapn yang harus dijatuhi hukuman hadddengan yang tidak, dan
penenfuan ifu pun seperti memakan buah simalakama, karena jika
mereka menenfukannya berarti mereka telah menambahi sesuafu

3nng batil terhadap suatu hukum yang tidak ada daliln5n, nalnun
jika mereka tidak men maka mereka sudah membantah
pendapat mereka sendiri, sebab ittr artinla tidak ada bedanya
antara pelaSnn yang sudah bekerja orlnrp lama dengan pelayan

3png banr sebentar bekerjarya.

Semoga Allah selalu memberi petunjuk-Nya.

2214. Masalah: Terkait seseorang yang berzina dengan
seorang wanita lalu menikahinya, atau beruina dengan seomng
hamba sahaSn uranita lalu mernbeti4n.

Ali berkata: Apabila ada seo*mg pria berzina dengan
seorang wanita, lalu dia menikahi wanita itu, maka hukuman hadd
masih tetap harus diberlakukan terhadapnya, karena Allah & tetah
mauajibkan hukuman itu dijahrhkan kepadilgd, maka tidak gugur
hukuman tersebut dengan cara menikahinya.

EI - AlMuhaua

I

l
I

r



-L

AIMuhalIa - [Er|

Begitu pula jika ada seorang pria berzina dengan seorang
hamba sahaya wanita, lalu dia membelinya, maka hukuman hadd
masih tetap harus dijatuhkan kepadanya.

Begitulah pendapat jumhur ulama.

Namun Abu Hanifah memiliki pendapat berbeda, dia
mengatakan bahwa pada kedua permasalahan ittr tidak ada
hukuman hadd yangharus dijatuhkan.

Abu Muhammad berkata: Ini adarah salah satu bentuk
bencana pada pendapat mereka.

Jika mereka katakan, bagaimana mungkin orang tersebut
dapat dijatuhi hukuman hadd, padahal dia melakukan hubungan
intim dengan istinya atau hamba sahayanya sendiri. Kami
katakan, kita fidak menjatuhi hukuman hadd ifu karena dia
melakukan hubungan intim saat mereka sudah menjadi iskinln
atau hamba sahayanya sendiri, melainkan karena dia
melakukannya sebelum mereka menjadi ishinya atau hamba
sahapnya.

Lagipun, iika mereka berpendapat seperti ifu, sehanrsnSa
mereka juga berpendapat, bahwa seseorang l,ng menggazaf
(menuduh) seorang wanita berbuat zina, lalu dia menikahinya,
maka hukumnya menjadi mula'anah (sama-sama bersumpah atas
kejujurannya), tanpa harus dijatuhi hukuman hadd. Dan bahwa jika
dia melakukan hubungan tersebut hingga sang wanita hamil, lalu
dia menikahinya, atau membelin5n, maka sehartrsnya anak yang
terlahir dari hubungan tersebut dapat dinasabkan kepada sang



pria, karena iika tidak bagaimana mungkin dia diasingkan karena

mendapatkan anak dari istoin5n sendiri atau anak dari hamba

sahayanya sendiri? Jika mereka katakan, anak itu terlahir dari

hubungan terlarang, rnaka lorni katakan, memang demihan

adanya, oleh karena itulah kita harus menjatutrkan hukuman hdd
atas hubr.rngan intim Snng meteka lakukan sebelumnya, karena

hubungan tersebut adalah hubr.rngan yang terlarang.

Abu Muhammad berkata: Jika seorang pria melakukan

hubungan dengan seorang wanita merdeka atau hamba sahaya,

lalu dia membunuhnya, maka pria itu tetap harus dijafuhi hukuman

hadd secara penuh atas pertuatan zina, lalu dFgrsiasrl atau

membayar diSnt atas perbuatan pembunuhannya, karena semua

itu adalah hak 1nng diunjibkan oleh Allah @ atas setiap perbuatan

tersebut.

