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l^anjutan Kitab Hudud

22L6. Masalah: Terkait seseorang yang menghalalkan

hamba sahaya perempuannya untuk melakukan hubungan intim

dengan suaminya atau kerabatnya.

Abu Muhammad berkata: Hukum ini berlaku untuk

seorang istri yang menghalalkan hamba sahaya perempuannya

unfuk diintimi oleh suaminya, atau seorang mahram yang

menghalalkan hamba sahaya perempuannya untuk diintimi oleh

saudaranya atau oleh orang asing (bukan keluarganya).

Kami telah sampaikan sebelumnya pendapat Sufuan

tentang hal ini, dan pendapat ihr jelas sekali kesalahannya, karena

dia menjadikan anak yang terlahir menjadi hak milik bagi pemilik

ibunya, lalu menasabkan anaknya kepada orang yang

berhubungan intim dengan ibunya. Ini adalah kekeliruan yang

sangat fatal, karena Nabi S dengan menegaskan melalui sabda

beliau, "Anak yang terlahir dari hubungan yang halal bemasab

kepada bapaknya, sdangkan anak yang terlahir dari hubungan

zina tidak bemasab.'
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Di dalam Al Qur'an, Allah & juga telah menjelaskan

perbedaan antara hubungan yang halal dengan hubungan yang

udak halal, yaitu pada firman-NYa,

itjj iil,F

,w\&{i?Arg?st

5 ietX r*i o- i*-* e;A ft u$s

c:"jtir frY-#;KJ1(
tistt4l,t

" Dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali

terhadap isti-isti mereka atau hamba sahaya yang merel<a miliki;

maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tebpi barangsiap

mencari di balk ifu (zina, dan sebagainya), maka mereka itulah

orang-orang yang melampaui batas." (Qs. Al Mu',minuun [23]: 5-

7t.

Hamba sahaya perempuan yang dihalalkan oleh pemiliknya

unh.rk diintimi orang lain bukanlah istinya ataupun hamba

sahayanya, dan ihr perbuatan yang tidak dapat dibenarkan karena

menggunakan harta orang lain secara batil. Allah berfirman,

"Dan kamu makan harta di antara kamu dengan

jatan yang batil." (Qs. Al Baqarah [2]: 188)'

Rasulullah & jugu bersaMa,

.rr?W Et;1t'€,6; ot
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"Sesungguhnya darah kalian dan harta kalian, itu
diharamkan bagi sesama kalian. "

Dan sebagaimana kita tahu bahwa orang yang

menghalalkan hamba sahayanya untuk diintimi oleh orang lain

tidaklah hendak menghadiahkan kepemilikan hamba sahaya

tersebut pada orang itu dan tidak pula hatinya senang jika harus

memberikan kepemilikannya itu secara cuma-cuma. Jika dengan

merasa senang ketika menghalalkan hamba sahayanya untuk

diintimi saja orang lain hukumnya halal, maka orang lain tidak

harus melakukannya, padahal tidak ada yang boleh dilakukan

selain yang dia kehendaki saja. Jika dengan merasa senang ketika

menghalalkan hamba sahayanya untuk diintimi orang lain

hukumnya haram, maka yang haram itu ditolak, tidak boleh

dilakukan, sesuai dengan sabda Nabi g$,

fi. z J.', i t1';i rlL'*)'*',j,;'J
"Barangsiapa yang melakukan suafu perbuatan yang tidak

sesuai dengan perintah kami, maka ifu tertolak (frdak

"Maka tidak terlaksanalah pemberian keintiman tersebut.

Abu Muhammad berkata: Jika sudah seperti itu, maka

anak yang terlahir dari hubungan tersebut tidak dapat dinasabkan

kepada sang pria, dan wajib hukumnya menjatuhkan hukuman

hadd kepadanya, kecuali jika dia tidak tahu tentang hukum

perbuatannya itu.

Semoga Allah selalu memberi petunjuk-Nya.
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22L7 - Masalah: Terkait seseorang yang menghalalkan

hamba sahaya perempuannya unhrk melakukan hubungan intim

dengan orang lain.

Diriwayatkan, dari Humam, dari Ibnu Mufarrij, dari Ibnul

A'rabi, dari Ad-Dabariy, dari Abdunazzaq, dari lbnu Juraij, dari

Amru bin Dinar, dari Thawus, dia berkata: hnu Abbas pemah

mengatakan: Apabila seorang istri, atau puhi, atau saudari

kandung menghalalkan hamba sahaya perempuannya untuk

seorang pria, maka pria itu boleh mengambil penghalalan tersebut.

Ibnu Juraij meriwayatkan, dari hnu Thawus, dari ayahnya,

bahwa dia tidak menganggap hal ih: sebuah kesalahan. [-alu dia

juga berkata: Perbuatan itu dihalalkan, dan jika terlahir seorang

anak dari hubungan tersebut maka anaknya terlahir dalam keadaan

merdeka, dan hamba sahaya ifu tetap milik istrinya, dan suami

tidak dikenakan hukuman apapun.

Ibnu Juraij juga meriwayatkan, dari hrahim bin Abi Bakar,

dari Abdurrahman bin Zadawaih, dari Thawus, dia berkatat

Perbuatan itu dihalalkan, bahkan lebih halal dari makanan. Dan

apabila terlahir seorang anak dari hubungan tersebut, maka

anaknya dikembalikan kepada orang yang menghalalkannya dan

hamba sahaya itu tetap milik hrannya yang pertama.

hnu Juraij juga meriwayatkan, dari Atha' bin Abi Rabah,

dia berkata, "Hal itu pemah dilakukan, yaitu seorang pria

menghalalkan hamba sahaya yang wanita miliknya untuk diintimi

oleh hamba sahaya yang laki{aki, atau untuk anaknya, atau untuk

saudaranya. Dan seorang wanita juga boleh menghalalkan hamba

sahaya yang wanita miliknya untuk diintimi oleh suaminya."
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Atha berkata: Aku tidak menyukai hal itu, dan riwayat ihr

aku terima tidak melalui jalur yang baik. Tapi memang ada riwayat
menyebutkan bahwa pemah seorang pria mengutus ummul walad
miliknya untuk tamunya.

Abu Muhammad berkata: Ini pendapat yang pertama.

Dan pendapat ini pula yang juga disampaikan oleh Sufyan Ats-

Tsauri.

Imam Malik dan para pengikutrya juga mengatakan bahwa

tidak ada hukuman haddunt,tk perbuatan tersebut.

Namun ada dua pendapat darinya yang berbeda mengenai

hukum kelanjutannya. Ada pendapatnya yang mengatakan bahwa
hamba sahaya itu tetap milik tuannya yang menghalalkan dirinya
selama dia tidak hamil, namun jika hamil maka hamba sahaya itu
menjadi tanggung jawab orang yang diberikan penghalalan.

Pendapat lainnya mengatakan: Orang yang diberikan
penghalalan sudah dapat menguasai hamba sahaya tersebut saat

diberikan penghalalan kepadanya, baik setelah itu hamba sahaya

tersebut hamil atau tidak.

Sementara kalangan lain berpendapat, apabila sudah

dihalalkan maka kepemilikan hamba sahaya ifu secara keseluruhan

sudah beralih menjadi milik orang yang diberikan penghalalan.

Sebagaimana diriwayatkan, dari Humam, dari Ibnu Mufarrij, dari
Ibnul A'rabi, dari Ad-Dabariy, dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari
Ibnu Mujahid dan Amru bin Ubaid, sanad lbnu Mujahid: dari
ayahnya, sanad Amru: dari Al Hasan, mereka mengatakan,

Al Muhatla - fI-I



,,Apabila seorang hamba sahaya wanita dihalalkan kepada

seseorang maka berarti sudah diberikan kepemilikannya kepada

orang tersebut, dan anak yang terlahir dinasabkan kepadanya."

Diriwayatkan pula, dari Humam, dari lbnu Mufanij, dari

hnul A'rabi, dari Ad-Dabariy, dari Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij,

dari Abdullah bin Qais, dari Al walid bin Hisyam, bahwa dia

pemah bertanya kepada Umar bin Abdul Aziz tentang istrinya

yang menghalalkan hamba sahaya miliknya untuk ayahnya, lalu

umar menjawab, "Maka hamba sahaya itu sudah menjadi milik

ayahnya."

Inilah pendapat Yang kedua-

Sementara ada kalangan lain pula yang berpendapat

sebagaimana disebutkan pada riwayat, dari Humam, dari hnu

Mufarrij, dari Ibnul A'rabi, dari Ad-Dabariy, dari Abdurrazzaq, dari

Ma'mar, da"jr Az'Zuhri, terkait seorang pria yang menghalalkan

hamba sahayanya unhrk orang lain, dia berkata, "Jika dia

melakukan hubungan intim dengan wanita itu maka dia harus

didera sebanyak seratus kali, baik dia sudah pemah menikah atau

belum, dan anak yang terlahir tidak dinasabkan kepadanya dan

tidak pula mewarisi hartanya, namun dia boleh menebus anaknya

itr-r dan tidak boleh dihalangi oleh siapapun."

Ada kalangan lain berpendapat bahwa hal itu diharamkan

secara keseluruhan, sebagaimana diriwayatkan, dari Humam, dari

hnu Mufanij, dari lbnul A'rabi, dari Ad-Dabariy, dari Abdurrazzaq,

dari Sufuan Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Sa'id bin

Musayib, dia berkata: Pemah ada seorang pria datang kepada hnu

Umar seraya berkata, "huku pemah memiliki seorang hamba
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sahaya perempuan, lalu dia menghalalkannya untukku unfuk
menggaulinya, apakah aku boleh melakukannya?" hnu Umar
menjawab, "Kamu tidak boleh melakukannya kecuali sudah

melakukan satu dari tiga hal, yaitu: entah menikahinya, atau
membelinya, atau ibumu menghadiahkannya untukmu."

Diriwayatkan pula, dari Humam, dari hnu Mufarrij, dari
Ibnul A'rabi, dari Ad-Dabariy, dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari

Qatadah, bahwa lbnu Umar pemah berkata, "Kamu tidak boleh

menggauli kecuali pada hamba sahaya yang kamu miliki. Jika
kamu mau, juallah, atau hadiahkanlah, atau merdekakanlah!"

Diriwayatkan pula, dari Humam, dari Ibnu Mufarrij, dari
hnul A'rabi, dari Ad-Dabariy, dari Abdunazzaq, dari hnu Juraij,
dari Amru bin Dinar, dia berkata, "Tidak diperbolehkan menistai
hamba sahaya."

Abu Muhammad berkata: Riwayat dari Ibnu Abbas dan
Thawus merupakan riwayat yang shahih, namun kami tidak
sependapat dengan itu, lagipula tidak ada hujjah pada perkataan
manusia kecuali Rasulullah S. Dan Allah telah berfirrnan,

5ro6o"JY
-JjjC#@

6Ei*-;Aii,$is
A&,f ffY-#;Kr,(

'bi,;rJrt?a$At
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"Dan orang yang memelihara kecuali

terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya tnng mereka miliki;

maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tekpi barangsiapa

menari di balik itu (zina, dan sebagainya), maka mereka ifulah

orang-orang yang melampaui batas." (Qs. Al Mu'minuun I23l: 5-

7t.

Firman Allah tenhrnya lebih berhak unhrk diikuti.

Adapun pendapat Malik, nyata sekali kekeliruannya,

bahkan kami tidak mendapati ada orang lain sebelumnya yang

berpendapat demikian. Pendapatrya mengenai penguasaan sama

kelinrnya dengan pendapat bahwa kepemilikan dapat berpindah

dengan penghalalan untuk menggauli, hanya bedanya pendapat

Imam Malik menambahkan ada kewajiban untuk membayar pada

perpindahan tersebut.

Sementara pendapat Umar bin Abdul Aziz, N Hasan, dan

Mujahid, sudah kami bantah sebelumnya, yakni bahwa fidak

diperbolehkan bagi seseorang untuk mengeluarkan hartanya jika

dia tidak mau, kecuali jika hal itu diperintahkan oleh dalil Al

Qur'an dan hadits atau ijma'. Maka jika seseorang menghalalkan

orang lain untuk menggauli hamba sahayanya maka tidak berarti

dia memberikan kepemilikan hamba sahayanya, dan kepemilikan

itu tidak boleh keluar dari penguasaannya dengan cara yang batil.

Dapat dikatakan, bahwa yang dibolehkan untuk dilakukan

hanyalah salah sahr dari kedua cara ini, yaihr: entah dengan

membolehkan penghadiahannya, seperti pendapat hnu Abbas,

atau membatalkannya seperti pendapat Ibnu Umar. Namun
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kepemilikan hamba sahaya untuk kedua cara tersebut tetap masih

dikuasai oleh pemiliknya, tidak boleh keluar darinya.

Sedangkan untuk pendapat Az-Zuhi, pendapat itu juga

keliru, karena menggauli hamba sahaya yang dihalalkan bagi

seseorang hanya ada dua kemungkinannya, yaifu entah menjadi

pezina hingga dia harus dijatuhi hukuman hadd untuk
perbuatannya ifu, baik itu hukuman rajam dan dera atau rajam dan

pengasingan, atau tidak menjadi pezina hingga dia tidak perlu

dUatuhi hukuman apapun. Adapun jika membatasi hukuman hanya

dengan seratus kali dera, maka tidak ada landasan unfuk pendapat

itu.

Dan, anak yang terlahir dari hubungan itu tidak dapat

dinasabkan kepada sang pria -baik dia mengetahui hukumnya

ataupun tidak- karena hubungan tersebut Udak dijalin dengan cara

yang sah, tidak ada akad dan tidak ada mahar yang diberikan. Dan
harta seseorang tetap diharamkan bagi orang lain, kecuali ada

keterangan dari dalil Al Qur'an atau hadits atau Uma', namun

tidak ada keterangan dari Al Qur'an, hadits atau ijma' yang

mengharuskan pembayaran mahar unfuk hal itu.

2218. Masalah: Terkait saksi untuk perbuatan zina yang

tidak sampai empat orang.

Abu Muhammad berkata: Ada kalangan berpendapat,

bahwa jika saksi tidak sampai empat orang, maka mereka harus

dikenakan hukuman hadd bergazaf (menuduh berzina),
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sebagaimana diriwayatkan, dari Abdullah bin Rabi', dari Abdullah

bin Muhammad bin Utsman, dari Ahmad bin lftalid, dari Ali bin

Abdul Azu, dan Al Hajjaj bin Minhal, dari Hammad bin Salamah,

dari Ali bin Zaid bin Jud'an, dari Abdurrahman bin Abi Bakrah,

bahwasanya ketika Abu Bakrah, Ziad, Nafi', dan Syibil bin Ma'bad

berada di kediaman Abu Abdillah di salah sah.r kamar di lantai atas,

dan sahr orang pria persis di bawahnya, tiba-tiba saja ada angin

yang cukup kencang bertiup hingga pintu terbuka dan

merubuhkan lantai atas. Lalu terlihatlah temyata pria ifu sedang

berduaan dengan seorang wanita. Salah safu dari mereka pun

berkata, "Mereka telah berbuat mesum seperti kalian lihat sendiri."

Lalu mereka pun sepakat untr-rk bersama-sama menjadi saksi atas

kejadian tersebut. Ketika tiba waktu shalat Ashar, pria tadi maju ke

depan unfuk memimpin shalat, narnun Abu Bakrah menghalaunya

seraya berkata, "Demi Allah, kamu tidak boleh memimpin shalat

kami, karena kami telah melihat apa yang kamu lakukan." Akan

tetapi jamaah lain berkata, "Biarkanlah dia yang memimpin shalat,

karena dialah pemimpin kami untuk wilayah ini." Selang beberapa

wakhr kemudian, mereka memufuskan unfuk menulis surat kepada

Umar unfuk menceritakan kejadian yang mereka saksikan. Lalu

Umar membalas surat tersebut dengan menyuruh mereka unfuk

membawa pria tadi ke hadapannya. Setelah dibawa ke hadapan

Umar, maka bersaksilah Abu Bakrah, Nafi', dan Syibil di hadapan

Umar bahwa mereka melihat kejadian itu dengan jelas. Sementara

Ziad berkata, "Kejadian itu sangat cepat, hingga aku hanya melihat

ini dan itu (menyebutkan apa yang dia lihat), tapi aku tidak tahu

apakah pria itu melakukan perbuatan yang lain atau tidak pada

wanita ifu." Lalu Umar memutuskan unfuk menghukum para salsi
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itu dengan hukuman dera, kecuali hanya Ziad saja yang tidak.

Setelah mendapatkan hukuman itu Abu Bakrah berkata,

"Bukankah kalian sudah selesai menghukum aku?" Dijawab,
"Sudah." lalu dia berkata, "Maka aku bersaksi dengan nama Allah

seribu kali, bahwa pria ifu sudah melakukannya." Mendengar hal

itu Umar pun hendak menghukumnya lagi, kalau saja Ali bin Abi
Thalib tidak mencegahnya. Ali berkata, "Jika kesaksian Abu
Bakrah bemilai dua orang saksi, maka hukumlah dia. Tapi jika

tidak, maka dia telah mendapatkan hukumannya."

Diriwayatkan pula, dari Humam, dari Ibnu Mufarrij, dari

Ibnul A'rabi, dari Ad-Dabariy, dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari

Qatadah, dari Sa'id bin Musayib, dia berkata: Pemah ada tiga

orang bersaksi atas Al Mughirah bin Syu'bah dengan tuduhan

perbuatan zina, dan Ziad (yang bersama mereka sebelumnya)

menarik diri dari persaksiannya, hingga Umar menjafuhkan

hukuman dera kepada ketiga saksi tersebut seraya berkata,

"Bertobatlah kalian agar persaksian kalian dapat diterima lagi di
kemudian hari." Dua orang di antara mereka pun langsung

menyatakan tobatnya, namun tidak dengan Abu Bal$ah -setelah
itu persaksiannya tidak pemah lagi diterima, dan Abu Bakrah ini
menrpakan saudara seibu Zlad-. Lalu Abu Bakrah bersumpah

unhrk tidak pemah berbicara lagi kepada Ziad selamanya. Dan

temyata dia membuktikan sumpahnya, dia tidak pemah lagi

berbicara kepada Ziad sampai dia wafat.

Diriwayatkan pula, melalui Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari
Budail Al Uqaili, dari Abul Wadhah, dia berkata: Pernah ada tiga
orang bersaksi atas seorang pria dan wanita dengan fuduhan

berzina, namun orang keempat berkata, "Aku rnelihat mereka
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berada di dalam satu pakaian. Jika hal itu termasuk dalam

perbuatan zina, maka aku memang menyaksikan hal itu." Lalu Ali
menjatuhkan hukuman dera kepada tiga orang saksi tersebut, dan

menghukum ta2irkepada pasangan yang menjadi terdakwa.

Abu Muhammad berkata: Pendapat inilah yang dianut

oleh Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan para pengikut mereka.

Sementara Abu Tsaur, Abu Sulaiman, dan para ulama

mazhab kami berpendapat, bahwa saksi unhrk perbuatan zina

tidak dihukum hadd, baik ada orang lain yang bersamanya ataupun

tidak.

Abu Muhammad berkata: Ketika ada perbedaan

pendapat seperti ifu, maka seperti biasa kita harus melihat dalil

apa saja yang digunakan sebagai hujjah oleh masing-masing

kelompok agar kita dapat memilih pendapat yang paling benar.

[-alu kita dapati, mereka yang berpendapat bahwa jika saksi

tidak sampai empat orang, maka mereka harus dihukum hadd

berdalil dengan riwayat, dari Humam, dari hnu Mufanij, dari hnul
fuabi, dari Ad-Dabari, dari Abdunazzaq, dari hnu Juraij, dari

Amru bin Syu'aib, dia berkata: Rasulullah $ pemah bersabda,

"Ketetapan Allah dan Rasul-Nya men5mtakan agar kesakian dari

tiga orang tidak boleh diterima, begitu juga dengan kesaksian dari

dua orang atau safu oftrng, atas fuduhan pefiuatan zina, lalu

mereka dihukum dem sebanyak dekpan puluh kali dan jangan

pemah kgi diterima percaksian merel<a selamangn hingga mereka
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menyatakan tobatnya di hadapan kaum muslimin dengan tobat

nasuha dan perbaikan. "

Lalu mereka juga menyatakan, bahwa kepufusan Umar bin

Al Khaththab di hadapan Ali bin Abi Thalib dan sejumlah sahabat

lainnya tidak dapat dipungkiri oleh siapapun, hingga dapat

dikatakan sebagai ijma'. Hanya itulah yang menjadi dalih mereka,

dan tidak ada hujjah lain selain itu, hanya ada beberapa dari

mereka yang menyebutkan sabda Nabi S kepada pria yang

menuduh istrinya berbuat zina, "Buktikanlah, atau kamu akan

dikenakan hukuman dera pada punggungmu."

Abu Muhammad berkata: Dalil-dalil yang mereka

sebutkan itu tidak dapat dijadikan hujjah untuk membenarkan

pendapat mereka. Karena, riwayat Amru bin Syu'aib adalah

riwayat yang munqathi (terputus sanadnya), karena dia tidak
menyebutkan perawi antara dirinya dengan Rasulullah 6$, dan

bagi kami riwayat mursalihttidak bisa dijadikan hujjah, juga tidak

bagi mazhab Asy-Syafi'i yang mengusung pendapat di atas. Oleh

karena itu mereka seharusnya tidak berhujjah dengan dalil

tersebut-

Abu Muhammad berkata: Lalu kita dapati mereka yang

berpendapat bahwa tidak ada hukuman hadd bagi para saksi

pertuatan zina, baik saksi itu hanya sendirian, berdua, ataupun

bertiga, berdalil dengan firman Allah,
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"Dan orang-orang tnng menuduh perempuan-perempuan

yang baik (benina) dan merel<a tidak mendatangkan empat orang

saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan ianganlah

kanu terima kqaksian merel<a unfuk selamalamaryn" (Qs. An-

Nuur l24l:41,.

Juga dengan sabda Nabi $, "Bagi orang yang mekkul<an

qazaf (menuduh orang lain berbuat zina) harus menyertakan bukfr

abs dan jika tidak maka dia harus dikenakan

hukuman hadd pada pungg.ngnya."

Maka benarlah secara meyakinkan tanpa ada keraguan

sedikitpun melalui Kalam Allah dan saMa Rasulullah bahwa

hukuman hadd diberlakukan kepada orang yang menuduh orang

lain berbuat zina, bukan kepada para saksi dan bukan kepada

bukfi.

Hadits shahihdari Nabi & jrsu menyebutkan,

&t?(r'€t??, €,6:
'{r

"sesungguhnSn danh kalian, harta kalian, kehormatan

l<alian, dan bahkan kulit kalian, ifu dihanmkan bagi sesama kalian,

seperti haramnSn hai ini dan bulan ini."

{;7;6ut?
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Hadits tersebut menyatakan bahwa kulit seorang saksi ifu

diharamkan, maka dengan penuh keyakinan dan tidak ada

keraguan sedikit pun hal ifulah yang benar, karena tidak ada

keterangan di dalam Al Qur'an ataupun hadits shahih bahwa

seorang saksi perzinaan dapat dihukum dera jika dia tidak

membawa saksi lain bersamanya.

AI Qur'an dan hadits telah membedakan antara seorang

saksi yang membawa bukti dengan seorang penuduh yang

memfitnah orang lain berbuat zina, maka tidak boleh sama sekali

menjadikan hukum salah safu dari mereka untuk hukum yang lain,

karena hukum Al Qur'an dan hadits tidak menentukan seperti ifu.

Sementara unfuk Uma', sesungguhnya semua orang sepakat

-tanpa ada safu orang pun yang membantahnya- bahwa saksi-

saksi lika mereka menyatakan persaksiannya satu demi safu secara

terpisah wakfunya, hingga genap empat orang, maka tidak ada

hukuman haddbagi mereka.

Dan semua orang juga sepakat -juga tanpa ada satu ormg
pun yang membantahnya- bahwa seandainya seribu orang adil

(yang diterima persaksiannya) menuduh seorang wanita atau pria

berbuat zina secara bersama-sama atau terpisah, maka mereka

semua harus dijatuhkan hukuman hadd quaf jika mereka tidak

mendatangkan empat orang saksi untuk tuduhan tersebut. Apabila

mereka membawa empat orang saksi, maka gugurlah hukuman

qazaftersebut.

Adapun mereka yang berseberangan pendapakrya dengan

kami pada umumnya sependapat unfuk membedakan antara

hukum qazaf dengan hukum saksi, dan bahwa peng-qazaf ilt
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berbeda dengan saksi, dan saksi itu bukan meng-qazaf, karena

tidak diragukan lagi begitulah yang disepakati oleh semua orang.

Oleh karena itu maka kelirulah mereka yang berpendapat bahwa

safu orang saksi, atau dua, atau tiga, harus mendapatkan hukuman

hadd qazaf selama tidak mencukupi sampai empat orang, karena

mereka bukanlah meng-qazaf dan tidak ada hukum qazaf yang

hams mereka tanggung. Ifulah yang menjadi tjma' sebenar-

benamya, ijma' yang tidak boleh dipertentangkan lagi.

Dari segi logika, jika seandainya apa yang mereka katakan

ifu benar, maka sampai kapanpun tidak akan ada persaksian

terhadap perbuatan zina, karena jika ada satu orang saksi bersaksi

atas perbuatan zina, maka dia akan menjadi peng-qazaf-menumt

definisi mereka-, dan jika dia sudah dianggap sebagai peng-qazaf,

maka dia bukan lagi menjadi saksi. Lalu jika ada orang kedua yang

bersaksi, maka dia pun juga akan menjadi peng-qazaf seperti

orang pertama, dan ini tidak dapat dibenarkan, karena

bertentangan dengan Al Qur'an yang mewajibkan adanya

persaksian atas perbuatan zina, bertentangan pula dengan hadits

yang mewajibkan unfuk menerima bukti atas perbuatan zina,

bertentangan pula dengan ijma' yang mengharuskan menerima

persaksian untuk perbuatan zina, dan bertentangan pula dengan

kenyataan bahwa seorang saksi tidak mungkin dianggap sebagai

penuduh (qazil dan penuduh tidak dapat dianggap sebagai saksi.

Dan kami katakan pada mereka: Beritahukanlah kepada

kami tentang seorang saksi yang bersaksi terhadap seseorang telah

berbuat zina, dan saksi tersebut adalah seorang yang adil (dapat

diterima kesaksiannya), bagaimana menunrt kalian, apakah dia

seorang saksi ataukah seorang penuduh? Atau dia bukan termasuk
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saksi dan bukan pula termasuk penuduh? Apa mungkin ada

sebutan lain unhrknya?

Jika kalian katakan dia sebagai saksi, maka kami katakan,

memang benar demikian adanya, dan ifulah yang paling benar-

Dan dikarenakan dia dikatakan sebagai seorang saksi, maka tidak

mungkin dia dianggap sebagai peng-qazaf ketika dia menyatakan

kesaksiannya.

Namun jika kalian katakan dia sebagai peng-qazaf, maka

tidak akan ada orang yang mau bersaksi untuk perbuatan zina,

karena kesaksiannya akan dianggap sebagai tuduhan berzina.

22L9. Masalah: Terkait kesaksian empat orang saksi

terhadap seorang wanita yang salah sah.r saksinya adalah suaminya

sendiri.

Abu Muhammad berkata: Para ulama berbeda

pendapat mengenai hal ini.

Ada kalangan berpendapat, bahwa seorang suami tidak

dapat dianggap sebagai saksi, melainkan masuk ke dalam hukum

mula'anah (sama-sama bersumpah atas kejujurann3a).

Sebagaimana diriwayatkan, dari Ibnu Abbas, terkait empat orang

saksi yang bersaksi atas perbuatan zina terhadap seorang wanita,

yang salah safu dari saksi tersebut adalah suami dari wanita itu,

hnu Abbas berkata, "Sang suami masuk dalam hukum mula'anah

(sama-sama bersumpah atas kejujurannya), sedangkan yang lain

harus dihukum hadd."
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Diriwayatkan pula pendapat sempa dari Ibrahim An-

Nakha'i. Dan pendapat ini juga diusung oleh Malik, fuy-Syafi'i,

dan Al Auza'i pada salah satu pendapatnya.

Kalangan lain berpendapat, jika mereka semua orang yang

adil (dapat diterima kesaksiannya), maka kesaksian empat orang

ihr sudah cukup, hingga sang istri tersebut harus dijatuhkan

hukuman hadd atas perbuatan zina. Sebagaimana diriwayatkan,

dari Al Hasan Al Bashri, terkait empat orang saksi yang bersaksi

atas perbuatan zina yang dilakukan seorang wanita, dan salah satu

saksinya adalah suaminya sendiri, Al Bashri berkata, "Apabila

mereka datang bersama-sama, maka kesaksian suami adalah

kesaksian yang paling kuat di antara mereka."