Namun ada pendapat yang aneh kembali dihrturkan oleh

Abu Hanifah, dia mengatakan bahwa hukuman hadd bagi pelaku

zina tersebut sudah gugur darinya jika dia membunuh wanita yang

berzina dengannya. Dia berdalih: Jika hanya hubungan zina yang

dilakukan, maka hukuman hadd wajib dijahrhkan atasnya, namun

jika dia menambah dosa besar lain terhadap dosa perbuatan

zinanya, yaifu membunuh nyawa seseorang yang diharamkan oleh

Allah, maka grgurlah hularman hadd atas perbuatan zinanya.

Kami berserah kepada Allah dan melepas diri dari

pendapat-pendapat yang buruk seperti itu.

Semoga Allah selalu memberi pertolongan dan keselamatan

kepada kami dalam berpendapat.
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2215. Masalah: Terkait seorang pria yang berhubungan
dengan isti ayahngra atau mahramnya, entah dengan melalui akad
nikah ataupun tdak.

Abu Muhammad berkata: DiriwaSntkan, dari Humam,
dari Abbas bin Ashbagh, dari Muhammad bin Abdul Malik bin
Ayman, dari Ahmad bin Zuhair, dari Abdullah bin Ja'far Ar-Raqiy
dan hrahim bin AMullah, sanad Abdullah: dari Utbah bin Amru
Ar-Raqiy, dari Zaid bin Abi Unaisah, dari Adiy bin Tsabit, dari
Yazid bin Al Bara' bin Azib, dari ayahnya, sanad hrahim: dari
Husyaim, dari Asy'ats bin Sawar, dari Al Bam' bin Azib, dia
berkata: suatu ketika aku bertemu dengan pamanku Al Harits bin
Amru yiang saat itu sedang ditugaskan oleh Rasulullah #, uk
bertanya kepadanya, "Wahai pamanku, kemanakah
Rasulullah $ mengufusmu kali ini?" Dia menjar,vab, "Aku diutus
oleh Rasulullah #,rnt"k menemui seoftmg pria 3png menikah

dengan isbi ayahnya. Beliau men5ruruhku unfuk memenggal
kepalaryn (mengeksekusi hukuman mati). "

Abu Muhammad berkata: Riwayat tersebut lnng
melalui sanad Ar-Raqiy adalah riwapt yang shahih, sedangkan
riuart yang melalui sanad Huq/aim bukanlah riurayat !/ang
shahih, karena terdapat nama Asy'ats bin sauar yang tergolong
perawi lemah.

Drir,vayatkan pula, dari Humam, dari Abbas bin Ashbagh,
dari Muhammad bin AMul Malik bin Ayrnan, dari Ahmad bin
Zuhair, dari Yusuf bin Manazil, dari Auullah bin ldris, dari Khalid



bin Abi l(arimah, dari Muawiyah bin eunah, dari ayahnya, bahwa
Rasulullah # pernah mengutus ayahnya -yakni kakek Muawiyah
bin Qurrah- unfuk menemui seorang pria yang menikahi isti
ayahngra, r.rrfuk kemudian memenggal kepalanya dan mengambil
seperlima dari trartarqp (untuk baitul mal).

Ahrnad bin hrahim berkata: yahn bin Ma'in mengatakan:
Hadic tersehrt shahih. Adapun riwayat lnng mauquf pada
Mtnwiyah tfrak shahih. RiwaSnt mauquf itu terjadi karena hnu
Idris terkadang meriwa3ratkan hadits dengan menyebutkan
perawinya dan terkadang tdak.

Ibnu Ma'in juga mengatakanr yusuf bin Manazil termasuk
perawi yang terpercaya.

Diriwayatkan pula, dari Humam, dari Abbas bin Ashbagh,
dari Muhamrnad bin AMul Malik bin Ayman, dari Abdu[ah bin
Ahmad bin Hambal dan Abu Qilabah, sanadAbu eilabah: dari Al
Mughirah bin Bakkar, dari SSru'bah, dari Rabi bin Rukain, dari Adiy
bin Tsabit, dari Bara, dia berkata: Pemah suafu kali kami bertemu
dengan sejumlah orang yang hendak berangkat ke suafu tempat,
lalu kami bertanya, "Kemanakah kalian hendak pergi?" Mereka
menjawab, 'Kami diutus oleh Rasulullah # ,rrfuk menemui
seorang pria yang berhubungan dengan ishi ayahnya, dan
memenggal kepalanya."

Abu Muhammad berkata: Riwayat-riwayat di atas
adalah rMraS,rat shahih yang bisa dijadikan dalil unhrk berhujjah.
Tidak masalatr sama sekali ketika atsartersebut diriwayatkan oleh
Adiy bin Tsabit terkadang dari Bara', dan terkadang dari yazid bin
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Bara' (anak Bara'). Sebab bisa jadi dia memang mendengar
riwayat itu dari Bara' dan mendengamya pula dari anaknya. sama
seperti yang terkadang dilakukan oleh sufuan bin uyainah, ketika
dia meriwayatkan sebuah hadits dari Az-zuhri, dan meriwayatkan
hadits yang sama dari Ma'mar, dari Aa-Zrhri.

Abu Muhammad berkata: para ulama berbeda
pendapat mengenai hal ini.

Ada kalangan berpendapat, jika seorrng pria menikahi ibu
kandungnya, atau putri kandungnya, atau mahramnya yang lain,

atau dia berzina dengan salah safu dari mereka itu, maka
hukumnya sama, yaifu zina. Dan pemikahan yang dilakukan
dengan salah satu dari mereka adalah pemikahan yang tidak sah.

Jika dia mengetahui hukumnya maka dia hams dijatuhkan
hukuman hadd secara penuh, dan anak yang terlahir dari
hubungan tersebut tidak dinasabkan kepadanln.

Inilah yang menjadi pendapat Al Hasan, Malik, Asy-Syafi,i,
Abu Tsaur, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan (dua nama
terakhir ini adalah pengikut terdekat Abu Hanifah), hanya saja

Malik membedakan antara hubungan 3nng dilakukan melalui akad
nikah dengan hubungan yang dilakukan melalui kepemilikan
hamba sahaya.

Dia mengatakan: Terkait dengan seseorang yang
berkepemilikan atas keponakan perempu.um!8, kemenakan
perempuannya, bibinya, tantenya, ishi aphnya, isti anaknya, ibu
susuannya, puhi susuannya, saudari susuannya, dan dia tahu
tentang hukum pengharamannya dan tahu tentang kekerabatannya
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dengan mereka, namun dia tetap berhubungan intim dengan salah
satu dari mereka, maka anak yang terlahir dari hubungan ifu tetap
dinasabkan kepadanya, dan dia hanya perlu dihukum ta'zir saja,
tanpa dijatuhi hukuman hadd.

Dia juga mengatakan: Bahwa kepemilikan seseorang atas
ibu 5rang melahirkannya, atau puti kandungnya, atau saudari
kandungqa, se@ra otomatis terbebaskan dari hamba sahaya saat
dia berkepemilikan atas mereka. Apabila dia melakukan hubungan
intim dengan salah satu dari mereka, maka dia dianggap telah
berzina dan harus dijahrhi hukuman hadd.

Sementara Abu Hanifah berpendapat, bahwa pria tersebut
tidak perlu dijatuhi hukuman hadd pada semua contoh di atas.

Dan tidak ada hukuman hadd bag pria yang menikahi ibu
kandungnya,

kandungnya,

putui

bibi

kandungnya, saudari kandungnya, nenek

kandungnya, tante kandungnya, keponakan
perempuannya, kemenakan perempuannya, meskipun dia tahu
tentang kekerabatan mereka dengannya dan tahu tentang hukum
pengharaman mereka atasnya, namun demikian dia melakukan
hubungan intim dengan salah satu dari mereka, maka anak yang

terlahir dari hubungan itu tetap dinasabkan kepada dirinSa dan dia
wajib memberikan mahar pada wanita tersebut, tanpa harus
dijahrhi hukuman hadd, hanya perlu dihukum ta zir yang

maksimalnya empat puluh kali dera saja.