Diriwayatkan pula dari Asy-Sya'bi bahwa dia berpendapat

perihal empat orang saksi yang bersaksi terhadap seorang wanita

atas perbuatan zina, dan salah satu dari mereka adalah suaminya

sendiri, maka kesaksian mereka semua dapat diterima, hingga

mereka terhindar dari hukuman hadd pada punggung mereka.

Al Hakam bin Utaibah berpendapat, terkait empat orang

saksi yang bersaksi terhadap seorang wanita atas perbuatan zina,

dan salah satu saksi tersebut adalah suaminya sendiri, maka

menunrt Al-Hakam, mereka harus mendatangkan satu orang lagi

unhrk memenuhi jumlah saksi.

Pendapat inilah yang diusung oleh Abu Hanifah dan Al

Auza'i pada salah satu pendapatnya yang lain.
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Abu Muhammad berkata: Ketika terjadi perbedaan

seperti ini, maka kita harus melihat dalil yang mereka jadikan

hujjah untuk membenarkan pendapat mereka. Lalu kita dapati

bahwa kedua pendapat tersebut sama-sama berhujjah dengan

firman Allah &,

" Dan orang-orang Wng menuduh istrinya (berzina), padahal

mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri.."

(Qs. An-Nuur [24]: 6).

Dan dengan sabda Nabi .fl$, "Hendaknya Hilal bin Umayah

memberi bukfr, karena jika tidak maka dia akan dikenakan

hukuman hadd pada punggungnya."

Ketika kita amafl kedua dalil tersebut, maka kita dapati

bahwa dalil itu terkait dengan seorang suami yang menuduh

istrinya telah berbuat zina, kecuali jika suami tersebut furut menjadi

saksi. Begitulah keterangan dari ayat dan hadits di atas. Oleh

karena itu jika seorang suami menjadi salah sahr saksi, maka dia

tidak bisa dianggap sebagai peng-qazaf atau menuduh ishinya

berbuat zina, dan dengan demikian kita harus mencari hukum

kesaksian seorang suami pada dalil yang lain.

Lalu kita dapati adanya firman Allah &,

-tr<LAir3'lKfi "{*;J'r}2i,jE
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" Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan

yang baik fterzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang
saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah

kamu terima kesaksian mereka unfuk selamalamanya." (Qs. An-
Nuur [24]:4).

Pada ayat ini Allah mensyaratkan kepada peng-qazafuntuk

membawa saksi, karena jika tidak maka dia harus dikenakan

hukuman dera. Dan pada ayat ini Allah tidak mengkhususkan dari

keempat orang saksi tersebut harus selain suaminya sendiri.

\5'$'i{f-,
"Dan Tuhanmu frdaHah lupa." (Qs. Maryam [19]: 54].

Kalau seandainya Allah menghendaki bahwa suami tidak
boleh menjadi salah safu dari keempat orang saksi itu, maka

pastilah sudah dijelaskan pada ayat tersebut di atas, tidak mungkin

ditutupi dan tidak mungkin dibiarkan begitu saja tanpa disebutkan.

Dan dikarenakan Allah membuatrya secara umum dan tidak

mengkhususkan, maka sama saja jika yang menjadi salah safu

saksinya suami ataupun bukan suami.

Jika demikian, maka benarlah bahwa seorang suami jika dia

menuduh isbinya berbuat zina, maka dia harus dikenakan

hukuman eazaf, kecuali dia bersedia unfuk mula'anah (sama-sama

bersumpah atas kejujurannya), atau dia mendatangkan empat

orang saksi, karena dia merupakan seorang qazif atau penuduh

iskinya berbuat zina, dan seorang qazif terbebani unfuk
melepaskan diri dari hukuman dengan mendatangkan empat orang
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saksi. Begitu juga halnya dengan orang asing (bukan suami) yang

menuduh seseorang telah berbuat zina, dia harus mendatangkan

empat orang saksi, selain dirinya sendiri.

Sedangkan jika seorang suami yang datang sebagai saksi,

bukan sebagai qazit maka dia sama statusnya seperti orang asing

lain yang menjadi saksi. Dia tidak bisa dikenakan hukuman hadd

dan udak juga dituntut untuk melakukan mula'anah dengan

istrinya, karena dia tidak menuduh hpapun dan tidak pula meng-

qazaf istrinya.

Jika dia seorang yang adil (dapat diterima kesaksiannya)

dan datang bersama tiga orang saksi lainnya, maka sempumalah

kesaksian tersebut, dan wanita yang dimaksud harus dikenakan

hukuman raiam, karena saksinya sudah mencapai empat orang

sebagaimana diperintahkan oleh Allah.

Pendapat inilah yang kami benarkan-

Adapun pensyaratan yang dikemukakan oleh Al Hakam bin

Utaibah, bahwa mereka harus mendatangkan satu orang lainnya,

maka pendapat itu tidak berarti apapun, karena Allah & tiaak

mevuajibkan hal itu, dan tidak juga Rasul-Nya.

Orang kelima tersebut pastilah salah satu dari tiga

kemungkinan ini; entah dia orang yang menggazaf, atau dia

berstafus sebagai saksi, atau dia bukan sebagai peng-qazafataupun

saksi, melainkan hanya sukarelawan saja.

Jika dia seorang qazif, maka hukumnya haram

mengharuskan para saksi unfuk mendatangkan seorang qazif, atau

memerintahkan kepada seseorang untuk mengqazaf seorang
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muhshan, baik lakilaki atau perempuan, agar para saksi ifu dapat

memberikan kesaksian mereka.

Jika orang kelima itu sebagai saksi, maka itu artinya

menambahkan jumlah saksinya menjadi lima. Dan tentu saja hal

itu bertentangan dengan Al Qur'an, hadits, dan juga Uma'.

Jika orang itu sebagai sukarelawan, maka itu pun tidak

dapat dibenarkan, karena Allah tidak mewajibkan keberadaannya,

dan tidak pula diperintahkan oleh Rasul. Maka gugurlah pendapat

Al Hakam tersebut.

Abu Muhammad berkata: Dengan demikian, maka

hukum mengenai hal ini ada tiga benfuk; apabila sang suami

menjadi peng-qazad maka dia harus mendatangkan empat orang

saksi, jika tidak maka dia harus dijatuhkan hukuman hadd, atau dia
hanrs menjalani mula'anah. Apabila dia bukan men-rpakan peng-

qazaf, namun datang sebagai saksi, jika dia seorang yang adil dan

datang bersama tiga orang yang adil lainnya, maka jumlah mereka

sudah cukup untuk menunaikan kesaksian mereka, dan bagi

wanita yang menjadi objek kesaksian harus dikenakan hukuman

hadd berupa rajam atas dasar kesaksian yang sudah memenuhi

syarat.

Sedangkan jika sang suami bukan seorang yang adil, atau

salah sahr dari ketiga saksi lainnya ada yang tidak adil (yakni tidak

dapat diterima kesaksiannya), maka kesaksian ifu tidak memenuhi
syarat jika mereka tidak dapat menambahkan safu orang saksi adil

lainnya. Dan dengan demikian tidak ada hukuman hadd yang

harus dilatuhkan kepada objek kesaksian mereka, dan tidak ada
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pula hukuman bagi para saksi tersebut, karena mereka bukanlah

perry-qazaf, termasuk juga sang suami.

Semoga Allah selalu memberi petunjuk-Nya.

2220- Masalah: Ada empat pria bersaksi, bahwa

seorang wanita telah melakukan perbuatan zina, dan ada empat

wanita bersaksi bahwa wanita itu masih perawan-

Abu Muhammad berkata: Para ulama berbeda

pendapat tentang masalah ini:

Sekelompok ulama mengatakan: Wanita tersebut Udak

dijatuhi hukuman had. Pendapat ini sebagaimana yang

diriwayatkan kepada kami dari Asy-Sya'bi, ia berkomentar tentang

empat orang pria adil yang memberikan kesaksian, bahwa seorang

wanita telah melakukan perbuatan zina, sementara empat orang

perempuan lainnya memberikan kesaksian, bahwa wanita tersebut

adalah seorang perawan.

Asy-sya'bi berkata, "Hukuman iad dijatuhkan kepada

wanita tersebut, dimana hal ini sudah merupakan ketentuan dari

Tuhannya."

Abu Muhammad berkata: Perkataan fuy-Sya'bi

tersebut disampaikan dalam rangka mengingkari penjatuhan

hukuman hadatas wanita tersebut.
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Sementara sekelompok ulama lainnya mengatakan: Wanita
tersebut diiatuhi hukuman .6ad

Pendapat ini sebagaimana yang diceritakan Abdullah bin
Rabi' kepada kami: Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami,

Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah

menceritakan kepada kami, Sahnun menceritakan kepada kami,

Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, dari Al Harits bin Nabhan,

tentang empat orang pria yang memberikan kesaksian bahwa

seorang wanita telah melakukan perbuatan zina, lalu kaum

perempuan memeriksa perempuan tersebut dan mereka berkata,
"Wanita ifu adalah seorang perawan."

AI Harits bin Nabhan berkata, "Aku akan mengambil

kesaksian kaum laki-laki dan meninggalkan kesaksian kaum
perempuan. Aku juga akan menjafuhkan hukuman had kepada

keduanya (wanita dan pria yang berzina).

Abu Hanifah dan para sahabatnya kecuali Zular
berpendapat tentang gugumya hukuman had atas wanita tersebut.

Pendapat ini juga dikemukakan oleh Sufyan Ats-Tsauri dan Asy-

Syafi'i.

Sementara Imam Malik, Zufar bin Al Hudzail dan para

ulama madzhab kami mengatakan, bahwa wanita tersebut dijatuhi
hukuman.6ad

Abu Muhammad berkata: Ketika para ulama berbeda
pendapat dalam permasalahan ini, sebagaimana yang telah kami
sebutkan di atas, maka kami wajib melakukan kajian dalam
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masalah ini. Dan kami dapati bahwa pihak-pihak yang mewajibkan

hukuman had atas wanita tersebut mengatakan: Kesaksian yang

mewajibkan dilatuhkannya hukuman had kepada wanita tersebut

berdasarkan nash N Qur'an sudah ditetapkan, sehingga perintah

Tuhan untuk menjatuhkan hukuman had itu tidak boleh dihalangi

oleh apapun. Kami tidak mengetahui argumentasi mereka selain

ini.

Namun pihak-pihak yang berseberangan pendapat dengan

mereka memberikan sanggahan dengan mengatakan: Tidak ada

perbedaan pendapat, bahwa apabila terbukti para saksi adalah

orang-orang yang suka berbohong atau salah sangka, maka

kesaksian yang mereka sampaikan bukanlah kesaksian yang benar,

melainkan justru kesaksian yang batil. Sementara fidak

diperbolehkan memutuskan perkara atau menetapkan hukum

berdasarkan kesaksian yang batil. Sebab, Allah memerintahkan

kita unhrk mengamalkan kesaksian, hanya ketika kesaksian

tersebut benar menunrt kita secara lahiriahnya, dan bukan ketika

kesaksian tersebut dapat dinyatakan batil secara sah. Sementara

menurut kami, kesaksian kaum pria ini dapat disahkan sebagai

kesaksian yang batil, sehingga tidak boleh diamalkan'

Abu Muhammad berkata' Allah & berfirman,

tr3;t{'# t:;\'b;',*;,13'3 W:. {riti q$.

Wr,WSi oL'6;''ir' i7:$; #g
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@ G 5j1:, tL"'o? ii'"og Ir);
"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang

yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah
biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum
kerabatmu. Jika ia kaya ataupun mishn, maka Altah lebih tahu
kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu
karena ingin menyimpang dai kebenaran. Dan jika katnu
memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka
sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang
kamu kerjakan. "(Qs. An-Nisaa' t4l: 135).

Berdasarkan hal itu, apabila sebuah kesaksian secara

lahiriahnya merupakan kesaksian yang benar menurut kita, dan
tidak ada sesuafu yang membatalkan kesaksian tersebut, maka kita
wajib mengamalkan kesaksian tersebut. Namun apabila kesaksian
tersebut terbukti bukan kesaksian yang benar, maka kita wajib
untuk tidak mengamalkannya. Sebab, tidak diperbolehkan
memufuskan hukum atau mengambil sebuah putusan berdasarkan
kesaksian batil. Inilah kebenaran yang tidak diragukan sedikit pun.

Selanjutnya, kami akan mengkaji para saksi perempuan
yang menyatakan, bahwa wanita tersebut masih perawan. Maka
mereka wajib pun menetapkan sifat keperawanan wanita tersebut.

Jika mereka mengatakan, bahwa wanita tersebut adalah
perawan, dimana keperawanannya bisa rusak karena masuknya
ujung kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan wanita tersebut, dan
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bahwa keperawanan adalah selaput dara yang berada di

bibir/pintu kemaluan perempuan, maka dapat kita yakini bahwa

para saksi laki-laki tersebut telah salah paham, sehingga tidak

dipertolehkan memutuskan hukum berdasarkan kesaksian

mereka.

Namun jika para saksi perempuan itu mengatakan, bahwa

wanita tersebut adalah seorang perawan yang keperawanannya

(selaput daranya) berada jauh di dalam rahim, sehingga tidak akan

rusak karena masuknya ujung kemaluan laki-laki ke dalam

kemaluannya, maka ada kemungkinan para saksi pria tersebut

benar. Karena masuknya uiung kemaluan laki-laki ke dalam

kemaluan perempuan itulah yang mewajibkan jatuhnya hukuman

had. Oleh karena itu, ketika itulah wanita tersebut harus dilatuhi

hukuman had. Hal itu dikarenakan kebohongan atau

kesalahpahaman para saksi laki{aki ihr belum dapat diyakini. -

Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

222L. Masalah: Berapakah orang yang dimaksud dari

kata " tha'ifah,"yang harus menghadiri pelaksanaan hukuman .6ad

atau hukuman raiam bagi pezina?

Abu Muhammad berkata: Allah S berfirman:

@'wfili@q):r;rr:S
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"Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan

oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. " (Qs. An-Nuur [24]:
2).

Allah & jrsu berfirman:

</}gJi tt frifl\ ?* 6'* 6 afit t a 6:;;

"Istinya ifu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya

empat kali aks nama Allah: suaninya ifu benar-

benar termasuk orang-orang yang dusta. " (Qs. An-Nuur l24l: 8).

Jika berdasarkan firman Allah tersebut, maka dapat

dinyatakan secara shahih, bahwa hukuman yang diperunfukkan

bagi pezina adalah hukuman dera, dan bersama hukuman dera ini
ada hukuman rajam dan pembuangan/diasingkan.

Selanjutnya, para ulama berteda pendapat mengenai

berapa orangkah yang dimaksud dari kata " tha'ifah,'yang Allah

wajibkan unfuk menyaksikan pelaksanaan hukuman tersebut:

Sekelompok ulama menyatakan: yang dimaksud dengan
" tha'ifah " adalah safu orang. Namun jika lebih dari safu orang,

maka hal itu diperbolehkan. Pendapat ini merupakan pendapat

Ibnu Abbas, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ats-Tsauri Ibnu

Abi Najih, dari Mujahid, ia berkata, "Thaifah itu satu orang pria."
Pendapat ini dikemukakan juga oleh para ulama madzhab kami.

Sekelompok ulama lainnya mengatakan: Yang dimaksud

dari " tha'ifah ' dalam firman Allah tersebut adalah dua

I ,8 I - At MuhaIIa



orang atau lebih. Hal itu sebagaimana yang diriwayatkan

kepada kami dari Atha, ia berkata, "Dua orang atau lebih."

Pendapat ini dikemukakan oleh Ishaq bin Rahawaih.

Sekelompok ulama mengatakan, bahwa yang dimaksud

dengan " thaifah"dalam ayat tersebut adalah tiga orang atau lebih.

Hal tersebut sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari

hnu Syihab.

hnu Wahab mengatakan: Aku mendengar Syamr bin

Numair menceritakan dari Al Husein bin Ubaidillah bin Dhamirah,

dari ayahnya, dari kakeknya, dari Ali bin Abi Thalib berupa

pendapat yang seperti itu, tanpa ada perbedaan sedikitpun, bahwa

yang dimaksud dengan " tha'ifah" dalam ayat tersebut adalah tiga

orang atau lebih. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Asy-Syafi'i

pada salah satu dari dua pendapatrya.

Sekelompok ulama lainnya mengatakan: Yang dimaksud

dengan " tha'ifah" dalam ayat tersebut adalah sekelompok orang

tanpa dibatasi jumlahnya. Hal tersebut sebagaimana yang

diriwayatkan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadah, bahwa ia

mendengar firman Allah &:

lE"fi'nwcA:irr:,$
"Dan hendaHah (pelakanaan) hukuman mereka disaksikan

oleh sekurnpulan orang-orang yang beiman. " (Qs. An-Nuur [24]:

21.

Qatadah berkata, "Maksudnya, sekelompok dari kaum

muslimin."
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Sekelompok ulama lainnya mengatakan: Yang dimaksud

dengan " tha'ifah " dalam ayat di atas adalah empat orang atau

lebih. Hal itu sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari Al-
Laits bin Sa'd.

Sekelompok ulama lainnya mengatakan: Tha'ifah yang

dimaksud dalam ayat di atas adalah lima orang atau lebih. Hal

tersebut sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari Rabi'ah

bin Abi Abdirrahman.

Sekelompok ulama lainnya mengatakan: Tha'ifah yang

dimaksud dalam ayat di atas adalah sepuluh orang. Hal ini
sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari Hasan Al
Bashri, bahwa ia berkata, " Tha'ifah ifu sepuluh orang."

Abu Muhammad berkata' Ketika mereka berbeda

pendapat tentang berapa orangkah yang dimaksud dari kata

tha'ifah -sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas, maka

kita wajib mengkaji apa yang mereka perselisihkan, dan nyatanya

kami dapati bahwa semua atsar yang mereka kemukakan di atas

tidak dapat dijadikan hujjah, kecuali perkataan Mujahid dan Ibnu

Abbas, yaitu yang menyatakan bahwa tha'ifah yang dimaksud di

dalam ayat di atas adalah satu orang atau lebih. Pendapat inilah
yang kami dapati sebagai pendapat yang ditopang oleh dalil Al

Qur'an, ijma'dan makna bahasa.

Adapun dalil Al Qur'an, itu karena Allah S berfirman'
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@ 6L+5r
"Dan kalau ada dua dari mereka yang beiman ifu

berperang, hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi

kalau yang safu melanggar perjanjian terhadap yang lain,

hendaHah yang melanggar perjanjian ifu kamu perangi sampai

suntt kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut,

damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah

kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang

yang berlaku adil."(Qs. Al Hujuraat 149\ 9),.

Dalam ayat ini, Allah memberikan penjelasan dengan

redaksi yang sangat jelas, bahwa yang dimaksud dengan dua

golongan (tha'ifah)yang bertikai di dalam ayat ini adalah dua orang

atau lebih. Hal itu ditujukan oleh firman-Nya di awal ayat, yaitu

kata: ffii "berperang."Juga, difujukan oleh difirman-Nya setelah

iu, ;sf.ii:F qtLL.:l2Lr- "*u, tetapi kalau yang satu melanggar

perjanjian terhadap yang lain," (Qs. Al Hujuraat l49l:91

Serta ditunjukkan oleh firman Allah dalam ayat lainnya:

@ -ir$ {.ti A Vii|KA ,fiWe "sebab itu, damail<antah

sG)I og

" j ffi,r;*i: ,*,li't;S {i',i(,F t11t-;L.i;.
b

U'K\ l,t-W;t; ;-av6 ir# 316 by
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(perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu, dan takutlah

terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat, "(Qs. Al Hujuraat

[49]: 10).

Dalillainnya adalah firman Allah:

@6gi@C;ri:(il)
u... Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka

disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beiman. "(Qs. An-

Nuur [24]: 2).

Di dalam ayat ini, kita dapat mengetahui dengan sangat

yakin bahwa, seandainya Allah menghendaki jumlah tertentu dari

kata tha'ifahyang disebutkan dalam ayat di atas, tentu Allah akan

menjelaskan dan menyebutkannya kepada kita. Allah tidak akan

membiarkan kita menebak-nebak secara serampangan hanya

berdasarkan asumsi dan dugaan semu belaka. Allah tidak mungkin

melakukan hal itu. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

2222. Masalah: Definisi menuduh berzina atau qadzaf.

Allah S berfirman,

'16;3

//e)liltl!'?.?,
9u,*alJt bg_dJb

t j-Crt $,56fi71 ;'^+ ? W {J:i E'" -i

yx.L'tul?

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-

baik herbuat zina), dan mereka tidak mendatangkan empat orang
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saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali

dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-

lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik." (Qs. An-

Nuur [24]: 4).

Abu Muhammad berkata, Di dalam ayat tersebut

terdapat banyak hukum yang wajib untuk diketahui, diyakini dan

diamalkan dengan memohon pertolongan Allah agar bisa

melaksanakannya.

Di antara hukum-hukum tersebut adalah:

Pertama, mengetahui apa yang dimaksud dengan,

"menuduh berzina" yang bisa berkonsekuensi mendatangkan

berbagai ketentuan yang disebutkan dalam ayat di atas; yaifu

berupa hukuman dera bagi penuduh, tidak diterimanya kesaksian

penuduh, dan penuh dihukumi sebagai orang yang fasik.

Kedua, menuduh berzina termasuk dosa besar.

Ketiga, siapa saja wanita baik-baik yang apabila mereka

dituduh berbuat zina kemudian tidak terbukti, maka ketentuan

dalam ayat di atas berlaku terhadap sang penuduh; yaitu berupa

hukuman dera bagi penuduh, tidak diterima kesaksian penuduh,

penuduh dihukumi sebagai orang fasik.

Keempat, jumlah deraan dalam hukuman had yang

dijatuhkan dan bagaimana karakteristiknya.

Kelima, siapa saja orang-orang yang diperintahkan unhrk

didera? Kapan terlarang menerima kesaksian mereka? Dan dalam

hal apa terlarang menerima kesaksian mereka.
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Keenam, menghukumi mereka sebagai orang yang fasik.

Ketujuh, apa saja yang bisa digugurkan dari ketenhran di

atas dengan bertobat, dan bagaimana cara bertobatnya.

Kami akan membahas semua itu dengan dalil-dalil yang

jelas, baik dari Al Qur'an maupun Sunnahyang shahih. Tidak ada

daya dan kekuatan melainkan dari Allah semata.

2223. Masalah' Apa yang dimaksud dengan 'menuduh

berzina'?

Abu Muhammad berkata: Di dalam ayat di atas, Allah

menyebutkan perbuatan ini dengan istilah "menuduh," sehingga

dapat dinyatakan secara sah, bahwa qadzaf dan menuduh berzina

itu merupakan dua istilah unfuk sah-r hal yang sama.

Hal tersebut berdasarkan riwayat yang disampaikan kepada

kami oleh Abdullah bin Rabi', Muhammad bin Mu'awiyah

menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan

kepada kami, Ishaq bin Ibrahim bin Rahwaih menceritakan kepada

kami, Abul A'la yaitu hnu Abdil A'la As-Silmi menceritakan

kepada kami, ia berkata: Hisyam bin Hasan pemah ditanya

tentang seorang pria yang menuduh isterinya berzina. [-alu Hisyam

pun menceritakan dari Muhammad bin Sirin, ia berkata: Aku

bertanya kepada Anas bin Malik tentang hal itu, dan menurutku

Anas adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang hal itu.

Anas kemudian berkata, "Hilal bin Uma5ryah pemah

menuduh isterinya berzina dengan Syarik bin Sahma', yaitu
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saudara Al Barra' bin Malik. Hilal-lah orang pertama yang

melakukan /i'an. Rasulullah,ffi kemudian melakukart li'an di antara

keduanya (Hilal bin Umayyah dan isterinya). Setelah itu,

Rasulullah,$ bersabda kepada para sahabat, 
^t 

criQ 09 ,i't:#.|

;i&( $ii'Wi o,,'criv ttls ,4il,j{t Ju,6l * c#lt'F ,:#l
i[;,:, ,Ht *.L * #u,' 'p"*uirin obh katian semua

permasalahan ini; jika perempuan itu melahirkan bayi berkulit

putih dan kedua matanya rusak (karena banyak air mata atau

terlalu merah), maka itu adalah putera Hilal bin Umayyah. Namun

jika ia melahirkan bayi yang cekung matanln, rambuttya ikal, dan

kedua betisnya kecil, maka itu adalah putera Syarik bin Sahma' ."

Anas melanjutkan, "Lalu aku diberitahukan bahwa

perempuan tersebut melahirkan anak yang matanya cekung,

rambutnya ikal, dan kedua betisnya kecil."

AMullah bin Rabi' menceritakan kepada kami; Muhammad

bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin

Sirin, dari Anas bin Malik, ia berkata, u Li'an yang pertama kali

terjadi di dalam Islam adalah ketika Hilal bin Uma5yah menuduh

ishinya berzina dengan Syarik bin Sahma'. Lalu, Hilal menghadap

Nabi $ dan memberitahukan hal itu. Nabi $ kemudian bersabda

kepada Hilal, !l*AY 6t: ,ir1"\kr('e^pat orang saksi. Jika

tidak, hukuman had di punggungmLr'."

Setelah itu, Anas menyebutkan hadits tentang li'an.
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Abu Muhammad berkata, Inilah Anas bin Malik, sosok

yang bisa diiadikan hujjah dalam bidang bahasa dan periwayatan

dalil-dalil agama. Ia menyebut "menuduh berzina" dengan istilah

qadzaf, dan tidak ada seorang pun dari pakar bahasa maupun ahli

agama yang menentangnya.

Demikian pula, tidak ada perbedaan pendapat dari seorang

pun di antara umat Islam, bahwa tuduhan yang disebutkan dalam

ayat di atas, yang mewajibkan adanya hukuman dera, penetapan

status fasik, dan tidak diterimanya kesaksian sang penuduh, adalah

fuduhan berzina antara lak-laki dan perempuan.

Selanjutnya para ulama berbeda pendapat tentang

melontarkan tuduhan tetapi selain zina, apakah fuduhan ini

mewajibkan adanya hukuman .badataukah tidak?

Sekelompok ulama mengatakan: Tidak ada hukuman had

pada selain tuduhan berzina. Jadi, tidak ada hukuman had untuk

selain tuduhan zina; baik tuduhan ifu berupa fuduhan menafikan

nasab ayah ataupun kakek, tuduhan melakukan homoseksual,

tuduhan melakukan pelacuran, tuduhan seorang pria menggauli

seorang wanita pada anusnya, fuduhan menggauli binatang,

fuduhan bahwa seorang wanita digauli pada anusnya, tuduhan

seorang wanita berhubungan badan dengan binatang, tuduhan

kafir, tuduhan minum khamer, atau tuduhan lainnya. Pendapat ini

merupakan pendapat para ulama madzhab kami.

Namun ada orang-orang yang mengatakan wajibnya

hukuman dera bagi seseorang yang melakukan tuduhan pada

sebagian dari apa yang telah kami sebutkan tadi, dan kami akan

menjelaskan permasalahan ini, jika Allah menghendaki. Kami juga
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akan menjelaskan mana yang benar dalam permasalahan ini, insya

Allah. -Hanya kepada Allah kami memohon pertolongan.-

2224. Masalah: Menafikan Nasab.

Abu Muhammad berkata' Para ulama berbeda

pendapat tentang seseorang yang menafikan orang lain dari

nasabnya.

Sekelompok ulama mengatakan: Ada hukuman had atas

perbuatan tersebut.

Namun sekelompok ulama lainnya mengatakan: Tidak ada

hukuman had atas perbuatan ifu.

Sekelompok ulama yang mengatakan, bahwa ada hukuman

had atas perbuatan tersebut, maka hal itu sebagaimana lnng
dikatakan oleh hnu Mas'ud: "Tidak ada hukuman had kecuali

terhadap dua orang: (Pertama), orang yang melontarkan tuduhan

zina kepada wanita yang memelihara diri dari perbuatan zina, atau

(kedua), orang yang menaftkan orang lain dari ayahnya, meskipun

ibu dari orang lain itu adalah budak perempuan."

Sementara Asy-Sya'bi meriwayatkan tentang seseorang

yang menafikan orang lain dari leluhumya.

AsySya'bi berkata, "Tidak ada hukuman had atasnya,

kecuali jika ia menafikan orang lain itu dari alnhnya."
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Namun dari Asy-Sya'bi -juga- dan Al Hasan juga

meriwayatkan; keduanya sama-sama mengatakan, bahwa orang itu

harus dijatuhi hukuman .6ad.

Sedangkan dari hrahim An-Nakha'i, meriwayatkan, bahwa

ia berkata, "Siapa saja yang menafikan orang lain dari ayahnya;

siapapun ayahnya itu, maka dia harus dijatuhi hukuman had. Dart

siapa saja yang mengatakan kepada seseorang dari Bani Tamim:

'Engkau bukan bagian dari mereka', padahal ia bagian dari

mereka, atau mengatakan kepada seseorang dari Bani Bakr,
,Engkau bukan bagian dari mereka,' padahal ia merupakan bagian

dari mereka, maka dia harus di;atuhi hukuman had-"

Diriwayatkan dari hrahim An-Nakha'i tentang seorang pria

yang menafikan (nasab) orang lain dari ayahnya, dimana pria

tersebut berkata kepadanln, "Engkau bukanlah milik ayahmu."

Sedangkan ibu dari orang lain itu adalah perempuan Nashrani atau

hamba sahaya. Terkait hal ini, Ibrahim berkata, "Pria tersebut

tidak didera."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Auurrazzaq; lbnu

Juraij menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar

Hafsh bin Umar bin Rabi' berkata: "Pemah terjadi saling gugat

antara ayahku dengan seorang Yahudi terkait syufah.lalu ayahku

berkata kepada Yahudi tersebut, 'Wahai yahudi putera yahudi'.

Yahudi tersebut menyahut, 'Ya, memang demikian adanya. Demi

Allah, aku adalah seorang Yahudi putera Yahudi. Karena banyak

orang yang tidak kenal ayahnya. Maka, pengurus tanah menulis

surat kepada Umar bin Abdul Aziz yang saat itu menjadi gubemur

Madinah guna melaporkan hal tersebut. [-alu Umar bin Abdul Aziz
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menulis surat balasan yang berisi: 'Jika yahudi -yang kepadanya

perkataan ifu diarahkan- diketahui siapa nama ayahnya, maka

hukuman .6aduntuk Yahudi adalah menderanya delapan puluh kali
cambukan'."

Diriwayatkan dari hnu Juraij, ia berkata: hnu Syihab (Az-

Zuhri) pemah ditanya tentang seorang pria yang kepadanya

dikatakan: "Wahai anak budak," padahal ayahnya bukanlah budak.

Ibnu Syihab Az-Zuhri kemudian menjawab, "Menurut kami, ia
(orang yang mengucapkan perkataan tersebut) harus didera

sebagai hukuman had-"

Sementara sekelompok ulama yang meriwayatkan, bahwa

tidak ada hukuman had dalam permasalahan tersebut. Hal ifu
sebagaimana diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan

Abdurrazaq; dari Ibrahim bin Muhammad, dari Ishaq bin AMillah,
dari Makhul, bahwa Muadz bin Jabal dan Abdullah bin Amr bin Al
Ash sama-sama mengatakan: "Tidak ada hukuman had kecuali

pada perkataan yang tidak memiliki makna lain, dan hanya

memiliki satu makna pasti."

Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, "Apabila

hukuman had terl<ait dengan kemungkinan atau yang boleh saja

terjadi, maka hukuman had tersebut teranulir."

Diriwayatkan dari hnu Abbas tentang seseorang yang

berkata kepada orang lain, "Wahai Nibti?;" bahwa tidak ada

hukuman had atas orang yang mengatakan demikian.

Diriwayatkan dari Atha' bin Abi Rabah, bahwa ia pemah

ditanya tentang seorang pria yang pemah berkata kepada orang
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lain, "Wahai Nibti," atau "Wahai budak Bani Fulan," namun Atha'

tidak menilai adanya sangsi apapun terkait dengan ucapan iht.

Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, bahwa ia pernah ditanya

tentang seseorang yang berkata kepada keturunan Umar: "Wahai

Nibti," namun Asy-Sya'bi tidak menilai adanya sangsi apapun

terkait dengan ucapan ini. AsySya'bi menjelaskan, "Karena tiap-

tiap kita adalah Nibti." Pendapat inilah yang dikatakan oleh para

ulama madzhab kami.

Abu Muhammad berkata, Ketika mereka berbeda

pendapat terkait dengan wajib atau tidaknya hukuman had dalam

kasus di atas, sebagaimana yang telah kami kemukakan

sebelumnya, maka kita wajib menggali permasalahan tersebut

unhrk mengetahui pendapat manakah yang benar, kemudian

rnengikuti kebenaran tersebut.

Dan nyatanya kami dapati, bahwa perkataan Az-Z'Jhn

tentang seseorang yang menafikan orang lain dari ayahnya, atau

dari nasabnya, sebagaimana yang telah kami nukil dari Az-Zuhri

pada uraian sebelumnya, bahwa sunah yang berlaku di dalam

kiAbullah dan Sunnah Rasul-Nya bagi orang yang menafikan

nasab itu adalah ia harus mendatangkan empat orang saksi, maka

terkait hal ini kami menskaii; apakah yang dikemukakan oleh Az-

Zuhri ini terdapat di dalam kitabullah atau tidak?

Temyata kami pun tidak mendapati pendapat tersebut,

yang kami dapati hanya pendapat yang menyatakan adanya

hukuman had dan wajibnya empat orang saksi bagi orang yang

menuduh wanita baik-baik berzina. Kami juga hanya mendapati,
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bahwa orang yang menafikan orang lain dari nasabnya ini tidak
berarti bahwa ia menuduh wanita baik-baik itu berzina.

Dalam permasalahan ini, meskipun Az-Zuhn menurut
pendapat kami adalah seorang Imam yang mulia, narnun ia

hanyalah manusia biasa yang mungkin saja melakukan kekeliruan,

sebagaimana yang dilakukan orang lain, dan mungkin juga

melakukan halyang benar atau yang salah.

Oleh karena itu, jusbrr kami mendapati nash N Qur'an
menyebutkan pendapat yang berbeda dengan apa yang dikatakan

lz-Zrhri, karena hal tersebut menggugurkan hukuman had dari
orang yang menuduh zina wanita baik-baik ketika seseorang

berkata kepada anak hamba saha5n perempuan atau anak wanita
kafir, "Wahai anak perempuan pezina-" Di lain pihak, Az-Zrhri
meunjibkan hukuman had, padahal Al Qur'an sendiri tidak
manrajibkan demikian ketika seseorang berkata kepada orang lain,

"Engkau bukan milik ayahmu."

Dengan demikian, maka gugurlah argumentasi mereka

secara keseluruhan.

Jika mereka mengatakan, bahwa orang yang menafikan

nasab ihr sama dengan orang yang menuduh berzina, maka kami

katakan tidak demikian. Orang yang menafikan nasab itu tidak
sarna dengan orang yang menuduh berzina- Karena ia tidak

menuduh seorang pun. Mungkin saja seseorang menafikan orang

lain dari nasabnya, karena orang lain tersebut anak angkat

misalnya, atau berasal dari kelompok lain tetapi tetap merupakan

anak sah dari pemikahan yang sah. Ini karena bangsa Arab biasa

melalarkan hal ini.
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. Jadi, dalam penafian nasab ini tidak ada unsur menuduh

berzina sama sekali. Dan penafian nasab ini mungkin saja terjadi,

misalnya karena orang yang menafikan nasab itu hendak

menjelaskan adanya unsur pemaksaan hubungan badan terhadap

ibu orang yang nasabnya dinafikan, dan bahwa ibunya itu hamil

dalam kondisi dirinya tidak mungkin melakukan perzinaan;

misalnya seorang wanita sedang tidur kemudian digauli, atau

mabuk, atau pingsan, atau juga idiot.

Dengan demikian, maka terbantahlah pemyataan yang

menyebutkan, bahwa orang yang menafikan nasab ifu sama

dengan orang yang menuduh berzina.

Selanjutnya, kami mengkaji di dalam Sunnah apakah

mereka memiliki dasar terkait dengan pendapat mereka itu.

Temyata kami mendapati hadits yang dikabarkan kepada kami

oleh Ahmad bin Qasim:

Ayahku; yaitu Qasim bin Muhammad bin Qasim

menceritakan kepada kami, kakekku; yaitu Qasim bin Ashbagh

menceritakan kepada kami, hnu Wadhdhah menceritakan kepada

kami, Sahnun menceritakan kepada kami, hnu Wahb

menceritakan kepada kami, Haiwah bin Syuraih mengabarkan

kepadaku, dari Salim bin Ghailan, dari Yahya bin Sa'id Al Anshari,

dari Sulaiman bin Yasar, dari salah seorang sahabat Nabi, bahwa

Rasulullah mendera seorang pria karena pria tersebut memanggil

orang lain dengan perkataan: "Wahai anak orang gila."
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Abu Muhammad berkata, Kami kemudian mengkaji

hadits tersebut dan kami dapati bahwa hadits tersebut tidak bisa

dijadikan argumentasi mereka lantaran beberapa alasan:

Pertama, hadits tersebut merupakan hadits murcal, dimana

hadits mursal tidaklah dapat dijadikan hujjah.

Kedua, hadits tersebut bersumber dari hadits Salim bin

Ghailan At-Tajibi; seorang periwayat yang tdak diketahui

keadaannya dan tidak mendapatkan rekomendasi dari siapapun

terkait dengan keadilan atau keshalihannya.

Ketiga, seandain5n hadits tersebut shahih, tetap saja hadits

tersebut tidak bisa menjadi hujjah bagi mereka, karena di dalam

hadits tersebut tidak disebutkan, bahwa Rasulullah mendera pria

tersebut sebagai hukuman had. Yarrg disebutkan di dalam hadits

tersebut hanyalah Rasulullah mendera pria itu. Dan ifu pun tanpa

ada embel-embel sebagai hulnrman ^6ad

Dengan demikian, maka hadits tersebut tdak boleh

dijadikan dalil, bahwa png dimaksud adalah beliau mendera pria

itu sebagai hukuman iad

Terkait hal ini, kami tidak mengingkari adanln hukuman

dera bagi orang yang memaki seorang muslim, karena orang lrang

melakukan atau menjafuhkan hukuman ini adalah orang !,ang

sedang mengingkari sebuah kemungkaran dengan kekratan

tangannya.

Dengan demikian, maka tertantahkanlah klaim bahwa

hadits tersebut merupakan hujiah bagi mereka, bahkan jushr

merupakan dalil yang menyrdutkan mereka.
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Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Yunus bin Abdil

A'la; seorang perawi yang notebene lebih kuat hafalannya

daripada Sahnun dan lebih luas pengetahuan haditsnya. Namun

demikian, Yunus bin Abdul A'la tidak menyampaikan sanad hadits

tersebut kepada Rasulullah (tidak meriwayatkannya secara marfu\.

Hal tersebut sebagaimana yang dikabarkan kepada kami oleh

Abdullah bin Rabi'; Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan

kepada kami, Ahmad bin Syr'aib menceritakan kepada kami,

Yunus bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, hnu Haiwah bin Syrraih

mengabarkan kepadaku, dari Salim bin Ghailan At-Tujibi, dari

Yahya bin Sa'id, dari Sulaiman bin Yasar, ia berkata: "Salah

seorang sahabat Rasulullah,S mendera seorang pria yang

memanggil orang lain dengan mengatakan, 'Wahai anak orang

gila'."

Abu Muhammad berkatar Hadits riwayat Yunus bin

Abdul A'la ini juga seperti hadits sebelumnya, sehingga tanggapan

yang diperuntukkan ini pun sama dengan tanggapan yang

diberikan bagi hadits sebelumnya. Sebab, di dalam hadits ini pun

tidak dinyatakan, bahwa sahabat Rasulullah tersebut menderanya

sebagai hukuman had

Sementara hukuman had ndak boleh dilaksanakan hanya

berdasarkan asumsi fiktif belaka. Lebih dari itu, penambahan pada

hadits merupakan sebuah kebohongan, dan penyampaian

hukuman had sampai delapan puluh kali deraan itu merupakan
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sebuah kebohongan, tanpa diragukan lag. Kebohongan ini
bersumber dari pihak-pihak yang memastikan demihan.

Walhasil, maka tertantahkanlah argumentasi mereka

dengan hadits tersebut secara keseluruhan-

Selanjutnya, kami pun mengkaji permasalahan tersebut dan

kami dapati bahwa Allah telah manrajibkan hukuman had terlait
dengan kasus tuduhan berzina, dan ifu pula gnng dinlptakan di
dalam Sunnah yang shahih. Bahkan ini pula lnng menjadi ijma'.
Dengan demikian, maka hal inilah yang menjadi kebenaran lnng
tidak diragukan lagi.

Kami juga mendapati bahwa Rasulullah $ bersaMa:

"€')tHi3 &t?it Et;i',
)zC

€'G; oL

t.zz o )o1 .

{r PStJe

qlc ;i !,:L :i:i {,V;tx fi ;,1 3,3L i,\i
t,
(r"

" SaungguhnSa danh, harta, kehormabn dan kulit kalhn
ifu haram abs kalian."

Allah & j,rgu berfirman:

6AF1

"Itulah hukum-hukun Allah, mala janganlah l<amu

melanggamja. Banngskpa Wng melangar hukum-huliln Allah,
mereka ifulah orang-orang 5mng zhalim. "(Qs. Al Baqarah 121:2291
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Allah & jr.rgu berfirman'

6- f - i -U-1'n( OyVf,* SS

"(Tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena

sesungguhnya Allah tidak men5rukai orang-orang yang melampaui

batas. "(Qs. Al Baqarah [2]: 190).

Allah mengharamkan terjadinya pelanggaran, yang mana

memukul kulit dan tubuh tanpa ada alasan yang membenarkannya

termasuk pelanggaran. Allah juga mengharamkan sikap

melampaui batasan-batasan yang telah Dia tetapkan, dimana

menetapkan hukuman had bagi seseorang tanpa adanya dalil

merupakan tindakan yang melampaui batas-batas Allah. -Hanya

kepada Allah kami memohon taufik.-

2225- Masalah: Menuduh berzina wanita beriman itu

termasuk dosa besar, dan perbuatan seseorang yang membuka

peluang orang lain unfuk mencela kedua orangfuanya juga

termasuk dosa besar."

Abu Muhammad berkata' Allah & berfirman'

,r3 iA'bhi \1 'r,1?\!,y;i ;;\

@Fs
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'Jika kamu menjauhi dosa4osa besar dianbn dosadosa

yang dilanng kamu mengerjakannya, nisa5n l<ami hapus

kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kn il, dan Kami
masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga). " (Qs. An-Nisaa'

[4]: 31).

Allah & j,rgu berfirman:

"ilj.,*Cri;j ;,-;itj i*j6s*3j|
< ,.7or J..,

"Dan (bagi) orang-orang yang menjauhi dwdosa baar
dan perbuakn-perbuatan keji, dan apabila mereka manh mereka

memberi maaf. " (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 37).

Juga seperti halnya yang diriwayatkan kepada kami melalui
jalur periwayatan Muslim; Harun bin Sa'id Al Aili menceritakan

kepada kami, hnu Wahb menceritakan kepada kami, Sulaiman bin

Bilal mengabarkan kepadaku, dari Tsaur bin Yazid, dari Abu Al
Ghaits, dari Abu Hurairah, dari Rasululluh #, beliau bemaMa,

,dt Jt1 k?, ,l5Au.
c^

U! iut
ziz o 1.lr al

,.\t J";:, U :Je,IyviiJt &t t+\
,;lr

)oz

,s{':

!"-ilt :JG t&i t,)
) ,o'-, t o ../ \

,pr ;;Jt) ;ut{
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?rAt J"LJJ cr;-)t /O /

? o.t

.?q"ilr lui;Uir

{.}t: '6:})

" Hindarilah fujuh perkara yang membinasakan."

Ditanyakan kepada beliau, "Ya Rasulullah, dpd saja ketujuh

perkara itu?" Beliau menjawab, " Yaifu menyekufukan Allah, sihir,

menghilangkan nyawa orang yang diharamkan Allah kecuali

dengan alasan yang dibenarkan syariat, memakan harta anak

yatim, memakan riba, melarikan diri dari mdan perang, dan

menuduh benina terhadap wanita baik-baik, yang tengahl lagi

beriman."

Allah & j,rg. berfirman'

e'il es6 ,lqii,;6ffio;ii-$i iy

@"#1t1i'lr-b-$fq1(
"saungguhnga oftng-orang yang menuduh wanita Wng

baikbaik, yang lengah lagi beriman (befruat zina), merela kena

la'nat di dunia dan akhint dan bagi merel<a azab yang besar. "(Qs.

An-Nuur I24l:23l,.

1. Yang dimaksud dengan wanita-wanita yang lengah ialah wanita-wanita
yang tidak pemah sekali juga teringat oleh mereka akan melakukan perbuatan
yang keji.

l-48 I - AlMuhana



Abu Muhammad berkata, Maka dapat dikatakan,

bahwa menuduh wanita beriman yang baik-baik dan bebas dari

hal-hal tercela adalah dosa besar yang bisa mendatangkan laknat di

dunia dan di akhirat, juga siksa yang pedih di akhirat kelak.

Tuduhan berzina ini mencakup juga tuduhan berzina terhadap

hamba sahaya perempuan dan wanita merdeka tanpa ada

perbedaan sedikitpun. Karena Allah tidak mengeanalikan satu

perempuan mukmin atas perempuan mukmin lainn5a.

Sekarang yang tersisa untuk dibahas adalah, hukum

menuduh zina wanita kafir. Terkait hal ini, kami dapati bahwa

Allah S berfirman,

ij4;fii3,i{t7s;*?wt;i^E'#
"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita gang baik-

baik (berbuat zina), dan mereka tidak mendatangkan empt oftng
saksi, maka deralah mereka (yang menuduh ifu) delapan puluh l<ali

dera, dan kamu terima kesaksian mereka buat selama-

laman5n. Dan mereka ifulah onrlg-oftng yang fasik. " (Qs. An-

Nuur [24]: 4).

Firman Allah ini bersifat umum, sehingga mencakup

wanita kafir maupun beriman. Dengan demikian, orang yang

menuduh wanita kafir berzina dan tuduhannya itu tidak

terbukti, maka dia adalah orang yang fasik, kecuali jika dia

bertobat.
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Diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan
Muslim; Muhammad bin Abdul Walid bin Abdul Hamid
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja,far
menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada
kami, Ubaidullah bin Abu Bakar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Aku mendengar Anas bin Malik berkata,
"Rasulullah S menyebutkan beberapa dosa besar. Beliau juga

pernah ditanya tentang dosa-dosa besar. Lalu beliau menjawab,

g:t-J.t7r 9'&} ,rri3t P3 ,!ur'!'-Ai "yaitu menyekutukan

Allah, menghilangkan nyawa orang lain, dan durhaka kepada
orangfua."

Beliau kemudian bersabda, J"; : j.t31it ;||ki At

i:ltisri ':, :'l$'21--)'rjt *Maukah katian uO, U*,unukan

tentang dosa besar yang paling besar? Yaifu perkataan palsu,,,

atau beliau bersabda, " Kesaksian palsu."

Syu'bah berkata, "Aku memiliki dugaan yang kuat,
bahwa beliau bersabda: 'Kesaksian palsu'."

Diriwayatkan juga melalui jalur periwayatan Muslim;
umar bin Muhammad bin Bukair An-Naqid menceritakan
kepada kami, Isma'il bin Ulayyah menceritakan kepada kami,
dari Sa'id Al Jariri; Abdurrahman bin Abi Bakrah menceritakan
kepada kami, dari ayahnya, bahwa ia berkata, "Kami pernah

berada di dekat Rasulullah S, lalu beliau bersabda, 'nS\1 51

t i.u:S[t f, 'Maukah kalian aku beritahukan tentang'dosa

besar yang paling besar? Beliau mengatakan itu tiga kali.
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Kemudian bersabda, ,"t11'a'rq,: 3J4t lit'rtfri.,ilq 3rFlir

;:'j, ,S'p 31 'Yui* menyekutukan i*n, durhaka o"*r, kedua

orangfua, dan kesaksian palsu atau perkataan palsu'- Saat itu
Rasulullah $ duduk bersandar, kemudian beliau duduk tegak.

Beliau terus-menerus mengucapkan kalimat tersebut, hingga
kami berkata, 'Seandainya beliau mau diam'."

Abu Muhammad berkata, Keraguan periwayat
terkait redaksi yang digunakan Rasulullah dalam saManya itu,
yakni: "Kesaksian palsu," atau "ucapan palsu", keraguan ifu
tidak mengalihkan hukum apapun dari kedua hadits ini. Karena
redaksi manapun yang digunakan beliau, maknanya tetap
sama, dan tidak ada perbedaan sedikitpun- Sebab, setiap
perkataan yang dikemukakan seseorang dan bukan unfuk
mengisahkan sesuatu, maka itu adalah kesaksian- Demikian
pula sebaliknya, setiap kesaksian yang diberikan seseorang

adalah perkataan yang disampaikannya, sehingga perkataan ini
merupakan kesaksian, dan kesaksian ifu adalah perkataan.

Namun, kesaksian ini bukanlah kesaksian lnng sifatnya
akan dijadikan sebagai landasan hukum. Terkait hal ini,
Allah S berfirman,

@t6g;:11"ftfi1 6zu
"Kelak akan difuliskan mereka, dan mereka

akan dimintai pertanggung jawaban." (Qs. Az-Zukhruf t43l:
1e).
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Allah & j,rgu berfirman'

"#r34i>uiiu* o6

"Jika mereka mempersaksikan, maka ianganlah kamu

ikut pula menjadi saksi bersama mereka, " (Qs. Al An'aam [6]:

150).

Dengan demikian, kesaksian yang dimaksud di sini

adalah perkataan yang disampaikan, dan bukan kesaksian yang

diberikan di depan majlis hakim dengan sifat-sifat tertentu. -

Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dinyatakan

secara shahih, bahwa menuduh zina perempuan kafir yang

bebas dari perbuatan keji, itu termasuk perkataan palsu, tanpa

ada silang pendapat dari seorang ulamapun. Dan perkataan

atau kesaksian palsu termasuk dosa besar, sebagaimana yang

dijelaskan Rasulullah S dalam hadits di atas.

Selanjutnya, terkait seseorang dengan memprovokasi

orang lain agar mencela ayahnya, maka diriwayatkan kepada

kami melalui jalur periwayatan Muslim; Utaibah bin Sa'id

menceritakan kepada kami, Laits bin Sa'd menceritakan

kepada kami, dari Ibnu Al Hadi, dari Sa'd bin lbrahim bin

Abdirrahman bin Auf, dari Humaid bin Abdirrahman, dari

Abdullah bin Amr bin Al Ash, bahwa Rasulullah # bersabda,

*U.tt ,y'jt e ;.qit -Si ,y ot"sesunssuhnya dosa besar

besar adalah seseorang memaki kedua

Mendengar perkataan Rasulullah itu, para

yang paling

orangfuanya."
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sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mungkinkah seseorang

memaki kedua orangfuanya?" Beliau menjawab: U.1 
t *- ,7

tal ! t.i t)G a t., .-, I t.ifil "# 'i1i "'?Li-t ,'otii '*: A F j, " Tentu saja, yaitu

seseorang yang memaki ayah orang lain, sehingga orang lain
ifu balas memaki ayahnya, dan seseorang memaki ibu orang

lain, sehingga orang lain ifu balas memaki ibunya."

Dengan demikian, dapat dinyatakan secara shahih

bahwa makian yang disebutkan dalam hadits tersebut adalah

termasuk dosa besar, meskipun tidak termasuk fuduhan

berzina.

Abu Muhammad berkata, Sedangkan orang yang

menuduh orang lain sesuai dengan apa yang dilakukan orang

ifu, maka fuduhan itu bukanlah tuduhan zina, akan tetapi itu
adalah "menggunjing;" jika tuduhan itu dilakukan dibelakang

orang yang digunjingkan. Atau, merupakan "perkataan kasar;"
jika tuduhan itu dikatakan di depannya. Hal ini tidak sedikit

pun diperselisihkan para ulama. -Hanya kepada Allah kami

memohon taufik.-

2226- Masalah: Siapakah perempuan baik-baik yang

apabila mereka dituduh berbuat zina, kemudian fuduhan itu
tidak terbukti, maka Allah mewajibkan pemberlakukan

ketenfuannya dalam Al Qur'an terhadap pihak penuduh-
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Abu Muhammad berkata: Allah S berfirman,

i# // o)iil t l: ' 7?
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"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang

baik-baik fterbuat zina), dan mereka tidak mendatangkan

empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu)

delapan puluh kali dera, dan ianganlah kamu terima kesaksian

mereka buat selama'lamanya. Dan mereka itulah orang-orang

yang fasik. " (Qs. An-Nuur t24l: 4]..

Yang nampak secara zhahir dari firman Allah ini

menunjukkan, bahwa wanita baik-baik yang disebutkan dalam

firman Allah tersebut adalah kaum perempuan saja. Karena,

kata " Al Muhshanaat" ini merupakan bentuk plural bagi kaum

perempuan.

Oleh karena itu, sekelompok ulama yang menjadikan

qirys sebagai argumentasi mengajukan protes kepada kami

terkait permasalahan ini. Mereka mengatakan:

"Firman Allah tersebut hanya berkenaan dengan

pelaksanaan hukuman had atas orang yang menuduh berzina

terhadap "perempuan baik-baik." Lalu, dari mana kalian

mendapatkan keterangan, bahwa hukuman dera juga dilakukan

terhadap seseorang yang menuduh berzina terhadap 'seorang

pria," kemudian tuduhannya tidak terbukti? Apa yang kalian

lakukan ini tidak lain merupakan perbuatan yang sejatinya

I s4 
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adalah bentuk pengamalan qiyas. Padahal kalian adalah orang-
orang yang justru mengingkari qiyas."

Abu Muhammad berkata: Protes tersebut ditanggapi

oleh para ulama madzhab kami dengan beberapa tanggapan,

dan masing-masing tanggapan itu sejatinya sudah cukup

memadai untuk membatalkan, atau menganulir protes mereka

yang tidak valid. -Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.-

Salah satu dari sekian tanggapan itu adalah tanggapan

yang dikemukakan oleh salah seorang ulama madzhab kami

terdahulu, dimana ia mengatakan: "Firman Allah tersebut

memang menjelaskan tentang hukuman had bagi yang

menuduh berzina terhadap kaum perempuan saja. Namun

demikian, ijma' menyatakan secara shahih tentang adanya

hukuman had bagi seseorang yang menuduh berzina terhadap

seorang pria, kemudian tuduhannya itu tidak terbukti.

Sedangkan ijma'merupakan kebenaran, dan salah satu dasar

pegangan kami. Karena Allah telah mewajibkan kami untuk

mengikuti ijma', dan ijma' itu bukan berdasarkan ketetapan

Rasulullah $."
Tanggapan lainnya adalah tanggapan yang dikemukakan

oleh sejumlah ulama madzhab kami, dimana mereka

mengatakan, "Justru redaksi ayat di atas bersifat umum

sehingga mencakup kaum laki-laki dan kaum perempuan.

Karena yang dimaksud oleh Allah dari kata Al Muhshanaat itu
adalah jiwa-jiwa yang terpelihara atau baik-baik."
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Para ulama madzhab kami itu mengatakan, bahwa dalil

yang melandasi dan membenarkan pernyataan umum kami ini

adalah firman Allah dalam ayat yang lain, yaifu firman-Nya,

,L'ri'tr&;Sti
'Dan (diharamkan iuga kamu mengawini) wanita yang

bersuami...." (Qs. An-Nisaa' 141: 24],.

Mereka mengatakan: Seandainya kata Al Muhshanaat

hanya diperuntukkan bagi kaum perempuan saja, niscaya

firman Allah, "Mnan-nisaa', " tidak akan mengandung makna

apapun. Ini merupakan hal yang mustahil dilakukan oleh Allah.

Dengan demikian, dapat dinyatakan secara sah bahwa kata Al
Muhshanaalitu bisa digunakan untuk perempuan dan juga laki-

laki. Lalu Allah menjelaskan apa yang dimaksud dari kata .4/

Muhshanaat (pada ayat 24 surah An-Nisaa') itu dengan

mengatakan, "Mnan-nisaa'." Tapi Allah tidak menyebutkan

kata, " Mnartnisaa ' tersebut di dalam ayat yang berbicara

tentang tuduhan berzina (yaitu ayat 4 surah An-Nuur), sehingga

ayat ini masih bersifat global.