Dan ini pula yang menjadi pendapat Sufyan Ats-Tsauri.

Lalu mereka juga mengatakan: Apabila pria ifu melakukan
hubungan intim dengan salah satu dari mereka tanpa ada akad

L
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nikah, maka hukumnya zina dan dia hanrs dikenakan hukuman
hadd atas perbuatan tersebut.

Diriwayatkan, dari Humam, dari hnu Mufarrii, dari Ibnul
A'rabi, dari Ad-Dabariy, dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari
Qatadah, dari Sa'id bin Musayib, terkait dengan seorang pria yang
berzina dengan mahramnga, dia berkata, "pria ifu harus dikenakan
hukuman rajam, bagaimana pun keadaannya.,,

hrahim An-Nakha'i dan Al Hasan juga berpendapat, bahwa
hukuman baginya adalah hukuman hadd l<areraberzina.

Diriwayatkan pula, dari Humam, dari hnu Mufanil, dari
hnul A'rabi, dari Ad-Dabariy, dari AMurrazzaq, dari Ma'mar, dari
Auf bin Abi Jamilah, dari Amru bin Abi Hindin, dia berkata:
Pemah ada seorang pria png masuk Islam dengan memiliki dua
wanita kakak beradik sebagai istrinya, lalu Ali bin Abi Thalib
berkata kepadanya, "Hendaknya kamu menceraikan salah safu
dari mereka, atau aku akan memenggar keparamu (mengeksek,si
hukuman mati)."

Begrtu juga dengan pendapat Jabir bin Zaid Abu Aslr
s5a'tsa, Ahmad bin Hambal, dan Ishaq bin Rahwaih. Mereka
mengatakan, bahwa setiap pria yang melakukan hubungan intim
dengan mahramnya, dan dia tahu hukumryn haram dan tahu
tentang kekerabatan mereka dengannya, entah dia melakukanqn
dibar,rah sebuah akad nikah, atau hamba sahaya png dimilikinya,
atau selain itu, maka hukumnya sama, dia harus dijafuhi hukuman
mati, baik stafusnya sebagai muhshan (p.*uh menikah) ataupun
tdak.
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Abu Muhammad berkata: Ketika terjadi perbedaan
pendapat seperti ini, maka sebagaimana biasa, kita harus melihat
dalil apa saja yang mereka gunakan sebagai hujjah unhrk
mengetahui pendapat mana yang lebih benar untuk diikuU.

Kita akan dengan dalil-dalil yang digunakan
oleh Abu Hanifah sebagai hujjahnya. Kita dapati mereka
mengatakan, bahwa sebutan ana tidak sama seperti sebutan

nikah, oleh karena ifu hukumnya pun pasti berteda. Jika
seseorcmg dikatakan "Dia telah berzina dengan ibunya" berarti dia
harus dikenakan hukuman zina, tapi jika dikatakan "Dia telah
menikah dengan ibun5n" maka pemikahan bukanlah perzinaan,

oleh karena itu Udak ada hukuman hadd baginya, hanya
pemikahannSra saja yang tidak sfr, oleh sebab itu hukum
pemikahan png tidak sah pula yang berlaku baginya, yaitu
penasaban anak kepadanya, kewajiban membayar mahar, dan lain
sebagainya.

Kami katakan: Kami tidak mendapati ada dalih lain dari
mereka selain ini, dan dalih ini pun mempakan sebuah pendapat

yang rusak, dengan alasan yang rusak pula. Ini termasuk sebuah

perbuatan 5rang tidak shalih.

Unfuk pem3ataan, bahwa sebutan zina berbeda dengan

sebutan nikah, memang benar demikian adanya, tidak ada seorang

pun yang meragukannya, tapi tenfu saja sebutan nikah yang

dimaksud adalah pemikahan yang sesuai dengan perintah Allah
dan pemikahan yang dihalalkan oleh-Nya. Itulah pemikahan yang

baik dan yang akan diberkati.
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Adapun akad nikah atau hubungan intim yang dirakukan
tidak sesuai dengan perintah Allah, tidak dibolehkan oleh-Nya,
atau bahkan dilarang secara tegas, maka perhubungan yang
dilakukan ih-r adalah sebuah kebatiran, kemaksiatan, kesesatan, dan
diharamkan. Jika hubungan itu disebut sebagai nikah, maka orang
lqng menyebutrya telah berdusta dan melanggar batas yrang
ditenhrkan kepadanya.

Penyebutan dalam qlariat bukanlah berasal dari diri kita,
melainkan bemsal dari Allah 81,

Q 5i d; e Bv,:, ?1 14.*41,XA I a oy

7#n

"Ifu fidak lain haryatah nam*r.trE wtg ranu dan nener<
motnngnu mengada-adakannja; Allah tidak menuu*an suafu
ket*angan apa pun unfuk dqnikian." (es. An_Najm
[53]:23).

Abu Muhamnnd berkata: Adapun mereka yang
menyebut sebuah akad rang udak sah dan hub,ngan terrarrang -png notabene adalah perzinaan- sebagai pemilohan, dgil dapat
mengganti apa l.ng diharamkan oleh Allah menjadi halal, atau
untuk meniadakan hukuman hadd 3nng sudah ditetapkan oleh
Allah, itu hanyalah seperti orcng Sang menyebut heuran babi
dengan sebutan kambing agar dia dapat memakannya dengan
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bebas, atau seperti orang yang menyebut minuman khamer
sebagai jus agar dia dapat meminumnya dengan bebas, atau
seperti orang Sang menyebut gereja dengan sebutan masjid, atau
seperti orang yang menyebut orang yahudi sebagai muslim. Tenhr
saja ini dengan q,rariat Islam.

t"ebih parahnSa lagi mereka berdarih bahura yang dilakukan
pria itu hantalah pernil*han yang tidak sah atau kepemilikan
hamba sahaSla yang tidak sah. ungkapan seperti ifu sama saja
membuat pendapat mereka menjadi kontuadiktif, karena jika yang
dilakukan pria ifu sebuah pemikahan atau melakukannya dengan
hamba sahaya lnng dimilikinya, maka tentu akan dibenarkan dan
halal, karena Allah S menghalalkan pemikahan dan hubungan
dengan hamba sahaya yang dimiliki seseorang.

Allah $ berfirman,

#;K&t,Je-.yXrf"Jy
"Keanali tahadap isti-isti mereka atau harnba sahaya yang

merela miW." (Qs. ru Mu'minuun l23l:6lr.

Jika hubungan intim dilakukan di bawah sebuah pemikahan
atau kepemilikan hamba sahaya, maka hubungan tersebut halal,
diperbolehkan, dan baik, udak ada dosa atau dipersalahkan.
sedangkan jika perbuatan ifu dianggap sebuah dosa dan
dipersalatrkan, berarti bukanlah sebuah pemikahan ataupun
kepemilikan hamba sahaya yang memperbolehkan seseorang
unfuk melakukan intim terhadap mereka, melainkan
perbuatan buruk, pertuatan zfuta, perbuatan nista yang

@l - dMuhana



diharamkan. Adapun jika ada sebutan pernikahan yang rusak,

perkawinan yang batil, kepemilikan yang tidak benar, maka semua

itu hanyalah kutipan dari perkataan mereka dan ungkapan atas

makna ucapan mereln. Sebagaimana Allah berfirman,

(!r:'q:,1*'6%
I'i

"Dan batasan suatu kejahatan adatah kejahabn Wlg
setimpl." (Qs. AsySyur.ua' J42l: 4Ol.

Atau seperti pada firman Allah,

W 6ii Y #e r&b:;rt,&&,;s;i E
" Oleh sebab ifu menyeftng l<amu, maka

dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu."
(Qs. ru Baqarah 121.1941.