Mereka mengatakan, jika ada seseorang yang

mengatakan, bahwa kedudukan firman Allah: 141'u sama

dengan kedudukan firman Allah: @ 3, 4rt "Dan ada

(pula) tnng hitam pekat," (Qs. Fathir: 27l.- Serta sama

kedudukannya dengan firman Allah:'Ugf;* "sepuluh (hari)

yang sempurna," (Qs. Al Baqarah [2]: 196).
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Jika ada seseorang mengatakan demikian, maka kami

katakan kepadanya, bahwa firman Allah itu tidak boleh

dipahami sebagai pengulangan yang tidak ada manfaatnya,

kecuali berdasarkan pernyataan nash Al Qur'an atau Sunnah

atau ijma'. Sementara kalian tidak memiliki keterangan apapun

terkait klaim kalian tersebut, yang menyatakan, bahwa firman

Allah " Minan-nisas "' merupakan pengulangan yang tidak ada

manfaatnya.

Abu Muhammad berkata' Tanggapan yang kedua ini

merupakan tanggapan yang sangat baik. Sedangkan tanggapan

yang pertama; kami tidak menganutnya. Pasalnya, andai pun

shahih, maka ijma'menyatakan wajib menjatuhkan hukuman

had kepada orang yang menuduh berzina terhadap seorang

pria. Akan tetapi ayat (tentang hukuman qadzaf itu tidak bisa

menjadi argumentasi bagi pendapat kami yang mewajibkan

dijatuhkannya hukuman had terhadap orang yang menuduh

berzina terhadap hamba sahaya atau wanita kafir. Karena tidak

ada ijma'yang menyatakan demikian.

Terkait jawaban yang kami jadikan pegangan dan kami

pastikan keabsahannya adalah, jawaban yang menyebutkan

bahwa yang dimaksud dengan firman Allah W, giilfit'r;,j-ti5

ii?'rX3,,:6U i? " Dan ora ng-o ra ng yan g m en u duh wa ni ta-wan i ta

yang baik-baik (berbuat zina), dan mereka tidak mendatangkan

empat orang saksi," (Qs. An-Nuur t24l: 4) adalah: t'r:l:i
9ti:aL.ljlt (kemaluan yang terjaga).
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Alasan untuk pendapat kami itu adalah, karena empat
orang saksi yang disebutkan di atas; tidak ada perbedaan

pendapat dari seorang pun bahwa, kesaksian yang mereka
berikan itu adalah kesaksian yang menyatakan mereka melihat
kemaluan laki-laki berada di dalam kemaluan perempuan dalam

keadaan keluar masuk. Dan ijma'telah menyatakan, bahwa

kesaksian selain ini bukanlah kesaksian atas perzinaan, dan

orang yang memberikan kesaksian selain ini tidak bisa bebas

dari hukuman had.

Dengan demikian, dapat dinyatakan secara shahih

bahwa tuduhan yang dimaksud di dalam ayat tersebut adalah

tuduhan melihat kemaluan laki-laki yang berada di dalam
kemaluan perempuan, dan ifu saja maksudnya.

Dalil lainnya adalah yang diriwayatkan kepada kami dari
jalur periwayatan Muslim; Ishaq bin Ibrahim (maksudnya Ishaq

bin Rahwaih) menceritakan kepada kami, Abdurrazaq
menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada

kami, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, ia
berkata, "Aku tidak pernah melihat yang sangat identik dengan

kesalahan kecil daripada hadits yang disampaikan Abu
Hurairah, bahwa Nabi $ bersabda,
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" Sesungguhnya Allah telah menetapkan nasib anak cucu Adam

terkait perzinaan, dimana ia pasti menemukan nasibnya itu,

tidak mungkin tidak. Zina kedua mata adalah melihat, zina

lisan adalah berbicara, dan jiwa manusia boleh memiliki angan-

angan dan keinginan, namun kemaluanlah yang mewujudkan

terjadinya perzinaan atau tidak mewujudkannya."

Abu Muhammad berkata: Dalam hadits ini

Rasulullah tidak menetapkan zina kecuali untuk perzinaan yang

dilakukan dengan kemaluan saja, dan beliau membatalkan

perzinaan bagi anggota tubuh lainnya, hal ini beliau utarakan

dari awal sampai akhir, kecuali jika kemaluan mewujudkan

terjadinya perzinaan tersebut.

Berdasarkan hal itu, maka dapat dinyatakan secara

gamblang bahwa jiwa dan hati serta seluruh anggota tubuh

melakukan sebuah perzinaan kecuali kemaluan, maka tidak

terkena objek tuduhan berzina, dan tidak ada tuduhan zina

sama sekali (lantaran anggota tubuh selain kemaluan tersebut).

Dan bahwa tuduhan berzina itu hanya terkait dengan kemaluan

saja.

Apabila hal ini tidak diragukan sedikitpun, maka tidak
diragukan pula bahwa yang dimaksud dari firman Allah &'

{i? i|$)t'Ul? *A|6fi-tjg "Dan orans-orans vans

menuduh wanita-wanita yang baik-baik fterbuat zina), dan

mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, " (Qs. An-

Nuur 1241. 4) adalah kemaluan, dimana kemaluan inilah yang
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merupakan objek dari tuduhan perzinaan tersebut, karena

tuduhan zina itu hanya terkait dengan kemaluan saja.

Abu Muhammad berkata' Jika ada seseorang yang

mengatakan, bahwa lafazh dalam firman Allah di atas

berkedudukan sebagai na'f (sifat), sedangkan na't (sifat) tidak

bisa dipisahkan dari man 'uf (yang disifatinya).'

Jika ada yang mengatakan demikian, maka kami

katakan, bahwa pernyataan ini merupakan pernyataan yang

keliru. Karena pernyataan ini merupakan dakwaan tanpa dalil.

Pasalnya, Al Qur'an dan syair-syair bangsa Arab penuh

dengan hal seperti itu (menyebutkan na't tetapi tidak

menyebutkan man'ut), dan justru bertentangan dengan

pernyataan tadi. Allah @ berfirman:.r( ;li| |qA| 'Laki-

laki dan perempuan yang berpuasa, " (Qs. Al Ahzaab [33]: 35).

Allah & juga berfirman: il
"Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan (Allah dan

Rasul-Nya), baik laki-laki maupun perempuan, " (Qs. Al Hadiid

[57], 18).

Contoh-contoh seperti ini banyak sekali, dimana Allah

menyebutkan na'f (sifat), tanpa menyebutkan man'ut (yang

disifati).

Seorang penyair berkata, "Dan perempuan-perempuan

itu tidak memasang gading gajah di atas pergelangan tangan."
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Dalam syair ini, penyair menyebutkan nat namun tidak
menyebutkan man'ut (yang disifati). Kami juga tidak
mengetahui ada seorang pun pakar Nahwu yang melarang hal

ini. Hal ini sengaja kami sebutkan agar tidak ada seorang pun

yang mengaburkan permasalahan ini.

Selanjutnya, dapat dikatakan bahwa sanggahan mereka

itu berbalik kepada diri mereka sendiri, karena mereka

mengatakan, bahwa yang dimaksud oleh Allah dari firman-Nya

adalah wanita-wanita yang baik-baik.

Kesimpulannya, man'ut itu terkadang tidak disebutkan,

dan hanya na'l saja yang disebutkan. Tidak ada perbedaan

apakah Allah hanya menyebutkan lafazh Al Muhshanaat saja

dan membuang lafazh Al Furuj, sebagaimana pendapat kami,

atau menyebutkan lafazh Al Muhshanaat saja dan membuang

lafazh An-Msaa I sebagaimana pendapat mereka.

Dengan demikian, maka gugurlah sanggahan mereka

secara keseluruhan.

Adapun pendapat kami (yang telah disebutkan di atas),

kamilah yang menjadikannya sebagai acuan dalam memahami

ayat pertama dari dakwaan yang mereka sebutkan. Karena

pendapat kami itu diperkuat oleh nash dan ima', sebagaimana

yang telah kami sebutkan.

Sedangkan pendapat mereka yang menyebutkan, bahwa

yang dikehendaki Allah dari firman-Nya itu hanyalah kaum
perempuan saja; pendapat mereka itu tidak ditopang oleh

hujjah, baik berupa nash maupun ijma'. Karena mereka

mengkhusukan penakwilan mereka ini, dan menggugurkan
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hukuman had dari penuduh zina terhadap banyak perempuan,

seperti budak perempuan, perempuan kafir, orang yang masih

kecil, juga orang-orang gila. Sejatinya mereka baru saja

merusak dakwaan mereka sendiri, di samping dakwaannya itu
memang tidak didasari oleh dalil. -Hanya kepada Allah kami

memohon taufik.-

2227 . Masalah: Menuduh hamba sahaya; baik laki-

laki maupun perempuan berzina.

Abu Muhammad berkata, Para ulama berbeda

pendapat tentang seseorang yang menuduh budak laki-laki

maupun budak perempuan berzina.

Sekelompok ulama mengatakan, bahwa tidak ada

hukuman had alas orang itu, sebagaimana yang diriwayatkan

dari An-Nakha'i dan Asy-Sya'bi, bahwa keduanya sama-sama

mengatakan, "Orang yang menuduh ummul walad berzina

tidak boleh didera."

Diriwayatkan dari Hammad bin Abi Sulaiman, dia

berkata, "Apabila seseorang berkata kepada orang lain yang

beribu seorang budak atau wanita Nashrani, 'Engkau bukanlah

milik ayahmu', maka orang yang mengatakan demikian tidak

dijatuhi hukuman dera. Karena penegasan itu sebenarnya

ditujukan kepada ibunya. "

Diriwayatkan dari Ibnu Sirin, ia berkata, "Ubaidullah bin

Ziyad ingin mendera orang yang menuduh zina kepada ummul
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walad,, namun keinginannya itu
seorang pun."

Diriwayatkan dari Atha' ,

tidak ada hukuman had bagi
waladberzina.

tak mendapat dukungan dari

Al Hasan dan Az-Zuhri, bahwa

orang yang menuduh ummul

Ali berkata: Diantara pihak yang berpendapat tidak

ada hukuman atas orang yang menuduh budak; baik laki-laki

mapun perempuan berzina, adalah Abu Hanifah, Malik, Al
Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, Utsman Al Batti, Al Hasan bin

Huyy, Asy-Syafi'i, serta para sahabat mereka.

Namun sekelompok ulama lainnya mewajibkan hukuman

had pada kasus tersebut.

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarijj

menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan

kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami,

Abdurrazzaq menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari

A5ryub As-Sikhtiyani, dari Nafi' maula lbnu Umar, dia berkata,

"Salah satu dari sekian Amir ada yang bertanya kepada lbnu

umar tentang seorang pria yang menuduh ummul walad milik
orang lain berzina. Ibnu Umar berkata, 'Dia didera dengan

hukuman had, yang kecil'."

Diriwayatkan dari Hasan Al Bashri, dia berkata,
"Suami dapat melakukan li'an terhadap budak perempuannya.

Namun jika ia menuduh zina perernpuan itu -yang mana ia
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masih berstatus budak,- maka suami bisa didera, karena budak

perempuan tersebut adalah perempuannya. "

Abu Muhammad berkata' Pendapat inilah yang

dikemukakan oleh para ulama madzhab kami. Dan sanad yang

bersumber dari Ibnu Umar ini merupakan sanad yang paling

shahih untuk hadits ini.

Ketika mereka berselisih pendapat tentang

permasalahan tersebut, sebagaimana yang sudah kami

kemukakan di atas; maka kita wajib melakukan kajian terkait

argumentasi masing-masing kelompok, agar kita mengetahui

mana yang benar, dan kemudian mengikutinya. Maka, marilah

kita memohon pertolongan dan kelembutan Allah.

Selanjutnya, kami mengkaji pendapat yang

menyebutkan tidak adanya hukuman had atas orang yang

menuduh berzina terhadap hamba sahaya; baik perempuan

maupun laki-laki. Namun ternyata kami tidak mendapati

mereka memiliki argumentasi apapun yang bisa mereka jadikan

sandaran, kecuali riwayat yang disampaikan kepada kami dari
jalur periwayatan Al Bukhari:

Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id

Al Qaththan menceritakan kepada kami, dari Al Fudhail bin

Ghazwan, dari Ibnu Abi Na'm, dari Abu Hurairah, ia berkata,

"Aku mendengar Abul Qasim bersabda,
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'Siapa saja yang menuduh budaknya melakukan
perzinaan, padahal budaknya itu bebas dari apa yang
dituduhkannya, maka dia akan didera pada Hari Kiamat kelak,

kecuali jika budaknya itu memang seperti yang
dituduhkannya'."

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad
bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Suwaid bin Nashr

menceritakan kepada kami, Abdullah bin Mubarak

menceritakan kepada kami, dari Al Fudhail bin Ghazwan, dari
Abu Na'm, bahwa ia menceritakan kepada Al Fudail, bahwa

dirinya berkata, "Abu Al Qasim bersabda,

*'#.i |J(sqc-;.k'fu r$ u
i$ K'o'&tf vf yqt ?"i'".^;t

'Siapa saja yang menuduh O"rriru terhadap budaknya
yang bebas dari fuduhan tersebut, maka ia akan dijafuhi
hukuman had pada Hari Kiamat kelak, kecuali jika budaknya

ifu seperti yang difuduhkannya'."

Diriwayatkan dari Al Hasan dari Ibnu Umar, ia berkata,
"Siapa saja yang menuduh budaknya berzina, maka Allah
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memiliki hak untuk menjatuhkan hukuman had terhadap

punggungnya pada Hari Kiamat kelak. Jika Allah

menghendaki, Dia akan menghukumnya. Namun jika Allah

menghendaki lain, maka Dia akan mengampuninya."

Abu Muhammad berkata: boleh jadi mereka

meninggalkan ijma', atau mengatakan, bahwa tidak ada

kehormatan bagi hamba sahaya laki-laki maupun perempuan,

karena mereka seringkali melakukan perbuatan seperti ini.

Jika mereka mengklaim adanya ijmai maka hal yang

membantah atau mendustakan mereka itu adalah riwayat yang

disampaikan kepada kami dari Ibnu Umar melalui jalur

periwayatan yang paling shahih. Dan kami tidak mengetahui

pendapat mereka itu pernah diriwayatkan dari seorang pun

dari kalangan sahabat, kecuali riwayat yang sekarang ini tidak

kami ketahui kedudukannya di dalam dasar mazhab kami.

Diriwayatkan dari Abu Burdah, bahwa ia mempunyai

seorang anak perempuan dari wanita merdeka dan seorang

anak perempuan dari ummul walad atau hamba sahaya. Lalu

anak perempuan dari wanita merdeka itu menuduh berzina

terhadap anak perempuan dari hamba sahaya. Maka, Abu

Burdah pun memerdekakan ibu dari anak perempuannya yang

dituduh berzina itu, dan berkata kepada anak perempuannya

yang menuduh berzina, "Sekarang, tuduhlah saudarimu itu

berzina, jika engkau mampu melakukannya."

Diriwayatkan dari sekelompok tabi'in yang sudah kami

sebutkan di atas, bahwa mereka menyalahi pihak-pihak yang
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berseberangan dengan kami di dalam banyak pendapat

mereka.

Terkait riwayat dari Abu Burdah; maka riwayat tersebut

tidak bisa menjadi argumentasi bagi mereka, karena di dalam

riwayat tersebut tidak ada keterangan yang menyebutkan,

bahwa tidak ada hukuman had atas orang yang menuduh

berzina anak perempuan tersebut. Dan itu mungkin saja terjadi

karena hakim pada waktu itu berpendapat, bahwa tidak ada

hukuman had atas orang yang menuduh berzina kepada ummul
walad. Dengan alasan ini, maka terbantahkanlah argumentasi

mereka itu.

Sementara pernyataan mereka yang menyebutkan,

bahwa tidak ada kehormatan bagi hamba sahaya laki-laki

maupun hamba sahaya perempuan, maka itu merupakan

perkataan yang ..bodoh. Karena seorang mukmin memiliki

kehormatan yang agung. Betapa banyak hamba sahaya yang

kedudukannya lebih baik daripada seorang khalifah Quraisy di
sisi Allah. Allah S berfirman:

Gyg(:iW

iyfu4',#.'

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu
dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan

kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling

Gi K,si;*f'e
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kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di
antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa

diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi
Maha Mengenal. "(Qs. Al Hujuraat [49]: 13).

Selain itu, semua manusia itu ditinjau dari asal usulnya

merupakan anak cucu Adam dan istrinya, kemudian terjadi
pemberian keutamaan kepada sejumlah orang lantaran akhlak
dan agama mereka, dan bukan karena faktor kefurunan

maupun fisik mereka.

Terkait dengan hal itu Rasulullah $ bersabda:

' 
j-- ' "c- " kbt;1f' "rgJGL €iC: "tf .lt-it3 f

l.z z

?tr
" Sesungguhnya darah, harta, kehormatan dan kulit

kalian ifu haram bagi kalian."

Dalam hadits ini, Rasulullah menyamakan kehormatan
seorang merdeka dengan hamba sahaya, apalagi menurut
kalangan Hanafi yang mewajibkan adanya qishas atas orang

merdeka lantaran menganiaya hamba sahaya, dan atas wanita
merdeka yang menganiaya budak perempuan.

Dengan demikian, sebenarnya mereka sudah

menetapkan kehormatan hamba sahaya laki-laki maupun
hamba sahaya perempuan, tanpa ada perbedaan sedikit pun.
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Ali berkata: Pendapat mereka di dalam permasalahan

ini berbeda-beda.

Ada yang mengatakan, bahwa ketika seorang suami

berkata kepada istrinya, "Engkau berzina semasa masih kafir,"
atau "Engkau berzina semasa masih menjadi budak," maka

menurut Ibnu Syihab ia harus dijatuhi hukuman had sebanyak

80 kali deraan jika tidak mampu mendatangkan saksi atau

bukti atas tuduhannya itu.

Hal tersebut berdasarkan hadits yang diriwayatkan

kepada kami oleh Abdullah bin Rabi'; Ibnu Mufarrij

menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan

kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami,

Sahnun menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan

kepada kami, Yunus mengabarkan kepadaku, bahwa ia
bertanya kepada lbnu Syihab tentang seorang pria yang

menuduh istrinya berzina, dan pria tersebut berkata kepada

istrinya, "Engkau berzina semasa engkau masih menjadi budak

atau semasa masih menganut agama Nasrani?." Ibnu Syihab

kemudian berkata, "Jika pria tersebut tidak mampu

mendatangkan saksi atau bukti atas hal itu, maka ia didera 80

kali sebagai hukuman had."

Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah, Sufyan,

Malik, Al Auza'i dan para sahabat mereka. Sementara Asy-

Syafi'i dan para sahabatnya mengatakan, bahwa tidak ada

hukuman had atas pria tersebut.

Abu Hanifah dan para sahabatnya, juga Sufyan, Asy-

Syafi'i dan para sahabatnya mengatakan tentang seseorang
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yang berkata, "Engkau berzina semasa engkau kecil," atau

"Engkau berzina ketika dipaksa," maka tidak ada hukuman had

atas orang yang mengatakan perkataan tersebut.

Sementara menurut Imam Malik berpendapat, bahwa

orang tersebut harus dijatuhi hukuman had juga jika

mengatakan, "Engkau berzina ketika engkau dipaksa."

Abu Muhammad berkata: Sedangkan perkataan Abu

Hanifah dan para sahabatnya, itu jelas saling bertentangan satu

sama lain. Karena mereka mengatakan tidak ada hukuman had

atas orang yang menuduh budak perempuan, wanita kafir dan

wanita yang masih kecil berzina. Namun kemudian mereka

membedakan permasalahan ini, sehingga mereka menyatakan

harus menjatuhkan hukuman had kepada orang yang

mengatakan, "Engkau berzina ketika engkau masih berstatus

budak," namun mereka tidak mengatakan harus menjatuhkan

hukuman had kepada orang yang mengatakan, "Engkau

berzina ketika engkau masih kecil."

Jika mereka mengatakan, bahwa sang penuduh itu
menuduh perempuan tersebut berzina ketika dirinya sebagai

wanita merdeka dan sebagai muslimah, maka dikatakan kepada

mereka bahwa itu artinya orang itu menuduh perempuan

tersebut berzina ketika perempuan tersebut sudah baligh.

Jika mereka mengatakan, bahwa wanita yang dipaksa

berzina, maka ia bukanlah pezina, dan begitu pula dengan

wanita yang masih kecil, maka dikatakan kepada mereka:

"sekarang wajiblah menjatuhkan hukuman had kepada sang
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penuduh jika kebohongannya sudah diketahui secara

meyakinkan."

2228. Masalah: Tentang orang yang menuduh anak

kecil, orang gila, orang terpaksa, orang terkebiri, perempuan

yang rapat kemaluannya, perempuan yang kemaluannya ada

tanduknya (yakni tulang yang menghalangi masuknya zakar ke

dalam kemaluan), atau wanita yang masih perawan, atau pria
yang impoten berzina.

Abu Muhammad berkata' Abdullah bin Rabi'

menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada

kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Ibnu

Wadhdhah mengabarkan kepada kami, Sahnun menceritakan
kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Yazid bin
Iyadh Al-Laitsi mengabarkan kepadaku dari Hisyam, bahwa ia
berkomentar tentang seorang anak perempuan yang dituduh
berzina. Ia berkata, "Jika anak perempuan tersebut sudah

hampir haidh, atau pernah disentuh pria, maka orang yang

menuduhnya berzina harus didera sebagai hukuman had."

Malik berkata, "Jika wanita sebayanya telah sampai fase

digauli, maka orang yang menuduhnya berzina harus didera
sebagai hukuman had." Demikian pula harus didera pula orang
yang menuduh orang gila berzina.

Sementara Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan para sahabat

keduanya, serta Al Hasan bin Hayy mengatakan: Tidak ada
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hukuman had atas orang yang menuduh zina kepada anak kecil

maupun orang gila.

Ali berkata: Allah @ berfirman,

i-'1ti6f$ .#6fi.tjs-r:,1'6Ut?

ij-$i $ J{;V7S ; l+ ? W {;i ^t'#
'Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang

baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat

orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh ifu) delapan

puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka

buat selamalamanya. Dan mereka ltulah orang-orang yang

fasik. "(Qs. An-Nuur 1241:41.

Kami sudah katakan, bahwa kata Al lhshan (yang

merupakan asal kata Al Muhshanaat) dalam bahasa Arab

berarti pencegahan atau perlindungan. Maka dari itulah

benteng pelindung disebut Al Hishn. Ada ulama yang

mengatakan: Dar'un Hashinafun, artinya baju besi pelindung.

Dikatakan pula: Qad Ahshana Fulanun Malahu, artinya si fulan

menjaga dan melindungi hartanya. Allah S berfirman,

i:rj;jciYu;'H'jS;*
"Mereka tidak akan memerangi kamu dalam keadaan

bersafu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang

berbenteng," (Qs. Al Hasyr [59]: 14).
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Anak yang masih kecil terlindungi dari perbuatan zina

dengan perlindungan Allah, dan juga dengan pemeliharaan

keluarga mereka. Demikian pula dengan orang-orang gila.

Begitu pula dengan pria yang dikebiri, wanita yang rapat

kemaluannya, wanita yang bertanduk kemaluannya (maksudnya

ada tonjolan tulang di kemaluannya sehingga menghalangi

hubungan badan), dan pria yang impoten. Mereka semua

adalah orang-orang yang terlindungi dengan perintah menjaga

kesucian diri mereka. Sedangkan perawan dan orang yang

dipaksa; keduanya adalah orang yang terlindungi dengan

perintah memelihara kesucian diri juga. Jadi, mereka semua

termasuk ke dalam kategori Al Muhshanaal dengan menjaga

kemaluan dari perbuatan zina. Oleh karena itulah, orang yang

menuduh mereka berzina, kemudian tidak terbukti, harus

dijafuhi hukuman had. Apalagi menurut orang-orang yang

berpendapat, bahwa kemerdekaan adalah pemeliharaan dan

setiap wanita merdeka adalah wanita yang terlindungi.

Dengan demikian, perempuan kecil yang merdeka,

perempuan yang gila, perempuan yang rapat kemaluannya,

dan semua yang kami sebutkan di atas, mereka ifu adalah

orang-orang yang terlindung. Maka, menggugurkan hukuman

had dari orang yang menuduh mereka berzina merupakan

sebuah kekeliruan yang tidak samar lagi.

Kami tidak tahu mereka memiliki dalil lebih selain

mengatakan: Siapa saja yang menuduh zina orang-orang yang

telah kami sebutkan, kami yakini bahwa ia berdusta.
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Maka kami katakan: Kalian memang benar, dan

sekarang yang diwajibkan adalah menjatuhkan hukuman had

kepada sang penuduh, karena telah terbukti kebohongan

tuduhannya. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

Abu Muhammad berkata: ini merupakan perkara

yang sangat besar, namun seringkali dilalaikan oleh pihak-

pihak yang melalaikannya. Karena tuduhan berzina itu tidak

luput dari salah satu dari tiga kemungkinan, dan tidak ada

kemungkinan yang keempat.

Kemungkinan pertama, sang penuduh adalah orang

yang jujur atau benar, dan terbukti kebenarannya. Maka tidak

ada perbedaan pendapat, bahwa dia tidak boleh dijatuhi

hukuman.6ad.

Kemungkinan kedua, sang penuduh mungkin jujur dan

mungkin pula berbohong. Terkait orang seperti ini, ia harus

dijatuhi hukuman had, tanpa adanya perbedaan pendapat.

Karena kemungkinan dustanya lebih besar. Akan tetapi jika

terbukti ia jujur dan benar, maka ia tidak dijatuhi hukuman

had.

Kemungkinan ketiga, sang penuduh adalah seorang

pendusta dan kebohongannya dapat dibuktikan. Terkait orang

seperti ini, maka ia wajib dijatuhi hukuman had secata

meyakinkan. Karena orang yang diragukan kejujuran atau

kebohongannya saja harus diputuskan salah satu statusnya

(apakah benar atau berbohong). Jika ia ternyata jujur, maka

tidak boleh dilatuhi hukuman had, namun jika ia terbukti
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berbohong, maka harus dijatuhi hukuman had, karena tidak

ada kemungkinan selain daripada bohong atau jujur. Ini

merupakan permasalahan yang sangat jelas. -Segala puji bagi

Allah Tuhan semesta alam.-

2229. Masalah: Orang Kafir yang menuduh muslim

atau kafir berzina.

Abu Muhammad berkata' Pada

terdahulu kami sudah sebutkan wajibnya

hukuman had bagi siapa saja yang menuduh

berzina-

pembahasan

menjatuhkan

orang kafir

Akan tetapi apabila ada orang kafir menuduh seorang

muslim berzina, maka pada pembahasan yang lalu dalam kitab

kami ini pun telah dijelaskan, bahwa wajib memberlakukan

hukuman Islam terhadap orang kafir, berdasarkan kepada

firman Allah S:

"Dan hendaklah kamu memufuskan perkara di antara

mereka menurut apa yang difurunkan Allah," (Qs. Al

Maa'idah [5]: 49).

Allah & i,rgu berfirman:

X'i|i-q,h.{*,6;
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"Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan

supaya agama ifu semata-mata untuk Allah. " (Qs. Al Anfaal

[8]: 39).

Kami juga sudah menyatakan wajibnya membunuh kafir
yang memaki seorang muslim, karena dengan tindakan

tersebut berarti ia sudah melanggar perjanjian dan mencederai
jaminan perlindungan yang diberikan kepadanya, tindakan
tersebut sesuai dengan firman Allah &:

<,;it{'S;"i$\t L!,t{*
'Sampai mereka membayar jizyah dengan pafuh,

sedang mereka dalam keadaan funduk. " (Qs. At-Taubah [9]:
zel.

Dalam ayat ini, Allah mengharuskan unfuk membuat

mereka tunduk. Namun apabila mereka sudah keluar dari

ketundukan ini, maka tidak ada lagi jaminan perlindungan bagi

mereka. Dan apabila jaminan perlindungan sudah tidak ada

lagi bagi mereka, itu artinya membunuh dan merampas harta

mereka merupakan perbuatan yang dihalalkan.

Ketika mereka memaki seorang muslim, berarti mereka

sudah keluar dari batas-batas ketundukan tersebut, dan mereka
justru ingin menundukkan kaum Muslimin, sehingga tidak ada
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lagi jaminan keamanan bagi orang-orang yang melakukan

perbuatan tersebut dari mereka.

Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada

kami, Abdullah bin Nashr menceritakan kepada kami, Qasim
bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah

menceritakan kepada kami, Musa bin Mu'awiyah menceritakan

kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, Ishaq bin

Khalid menceritakan kepada kami, ia berkata, "Aku pernah

bertanya kepada Asy-Sya'bi tentang seorang perempuan

Yahudi yang menuduh berzina terhadap seorang muslim. Asy-

Sya'bi menjawab, 'Perempuan tersebut harus dilatuhi hukuman

had dengan didera'."

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada

Waki'; Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari

Thariq bin Abdirahman, ia berkata, "Aku menyaksikan Asy-

Sya'bi memukul seorang Nashrani yang menuduh berzina

terhadap seorang muslim. Asy-Sya'bi menderanya sebanyak 80
kali deraan."

Abu Muhammad berkata: Mengenai hukuman had
yang harus di;atuhkan kepada sang penuduh yang kafir itu, ifu
hukumnya wajib tanpa ada keraguan lagi. Karena itulah

ketentuan Allah yang berlaku atas setiap orang yang menuduh

berzina, dan tuduhannya tidak terbukti.

Namun, selain mendapat hukuman had, si kafir yang

melontarkan tuduhan itu wajib pula untuk dibunuh. Hal ini

sebagaimana yang sudah kami jelaskan tadi, karena ia telah
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melanggar jaminan perlindungan yang diberikan kepadanya.

Dalam hal ini, tidak ada perbedaan antara kafir laki-laki

ataupun kafir perempuan, dimana keduanya sama-sama wajib

dibunuh, kecuali jika keduanya masuk Islam, sehingga ia bisa

tidak dibunuh tetapi tetap dijatuhi hukuman .6ad.

Jika ada seseorang yang mengatakan: Mengapa kalian

tidak mengurungkan pembunuhan terhadap kaum perempuan

kafir yang menuduh berzina, dan tidak bisakah kalian tidak
membunuhnya? Sebab, Rasulullah $ sendiri melarang untuk

membunuh kaum perempuan. Selain ifu, perempuan tersebut

hanya melanggar jaminan perlindungan yang diberikan

kepadanya dengan memaki seorang muslim, dan itu berarti dia

telah kembali menjadi katir harbi. Sementara jika dia kembali

menjadi kafir harbi, maka tidak ada jaminan perlindungan

untuknya, namun tidak ada hal yang dapat diberlakukan

terhadapnya kecuali memperbudaknya.

Maka kami katakan: Hukum yang diperuntukkan bagi

kafir harbi, "Sebelum menjadi kafir dzimmi," itu berbeda

dengan hukum yang diperuntukkan baginya, "Setelah menjadi

kafir dzimmi namun kemudian menjadi kafir harbi lagi,'karena
melanggar jaminan perlindungan yang diberikan kepadanya.

Karena hukum yang diperuntukkan bagi mereka

sebelum menjadi kafir dzimmi hanya diperangi saja. Dan

apabila mereka berhasil dikalahkan, maka mereka boleh untuk
dilepaskan dengan secara cuma-cuma, atau dilepaskan dengan

tebusan, atau dibunuh, atau dipertahankan dengan pemberian
jaminan keamanan. Ini bagi kaum laki-laki, dan begitu juga
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yang berlaku untuk kaum perempuan, hanya saja ia tidak boleh

dibunuh.

Sedangkan setelah mereka melanggar jaminan

perlindungan sehingga mereka menjadi kalir harbi lagi, maka

tidak ada yang bisa diperuntukkan bagi mereka selain daripada

dibunuh atau masuk Islam. Hal tersebut berdasarkan firman

Allah &:

eljJr, C*+ )3. U # 'CK a[,

'F==!\46f,"H-,.
"Jika mereka merusak sumpah (ianji)nya sesudah

mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, maka

perangilah pemimpin-pemimpin ordng-orafig kafir ifu, " (Qs.

At-Taubah l9l 72!.

Di dalam ayat ini, Allah mewajibkan untuk memerangi

mereka setelah mereka melanggar sumpah, padahal mereka

sudah memberikannya, hingga mereka berhenti melakukan ini

dan itu. Tidak boleh mengkhususkan penghentian mereka ini

atas sebagian perbuatan mereka saja tanpa kondisi lainnya.

Artinya adalah, mereka harus total berhenti. Karena tidak ada

dalil yang menunjukkan atas pemilah-milahan itu.

Kami pun meyakini, bahwa jika mereka berhenti dari

kekufuran, berarti darah mereka sudah terlindungi. Namun

kami tidak memiliki nash yang menunjukkan, bahwa jika

mereka berhenti dari sebagian kebiasaan mereka, tanpa
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menghentikan kebiasaan yang lainnya, berarti mereka kembali

kepada status quo. Dan kami sudah meneliti hal ini pada

pembahasan Jihad di dalam kitab kami ini, tepatnya pada

beberapa poin yang ada di sana. Dan di sana dinyatakan

bahwa hukum bagi perempuan di dalam permasalahan tersebut

sama halnya dengan hukum baginya ketika ia melakukan suatu

yang bisa menghalalkan darahnya setelah mendapatkan
jaminan keamanan, seperti berzina setelah berstatus muhshan,

atau membunuh orang lain, dan juga melakukan tindakan

terlarang lainnya.

Sedangkan ketika seorang kafir menuduh kafir lainnya

berzina, maka tidak ada yang dijatuhkan kepada sang penuduh

selain hukuman had saja. Hal ini berdasarkan keumuman

firman Allah dalam Al Qur'an tentang seseorang yang

menuduh berzina.

Abu Muhammad berkata: Yang aneh adalah pihak-

pihak yang menyatakan, bahwa tidak ada hukuman .6ad atas

orang kafir yang berzina dengan seorang muslimah, atau tidak

ada hukuman had atas wanita kafir yang berzina dengan

seorang muslim, atau tidak ada hukuman had atas orang yang

meminum khamer. Namun tiba-tiba mereka mewajibkan

adanya hukuman had bagi orang kafir yang menuduh seorang

muslim atau muslimah berzina. Mengapa bisa demikian? Apa
yang menyebabkan munculnya perbedaan tersebut di kalangan

mereka?
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Jika mereka mengatakan, bahwa hukuman had dalam

kasus tuduhan berzina itu adalah hak seorang muslim, maka

kami pun katakan kepada mereka: Jika permasalahannya

seperti yang kalian katakan, maka katakanlah oleh kalian,

bahwa hukuman had atas seorang kafir ketika berzina dengan

seorang muslimah adalah hak bagi ayahnya si muslimah

tersebut, dan juga hak bagi suami serta ibu si muslimah

tersebut tanpa ada perbedaan sedikitpun.

Namun yang mengherankan adalah pihak-pihak yang

memotong tangan orang kafir ketika si kafir mencuri dari kafir
lainnya, namun mereka tidak menjatuhkan hukuman had
kepada seorang kafir ketika menuduh kafir lainnya berzina. Ini
merupakan keanehan yang tiada bandingannya.

Dalam hal ini, mereka telah menyalahi nash-nash Al

Qur'an, meninggalkan qirys yang mereka dengung-

dengungkan dan jadikan sebagai argumentasi. Karena mereka

membedakan antara hukum yang safu dengan yang lainnya,

namun di sisi lain mereka menganalogikan sebagiannya kepada

sebagian yang lain tanpa dalil yang jelas dalam semua itu. -

Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

2230. Masalah: Tentang seseorang yang berkata

kepada seorang perempuan, "Suamimu tidak mendapatimu

sebagai perawan."
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Abu Muhammad berkata: Para ulama berbeda

pendapat mengenai masalah ini.

Sekelompok dari mereka mengatakan, bahwa tidak ada

hukuman had dalam permasalahan itu, dan ucapan tersebut

bukanlah tuduhan berzina. Demikian pula ketika suami berkata

kepada perempuan yang dinikahinya, maka dengan ucapannya

itu sang suami tidak sedang melakukan li'an terhadap istrinya.

Namun sekelompok ulama lainnya mengatakan, bahwa

perkataan tersebut merupakan tuduhan berzina, sehingga

orang itu harus dijatuhi hukuman had, dan si suami tersebut

sedang melakukan li'an terhadap istrinya.

Abu Muhammad berkata: Pihak-pihak yang

menganggap ucapan tersebut sebagai tuduhan zina

berargumentasi dengan hadits yang dikabarkan kepada kami

oleh Ahmad bin Muhammad Ath-Thalmanaki, ia berkata: Ibnu

Mufarrij menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ayyub

menceritakan kepada kami, Ahmad bin Umar bin Abdil Khaliq

AlBazzar menceritakan kepada kami, Muhammad bin Manshur

Ath-Thusi menceritakan kepada kami, Ya'qub bin Ibrahim bin

Sa'd menceritakan kepada kami, Ayahku menceritakan kepada

kami dari Ibnu Ishaq, dia berkata: Thalhah juga menuturkan

dari Sa'id bin Jubair, dari lbnu Abbas, dia berkata, "Seorang

pria Anshar menikahi seorang wanita dari Bani Al Ajlan, lalu

menginap di sisinya satu malam. Keesokan harinya, ia tidak

menemukan istrinya itu sebagai perawan. Maka ia pun

mengadukan permasalahan tersebut kepada Nabi, lalu Nabi
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memanggil wanita itu. Wanita itu kemudian berkata, "Justru

aku ini perawan." Maka Nabi pun memerintahkan kepada

keduanya untuk saling melakukan li'an, dan pria itu pun

memberinya mahar.

At Bazzar berkata, "Sepengetahuan kami, hadits ini
hanya diriwayatkan melalui jalur periwayatan ini."

Ali mengatakan: Hadits ini bukan apa-apa (tidak

kuat), karena dua alasan:

Pertama, Ibnu Ishaq tidak terbukti mendengar hadits

tersebut dari Thalhah.

Kedua, Thalhah di sini tidak disebutkan nasabnya,

padahal dia -wallahu a'lan>adalah Thalhah bin Amr Al Maki,

sosok yang meriwayatkan dari para sahabat Ibnu Abbas, tapi

dikenal sebagai pendusta. Dan jika bukan Thalhah yang ini,

berarti Thalhah yang dimaksud adalah periwayat yang tidak

diketahui keadaannya, sehingga hadits tersebut tidak bisa

dijadikan sandaran.

Abu Muhammad berkata: Keperawanan bisa hilang

dengan selain persetubuhan dan perzinaan, misalnya karena

kecelakaan atau hal lainnya. Maka, manakala hilangnya

keperawanan itu tidak berarti adanya perzinaan, maka fuduhan

atas hilangnya keperawanan pun tidak berarti tuduhan berzina.

Apabila tuduhan tersebut bukan tuduhan berzina, maka tidak

ada hukuman had dan tidak ada pula lian. Karena Allah
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menetapkan adanya hukuman had dan li'an tersebut lantaran

terjadinya perzinaan dan bukan karena faktor lainnya- -Hanya

kepada Allah kami memohon taufik--

Pendapat ini merupakan pendapat para ulama madzhab

kami, dan pendapat ini pula yang kami katakan.

223L. Masalah: Apakah dalam sindiran terhadap

perzinaan itu mengandung hukuman had atau keharusan

bersumpah, atau tidak mengandung hukuman had dan

keharusan bersumpah?

Abu Muhammad berkata' Para ulama berbeda

pendapat tentang sindiran terhadap perzinaan; apakah ini

mewajibkan jatuhnya hukuman had atau tidak?

Sekelompok ulama mengatakan: Pada perbuatan itu

mewajibkan dilatuhkannya hukuman had secara penuh,

sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami oleh Hammam;

Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Ibnul A'rabi

menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada

kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dari Ma'mar,

dari Az-Zuhri, dari Salim bin Abdillah bin Umar, dari ayahnya;

yaitu Abdullah bin Umar, dia berkata, "Sesungguhnya Umar

pemah mendera (seseorang) karena mengeluarkan sindiran

terhadap perzinaan yang ditujukan kepada orang lain."

Diriwayatkan dengan sanad yang sama dengan di atas

sampai kepada Abdurrazzaq; Ibnu Juraij menceritakan kepada
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kami, Ibnu Abi Mulaikah menceritakan kepada kami, dari

Shafwan dan Ayyub, dari Umar bin AI Khaththab, bahwa ia
pernah menjatuhkan hukuman had karena sindiran terhadap

perzinaan yang ditujukan kepada orang lain.

Ibnu Mulaikah menjelaskan, "Yang dijatuhi hukuman

had oleh Umar dalam kasus sindiran tersebut adalah Ikrimah

bin Amir bin Hisyam bin Abd Manaf bin Abdi Ad- Dar. Ia
mendeklamasikan syair-syair ejekan terhadap Wahb bin

Zam'ah bin Al Aswad bin Abdil Muthalib bin Asad bin Abdil

Uzza, dan ia menyindir perzinaan (Wahb) dalam deklamasinya

itu."

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Ibnu

Mufarrij menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh

menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan

kepada kami, Sahnun menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb

menceritakan kepada kami, Aku mendengar Muawiyah bin
Mushalih menceritakan dari Katsir bin Al Harits, dari Al Qasim
maula Abdurrahman, bahwa Umar bin Al Khaththab

menjatuhkan hukuman dera dalam kasus sindiran perzinaan,

dan ia berkata, "Sungguh, tidak boleh menggembala di sekitar

lahan konservasi Allah (tidak boleh mendekati hal-hal yang

diharamkan Allah)."

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada

Ibnu Wahb: Malik dan Amr bin Al Harits mengabarkan

kepadaku. Malik berkata: Dari Abu Ar-Rijal, dari ibunya; yaitu

Amrah binti Abdirrahman. Sedangkan Amr berkata: Dari

Yahya bin Sa'id Al Anshari: Amrah berkata: Dan Yahya

AlMuhalta - El



menuturkan bahwa, ada dua orang pria yang saling memaki

pada masa pemerintahan Umar bin Al Khaththab, lalu salah

seorang dari keduanya mengatakan, "Ayahku bukanlah pezina,

dan ibuku juga bukan pezina." Umar kemudian dimintai

fatwanya terkait dengan ucapan itu. Seseorang berkata

kepada Umar, "Orang yang mengucapkan kata-kata itu sedang

menyanjung ayah dan ibunya." Namun yang lain mengatakan

kepada Umar, "Tapi ayah dan ibunya memiliki hal-hal yang

bisa mendatangkan pujian selain ini. Kami berpendapat agar

hukuman had dijatuhkan kepada orang yang mengatakan kata-

kata itu." Maka, Umar pun mendera orang itu delapan puluh

kali.

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada

Ibnu Wahb: Seorang pria dari kalangan Ahlul llmi

mengabarkan kepadaku, bahwa Maslamah bin Makhlad didera

dengan hukuman had dalam kasus sindiran perzinaan.

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada

Ibnu Wahb, Sa'id bin Ayyub mengabarkan kepadaku dari

Atha', dari Amr bin Dinar, dari Abu Shalih Al Ghifari, bahwa

Amr bin Al Ash mendera seorang pria sebagai hukuman had

secara penuh, karena ia berkata kepada orang lain, "Wahai

anak pemilik hewan tunggangan."

Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada

kami, Abdullah bin Nashr menceritakan kepada kami, Qasim

bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah

menceritakan kepada kami, Musa bin Muawiyah menceritakan

kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami; banyak orang
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dan bukan hanya seorang menceritakan kepada kami dari

Jabir, dari Tharif Al Ukli, dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata,
"Siapa saja yang menyindir (berzina), maka kami akan

menyindirnya dengan cambuk. "

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada

Waki'; Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari

Ashim, dari Ibnu Sirin, dari Samurah, dia berkata, "Siapa saja

yang menyindir (berzina), maka kami menyindirnya dengan

cambuk."

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij

menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan

kepada kami, Ad-dabari menceritakan kepada kami,

Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij

menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar

Muhammad bin Hisyam berkata, "Pada masa pemerintahan

Umar bin Abdul Aziz, seorang pria berkata kepada orang lain,

"Engkau mempergundik perempuan-perempuan yang

merupakan tetanggamu." Orang itu berkata, "Demi Allah, aku

hanya menghendaki beberapa pohon kurma yang pemah dicuri

oleh pria itu (yang disindir)." Maka, Umar bin Abdul Aziz pun

menjatuhinya hukum an had."

Abu Muhammad berkata' Pendapat yang

mewajibkan jatuhnya hukuman had dalam kasus sindiran

berzina dikemukakan oleh Imam Malik. Pendapat ini pun

merupakan pendapat Rabi'ah juga.
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Sementara ulama lainnya berpendapat, bahwa tidak ada

hukuman had dalam kasus sindirian berzina. Hal tersebut

sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami oleh Muhammad

bin Sa'id bin Nabat; Abdullah bin Nashr bin Qasim bin Asbagh

menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan

kepada kami, Musa bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami,

Waki' menceritakan kepada kami, Sufuan Ats-Tsauri

menceritakan kepada kami, dari Abu Ar-Rijal, dari ibunya;

yaitu Amrah binti Abdurrahman. Ia berkata, "Seorang pria

berselisih dengan seorang pria lainnya, lalu pria itu berkata:

'Sedangkan ayahku, ia bukanlah seorang pezina. Demikian

pula dengan ibuku, ia juga bukan pezina'." Permasalahan itu
pun kemudian dilaporkan kepada Umar. Lalu Umar pun

bermusyawarah dengan para sahabat Rasulullah; dan Para

sahabat berkata, 'Menurut kami, tidak ada hukuman had atas

pria tersebut, karena ia sedang memuji ayah dan ibunya'.

Namun Umar tetap mendera pria tersebut."

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada

Waki'; Al Mas'udi menceritakan kepada kami, dari Al Qasim

bin Abdirrahman, dia berkata: Abdullah bin Mas'ud berkata,

"Tidak ada hukuman had kecuali pada dua orang: (1) Orang

yang menuduh seseorang yang muhshan, atau (2) orang yang

menafikan seseorang dari ayahnya."

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij

menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan

kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami,

Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dari Ibrahim bin

Muhammmad, dari Ishaq bin Abdullah, dari Makhul, bahwa
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Mu'adz bin Jabal dan Abdullah bin Amr bin Al Ash sama-sama

mengatakan, "Tidak ada hukuman had kecuali pada perkataan

yang memiliki makna pengalihan, dan ia hanya memiliki satu

arti. "

Diriwayatkan dengan sanad yang sama dari Ibrahim bin

Muhammad, dari sahabatnya, dari Adh-Dhahak bin Mujahim,

dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, "Apabila hukuman .&ad

sampai pada kemungkinan atau mudah-mudahan (masih

bersifat relatif, mungkin terjadi atau tidak), maka hukuman .&ad

itu teranulir. "

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Abdullah

bin Muhammad bin Utsman menceritakan kepada kami,

Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Ali bin Abdil
Aziz menceritakan kepada kami, Hajjaj bin Al Minhal

menceritakan kepada kami, Hammam bin Salamah

menceritakan kepada kami, dari Yunus bin Ubaid, dari Humaid

bin Hilal, bahwa ada seorang pria yang mencela pria lainnya,

serayau berkata, "Wahai anak perempuan pencium kemaluan

para pria," maksudnya, (anak) perempuan pencium kemaluan

para pria (anak zina). Utsman kemudian berkata, "Aku menjadi

saksi atas hal itu. Aku menjadi saksi atas hal itu." Utsman

lantas melaporkan perkara tersebut kepada Umar, sehingga

pria itu pun mencela dan mengecam Utsman. Umar berkata,
"Janganlah menyindir Utsman." Namun pria tersebut tidak

mau mencabut sindirannya, sehingga Umar pun

mengacungkan tongkatnya dan berkata, "Jangan menyindir

Utsman." Lalu Umar bertanya tentang ibu dari pria yang

disindir tersebut. Ternyata ibu pria tersebut memang telah
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menikah dengan beberapa orang laki-laki, sehingga Umar pun

mencegah hukuman had atas pria yang mengemukakan

sindiran tersebut.

Muhammad bin Nabat menceritakan kepada kami,

Ahmad bin Aunillah menceritakan kepada kami, Qasim bin

Asbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin

Abdissalam Al Khusyani menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Basyar Bundar menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Ja'far Ghundar menceritakan kepada kami,

Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abi Maimunah

salamah bin Al Muhabbiq; Ibnu Abi Maimunah menceritakan

kepada kami, Salamah bin Al Muhabbiq menceritakan kepada

kami, ia berkata, "Ketika aku tiba di Madinah, aku mengikat

hewan tungganganku. Lalu seorang pria datang dan

melepaskan hewan tungganganku ifu, sehingga akupun

menghampirinya dan memukul dadanya- Aku iuga berkata,

'Wahai orang yang menggauli ibunya.' Lalu pria tersebut

membawaku kepada Abu Hurairah, dan saat itu istri Abu

Hurairah sedang duduk. Istri Abu Hurairah kemudian berkata

kepadaku, 'Andai saja engkau hanya menyindir, akan tetapi

engkau malah justru mencemarkan nama baik'- Lalu Abu

Hurairah pun menderaku dengan hukuman had sebanyak

delapan puluh kali.

Aku katakan, 'Sungguh, aku berada dalam keadaan

berdiri ketika didera delapan puluh cambukan. Sungguh, aku

benar-benar bersabar'. "
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Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada

kami, Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, Qasim
bin Asbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah

menceritakan kepada kami, Musa bin Mu'awiyah menceritakan

kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, Isra'il
menceritakan kepada kami dari Jabir, dari Amir Asy-Sya'bi,

tentang seorang pria yang berkata kepada pria lainnya,
"Engkau membawa kaum pria mendatangi istrimu."

Asy-Sya'bi berkata, "Dalam kasus tersebut terdapat

hukuman ta'zir, dan bukan hukuman had."

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada

Waki'; Sufyan menceritakan kepada kami, dari Al Mughirah,

dari Ibrahim An-Nakha'i, ia berkata, "Pada sindiran ifu terdapat

hukuman."

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada

Waki'; Sufuan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari
Isma'il bin Abi Khalid, dari Amir Asy-Sya'bi, ia berkata,

"Seandainya seseorang berkata kepada orang lain: 'Ada

sepuluh orang yang menjadikanmu sebagai anak angkat', maka

orang yang mengatakan demikian tidak didera."

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij

menceritakan kepada kami, Ibnu Al Arabi menceritakan

kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami,

Abdurrazaq menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij

menceritakan kepada kami, ia berkata, "Aku bertanya kepada

Atha, 'Bagaimana dengan sindiran?' Atha lalu menjawab,
'Padanya tidak ada hukuman had'. Namun Atha dan Amr bin
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Dinar juga mengatakan, 'Di dalam sindiran itu terdapat

sangsi'."

Ibnu Juraij berkata lagi, "Aku bertanya lagi kepada

Atha', 'Apakah orang yang mengemukakan sindiran itu harus

disumpah, bahwa ia tidak menghendaki ini dan itu? Atha'

menjawab,'Tidak perlu'."

Ibnu Juraij berkata lagi, ..Aku bertanya lagi kepada

Atha., ,Ada seseorang yang berkata kepada saudaranya; yaitu

anak bapaknya, 'Aku bukanlah saudaramu'.' Atha' berkata,

,orang yang mengatakan demikian tidak dilatuhi hukuman

had."

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada

Abdurrazaq; dari Ma'mar dari Az-Zuhri tentang seorang pria

yang berkata kepada pria lainnya: "wahai anak hamba," atau

,,wahai hamba." Pria yang mengatakan demikian kemudian

berkata, ,,sebenarnya yang aku maksud dalam ungkapan

tersebut adalah hamba Allah-"

Az-Zuhri berkata, "Pria tersebut harus bersumpah atas

nama Allah, bahwa ia hanya menghendaki demikian, dan tidak

ada hukuman had atas dirinya. Namun jika ia tidak mau

bersumpah, maka ia harus dijatuhi hukuman dera'"

Az-Zuhri juga berkata, "Jika seseorang berkata kepada

yang lainnya, ,,wahai anak tukang tenun," atau "wahai anak

penjahit," atau "Wahai anak tukang sepatu," dengan tujuan

mencela lantaran pekerjaannya, maka Az-Zuhri berkata, "Pria

yang mengatakan demikian harus bersumpah dengan nama

Allah, bahwa ia tidak bermaksud menafikan nasab orang yang
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disindir itu, dan hanya menghendaki menyebutkan pekerjaan

ayah orang yang disindir saja. Jika ia tidak mau bersumpah

demikian, maka ia tidak dijatuhi hukuman had."

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada

Abdurrazaq, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Isma'il bin Abi Khalid,

bahwa ia ditanya tentang seorang pria yang berkata kepada
pria lainnya, "Sesungguhnya engkau adalah anak angkat."
Isma'il bin Khalid berkata, "Tidak ada hukuman had atas orang
yang mengatakan demikian. Seandainya orang itu mengatakan

kepadanya, 'Ada enam orang yang mengangkatmu sebagai

anak angkat,' maka tetap tidak ada hukuman had atas orang
yang mengatakan demikian."

Qatadah berkata, "Seandainya ada seoraRg pria berkata

kepada pria lainnya, 'Menurutku, engkau adalah seorang

pezina,' maka orang yang mengatakan demikian dilatuhi
hukuman tabir, dan bukan dijatuhi hukuman had." Karena

menurut Qatadah, setiap sindiran itu konsekwensinya hanya

hukuman ta'zir.

Diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyab, ia berkata,
"Hukuman had ifu hanya dilaksanakan kepada orang yang

membuat hukuman had menjadi wajib ditegakkan."

Abu Muhammad berkata' Pendapat yang menyebut-

kan tidak ada hukuman had pada kasus sindiran berzina
dikemukakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Syubrumah, Al
Hasan bin Hayy, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Abu Sulaiman dan
para sahabat mereka.
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Ketika mereka berselisih tentang wajib tidaknya

hukuman had dalam kasus sindiran berzina, sebagaimana yang

telah kami sebutkan sebelumnya, maka kita wajib melakukan

kajiandalampermasalahanini.Dankamidapatibahwapihak-
pihak yang menilai wajibnya menjatuhkan hukuman had dalam

permasalahan ini berargumentasi dengan mengatakan:

:'1Hrkr.r-un hadt ini merupakan perbuatan yang dilakukan

Umar di depan Para sahabat'"

Aliberkata:AtsardariUmartersebuttidakbisa
menjadi argumentasi bagi mereka. Karena ada atsar lain yang

diriwayatkan dari para sahabat lainnya' dan isinya

berseberangan dengan atsar dari Umar tersebut' Hal ini

sebagaimana yang telah kami sebutkan melalui jalur

periwayatan Waki', dan benar memang ihrlah yang teriadi'

Selain itu, diriwayatkan pula dari Umar: "Cegahlah hukuman

had darl seseorang yang berkata kepada orang lain: 'Wahai

anak perempuan pencium kemaluan para pria (anak zina)'.,'

Maksudnya adalah, anak kemaluan kaum pria (anak zina)'

SedangkandariAlibinAbiThalibdanSamurah,dari
keduanya memang diriwayatkan: "Siapa yang menyindir' maka

kamiakanmenyindirnya'"Namundidalamatsarinitidak
terdapat penielasan, bahwa keduanya (Ali dan Samurah)

hendak menjatuhkan hukuman had'

Dengandemikian,makasecarakeseluruhanteranulirlah

argumentasi mereka dengan perbuatan yang dilakukan oleh

Umar, Ali dan Samurah tersebut'
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Selanjutnya, kami mengkaji apakah mereka (yang

mewajibkan hukuman had dalam kasus sindiran) itu memiliki

dalil lain selain yang telah disebutkan tadi. Ternyata kami
mendapati mereka berargumentasi dengan firman Allah & ,

rfir. <r_li qtr-ilj,; t*,i \j;d.i
I

@'LJ4$4 <r_&)$',VfrV -;hi
*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu

katakan (kepada Muhammad):'Raa'ina,2 tetapi katakanlah:
'Unzhurna', dan 'dengarlah'. Dan bagi orang-orang yang kafir
siksaan yang pedih."(Qs. Al Baqarah [2]: 104).

Mereka mengatakan, waktu itu orang-orang kafir
berkata kepada Rasulullah S: " Raa'ina." Maksudnya adalah

mengungkapkan kata " Ra'uunah (bodoh)." Ini merupakan

sindiran (yang ditujukan kepada Nabi), maka dari itulah Allah

melarang dari sindiran.