Dan Allah berfirman,

bis;ai'i'l
"Allah akan memperolok-ololdan mereka."(Qs. Al Baqarah

[2] 15).

Sebagai mr.rslim tenfu kita paham, bahwa balasan bukanlah

sebuah kejahatan, qishash bukanlah sebuah permursuhan, dan

membalas olok-olok tdaklah tercela, tapi merupakan sebuah

tndakan balasan png dibenarkan. SifatrSa sama, tapi hukumn5a
berbeda.
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oleh karena itu, maka benarlah bahwa setiap akad yang
tidak sesuai dengan perintah Allah, maka akad ifu tidak sah. Dan
jika terjadi hubungan intim di dalamnya, apabila pria itu tahu
hukumnSa haram dan tahu tentang kekerabatannya, maka dia
mutlak seoftuog pezina.

sarna halnya seperti orang yang menikah dengan cara
mut'ah (konfuak), atau syigar (hrkar-menukar arnk perempuan
unfuk dinikahi tanpa mahar), mauhubah (perempuan yang
dihadiahkan untuk dinikahi tanpa mahar), ataupun pemikahan
yang mensyaratkan sesuafu yang tidak sesuai dengan Al ew'an
dan hadits, maka semua ihr hukumnya haram. Apabila orang yang
melakukannya tidak tahu hukumnya haram, entah karena syariat
ifu belum sampai ke telinganya atau karena mengikuti penafsiran
yang tidak benar, maka dia termaafkan dan tidak ada hukuman
hadd yang harus dijatuhi kepadanya.

sama seperti seorang pria yang datang ke sebuah daerah,
lalu dia menikah dengan wanita yang tidak dia kenal sebelumnya,
narnun tem5lata wanita itu adalah ibunya, atau anak
perempuannya, maka anak yang terlahir dari hubungan tersebut
dapat dinasabkan kepadanya, tanpa harus dikenakan hukuman
haddkepadilla, menurut ijma' para ulama.

Dengan demikian maka terbantahkanlah pendapat Abu
Hanifah di atas, dan juga pendapat Malik terkait pria png
berhubungan intim dengan mahramnSn karena kepemilikan
atasnya.

@l - AtMuharra



Sungguh aneh hujjah yang dikemukakan oleh sejumlah

ulama mazhab Maliki yang kami temui, mereka memperkuat
pendapat mereka itu dengan firman Allah,

#;K&,(,5ir,yXtfiiy
"Kecuali terhadap isti-isti merel<a aku lnmba sah4m Snng

mere,la miliki." (Qs. Al Mu'minuun l23l:6!,.

Kami katakan, jika kalian bersandar pada ayat itu untuk
menasabkan anak yang terlahir dari hubungan intim yang

dilakukan oleh seorang pria dengan bibinya sendiri, atau tantenya,

atau mahramnya lrang lain, dengan berdalih sebagai hamba sahaya

miliknya, kalau demikian maka perbolehkanlah hubungan intim
tersebut, dan hilangkanlah semua persalahan secara umum
terhadap perbuatan mereka ifu, karena begitLrlah keterangan dari
nash ayat di atas. Namun, jika mereka melakukan hal itu, tenhr
mereka sudah menjadi kafir karenanya -sesuai derrgan Uma', tanpa

ada safupun yang menentangnSa-, dan iika mereka tidak

melakukan hal itu, dengan tidak menghilangkan persalahan dan

tetap tdak mempertolehkan terlamng ifu, maka

terkuaklah kesamaran png mereka fujukan pada alnt ini dengan

memaknainp di luar konteks.

Abu Muharnmad berkata: Jika ada lrang mengatakan,

bukanloh kalian berpendapat bahua seotang hamba sahaya

wanita yang ahlul kitab tidak boleh dilals*an hubungan intim
terhadapnSn, narnun jilo hal itu dilakukan rnaka Udak ada
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hukuman haddterhadap pria tersebut, dan anak yang terlahir dari
perhubungan itu tetap dapat dinasabkan kepada sang pria. Lalu
apa bedanya dengan sifuasi di atas?

Kami katakan, pertedaannya adalah, bahwa Allah &
memperbolehkan hubungan intim dengan hamba sahaya yang
dimiliki secara urnurn, tapi mengharamkannya dengan mahram,
baik secara nasab (safu kefurunan), mdhaiab (sahr sesr.suan),

shahar (hubungan perkawinan/iRar atau yang lainnya), ataupun
wanita yang strdah menikah, dengan pengharaman yang safu dan
setara. Diri mereka diharamkan dengan satu pengharaman, dan
tidak boleh sama sekali melihat mereka dalam keadaan tidak
berpakaian, disenfuh dengan syahwat, ataupun melakukan
hubungan yang intim, karena mereka mahram yang diharamkan
orangnya secartr spesifik.

Sementara unfuk orang kafir, Allah berfirman,

"bliL *{#iti6r.{5
"Dan janganlah kamu nikahi Wrempuan musSrik, sebelurn

mereka beriman." (Qs. Al Baqarah l2l:2211. Yang diharamkan dari
mereka hanyalah menikah saja, dan pemikahan bukan hanya akad
nikah saja, melainkan juga bermakna hubungan intim. Apabila
seorang muslim memiliki seorang hamba sahaya yang mus5rik,
maka bukan orangnya secara spesifik yang diharamkan, karena
tidak ada keterangan mengenai hal itu, ataupun ljma', melainkan
yang diharamkan hanyalah hubungan intimnya saja, sedangkan

hal-hal lain yang berkaitan dengan kepemilikan hamba sahaya

masih diperbolehkan.
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Ketika tidak seorang pun di antara mereka berstatr-rs

sebagai mahram yang diharamkan orangnya secara spesifik, maka
mereka tetap berstatus sebagai hubungan yang diperbolehkan
selain hubungan intim. Meski hubungan intim tidak diperbolehkan,
narnun tetap mereka dalam hubungan yang tidak diharamkan,
misalnya unfuk dilihat tanpa pakaian, unhrk disentuh dengan
syahwat, atau hal-hal lain selain hubungan intim. Dan setiap
hubungan intim yang dilakukan selain dengan mahram yang
diharamkan orangnya secara spesifik, fidak disebut sebagai

hubungan yang nista ataupun zina, karena hubungan nista hanya
terjadi unfuk hamba sahaya yang diharamkan orangnya secara

spesifik saja.

Semoga Allah selalu memberi petunjuk-Nya.

Abu Muhammad berkata: Lalu kita beralih pada
pendapat yang mewajibkan adanya hukuman hadd bagi seorang
pria yang berhubungan intim dengan ibunya melalui akad nikah
dengan menyamakannya dengan hukuman hadd atas perbuatan
zina yang dilakukan dengan wanita lain. Dan pendapat yang
mannjibkan adanya hukuman mati bagi mereka -baik orang ifu
berstafus sebagai muhshan ataupun tidak-. Kita dapati hadits yang
mereka gunakan sebagai dalil, yaitu hukuman mati terhadap pria
yang menikah dengan isti aphnya, adalah hadits yang shahih dan
dapat dijadikan hujjah. oleh karena itu hadits tersebut hanrs
dUalani hukumnya dan tidak ada siapapun lnng boleh keluar dari
jalur tersebut.
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Jika dikatakan, bisa jadi pria yang menikah dengan istri
ayahnya itu telah melakukan hal lain hingga dihalalkan darahnya,

misalnya dia murtad atau yang lainnya. Jika demikian adanya,

maka kami fidak berteda pendapat dengan kalian mengenai hal

itu.