Abu Muhammad berkata: Ayat ini tidak bisa menjadi

argumentasi bagi mereka, tapi justru menyudutkan pendapat

mereka karena beberapa alasan:

2 Raa'ina berarti: sudilah kiranya kamu memperhatikan karni. Di kala para
sahabat menghadapkan kata ini kepada Rasulullah, orang Yahudipun memakai
kata ini dengan digumam seakan-akan menyebut Raa'ina, padahal yang mereka
katakan lalah Ru'uunah yang berarti kebodohan yang sangat, sebagai ejekan
kepada Rasulullah. Itulah sebabnya Allah menyr.rruh supaya sahabat-sahabat
menukar perkataan "Raalna"dengan"Unzhuma" yang juga sama artinya dengan
Raa'ina.
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Pertama,kitatidaksedangbersengketadenganmereka
terkait bahwa sindiran itu tidak diperbolehkan, sehingga

mereka berargumentasi dengan hal ini. Akan tetapi, kita

sedang berbeda pendapat dengan mereka; apakah dalam

sindiran itu ada kewajiban untuk menjatuhkan hukuman had

kepada pelakunYa atau tidak?

Dandidalamayatini,seandainyaargumentasimereka
shahih, maka hanya terkandung larangan melakukan sindiran,

namun tidak ada kewajiban untuk menjatuhkan hukuman ,6ad

sama sekali. Dengan demikian, maka jelaslah ketidakpahaman

mereka terhadaP aYat tersebut.

Kedua, dalam ayat ini Allah tidak menjatuhkan hukuman

dera kepada mereka yang mengemukakan sindiran. Jika

demikian, maka bagaimana mungkin mereka berargumentasi

dengan ayat tersebut untuk mewajibkan hukuman '6ad'

Ketiga, Allah hanya melarang mengucapkan, " Raa'ina"

kepada orang yang tidak ditengarai melakukan sindiran sama

sekali, dan mereka adalah para sahabat'

Dengan demikian, dapat dinyatakan secara shahih,

bahwa Allah tidak melarang mengungkapkan kata ".Raa'ina"

semata-mata karena sindiran, akan tetapi karena kehendak-

Nya, bukan karena suatu alasan tertentu. Dan hukuman had

dalam kasus sindiran tersebut tergugurkan, sebab hal itu tidak

memiliki dasar sama sekali.

Dengan demikian pula, maka secara umum teranulirlah

argumentasi mereka dengan ayat tersebut, dan dapat

dinyatakan secara shahih, bahwa ayat tersebut justru
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merupakan hujjah yang menyudutkan pendapat mereka

sendiri. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

Abu Muhammad berkata: Ketika pendapat pihak-

pihak yang mewajibkan hukuman had dalam kasus sindiran itu
terbantahkan atau teranulir, maka kita wajib unfuk mengkaji

argumentasi kelompok lain yang tidak mewajibkan hukuman

had dalam kasus tersebut. Dan kami dapati mereka

berargumentasi dengan firman Allah &:

-J l$i -;$, b . 4 ;r-y; \1,w'Cv I 5
J SsS'b$IS ri; {3'"i{'1, 

1$.rfr e'b6
| 1i Vf {;"A'g i'} t}:; 6 * yfu #'bG,

?l;46'Ji.gr€- 4a1.r
"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-

wanita ifu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan
(keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui

bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada ifu
janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara

rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka)

perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam

(bertebp hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis iddahnya, "

(Qs. Al Baqarah l2l:2351.
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Dalamayatini,Allahmembedakanantarahukum
perkataan langsung dengan sindiran, dan perbedaan ini dapat

dirasakandengansangatjelasolehsetiaporangyangmemiliki
perasaan yang normal. Dan apabila ada dua hal yang jelas-jelas

berbeda, dimana salah satunya tidak memiliki hukum lainnya,

maka tidak boleh ditetapkan kepada salah satunya apa yang

ditetapkan bagi yang lainnya, tanpa ada nash maupun ima''

Pihak.pihakyangtidakmewajibkanhukumanhaddalam

kasus sindiran juga berargumentasi dengan hadits yang

diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Muslim;

Abu At-Thahir dan Harmalah -redaksi hadits ini milik

Harmalah- mengabarkan kepadaku, keduanya sama-sama

mengatakan: Ibnu Wahb menceritakan kepada kami' Yunus

mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab' dari Abu Salamah

bin Abdirrahman,,dari Abu Hurairah, bahwa ada seorang Arab

BaduydatangkepadaRasulullah$laluberkata,..Ya
Rasulullah, sesungguhnya istriku melahirkan anak berkulit

hitam, dan aku mengingkari hal itu'" Mendengar perkataan itu'

Nabi bertanya kepadanya, "Apakah engkau mempunyai

unta?," Pria tersebut menjawab, "Ya, tentu saja'" Beliau

bersabda, " Apa saia warna-warna yang ada pada unta

tersebut?' Pria tersebut menjawab, "Merah'" Rasulullah

bertanya lagi, " Apakah pada unta tersebut ada warna keabu'

abuan?, Pria tersebut menjawab, "Ya, ada." Rasulullah s
bersabda, " Dari mana datangnya warna keabu-abuan ifu?'"

Pria tersebut menjawab, "Ya Rasulullah, mungkin saja itu

karena faktor keturunan." Lalu Nabi $ pun berkata kepada

t2g-l - Al Muhella



pria tersebut, " Demikian pula dengan masalah anakmu ini.

Boleh jadi hal itu terjadi karena faktor keturunan."

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij

menceritakan kepada kami, Ibnu AI Arabi menceritakan

kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami,

Abdurrazaq menceritakan kepada kami, dari Ma'mar dan Az-

Zuhri, ia berkata: Sa'id bin Al Musayyab mengabarkan

kepadaku dari Abu Hurairah, ia berkata: Seorang pria datang
kepada Nabi $ lalu berkata, "lstriku melahirkan anak yang

berkulit hitam." Saat itu, pria tersebut mengemukakan sindiran
untuk menafikan nasab anaknya itu. Nabi ;$ kemudian

bersabda kepadanya, "Apakah engkau mempunyai unta?" Pria

tersebut menjawab, "Tentu saja." Nabi bertanya, "Apa saja

warna yang ada pada unta tersebut?," Pria tersebut menjawab,
"Merah." Nabi bertanya lagi, "Apakah ada warna keabu-abuan

pada unta tersebut?," Pria tersebut menjawab, "Ya, ada,

padanya ada warna keabu-abuan." Nabi bertanya, "Dari mana

munculnya warna keabu-abuan yang kau lihat ifu?' Pria

tersebut menjawab, "Tidak tahu. Boleh ladi hal itu terjadi

karena faktor keturunan." Rasulullah & bersabda, "Demikian

pula dengan persoalan anakmu ini. Boleh jadi ini karena faktor
kefurunan."

Dalam hal ini, Rasulullah tidak memperkenankan pria

tersebut menafikan nasab anaknya."

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad

bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Ishaq bin lbrahim; yaitu
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Ishaq bin Rahwaih mengabarkan kepadaku: An-Nadr bin
Syumail mengabarkan kepadaku: Hammad bin Salamah

menceritakan kepada kami, Harun bin Ziyad menceritakan

kepada kami, dari Abdullah bin Abdullah bin Umair, dari Ibnu

Abbas, bahwa ada seorang pria berkata, "Ya Rasulullah,

sesungguhnya istriku adalah seorang perempuan cantik.

Namun ia tidak bisa menolak tangan yang menyentuhnya."

Rasulullah bersabda, " Jika demikian, ceraikan saja istrimu itu."
Pria tersebut menjawab, "Tapi aku tidak mampu berpisah
darinya." Rasulullah $ bersabda, " Jika demikian, pertahan-

kanlah istrimu itu."

Abu Muhammad berkata, Semua hadits yang

dikemukakan tadi sangat shahih dan mewajibkan bahwa tidak

ada hukuman had dalam kasus sindiran. Karena ketika orang

Arab Baduy itu menyebutkan istrinya melahirkan anak berkulit

hitam, bahkan ia mengemukakan sindiran untuk menafikan

nasab anaknya itu. -Pria tersebut berasal dari Bani Fazarah,

sebagaimana yang dikatakan Az-Zuhri,- Rasulullah tidak

berpendapat untuk menjatuhkan hukuman had maupun /i'an

dalam kasus tersebut.

Demikian pula dengan pria yang mengatakan kepada

beliau: "Sesungguhnya istriku tidak dapat menolak tangan yang

menyentuhnya." Dalam hal ini pun Rasulullah tidak

menetapkan adanya hukuman had dan tidak pula

memberlakukan li'an. Rasulullah hanya mewajibkan hukuman

had dan li'ankepada orang yang mengatakan dengan tegas.
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Begitu pula dengan sabda Rasulullah ,S yang

menyebutkan: lk 4, C.orJJ !, ?4',H e.*,G !'j
" Seandainya bukan karena ada sesuatu yang ada di dalam kitab

Allah, niscaya ada sesuafu antara aku dan perempuan ini."
Dan sabda Rasulullah: 6ij 'd*i # *$rf Gg*'j
" Seandainya aku dapat merajam seseorang tanpa adanya saksi

maupun bukti, tenfu aku akan merajam perempuan ini."

Sebenarnya sabda Rasulullah $ ini merupakan sindiran

yang sangat jelas, dan beliau mengingkari orang yang ingkar

ifu meskipun tanpa menggunakan pernyataan yang tegas,

hanya berdasarkan dugaan yang tidak bisa menetapkan

apapun.

Demikian pula dengan perkataan Ibnu Abbas:

"Perempuan itu biasa menampakkan keburukan di dalam

Islam." lni juga merupakan sindiran yang sangat nyata.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad

bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Ishaq bin lbrahim

menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyaynah menceritakan

kepada kami dart Az-Zuhri, dari Aisyah, ia menufurkan, "Sa'ad

bin Abi Waqqash berselisih dengan Abd bin Zam'ah tentang

anak laki-laki dari budak perempuannya Zam'ah. Sa'ad berkata,

'Saudaraku, Utbah, berwasiat kepadaku: Apabila kau datang ke

Makkah, maka lihatlah anak dari budak perempuannya

Zam'ah, karena anak itu adalah anakku'. Sementara 'Abd
berkata, 'Anak tersebut adalah anak dari budak perempuannya

ayahku. Anak itu dilahirkan di atas ranjang ayahku'.
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Rasulullah $ kemudian melihat adanya kemiripan yang sangat

jelas antara anak itu dengan Utbah. Namun demikian,

Rasulullah 1$ kemudian bersab6u, i:t'-tu Ue 
",;;ti 

;rtj4:itlt
'Anak itu milik pemilik ranjang. Namun berhiiablah engkau,

wahai Saudah, dari anak itt)."'

Di dalam hadits ini, Rasulullah memberikan isyarat yang

tidak menetapkan apapun, bahkan beliau menduga bahwa

anak tersebut tercipta dari spermanya Utbah. Namun

demikian, Rasulullah tidak menilai adanya kewajiban untuk

menjatuhkan hukuman had kepada Sa'd bin Abi Waqqash

lantaran telah menisbatkan putranya Zam'ah kepada

saudaranya; yaitu Utbah.

Atsar ini diriwayatkan oleh sekelompok sahabat; yaifu

Aisyah, Abu Hurairah, Anas dan Ibnu Abbas, sehingga hadits

ini sifatnya mutawatir dan pasti diketahui oleh banyak pihak.

Hadits ini sekaligus dapat membatalkan pihak-pihak yang

menyatakan, bahwa ada kewajiban had dalam kasus sindiran

berzina. Justru di dalam hadits tersebut dinyatakan, bahwa

orang yang menyindir bukan lantaran tujuan tertentu, namun

lantaran untuk mengajukan keluhan, sebagaimana dalam hadits

orang Arab Baduy tersebut, atau untuk kehati-hatian

sebagaimana dalam hadits puteranya Zam'ah, atau untuk

mengingkari orang yang munkar, sebagaimana dalam hadits

Ibnu Abbas dan hadits Anas, maka tidak ada hukuman apapun

atas sindiran tersebut, bahkan tidak ada dosa, makruh, maupun

pengingkaran terhadapnya. Karena Rasulullah $ juga
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mengatakan demikian, dan pengingkaran itu pun disampaikan

di hadapan beliau, namun beliau tidak mengingkarinya.

Sementara ijma', seluruh umat Islam tidak berbeda

pendapat termasuk para penganut mazhab Maliki sekalipun,

bahwa jika ada orang yang menampakkan keburukan; baik dia

laki-laki ataupun perempuan; misalnya ada dua orang asing

yang berkhalwat, atau seorang pria masuk ke dalam rumah

seorang wanita secara sembunyi-sembunyi, maka kaum

muslimin wajib untuk mengingkari hal tersebut dan

mengadukan permasalahan itu kepada pemimpin atau Imam.

Dan pengaduan mereka ini merupakan sindiran (atas terjadinya
perzinaan). Jika bukan karena adanya indikasi ke arah

perzinaan ifu, lalu alasan apalagi yang mendasari pengingkaran

mereka ifu.

Yang sangat mengherankan adalah sikap pihak-pihak

yang mewajibkan adanya hukuman had dalam kasus sindiran,

namun mereka sendiri jelas-jelas melontarkan tuduhan berzina

tapi tidak berpendapat untuk menjatuhkan hukuman had dalam

kasus tersebut. Itu karena mereka melaksanakan hukuman had
kepada wanita yang sedang hamil, padahal belum dapat

dipastikan terjadinya perzinaan. Mereka mengklaim, bahwa

mereka menggugurkan hukuman had karena adanya syubhat,

padahal dalam dua permasalahan berikut ini justru merekalah

yang melaksanakan hukuman .6ad meskipun ada syubhat.

Kedua permasalahan tersebut adalah hukuman hadbagi orang

mengemukakan sindiran zina dan tidak mengungkapkannya

dengan kata-kata yang terang maknanya, dan hukuman .6ad

atas wanita yang hamil tanpa memiliki suami ataupun tuan.
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Abu Muhammad berkata: Dapat dinyatakan secara

shahih, bahwa tidak ada hukuman hadsama sekali dalam kasus

sindiran berzina.

Jika pihak yang disindir berkata: "Aku akan

menyumpahnya, bahwa ia tidak berniat untuk menuduhku

berzina."

Maka aku katakan: Ia tidak berwenang untuk melakukan

itu, dan ia tidak dapat men!rumpah orang yang mengemukakan

sindiran tersebut. Sebab, orang yang mengemukakan sindiran

itu tidak menuduhnya berzina. Akan tetapi, pihak yang

disindirlah yang mengklaim, bahwa ia bermaksud untuk

menuduhnya berzina. Sementara tidak ada perbedaan

pendapat diantara seorang pun di kalangan umat Islam ini,

bahwa apabila ada seseorang yang mengaku kepada orang lain

bahwa ia menyembunyikan fuduhan zina dan tidak meng-

ungkapkannya secara terus terang, maka tidak ada kewajiban

untuk men!rumpahnya dalam permasalahan tersebut, hal

tersebut lantaran adanya ijma'shahih yang menyatakan, bahwa

jika seseorang menyembunyikan fuduhan zinanya dan tidak

menyatakannya secara terang-terangan, maka tidak ada

hukuman had di dalam permasalahan tersebut. Bahkan apabila

seseorang membenarkan hal ifu atas dirinya.

Begifu pula orang yang mengemukakan sindiran ini; ia
tidak mengungkapkan tuduhan berzinanya secara verbal, dan

tidak ada hukuman apapun atas hal itu. Sedangkan orang yang

mengklaim, bahwa dirinya lah yang mengemukakan tuduhan

berzina secara terang-terangan, dan ia mengingkari hal itu,
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maka tidak ada keharusan untuk menyumpahnya pula dalam

permasalahan ini. Karena hukuman had di dalam

permasalahan ini adalah hak Allah dan bukan hak manusia.

Namun demikian ia harus bersumpah dengan nama Allah,
"Aku tidak bermaksud menyakitimu dan tidak pula bermaksud

mencelamu." Dengan mengatakan ini, maka ia sudah bebas

dari tuntutan. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

2232. Masalah: Orang yang melontarkan tuduhan

zina kepada seseorang yang terbukti pernah berzina; baik

orang ifu sudah dijatuhi hukuman had ataupun belum.

Abu Muhammad berkata: Ada beberapa atsar yang

disebutkan terkait permasalahan ini:

Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami oleh

Hammam: Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Ibnul

A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan

kepada kami, Abdurrazaq menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari lbnu Al Musayyab, ia berkata,

"Apabila seseorang didera dalam hukuman had, kemudian

yang lebih ramah terhadapnya adalah tidak menjatuhkan

hukuman dera ifu kepadanya, kemudian orang lain

mencemoohnya, maka sang pencemooh itu harus diberi

sangsi."

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada

Abdurrazaq; Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami dari
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Atha', ia berkata, "Orang yang mempublikasikan perbuatan

keji itu perlu dijatuhi sangsi, meskipun ia memang benar."

Diriwayatkan dari Az-Zuhri, ia berkata, "Seandainya

seseorang terkena hukuman had ketika masih musyrik,

kemudian ia masuk Islam, lalu ia dicemooh oleh orang lain

karena hukuman had tersebut setelah ia masuk Islam, maka

sang pencemooh tersebut perlu dijafuhi sangsi."

Diriwayatkan dari Sa'id Al Anshari, ia menuturkan, "Ada

dua orang pria menghadap Umar bin Abdul Aziz, lalu salah

satunya berkata, 'Dia adalah anak zina'. Mendengar perkataan

itu, Umar bin Abdul Aziz mengangguk-anggukkan kepalanya,

lalu bertanya (kepada yang lainnya), 'Apa yang dikatakan orang

ini (benar)?' Yang ditanya hanya diam saja, kemudian dia

mengakui kebenaran hal tersebut. Lalu Umar bin Abdul Aziz

pun memerintahkan orang yang mengatakan perkataan tadi

agar dibawa ke belakangnya, hingga orang itu dikeluarkan dari

dalam rumah."

Diriwayatkan dari lbnu Syihab, ia berkata, "Kami tidak

menilai adanya hukuman hadkepada seseorang yang menuduh

orang lain yang pemah dijatuhi hukuman had berzina, setelah

sang penuduh ini bersumpah dengan nama Allah (serta

mengatakan), 'Aku tidak menghendaki ketika mengatakan apa

yang aku padanya, selain perkara yang membuatnya dijatuhi

hukuman had."

Ibnu Syihab berkata tentang seorang pria yang berkata

kepada pria lainnya: "Wahai anak perempuan pezina."

Kebetulan nenek pria tersebut pernah berzina. Maka orang
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yang mengatakan demikian harus bersumpah dengan nama

Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan

Dia, bahwa ia tidak menghendaki dengan ucapannya itu
melainkan nenek orang itu yang telah melakukan perbuatan

zina. Kemudian, tidak ada sangsi apapun atas orang yang

mengatakan demikian.

Diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, ia berkata tentang

seorang pria yang dijatuhi hukuman dera sebagai hukuman

had, lalu seseorang berkata kepadanya, "Wahai pezina."

Sufyan berkata, "Dianjurkan untuk mendera orang yang

mengatakan perkataan tersebut dengan tongkat dan

menjatuhinya hukum an tabir."

Di antara kami ada juga yang mengatakan: "Apabila

hukuman had sudah dilakukan, maka orang yang menuduh

berzina tersebut harus didera."

Dan di antara orang-orang yang berpendapat untuk

menderanya adalah Ibnu Abi Laila.

Abu Muhammad berkata: Pendapat yang kami
kemukakan di atas berdasarkan firman Allah &,

"{V$ o,li cilrtil'd S'o}"}iri\ oy

6d1 { 5'V {3Iii|";+ttJ Y-ti.t{:,it:t
"Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita)

perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang
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yang beriman, bagi mereka adzab yang pedih di dunia dan di

akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak

Mengetahur'. " (Qs. An-Nuur l24l: 19).

Pada pembahasan terdahulu di dalam kitab kami ini,

kami sudah sebutkan sabda Rasulullah kepada seorang pemiliki

budak perempuan, dan budak perempuannya ini berzina'

Rasulullah bersabda kepada sang pemilik: i j-yi6;;-;1hli

" Hendaklah ia mendera budak perempuan tersebut dan

janganlah dia mencerca budak perempuannya."

Dengan demikian, dapat dinyatakan secara shahih

bahwa mencerca orang yang berzina itu haram, dan

mempublikasikan perbuatan zina merupakan perbuatan haram.

Tidak ada perbedaan pendapat, bahwa tidak halal itu menyakiti

seorang muslim dengan sesuatu yang tidak diperintahkan Allah

untuk menyakitinya.

Dengan demikian pula, dapat dinyatakan secara shahih,

bahwa seseorang yang mencela seorang muslim yang pernah

berzina, atau pernah mencuri, atau pernah melakukan

perbuatan maksiat, dan celaan itu disampaikan untuk

menyakitinya, dan bukan untuk menasihati ataupun

mengingatkannya dengan disampaikan secara sembunyi-

sembunyi atau tidak di hadapan orang banyak, maka orang

yang melakukan perbuatan tersebut harus diberi pelajaran,

karena ia adalah seorang yang melakukan perbuatan munkar.

Rasulullah $ bersabda,
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" Barangsiapa dari kalian yang melihat perbuatan
munkar, maka hendaklah ia mengubah itu dengan tangannya,
jika ia mampu. Namun jika ia tidak mampu, maka hendaklah ia
mengubah itu dengan lisannya."

Hadits ini merupakan nash yang menjelaskan apa yang

sudah kami sebutkan. Karena di dalam hadits ini dijelaskan
bolehnya mengubah kemungkaran dengan tangan (kekuasaan

dan lisan).

Jadi, siapa saja yang membuat orang lain menangis
lantaran sesuafu yang pernah dilakukannya, dan perbuatan

tersebut dilakukan demi melaksanakan amar ma'ruf nahi
munkar, maka orang yang melakukan perbuatan tersebut
adalah orang yang berbuat baik. Sementara orang yang
melakukan perbuatan tersebut bukan untuk memberikan
nasihat yang baik, berarti dia sudah melakukan perbuatan

munkar. Oleh karena itulah orang-orang harus mengubahnya.
Karena Rasulullah $ bersabda,

"€')l-r,'$ ,*t?it Et;ii €ic: Lt

l.z t

?tr
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" Sesungguhnya darah, harta, kehormatan dan kulit
kalian itu haram atas kalian."

Dengan demikian, dapat dinyatakan secara shahih

bahwa kehormatan setiap individu itu merupakan sesuatu yang

mulia dan haram dicemarkan, kecuali berdasarkan nasrl dan

ijma'yang membolehkannya; baik itu kehormatan orang yang

suka melakukan maksiat maupun yang lainnya. -Hanya kepada

Allah kami memohon taufik.-

Abu Muhammad berkata: Jika seseorang menuduh

berzina terhadap orang lain yang memang pernah melakukan

perbuatan zina tapi belum dapat dibuktikan, dan tuduhan

tersebut dinyatakan secara vulgar dan transparan, maka orang

yang menuduh berzina tersebut harus dijatuhi hukuman iad
baik orang yang dituduh berzina itu sudah dijatuhi hukuman

.6ad ataupun belum. Karena orang yang dituduh berzina

tersebut adalah orang yang terpelihara dari setiap perzinaan

yang belum terbukti atas dirinya. Dan kami sudah mengatakan

pada pembahasan terdahulu bahwa ihshan itu berarti

perlindungan. Jadi, siapa saja yang terlindung dari sesuatu,

maka ia terjaga dari sesuatu tersebut. Dan apabila orang yang

dituduh berzina tersebut terlindung, maka orang yang

menuduhnya berzina harus dijatuhi hukuman fad lantaran

tuduhan tersebut berdasarkan nash Al Qur'an.

2233. Masalah: Tentang seorang yang menafikan

nasabnya dari ayahnya.
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Ali berkata: Muhammad bin Sa'id bin Nabat

menceritakan kepada kami, Abdullah bin Nashr menceritakan

kepada kami, Qasim bin Asbagh menceritakan kepada kami,
Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Musa bin
Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan

kepada kami, Al Mas'udi menceritakan kepada kami dari Al
Qasim bin Abdurrahman, bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq

didatangi oleh seorang pria yang menafikan nasabnya dari
ayahnya. Abu Bakar kemudian berkata, "Pukullah kepala(nya),

karena syetan itu berada di kepala(nya)."

Abu Muhammad berkata, Pihak-pihak yang

mewajibkan adanya hukuman had dalam kasus penafian nasab

dari ayah atau dari leluhur, mereka harus menjatuhkan

hukuman had secara penuh terhadap orang yang menafikan
nasabnya dari ayahnya, atau terhadap orang yang menafikan
nasab anaknya dari dirinya. Jika tidak, berarti mereka telah

melakukan sesuatu yang konhadiktif.

Sedangkan kami, kami sudah jelaskan pada uraian
sebelumnya, bahwa di dalam permasalahan ini (menafikan

nasab) hanya ada hukuman ta2ir saja, dan tidak ada hukuman

had. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

2234. Masalah: Seseorang yang berkata kepada
orang lain, "Engkau anak si fulan." Ia menisbatkan orang lain
itu kepada pamannya; baik dari pihak ayah maupun dari pihak
ibu, atau kepada suami ibunya, atau kepada orang lain.
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Abu Muhammad berkata' sekelompok ulama

mengatakan: Dalam permasalahan (penisbatan seseorang

kepada orang lain yang bukan ayahnya) ini terdapat hukuman

had. Pendapat ini merupakan pendapat yang keliru.

Justru ketentuan yang berlaku dalam permasalahan ini

adalah; jika hal tersebut disampaikan untuk kebaikan, maka itu

perbuatan yang baik dan ucapan yang baik. Namun jika hal itu

diungkapkan untuk mencela, menyakiti atau menyindir, maka

terkait dengan motivasi negatif inilah dia dijatuhi hukuman

ta'zir dan bukan hukuman .6ad.

Argumentasi kami atas pendapat yang kami kemukakan

adalah firman Allah & yut g menirukan perkataan anak-anak

Ya'qub, ketika mereka berkata:

$*;Lj J*,-,t; ;+i.L- *r; i6lS "eyl$
"Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek

moyangmu; Ibrahim, Ismail dan Ishaq, " (Qs. Al Baqarah [2]:

133).

Dalam ayat ini, anak-anak Ya'qub menyebut Isma'il yang

merupakan paman mereka sebagai ayah. Dan hal ini tidak

diingkari oleh Allah dan tidak pula oleh Nabi Ya'qub sendiri,

padahal ia adalah seorang Nabi Allah.

Dalil lainnya adalah firman Allah &:

%st&;u
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"(Ikutilah) agama orang tuamu, Ibrahim. " (QS. Al-Hajj

1221:781.

Terkait dengan firman Allah ini, kita tahu bahwa di
antara kaum muslimin ada banyak orang yang leluhumya
bukanlah Nabi Ibrahim.

Sedangkan menisbatkan seseorang kepada seorang pria
yang merupakan suami ibunya, maka hal itu tidaklah masalah.

Hal itu berdasarkan riwayat yang disampaikan oleh Ahmad bin
Muhammad bin Abdullah Ath-Thalmanaki, ia berkata: Ibnu
Mufarrij menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ayyub
Ash-Shamut menceritakan kepada kami, Ahmad bin Amr bin
Abdul Khaliq AlBazzar menceritakan kepada kami, Ibrahim bin
Sa'id Al Jauhari menceritakan kepada kami, Abu Usamah

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Amr menceritakan

kepada kami, dari Abu Salamah bin Abdirrahman bin Auf,
bahwa Abu Thalhah membuatkan makanan untuk Nabi $.
[-alu Abu Thalhah mengutus Anas bin Malik. Maka Anas bin
Malik pun mendatangi Nabi, hingga ia masuk ke dalam masjid.
Saat itu, Rasulullah $ sedang berada bersama para

sahabatnya. Beliau bertanya, "Apakah ayahmu mengundang

kami?" Anas menjawab, "Yd, benar." Beliau bersabda kepada
para sahabat, "Bangkitlah kalian semua!."

Anas menuturkan: "Maka aku pun mendatangi Abu
Thalhah dan menceritakan peristiwa tersebut."

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij
menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan
kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami,
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Abdurrazaq menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari

Hisyam bin Urwah bin Zubalr, dari ayahnya, ia (Urwah)

berkata, "lJmmu Umair binti Sa'd pernah menjadi istri Al Julas

bin Suwaid. Al Julas bin Suwaid kemudian berkata dalam

perang Tabuk, 'Jika apa yang dikatakan Muhammad itu benar,

berarti kita ini lebih buruk daripada keledai'. Umair mendengar

perkataan tersebut, lalu ia berkata, 'Demi Allah, sesungguhnya

aku benar-benar khawatir jika aku tidak melaporkan (perkataan

Al Julas) itu kepada Nabi, maka akan turun ayat Al Qur'an
tentang hal itu, dan aku akan mengacaukan khutbah beliau.

Padahal ia adalah sebaik-baiknya ayah bagiku'. Lalu Umair pun

melaporkan (perkataan Al Julas) itu kepada Nabi, hingga
Nabi 6$ memanggil Al Julas dan memberitahukan laporan itu

kepadanya. Lalu kedua orang itu pun saling bersumpah.
Setelah itu, turunlah wahyu kepada Nabi $, hingga mereka

semua terdiam, dan tak ada seorang pun yang bergerak.

Demikianlah kondisi yang mereka lakukan. Mereka tidak
bergerak ketika wahyu turun. Kemudian, penyampaian wahyu

diangkat dari Nabi pS, lalu Allah S berfirman: f, ;$ 6;[4
Jf# 6\j6_1 Q\-Fr'+!tt S'.V'^'4r ltr.it'-^ig $6,',ifrj $G

7f* \V1Aog r# a.A;;rr,t';,6'J 'Mereka (orans-orans

munafik itu) bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa mereka

tidak mengatakan (sesuatu yang menyakitimu). Sesungguhnya

mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran, dan telah

menjadi kafir sesudah Islam dan mengingini apa yang mereka

tidak dapat mencapainya, dan mereka tidak mencela (Allah dan

Rasul-Nya), kecuali karena Allah dan rasul-Nya telah
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melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Maka jika mereka
bertobat, itu adalah lebih baik bagi mereka, '(es. At-Taubah
t9l:74l,.

Al Julas kemudian berkata, 'Ya Rasulullah, Tuhanku
telah memintaku untuk bertobat, maka akupun bertobat
kepada Allah, dan aku bersaksi dengan jujur kepada-Nya'."

Urwah melanjutkan, "Sejak saat itu, Umair pun selalu
berada di lliyya, hingga ia meninggal dunia."

Abu Muhammad berkata' Demikianlah yang
diucapkan Rasulullah $ tentang anak tiri seseorang. Beriau

menisbatkan anak tiri itu kepada seseorang yang merupakan
suami dari ibu si anak. Beliau berkata kepada Anas,
"Ayahmu." Inilah yang dikatakan oleh Anas dan Umair bin
Sa'd; dua orang yang mempakan pakar bahasa dan ahli ajaran
agama.

Abu Muhammad berkata: pendapat (yang

menyatakan tidak masalah) ini merupakan pendapat Abu
Hanifah dan Abu sulaiman serta para ulama madzhab kami.
Pendapat ini pula yang kami pegang.

2236. Masalah: Tentang seseorang yang berkata
kepada orang lain, "Wahai yang melakukan perbuatan kaum
Luth," atau, "Wahai banci."

AlMuhalta - Eg.l



Ali berkata: Muhammad bin Sa'id bin Nabat

menceritakan kepada kami, Abdullah bin Nashr menceritakan
kepada kami, Qasim bin Asbagh menceritakan kepada kami,

Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Musa bin
Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan

kepada kami, Abu Hilal menceritakan kepada kami dari

Qatadah, bahwa ada seorang pria berkata kepada Abul Aswad

Ad-Du'ali, "Wahai yang melakukan perbuatan kaum Luth."
Abul Aswad kemudian berkata, "Semoga Allah merahmati nabi

Luth."

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada

Abu Hilal dari lkrimah, tentang seorang pria yang berkata

kepada orang lain: "Wahai yang melakukan perbuatan kaum

Luth." Ikrimah berkata, "Tidak ada hukuman had atas orang
yang mengatakan demikian. "

Diriwayatkan dari Az-Zuhri dan Qatadah, bahwa

keduanya sama-sama mengomentari seorang pria yang berkata

kepada orang lain: "Wahai yang melakukan perbuatan kaum

Luth." Kedua sama-sama mengatakan, bahwa orang itu tidak

di;atuhi hukuman ^6ad.

Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Abu Hanifah,

Abu Sulaiman dan para ulama madzhab kami.

Sementara ulama lainnya mengatakan, bahwa tidak ada

hukuman had dalam permasalahan itu, kecuali jika orang yang

mengatakan perkataan tersebut menjelaskan maksudnya.

Hal tersebut sebagaimana diriwayatkan kepada kami

melalui sanad yang telah disebutkan sampai kepada
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Abdurrazaq; Ibnu Juraij mengabarkan kepadaku, ia berkata,
"Aku berkata kepada Atha' tentang seorang pria yang berkata
kepada orang lain, 'Wahai yang melakukan perbuatan kaum
Luth'. Atha' berkata, 'Tidak ada hukuman had atas orang itu,
hingga ia mengatakan, 'sesungguhnya engkau telah berbuat
(homo seksual) dengan si fulan'."

Diriwayatkan dengan sanad yang sama juga sampai
kepada Abdurrazaq; dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Hamad bin
Abi Sulaiman, dari Ibrahim An-Nakha'i, bahwa ia berkata
tentang seorang pria yang berkata kepada orang lain: "wahai
yang melakukan perbuatan kaum Luth." Ibrahim An-Nakha'i
berkata, "Perlu ditanyakan tentang niatnya, apakah yang ia
maksud dengan perkataannya itu."

Sekelompok ulama lainnya lagi mengatakan, bahwa
dalam permasalahan tersebut ada hukuman had. Hal tersebut
sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami oleh Muhammad
bin sa'id bin Nabat; Abdullah bin Nashr menceritakan kepada
kami, Qasim bin Asbagh menceritakan kepada kami, Ibnu
Wadhdhah menceritakan kepada kami, Musa bin Mu,awiyah
menceritakan kepada kami, waki' menceritakan kepada kami,
Sa'id bin Hasan menceritakan kepada kami dari Abdul Hamid
bin Jubair bin syaibah, bahwa seorang pria berkata kepada
orang lain, "Wahai yang melakukan perbuatan kaum Luth.,,
Perkataan tersebut kemudian dilaporkan kepada Umar bin
Abdul Aziz, lalu Umar pun berkata, "Wahai yang melakukan
perbuatan Luth, wahai yang mengikuti Muhammad.,, Umar bin
Abdul Aziz mengatakan demikian karena sepertinya ia tidak
menilai adanya hukuman had dalam permasalahan tersebut."
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Namun demikian, dia mendera orang yang mengucapkan

perkataan tersebut beberapa belas kali cambukan. Keesokan

harinya, ia mengirim utusan untuk menjemput orang itu lagi,

lalu menjatuhi hukuman had kepada orang tersebut secara

sempurna.

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada

Waki'; Abu Hilal menceritakan kepada kami dari Hasan Al
Bashri, tentang seorang pria yang berkata kepada orang lain,
"Wahai yang melakukan perbuatan Luth." Hasan Al Bashri

berkata, "la wajib dijatuhi hukuman had."

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada

Waki'; dari Hasan bin Shalih bin Hayy, dari Manshur, dari

Ibrahim An-Nakha'i, tentang perbuatan kaum Luth. Ibrahim

An-Nakha'i berkata, "Orang yang melakukan perbuatan

tersebut harus didera, dan demikian pula dengan orang yang

menuduh orang lain melakukan perbuatan tersebut."

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada

Waki'; dari Isra'il, dari Jabir, dari Amir Asy-Sya'bi, tentang

seorang pria yang berkata kepada orang lain, "Wahai yang

melakukan perbuatan 'kaum Luth." Asy-Sya'bi berkata, "la
wajib didera?."

Abu Muhammad berkata: Perkataan Ibrahim An-

Nakha'i dan Asy-Sya'bi yang menyebutkan, bahwa orang yang

mengucapkan perkataan tersebut wajib didera, yang mana di

dalam perkataan tersebut tidak terdapat penjelasan apakah

Ibrahim An-Nakha'i dan Asy-Sya'bi bermaksud menyatakan,
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bahwa hukuman dera tersebut merupakan hukuman had,
karena mungkin saja yang dimaksud oleh keduanya adalah
hukuman tabir.

Pendapat yang mewajibkan hukuman hadkepada orang
yang menuduh demikian juga dikemukakan oleh Malik dan
Asy-Syafi'i. Pendapat itu pula yang dikemukakan oleh Abu
Yusuf dan Muhammad bin Al Hasan.

Abu Muhammad berkata: Ketika mereka berbeda
pendapat tentang permasalahan tersebut, maka kita wajib
mengkajinya- Dan kami dapati bahwa di dalam permasalahan
ini, maksudnya seseorang yang menuduh orang lain menggauli
kaum laki-laki atau digauli oleh kaum laki-laki, sebenarnya
permasalahan ini terkait dengan hal yang melekat erat pada
kaum Luth itu sendiri. Jika hal yang melekat pada mereka itu
adalah perzinaan, maka yang diwajibkan dalam kasus tuduhan
berzina tersebut adalah hukuman had atas orang yang
menuduh zina. Namun jika bukan perzinaan, maka tidak wajib
menjafuhkan hukuman had dalam tuduhan tersebut. Kami akan
mengupas permasalahan ini secara panjang lebar insya Allah
pada bab tersendiri, setelah pembahasan tentang hukuman had
karena pencurian dan hukuman had karena meminum khamer.
-Tidak ada daya dan kekuatan melainkan karena Allah.-

Namun menurut kami, hal yang melekat pada kaum
Luth itu bukanlah perzinaan, sehingga tidak ada kewajiban
unfuk menjafuhkan hukuman had kepada seseorang yang
menuduh orang lain melakukan perbuatan mereka.
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Sedangkan Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan,

menurut keduanya hal yang melekat dengan kaum Luth itu
adalah perzinaan atau dianalogikan dengan perzinaan,

sehingga wajib untuk menjatuhkan hukuman had kepada orang

yang menuduh orang lain melakukannya.

Sedangkan menurut Imam Malik dan pendapat yang

masyhur dari beberapa pendapat Asy-Syafi'i, hal yang melekat

pada kaum luth itu keluar dari hukum perzinaan. Itu karena

keduanya menilai wajibnya menjatuhkan hukuman rajam dalam

kasus tersebut, apakah pelakunya sudah muhshan ataupun

belum. Walhasil, menurut mereka, perbuatan itu bukanlah

perzinaan, akan tetapi hukumnya sama dengan orang yang

menimbulkan kekacauan secara massif atau melakukan

perbuatan murtad, karena di dalam permasalahan ini tidak

dipertimbangkan adanya unsur muhshan ataupun yang lainnya.

Jika demikian adanya, maka seharusnya yang wajib dijatuhkan

menurut pendapat Malik dan Asy-Syafi'i bukanlah menjatuhkan

hukuman had karena perzinaan, akan tetapi hukuman bagi

orang yang melakukan perbuatan murtad. Dengan demikian,

maka mereka telah melakukan sesuafu yang bertolak belakang

dan sangat buruk, dan mereka pun tidak mengikuti nash

maupun qiyas.

Jika mereka mengatakan, bahwa tuduhan tersebut

merupakan perbuatan haram, maka kami katakan bahwa apa

yang kalian katakan itu memang benar, dan bahkan tuduhan

itu berdosa.
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Akan tetapi, tidak setiap yang haram itu dan berdosa itu
wajib dijatuhi hukuman .6ad. Sebab ghasab juga merupakan
perbuatan yang diharamkan, namun tidak ada hukuman had
padanya. Demikian pula dengan memakan daging babi yang

merupakan perbuatan haram, namun tidak ada hukuman had
padanya. Begitu pula dengan menuduh kafir yang notabene
perbuatan haram, namun tidak ada hukuman padanya.

Sedangkan orang yang mengatakan kepada orang lain:
"Wahai banci," maka Al Qadhi Hammam bin Ahmad berkata:
Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi
menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada
kami, Abdurrazaq menceritakan kepada kami dari Ibrahim bin
Muhammad bin Abi Yahya, dari Daud bin Al Husain, dari Abu
Sufyan, ia berkata: Rasulullah $ bersabda,
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" Siapa saja yang berkata kepada seorang laki-laki dari

kaum Anshar, 'Wahai Yahudi,' maka deralah ia sebanyak dua
puluh kali. Dan barang siapa yang berkata kepada orang lain,
'Wahai banci,' maka deralah dia sebanyak dua puluh kali."
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Abu Muhammad berkata: Hadits ini bukanlah apa-

apa (tidak kuat), karena hadits ini merupakan hadits mursal.

Sedangkan hadits mursalitu tidak bisa dijadikan huiiah.

Selain itu, hadits tersebut juga bersumber dari riwayat

Ibrahim bin Abi Yahya; seorang periwayat yang sangat gugur

riwayatnya.

Seandainya hadits tersebut shahih bersumber dari

Rasulullah S, niscaya kami akan mewajibkan hukuman .6ad.

Akan tetapi hadits tersebut tidak shahih, sehingga tidak wajib

untuk menjadikannya sebagai pegangan. Dan, tidak ada

hukuman had pada sesuatu pun yang mereka sebutkan. Akan

tetapi yang ada hanyalah hukuman ta'zir belaka. Karena

ucapan tersebut merupakan ucapan yang menyakiti hati orang

lain. Selain itu, perbuatan tersebut juga merupakan perbuatan

munkar, dan perbuatan munkar itu wajib untuk diubah, karena

Rasulullah fi$ telah memerintahkan demikian. -Hanya kepada

Allah kami memohon taufik.-

2237 . Masalah: Orang yang menuduh orang lain

berhubungan badan dengan binatang.

Abu Muhammad berkata, Abdullah bin Rabi'

menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada

kami, Qasim bin Asbagh menceritakan kepada kami, Ibnu

Wadhdhah menceritakan kepada kami, Sahnun menceritakan

kepada kami, Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, Ibnu
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Abi Dzi'b menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, bahwa ia

berkata, "Siapa saja yang menuduh orang lain melakukan
hubungan badan dengan binatang, maka orang yang menuduh
demikian wajib dijatuhi hukuman had."

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada
Ibnu Wahab; Ibnu Sam'an menceritakan kepada kami, dari Az-
Zuhri, ia berkata, "Siapa saja yang menuduh demikian,
(maksudnya berhubungan badan dengan binatang) maka orang
yang menuduh itu didera delapan puluh kali cambukan."

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij
menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan
kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami,
Abdurrazaq menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, dari Az-
Zuhri, ia berkata, "Siapa saja yang menuduh orang lain
berhubungan badan dengan binatang, maka orang yang

menuduh itu didera sebagai hukuman had atas

kebohongannya."

Namun sekelompok ulama mengatakan, bahwa tidak
ada hukuman had dalam kasus tersebut (fuduhan berhubungan

badan dengan binatang). Hal tersebut sebagaimana

diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan

Abdurrazaq; dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Jabir Al Ju'fi, ia

berkata, "Aku bertanya kepada Asy-Sya'bi tentang seorang pria
yang menuduh orang lain berhubungan badan dengan
binatang, atau menemukannya dalam keadaan demikian. Asy-
Sya'bi kemudian berkata, 'Tidak ada hukuman had atas orang
yang menuduh demikian'. "
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Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Ibnu

Mufarrij menceritakan kepada kami, Qasim bin Asbagh

menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan

kepada kami, Sahnun menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb

menceritakan kepada kami, Yunus bin Yazid mengabarkan

kepadaku, dari Rabi'ah, bahwa ia berkata tentang seseorang

yang menuduh orang lain melakukan hubungan badan dengan

binatang. Rabi'ah berkata, "Sungguh, dia telah menuduh

dengan tuduhan yang sangat besar, dan orang yang

mengemukakan tuduhan tersebut layak untuk mendapatkan

hukuman yang berat. Namun kebijakannya diserahkan kepada

penguasa."

Sedangkan para pengikut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i,

dan para ulama madzhab kami dari kalangan Zhahiriyyah,

mereka tidak menilai adanya hukuman had dalam

permasalahan ini, dan ini merupakan kontradiksi dari para

pengikut mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i. Pasalnya mereka

mewajibkan adanya hukuman had kepada seseorang yang

menuduh orang lain melakukan perbuatan kaum Luth. Namun

mereka tidak menilai adanya kewajiban untuk menjatuhkan

hukuman had kepada orang yang menuduh orang lain

berhubungan badan dengan binatang. Dan sebagaimana yang

sudah kami jelaskan, pendapat tersebut sangatlah rancu.

Semua itu tidak berdasarkan pada nash yang mewajibkan

adanya hukuman had atas tuduhan tersebut. -Hanya kepada

Allah kami memohon taufik.-
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Abu Muhammad berkata: Sebenarnya mereka tidak
menemukan keeterangan dari seorang pun dari kalangan
sahabat yang mewajibkan hukuman had kepada seseorang
yang menuduh orang lain melakukan perbuatan kaum Luth.
Sedangkan kami menemukan keterangan dari para sahabat
yang mewajibkan hukuman had, ketika mereka tidak
mewajibkannya. Hal ini sebagaimana yang akan kami sebutkan
nanti, insya Allah.

2238- Masalah: Tentang orang yang lebih
mengutamakan Abu Bakar atau merekayasa kebohongan
dengan mengatasnamakan kepada Al Qur'an.

Ahmad bin Umar bin Anas Al Udzri menceritakan
kepada kami, Abdullah bin Al Husain bin Aqal menceritakan
kepada kami, Ibrahim bin Muhammad Ad-Dainuri
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ahmad bin Al
Jahm menceritakan kepada kami, Abu Qilabah menceritakan
kepada kami, Muhammad bin Basyar Bundar menceritakan
kepada kami, Muhammad bin Ja'far Ghundar menceritakan
kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Husain
bin Abdurrahman, dari Ibnu Abi Laila, bahwa Al Jarud bin Al
Ala Al Abdi berkata, "Abu Bakar lebih baik daripada [Jmar."
Lalu seorang pria dari anak Hajib bin Atharid mengatakan:
"Umarlah yang lebih baik daripada Abu Bakar." Perkataan
tersebut kemudian terdengar oleh Umar, lalu Umar pun
memukul Al Hajibi (anak Hajib) dengan tongkat, hingga ia
mengangkat kakinya. Umar berkata, "Beraninya engkau
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mengatakan, bahwa Umar lebih baik daripada Abu Bakar.

Sungguh, Abu Bakar adalah sahabat Rasulullah, dan dialah

manusia terbaik dalam hal ini dan itu. Siapa saja yang

mengatakan selain itu, maka wajiblah atasnya hukuman .6ad

yang diperuntukkan bagi orang yang merekayasa

kebohongan."

Abu Muhammad berkata' Seperti itulah redaksi

yang tertera dalam kitab Al Udzri: dari anak Hajib bin Atharid.

Padahal itu redaksi yang keliru. Redaksi yang benar adalah

anak Atharid bin Hajib bin Zurarah.

Ali berkata: Di dalam atsar ini Umar hanya

memberitahukan, bahwa Abu Bakar merupakan manusia

terbaik dalam perkara ini dan itu, yaitu dalam perkara yang

disebutkan oleh Umar, dan bukan terbaik secara umum. Dan
memang, terkadang seseorang itu lebih baik daripada orang

lain dalam satu hal, akan tetapi orang lain lebih baik daripada

dia dalam banyak hal.

Bilal pernah disiksa di jalan Allah dengan siksaan yang

tak pernah dirasakan oleh Abu Bakar. Bilal juga pernah

berduel dengan duel yang tak pernah dilakukan oleh Abu
Bakar. Mamun demikian, Abu Bakar tetap lebih baik daripada

Bilal secara umum dan dalam banyak hal selain dalam konteks

ini.
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Diriwayatkan dengan sanad yang telah disebutkan

sampai kepada Ibnu Al Jahm: Muhammad bin Bisyr

menceritakan kepada kami, Al Haitsam dan Al Hakam
menceritakan kepada kami, keduanya sama-sama mengatakan:

Syihab bin Hirasy menceritakan kepada kami, dari Al Hajjaj bin
Dinar, dari Abu Ma'syar, dari lbrahim, ia menuturkan: Aku
mendengar Alqamah memukulkan tangannya ke mimbar di
Kufah. Alqamah berkata, "Aku pernah mendengar Ali berkata,
'Aku (Ali) mendengar suatu kaum yang lebih mengutamakan

aku daripada Abu Bakar dan Umar. Siapa saja yang

mengatakan sesuatu seperti ini, berarti dia seorang pendusta,

dan dia berhak mendapatkan hukuman yang diperuntukkan
bagi pendusta'."

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada

Ibnu Al Jahm; Abu Qilabah menceritakan kepada kami, Al
Hajjaj bin Minhal menceritakan kepada kami, Muhammad bin
Thalhah menceritakan kepada kami, dari Abu Ubaidah bin

Hajl, bahwa Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Aku tidak

akan melakukan kepada seseorang yang lebih mengutamakan

aku daripada Abu Bakar dan Umar, melainkan aku akan

menderanya dengan hukuman had yang diperuntukkan bagi

pendusta."

Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada

kami, Abdullah bin Nashr menceritakan kepada kami, Qasim
bin Asbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah

menceritakan kepada kami, Musa bin Mu'awiyah menceritakan

kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, Isma'il bin Abi
Khalid menceritakan kepada kami, dari Amir Asy-Sya'bi, ia
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berkata, "(Jmar mengajak mereka (para sahabat)

bermusyawarah terkait persoalan khamer. Lalu Abdurrahman

bin Auf berkata, 'Siapa saja yang mengada-adakan

kebohongan dengan mengatasnamakan Al Qur'an, maka aku

menilai dia wajib dijatuhi hukuman dera sebanyak delapan

puluh kali cambukan'."

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Abdullah

bin Muhammad bin Utsman menceritakan kepada kami,

Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Ali bin Abdil

Aziz menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Minhal

menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah

menceritakan kepada kami, dari Atha' bin As-Sa'ib, dari

Juhadah bin Ditsar, bahwa ada sekelompok orang dari

kalangan sahabat Rasulullah meminum khamer di Syam, dan

bahwa Yazid bin Abi Sufyan menulis surat kepada Umar

tentang mereka. -Juhadah menyebutkan 'kelanjutan hadits

tersebut.-

Di dalam hadits tersebut disebutkan, bahwa mereka

yang meminum khamer itu beralasan kepada Umar dengan

menyebutkan firman Allah &,

C.'& e:Api ltr;, rfit;35i e;.1
tfi(;'t {fr

"Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan

mengerjakan amalan yang shaleh karena memakan makanan

yang telah mereka makan dahulu, apabila mereka bertakwa
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serta beriman, dan mengerjakan amalan-amalan yang shaleh,

kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman," (Qs. Al

Maa'idah [5]: 93).

Umar kemudian bermusyawarah dengan orang-orang

terkait persoalan mereka itu. Umar berkata kepada AIi:

"Bagaimana pendapatmu?." Ali menjawab, "Menurutku,

mereka telah mensyariatkan sesuatu yang tidak diizinkan di

dalam agama Allah. Jika mereka mengklaim bahwa khamer itu
halal, bunuhlah mereka. Sebab mereka telah menghalalkan apa

yang diharamkan Allah. Namun jika mereka mengklaim, bahwa

khamer itu haram, maka deralah masing-masing mereka

sebanyak delapan puluh deraan. Karena mereka sudah

mengada-adakan kebohongan dengan mengatasnamakannya

kepada Allah. Sementara Allah sudah memberitahukan

hukuman had yang diperuntukkan bagi sebagian kita atas

sebagian yang lain, ketika kita melakukan kebohongan."

Abu Muhammad berkata' Mereka (para pengikut

madzhab Hanafi dan Maliki) mengagungkan perkataan dan

putusan sahabat, jika perkataan dan putusan sahabat tersebut

sesuai dengan kebiasaan dan hawa nafsu mereka. Namun di

dalam permasalahan ini, mereka justru menentang perkataan

dan putusan para sahabat. Itu karena mereka tidak menilai

wajibnya menjatuhkan hukuman had kepada orang yang lebih

mengutamakan Umar atas Abu Bakar, juga tidak mewajibkan

hukuman had kepada orang yang lebih mengutamakan Ali
daripada Abu Bakar dan Umar.
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Selain itu, mereka juga tidak berpendapat untuk
menjatuhkan hukuman had kepada orang yang mengada-
adakan kebohongan dengan mengatasnamakannya kepada
Allah dan Al Qur'an. Akan tetapi, mereka berpendapat untuk
membunuh siapa saja yang menukar agamanya (murtad), atau
tidak ada sangsi apapun (atas orang yang melakukan sesuatu)
jika ia memiliki alasannya.

Demikianlah sikap mereka, padahal mereka
berargumentasi dengan perkataan Ali dan Abdurrahman yang

ada dalam dua hadits ini, yaitu terkait penetapan delapan
puluh kali cambukan dalam hukuman had bagi peminum
khamer. Benar, seperti itulah sikap mereka, juga dalam
penetapan qigs.

Namun mereka menentang pendapat Ali dan
Abdurrahman yang mewajibkan adanya hukuman had bagi
orang yang mengada-adakan kebohongan atas,nama Allah.

Jika memang perkataan Ali dan Abdurrahman itu
merupakan argumentasi yang mewajibkan hukuman had dalam
kasus minum khamer, juga dalam qiyas, maka sebetulnya
pendapat mereka berdua itupun merupakan hujjah dalam hal
mewajibkan pelaksanaan hukuman had kepada orang-orang
yang membuat atau merekayasa kebohongan dengan
mengatasnamakan Allah dan AI Qur'an.

Namun jika perkataan Ali dan Abdurrahman tersebut
bukanlah hujjah yang mewajibkan hukuman had kepada orang
yang melakukan kebohongan dengan mengatasnamakannya

kepada Allah dan Al Qur'an, maka perkataan Ali dan
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Abdurrahman juga bukan merupakan hujjah dalam penetapan

qiyas atau penetapan hukuman cambuk sebanyak delapan

puluh kali deraan pada kasus minum khamer. Karena pada

kedua permasalahan tersebut tidak ada perbedaan sama sekali.

-Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

Hal ini akan terlihat jelas bagi siapa saja yang mau

bersikap objektif, bahwa tidak semua kebohongan itu wajib

untuk dijatuhi hukuman had. Jika memang demikian

keadaannya, maka tidak ada hukuman had dalam kasus

kebohongan kecuali pada kebohongan yang terkait perzinaan,

karena sahnya nash dan ijma' yang mewajibkan adanya

hukuman had terkait kebohongan yang menyangkut perzinaan

ini (maksudnya, tuduhan berzina). -Hanya kepada Allah kami

memohon taufik.-

2239 - Masalah: Pemberian maaf dari pihak yang

dituduh berzina kepada pihak yang menuduh.

Abu Muhammad berkata, Abdullah bin Rabi'

menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada

kami, Qasim bin Asbagh menceritakan kepada kami, Ibnu

Wadhdhah menceritakan kepada kami, Sahnun menceritakan

kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Yunus

bin Yazid mengabarkan kepadaku dari Rabi'ah, bahwa ia

berkata tentang seorang pria yang berkata kepada Imam, "Si

fulan telah memfitnahku atau menuduh ibuku berzina." Sang

Imam kemudian berkata kepada si fulan, "Apakah benar
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engkau telah melakukan itu?." Si fulan menjawab, "Ya, benar,

aku telah melakukan itu." Lalu orang lain berkata (kepada

pihak tertuduh), "Engkau sudah memaafkan dia." Maka dalam

kasus ini seyogyanya Imam mengatakan kepada pihak yang

dituduh, "Engkau lebih tahu tentang keadaanmu." Imam tidak

boleh memberikan pandangan apapun kepada tertuduh, karena

bisa jadi ia akan menyingkap sesuatu yang tidak halal untuk

disingkap. Namun jika sang penuduh kembali mendapatkan

hukuman had, maka dia harus dijatuhi hukuman had atas

tuduhan berzina yang dilontarkannya.

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada

Ibnu Wahab: Malik bin Anas mengabarkan kepadaku, bahwa

Zuraiq bin Al Hakam menceritakan kepadanya. Zuraiq
menuturkan, "Seorang lelaki yang disebut Mishbah menuduh

anaknya berzina. Ia berkata kepada anaknya, 'Wahai pezina.'

Hal tersebut kemudian dilaporkan kepadaku-,(Zuraiq), sehingga

aku pun memerintahkan untuk mendera Mishbah. Namun

anaknya berkata, 'Demi Allah, jika engkau mendera ayahku,

aku akan mengakui bahwa diriku pemah berzina.' Ketika

anaknya mengatakan demikian padaku, maka permasalahan ini
pun membuatku samar. Akhirnya, aku menulis surat kepada

Umar bin Abdul Aziz untuk melaporkan permasalahan tersebut

kepadanya. Umar bin Abdul Aziz kemudian menulis surat

balasan untukku, yang berisi: 'Perkenankanlah pemberian

maafnya atas dirinya'."