Kami katakan, penambahan .seperti ifu adalah sebtnh
kedustaan terhadap Rasulullah,S d* kedustaan terhadap sahabat

beliau yang meriwayatkan hadits tersebut. Karena jika seperti ifu
maka pastilah akan disampaikan oleh perawi. Misalnya dengan

mengatakan: Kami diutus oleh Rasulullah unfuk menemui seorang

pria yang murtad hingga menikahi isti ayahnya sendiri, maka kami
membunuhnya atas dasar kemurtadannya itu. Jika hal ifu tdak
dikatakan oleh perawi, maka penambahan atas periwayatan ifu
hanyalah sebuah pendustaan saja.

Dengan demikian, maka benarlah bahwa orang yang

berhubungan intim dengan isfoi aSnhnya dengan akad yang

disebutnya sebagai akad nikah -atau tanpa akad sebagaimana

disebutkan pada riwayat lain- maka wajib hukumnya unh:k

menjafuhkan hukuman mati pada orang tersebut, lalu hartanya

diambil seperlima unhrk baiful mal, dan sisanya dibagikan kepada

ahli warisnya jika pelaku tidak murtad, atau kepada kaum muslimin
jika pelaku sudah murtad.

Jika dikatakan, kami tidak mendapati hal seperti itu dalam

kaidah dasar.

Kami katakan, tidak ada loidah dasar bagi kami selain Al
Qur'an, hadits, atau ijma'. Riwayat di atas sudah menjadi kaidah

dasar dengan sendirinya, tanpa perlu ada kaidah yang lain buatan
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manusia. Dan, beritahukanlah kepada kami, dalam kaidah dasar

rnana lolian temukan bahwa oriang lrang menikah dengan ibu
s€ndiri -dan dia sadar bahua ihr ibunya- atau dengan

putri londungnp sendiri -dan dia sadar bahura itu puEin5ra- atau

dengan saudari kandungnp sendiri -dan dia sadar bahua ihr
atau dengan 3nng lain -dan dia sadar

bahua itu rnahramnya dan dia juga tahu hukumnya dihammlon
unh.rk mdakukan semua ihr, namun demikian dia tetap melalnrkan

intim dengan salah satu dari mereka, lalu kalian katakan
tdak perlu ada hukuman hadd 12ang hanrs dijahrhkan kepada
orang tersebut, dan uajib bagtn!,a unfuk menrberikan mahar
kepada mahram yang berhubungan intim denganqTa, dan anak
yang terlahir dapat dinasabkan kepada dirirya? Kami Udak

mendapati hal-hal seperti itu di dalam Islam.

Abu Muhammad berkata: Sedangkan kami, fidak
diperbolehkan bagi kami unhrk melanggar ketenfuan yrang sudah

ditetapkan oleh Allah. Dan kami katakan, bahura jika ada seorang

pria yang melalnrkan hubungan intim dengan isti aSrahnya -entah
itu dengan akad atau tida( atau dia melakukan akad yang

disebuhqza sebagai nikah tanpa melakukan hubungan intim- maka

hukuman ba$n!,a adalah hukuman mati -entah dia sudah pemah

menikah atau belum- lalu hartan3a diambil seperlima r.rnhrk baitrJ

mal. Dan hukurn ini berlaku, baik isbi ayahnp ifu mempakan ibu
kandwrgn3n atau bukan, pernah berhuburgan intim dengan

aphnln atilpur behm.
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l.

Adaptrn jika dia melakukan hubungan intim dengan

mahramnya, seperti saudari kandungnya, putri kandungnya,

bibinya, tantenya, atau mahramnya disebabkan hubungan

pemikahan seperti ipar atau merhta, atau mahramnya disebabkan

hubungan sesusuan, baik dengan akad ataupun tidak, maka

hukumnya sarna, dia telah melakukan pertuatan zina dan baginya

harus dikenakan hukuman hadd. Apabila dia sudah pemah

menikah, maka hukuman baEnya adalah rajam dan dera,

sebagaimana jika dia melakukannya dengan wanita lain, karena

perbuatannya itu sama-sama perbuatan zina. Adapun jika dia tidak

mengetahui tentang ifu semua, maka dia tidak perlu mendapatkan

hukuman.
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