Zuraiq melanjutkan, "Aku kemudian menulis surat lagi

kepada Umar bin Abdul Aziz tentang seseorang yang difitnah

oleh kedua orangtuanya (dituduh berzina), apakah maafnya
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untuk kedua orangtuanya diperkenankan? Umar bin Abdul Aziz

lantas menulis surat balasan untukku, yang berisi: 'Putuskanlah

untuknya berdasarkan kitab Allah, kecuali jika dia hendak

menutupi diri'."

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij

menceritakan kepada kami, Ibnu Al Arabi menceritakan

kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami,

Abdurrazaq menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari

Isma'il bin Umayyah: Zuraiq bin Hakim mengabarkan

kepadaku, bahwa Umar bin Abdul Aziz menulis surat

kepadanya tentang seorang pria yang menuduh anaknya

berzina. Surat dari Umar bin Abdul Aziz itu berisi: "Hendaklah

engkau menderanya, kecuali jika anaknya memaafkannya."

Zuraiq menuturkan: "Aku menduga bahwa hal itu hanya

untuk ayah saja, sehingga akupun menulis surat balasan

kepada Umar bin Abdul Aziz, yang isinya menanyakan:

'Apakah itu untuk semua orang, ataukah untuk ayah saja?'

Lalu Umar bin Abdul Aziz menulis surat balasan untukku, yang

isinya menyatakan: 'Justru itu untuk semua orang'."

Namun sekelompok ulama lainnya mengatakan, bahwa

tidak ada maaf untuk seorang pun dalam hal tersebut,

sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami melalui sanad

yang telah disebutkan sampai kepada Abdurrazaq; Dari Umar

bin Abdul Aziz, dari Umar bin Al Khaththab, ia berkata, "Tidak

ada maaf atas hukuman had dalam kasus apapun, setelah

pengaduannya sampai kepada Imam atau pemimpin tertinggi
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kaum muslimin. Karena melaksanakan hukuman had itu
merupakan bagian dari Sunnah."

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada

Abdurrazaq: Dari Ma'rnar dan Ibnu Juraij, keduanya sama-

sama meriwayatkan dari Az-Zuhri, ia berkata, "Apabila

hukuman had telah sampai kepada Sultan atau penguasa,

maka tidak halal atas seorang pun untuk memberikan maaf

dalam kasus itu."

Ibnu Juraij dan Ma'mar mengatakan, bahwa hal tersebut

terkait dengan kebohongan. Pendapat ini pun diriwayatkan
dari Hasan Al Bashri. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu
Sulaiman dan para ulama madzhab kami. Bahkan, pendapat ini
pula yang merupakan pendapat Al Auza'i dan Hasan bin Hayy.

Sementara Abu Hanifah dan para sahabatnya

mengatakan, bahwa tidak boleh memberikan maaf atas

hukuman had dalam kasus tuduhan berzina (saja).

Berbeda halnya dengan yang diriwayatkan dari Abu
Yusuf -pada salah satu dari dua qaulnya, juga yang

diriwayatkan dari Asy-Syafi'i dan para sahabatnya, serta dari
Ahmad bin Hanbal dan para sahabatnya, bahwa memberikan

maaf dalam permasalahan tersebut merupakan perkara yang

diperbolehkan; baik pengaduannya itu sudah sampai kepada

Imam maupun belum.

Sementara Imam Malik berkomentar tentang seseorang

yang menuduh orang lain berzina, lalu tuduhan itu terbukti
tidak benar di hadapan Imam, kemudian pihak yang dituduh
hendak memberikan maaf kepada pihak penuduh. Malik
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berkata, "Tidak boleh memberikan maaf kepadanya, kecuali
jika ia hendak menutupi dirinya karena takut apa yang

dituduhkan kepadanya terbukti. Jika itu motivasinya, maka
boleh memberikan maaf."

Imam Malik juga mengatakan, bahwa jika pihak tertuduh
hendak menangguhkan pelaksanaan hukuman had kepada
pihak penuduh, atau kepada kedua orangtuanya (yang

menuduhnya berzina), maka dia boleh saja melakukan hal itu,
dan dia boleh menjatuhkan hukuman had ini kapanpun ia
inginkan.

Lebih jauh, Imam Malik juga mengatakan, bahwa jika
pihak tertuduh sudah memaafkan, kemudian dia hendak
menjatuhkan hukuman had kepada pihak penuduh, maka ia

tidak boleh menjatuhkan hukuman hadtersebut.

Abu Muhammad berkata, Ketika mereka berbeda
pendapat tentang permasalahan tersebut, sebagaimana yang

telah kami sebutkan di atas, maka kita wajib menggali dalil-dalil

mereka di dalam permasalahan ini. Dan kami dapati bahwa
perbedaan pendapat ini disebabkan oleh salah satu dari dua

alasan berikut, dan tidak ada alasan yang ketiga.

Yang menjadi sebab terjadinya perbedaan pendapat itu
adalah, apakah (1) hukuman had dalam kasus tuduhan berzina
itu merupakan hak Allah, sebagaimana dalam kasus perzinaan,

atau dalam kasus minum khamer, atau dalam kasus pencurian,

atau dalam kasus menimbulkan kekacauan sosial; ataukah (2)

hukuman had dalam kasus tuduhan berzina merupakan hak
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manusia, seperti halnya qishash terhadap anggota tubuh, atau

denda dari kejahatan terhadap harta.

Jika hukuman had dalam kasus tuduhan berzina

merupakan hak Allah, sebagaimana hukuman had dalam kasus

lainnya, maka tidak diperkenankan bagi seorang pun untuk

memberikan maaf dalam kasus tuduhan berzina ini, karena ia

tidak mempunyai hak dalam kasus tuduhan zina ini. Tidak ada

perbedaan antara orang yang mencuri harta orang lain atau

berzina dengan budak perempuan orang lain dan memfitnah

orang lain itu, atau juga memperkosa seorang perempuan dan

mencuri hartanya serta memfitnahnya. Dan para ulama tidak

berbeda pendapat, bahwa seseorang tidak berhak untuk

memberikan maaf kepada orang lain dalam kasus perzinaan

yang dilakukan orang lain terhadap budak perempuannya,

dimana pemberian maaf ini bisa membuat sang pelaku bebas

dari hukuman. Demikian pula, kedua orang ifu;'pun tidak boleh

memberikan maaf kepada orang yang mencuri harta keduanya

atau merampok keduanya, dimana dengan pemberian maaf ini
sang pelaku bisa melenggang bebas dan tidak terkena

hukuman had dalam kasus pencurian. Demikian pula dalam

kasus kekacauan sosial.

Jika ada pihak-pihak yang membedakan antara kasus

tuduhan berzina dan kasus-kasus lain yang telah kami

sebutkan, berarti dia telah menetapkan sesuatu dalam urusan

agama Allah tanpa adanya dalil.

Namun jika hukuman had dalam kasus tuduhan berzina

itu merupakan hak manusia, maka pemberian maaf dari
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seseorang yang mengakibatkan haknya lepas merupakan
perkara yang diperbolehkan.

Selanjutnya kami mengkaji pendapat Imam Malik, dan
kami dapati pendapat tersebut jelas kontradiktif. Pasalnya, jika

menurutnya hukuman had dalam kasus tuduhan perzinaan

merupakan hak Allah, maka pemberian maaf dari pihak
tertuduh tidak diperkenankan (tidak diterima); baik ia

motivasinya adalah menutupi kasus dirinya ataupun bukan.
Karena Allah tidak memberinya hak untuk menggugurkan salah

satu hukuman hadyang mempakan hak Allah.

Akan tetapi jika menurutnya hukuman had dalam kasus

tuduhan berzina itu merupakan hak manusia, maka
memberikan maaf dari setiap orang yang mengakibatkan
haknya gugur merupakan perkara yang diperbolehkan; baik dia
berniat untuk menutupi kasusnya ataupun tidak.

Kepada pihak-pihak yang membela pendapat yang jelas-

jelas keliru itu dikatakan: Apa perbedaan antara orang yang

memberikan maaf dalam kasus ini dengan orang memaafkan
seseorang yang berzina dengan budak perempuannya, dengan
maksud menutupi diri sendiri karena khawatir sang pezina

akan mengemukakan bukti-bukti yang menunjukkan, bahwa
pemilik budak perempuan tersebut juga merampas budak
perempuan itu dari orang lain?

Dikatakan juga kepada mereka: Apa bedanya antara
orang yang memberikan maaf dalam kasus tuduhan berzina ini
dengan orang yang memaafkan orang lain yang mencuri
barangnya, dimana maaf ini diberikan dengan maksud

AlMuhalla - EI



menutupi diri karena khawatir sang pencuri akan menunjukkan
bukti-bukti yang menyatakan, bahwa barang yang dimilikinya
itu merupakan hasil curiannya dari orang lain lagi.

Memangnya ada perbedaan di antara semua ini?

Sungguh pembedaan yang dilakukan ini merupakan perkara

yang sama sekali tidak ada dasarnya, sehingga argumentasi

mereka ini pun gugur secara keseluruhan, karena adanya unsur

kontradiksi di dalamnya, tidak ditopang oleh dalil, dan tidak
pernah diketahui bersumber dari seorang pun dari kalangan

sahabat maupun tabi'in.

Selanjutnya kami mengkritisi pendapat Abu Hanifah,
dan kami dapati bahwa pendapat Abu Hanifah ini jelas

kontradiktif. Pasalnya Abu Hanifah menetapkan, bahwa

hukuman had dalam kasus tuduhan berzina ini merupakan hak

Allah, sehingga tidak boleh memberikan maaf dalam kasus ini.
Sampai di sini Abu Hanifah masih benar.

Namun setelah itu, Abu Hanifah melakukan kekeliruan
yang sangat jelas, karena ia mengatakan, bahwa tidak ada

hukuman had bagi orang yang menuduh berzina, kecuali jika

pihak tertuduh mengajukan tuntutan untuk menjatuhkan
hukuman had tersebut kepada pihak penuduh.

Dengan pernyataan itu, berarti Abu Hanifah telah

menetapkan, bahwa hukuman had dalam kasus tuduhan
berzina merupakan hak pihak tertuduh. Bahkan Abu Hanifah
menggugurkan hak pihak tertuduh ini, ketika pihak tertuduh
tidak menuntutnya. Sungguh ini merupakan kerancuan yang

sangat nyata.
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Abu Muhammad berkata: Argumentasi itu tidak bisa

dijadikan sandaran bagi mereka. Karena diriwayatkan kepada
kami dari Abdullah bin Rabi'; Muhammad bin Mu'awiyah
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan
kepada kami, Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami,
Muhammad bin Abi Adiy menceritakan kepada kami, dari
Muhammad bin Ishaq, dari Abdullah bin Abi Bakr bin
Muhammad bin Hazm, dari Amrah binti Abdirrahman, dari
Aisyah ummul mukminin, ia menuturkan, "Ketika turun ayat
pembebasanku (dari tuduhan selingkuh), Nabi $ berdiri di atas

mimbar, lalu memerintahkan untuk mendatangkan seorang

perempuan dan seorang pria, lalu mereka didera sebagai

hukuman had bagi mereka."

Abu Muhammad berkata: Demikianlah sikap
Rasulullah # ya.rg menjatuhkan hukuman had dalam kasus

tuduhan berzina tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan
Aisyah; apakah Aisyah akan memaafkan pihak-pihak yang

telah menuduhnya berzina/berselingkuh ataukah tidak.
Seandainya Aisyah memiliki hak di dalam permasalahan ini,
tentu Rasulullah tidak akan menganulir haknya. Karena beliau

adalah orang yang paling penyayang dan paling menganjurkan

untuk memberikan maaf kepada orang lain pada permasalahan
yang memang bisa dimaafkan.

Dengan demikian, dapat dinyatakan secara gamblang,

bahwa hukuman had dalam kasus tuduhan berzina merupakan
hak Allah, dimana hak ini tidak bisa diinteryensi oleh pihak
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yang tertuduh, bahkan pihak tertuduh juga tidak bisa

menganulirnya melalui pemberian maaf.

Sedangkan dalil ijma' yang menunjukkan, bahwa

hukuman had dalam kasus tuduhan berzina merupakan hak
Allah; yaitu bahwa umat Islam telah sepakat untuk menyebut

hukuman dera dalam kasus tuduhan berzina sebagai hukuman

had. Di sisi lain, tidak ada nash maupun ima' yang

menyebutkan, bahwa seseorang berhak untuk menggugurkan

salah satu hukuman had yang telah ditetapkan oleh Allah.
Dengan demikian, benar pula untuk dinyatakan, bahwa tidak
ada celah bagi seorang pun untuk memberikan maaf atas

hukuman had dalam kasus tuduhan berzina ini.

Sedangkan dalil logika (yang menunjukkan, bahwa

hukuman had dalam kasus tuduhan berzina merupakan hak
Allah), yaitu: Seandainya hukuman had dalam kasus tuduhan
berzina merupakan hak manusia, maka pemberian maaf yang

disebutkan dalam permasalahan ini hanya boleh diberikan oleh
pihak tertuduh saja, namun ini pun khusus untuk tuduhan
berzina yang dialamatkan kepada dirinya, dan bukan untuk
tuduhan berzina yang dialamatkan kepada ayah maupun

ibunya. Karena tidak ada perbedaan pendapat bahwa tidak
diperkenankan bagi seseorang unfuk menganulir hak orang
lain.

Namun demikian, mereka memperbolehkan seseorang

unfuk memaafkan orang yang menuduh ayahnya berzina,
padahal ayahnya tersebut sudah meninggal dunia. Demikian
juga terhadap orang yang menuduh ibunya berzina, padahal
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ibunya juga sudah meninggal dunia. Ini merupakan pendapat

yang keliru dan jelas kontradiktif. Itu karena yang

mengemukakan pendapat yang membolehkan pemberian maaf
ini adalah orang-orang yang menggunakan qiyas.

Di lain pihak, mereka juga sudah sepakat bahwa orang
yang dicuri tidak boleh memaafkan hukuman potong tangan

bagi pihak pencuri, dan orang yang dirampok tidak boleh

memaafkan pihak perampok. Demikian juga orang yang

istrinya atau budak perempuannya disetubuhi oleh orang lain.

Ia tidak boleh memaafkan orang yang berzina dengan istri atau

budak perempuannya itu. Jika demikian keadaannya, lalu apa

bedanya antara kasus tuduhan berzina ini dengan pencurian

atau perampokan terkait dengan pemberian maaf.

Sedangkan riwayat yang bersumber dari para sahabat;

diriwayatkan bahwa Umar pernah mendera Abu Bakrah, Nafi',
dan Syibl bin Ma'bad, ketika Umar melihat mereka menuduh

berzina. Dalam hal ini, Umar tidak bermusyawarah terlebih
dahulu dengan Mughirah, sebagai pihak yang dituduh. Umar
juga tidak menilai, bahwa sikap yang benar adalah dengan

memberikan maaf kepada pihak penuduh ataupun yang

lainnya.

Dengan demikian, maka gugurlah argumentasi pihak-
pihak yang menyebutkan bolehnya memberikan maaf di dalam

kasus tuduhan berzina ini. Hanya kepada Allah-lah kami

memohon taufik.-
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2240. Masalah: Tentang seseorang yang berkata

kepada istrinya, "Wahai wanita pezina," kemudian istrinya

berkata, "Aku beruina denganmu." Atau, pria tersebut

mengatakan demikian kepada orang lain, lalu orang lain itu
berkata, "Engkau lebih banyak berzina daripada aku."

Abu Muhammad berkata' Abdullah bin Rabi'

menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin

Utsman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid

menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul Aziz menceritakan

kepada kami, Al Hajjaj bin Minhal menceritakan kepada kami,

Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari

Qatadah, ia berkata tentang seorang pria yang berkata kepada

budak perempuannya, "Wahai wanita pezina." Lalu, budak

perempuannya berkata, "Aku berzina denganmu." Qatadah
berkata, "Budak perempuan tersebut didera sebanyak sembilan

puluh kali deraan."

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada

Hammad bin Salamah; Dari Abu Hurrah, dari Al Hasan,

tentang seorang wanita merdeka yang berkata kepada pria

lain, "Aku berzina denganmu." Al Hasan berkata, "Wanita

tersebut didera dengan dua kali hukuman had."

Abu Muhammad berkata: Jika seorang pria berkata

kepada seorang wanita, atau seorang wanita berkata kepada

seorang pria, "Aku berzina denganmu," maka ini merupakan
pengakuan zina, dan bukan tuduhan zina. Karena orang yang
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mengatakan perkataan ini sedang memberitahukan tentang
kondisi dirinya sendiri, bahwa ia telah melakukan perbuatan
zina, dan sama sekali bukan sedang memberitahukan perzinaan
orang lain yang diceritakan.

Itu karena terkadang seorang pria berzina dengan
wanita yang tengah berada dalam keadaan mabuk, gila, tidak
sadar, atau tidak mengetahui terjadinya perzinaan itu,
sementara si pria tersebut mengetahuinya. Terkadang juga

seorang wanita berzina dengan seorang pria yang berada
dalam kondisi demikian. Misalnya seorang pria membeli budak
perempuan, dan ternyata budak perempuan itu adalah wanita
merdeka, sehingga wanita tersebut adalah seorang wanita
pezina, sedangkan pria yang membelinya kemudian
berhubungan badan dengannya bukanlah pria pezina.

Oleh karena itu, orang yang mengatakan perkataan ini
(Aku berzina denganmu); jika dia mengatakannya untuk
mengakui perbuatannya, maka dia hanya mendapatkan
hukuman had zirra saja, dan tidak ada sangsi apapun atas

dirinya selain hukuman had tersebut. Akan tetapi jika dia
mengatakan perkataan itu kepada si wanita untuk mencelanya,
maka dia bukanlah orang yang menuduh zina dan bukan pula
orang yang mengakui perbuatannya, sehingga tidak ada

hukuman had atas dirinya; baik hukuman had karena
perzinaan maupun hukuman had karena melontarkan tuduhan
zina. Namun demikian, dia tetap harus diberi hukuman ta'zir
karena telah menyakiti orang lain dengan ucapannya.
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Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Ibnu

Mufarrij menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh

menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan

kepada kami, Sahnun menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb

menceritakan kepada kami, Yunus bin Yazid mengabarkan

kepadaku dari Az-Zuhri dan Rabi'ah, keduanya sama-sama

mengatakan tentang orang yang berkata kepada orang lain,

"Aku melihatmu sebagai pezina." Lalu, orang lain itu berkata,

"Engkau lebih banyak berzina daripada aku." Padahal

keduanya adalah dua orang yang terpelihara dari perbuatan

zina. Maka, keduanya sama-sama dijatuhi hukuman had.

Rabi'ah menambahkan: "Seseorang tidak lebih banyak

berzina daripada orang lain, sebelum dia menjadi pezina."

Imam Malik mengatakan: "Keduanya sama-sama didera

sebagai hukuman had."

Abu Muhammad berkata: Sedangkan perkataan

Rabi'ah yang menyebutkan, "Seseorang tidak lebih banyak

berzina daripada orang lain, sebelum dia menjadi pezina,"

sebenarnya perkataan tersebut merupakan perkataan yang

keliru. Karena yang digunakan dalam bahasa tidak seperti ini.

Allah S berfirmu.r,@ 6f* (t \; Ii,r. "Apakah Allah yang

lebih baik, ataukah apa yang mereka persekutukan dengan

Dia?" (Qs. An-Naml l27l: 59). Padahal tidak ada kebaikan

sama sekali pada apa yang mereka persekutukan dengan Allah.
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@ {, "Penghuni-penghuni Surga pada hari itu paling baik

tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya." (Qs.

Al Furqan 1251: 241. Padahal tidak ada kebaikan sama sekali

dari tinggal di neraka. Di sana juga tidak ada tempat istirahat

yang indah, baik sedikit maupun banyak. Kita berlindung

kepada Allah dari siksa neraka.

Rasulullah S bersabda, ;i'ri Ar b'-33 '"ei ar 'qq
* Kitab Allah lebih benar, dan syarat Alhh lebih kuat." Padahal

selain syarat Allah tidak ada yang kuat, dan pada selain kitab

Allah tidak ada yang mengandung kebenaran.

Sedangkan Sunnah dan ijmai keduanya termasuk ke

dalam Kitab Allah, karena semua itu merupakan keadilan

Allah.

Selanjutnya, kami mengkaji permasalahan ini, dan kami

dapati bahwa orang yang mengatakan kepada orang lain,"
"Engkau lebih banyak berzina daripada aku," sebenamya

perkataan ini tidak mengandung unsur pengakuan zina, akan

tetapi hanya tuduhan zina semata. Oleh karena itulah orang

yang mengatakannya harus dijafuhi hukuman had karena telah

menuduh berzina (dan tuduhannya tidak terbukti). -Hanya

kepada Allah kami memohon taufik.-

224L- Masalah: Tentang seorang perempuan yang

mengaku bahwa si fulan memperkosa dirinya.
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Ali berkata: Hammam menceritakan kepada kami,

Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi

menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada

kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

menceritakan kepada karni dari Az-Zuhri dan Qatadah,

keduanya sama-sama mengatakan tentang seorang wanita yang

menuduh seorang pria memperkosa dirinya, sementara pria

tersebut membantah tuduhan itu, dan tidak ada saksi dalam

perkara itu. Keduanya mengatakan, bahwa wanita tersebut

harus didera sebagai hukuman .6ad karena wanita tersebut

telah menebar fitnah perkosaan atas dirinya.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Abdullah

bin Muhammad bin Utsman menceritakan kepada kami,

Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Ali bin Abdil

Aziz menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Minhal

menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah

menceritakan kepada kami, Qatadah menceritakan kepada

kami, bahwa seorang pria memaksa seorang perempuan (untuk

melakukan hubungan badan), lalu perempuan tersebut

berteriak, hingga datanglah seorang muadzin dan memberikan

kesaksian untuk membela perempuan tersebut di hadapan

Umar bin Abdul Aziz, bahwa muadzin tersebut mendengar

suara jeritan perempuan tersebut. Maka Umar bin Abdul Aziz

pun tidak menjatuhi hukuman dera terhadap perempuan

tersebut.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Ibnu

Mufarrij menceritakan kepada kami, Qasim bin Asbagh

menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan
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kepada kami, Sahnun menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb

menceritakan kepada kami, Umairah bin Abi Najiyah

mengabarkan kepadaku dari Yazid bin Abi Habibah, dari Umar
bin Abdil Aziz, bahwa ia didatangi oleh seorang perempuan
yang kemudian berkata: "Sesungguhnya fulan telah

memperkosa diriku." Mendengar pengakuan tersebut, Umar
bin Abdul Aziz bertanya kepada perempuan tadi, "Apakah ada

seseorang yang mendengar atau melihatmu?" Perempuan

tersebut menjawab, "Tidak ada." Maka Umar pun mendera

perempuan tersebut, karena telah menuduh zina seorang laki-

laki yang tak lain adalah Amr bin Muslim atau Ishaq bin Muslim

maula Amr bin Utsman (dengan memperkosa dirinya).

Ibnu Wahb berkata: "Aku bertanya kepada Malik
tentang seseorang perempuan yang mengatakan:'Sesungguh-

nya fulan telah memperkosa diriku'. Malik berkata, 'Jika laki-

laki atau si fulan (yang dituduh memperkosa) tersebut bukanlah

orang yang ditengarai melakukan perbuatan tersebut, maka
perempuan tersebut dijatuhi hukuman dera sebagai hukuman

had. Akan tetapi jika si fulan merupakan orang yang disinyalir
suka melakukan kefasikan, maka ada hal yang perlu dikaji lebih
jauh di dalam permasalahan ini'."

Abu Muhammad berkata, Mereka (para penganut

madzhab Maliki) berpendapat dalam permasalahan ini, bahwa

pria (yang dituduh memperkosa) tersebut harus dipenjara
dalam waktu yang lama, diberikan pelajaran, dan didenda

dengan mewajibkannya memberikan mahar standar kepada
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perempuan (yang mengaku dipaksa berhubungan badan)- Ini

merupakan beberapa pendapat yang terkait dengan beberapa

hal, yaitu:

- Bisa jadi perempuan tersebut harus didera sebagai

hukuman had baginya, karena telah menuduh berzina; jika

perempuan tersebut tidak memiliki bukti (saksi). Pendapat ini

merupakan pendapat Az-Zuhri dan Qatadah.

- Bisa jadi perempuan tersebut tidak dijatuhi hukuman

had, karena adanya kesaksian seseorang yang mendengar

jeritan suaranya. Pendapat ini diriwayatkan dari Umar bin

Abdul Aziz. Jika tidak ada seseorang yang bisa menjadi saksi,

maka perempuan tersebut dijatuhi hukuman dera.

- Bisa jadi hukuman had tldak dijatuhkan kepada

perempuan tersebut, jika laki-laki (yang dituduh memperkosa)

tersebut berada bersamanya dalam keadaan sepi dan

melakukan sesuatu yang bisa berpengaruh padanya atau

terdengar suara jeritan perempuan tersebut. Pendapat ini

merupakan pendapat Rabi'ah. Pendapat ini juga merupakan

pendapat Yahya bin Sa'id Al Anshari.

Yahya bahkan menambahkan: "Pihak tergugat harus

diberi hukuman yang sangat berat -jika seperti itu
keadaannya,- yaitu jika terbukti ada sesuatu dari yang telah

kami sebutkan tadi. Namun jika tidak, maka hukuman .6ad

dijatuhkan kepada perempuan tersebut, sebagai hukuman iad
atas tuduhan perzinaan."

- Bisa jadi pula ada pengkajian lebih lanjut dalam

permasalahan tersebut, dimana jika pihak tertuduh adalah
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orang baik-baik, maka ia dijatuhi hukuman dera sebagai

hukuman had dalam kasus tuduhan berzina. Namun jika ia

merupakan orang yang ditengarai suka melakukan kefasikan,

maka tidak ada sangsi apapun atas perempuan tersebut. Dan

laki-laki yang dituduh tersebut dipenjara dalam waktu yang

lama, dan didenda dengan mewajibkannya membayar mahar

standar kepada perempuan tersebut. Ini merupakan pendapat

Imam Malik.

Abu Muhammad berkata: Sedangkan pendapat

Malik ini jelas sangat keliru, karena ia membedakan antara

tergugat yang baik-baik dan tergugat yang dikenal suka

melakukan kefasikan, padahal Al Qur'an tidak sedikit pun

mewajibkan untuk membuat perbedaan seperti itu. Demikian

pula dengan Sunnah, ijma', qiyas dan qaul sahabat.

Di lain sisi, umat Islam sepakat bahwa jika seorang

mengklaim memiliki piutang atas orang lain, dan orang lain

atau pihak tertuduh itu mengingkari klaim itu, maka pihak

tertuduh harus bersumpah, meskipun pihak tertuduh itu

seorang sahabat. Pemberlakukan sumpah ini sudah dijalankan

oleh Ali, Umar, Utsman, Ibnu Umar dan yang lainnya. Dan

tidak ada seorang pun yang lebih baik dan lebih jauh dari

tuduhan daripada mereka.

Sementara dakwaan mengingkari hak orang lain,

berbuat zhalim dan melakukan perbuatan ghasab sama saja

dengan dakwaan memperkosa, tanpa ada perbedaan sedikit
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pun. Karena semua itu merupakan perbuatan haram dan

kemaksiatan.

Rasulullah S bersabda,

o-
?^ e

,

',. ao i
ev) ?p/ \J

o7.de
;i, il'Pti;'&i";
,;i\ d ,b dl'""*,t &l??:

" Seandainya suatu kaum diberi hak hanya berdasarkan

pengakuannya saja, niscaya suafu kaum akan mengklaim

nyawa dan harta kaum lainnya. Akan tetapi, sumpah itu waiib

atas pihak tertuduh."

Rasulullah S juga pernah bersabda kepada salah

seorang sahabatnya yang terlibat perang mulut: |4l-')1;!4.
' Bukti (penggugat), atau sumpahnya (tergugat)."

Dan umat Islam pun telah sepakat, termasuk Imam

Malik di antaranya, bahwa seorang muslim itu merupakan

orang yang baik utama dan adil. Oleh karena ifu, jika ada

seorang sahabat mengklaim memiliki harta di tangan orang

Yahudi atau Nashrani, namun sang sahabat tidak memiliki

bukti atau saksi yang menunjukkan atas hal itu, maka orang

Yahudi atau Nashrani tersebut bisa bebas dari tuduhan tersebut

dengan sumpahnya.

Di lain sisi, jika seorang kafir mengklaim memiliki harta

pada seorang muslim, maka si muslim tersebut akan

diperintahkan untuk bersumpah. Jika demikian, keadaannya

maka bagaimana mungkin perempuan yang mengaku
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diperkosa itu diberikan hak, hanya berdasarkan pada klaimnya

semata, sehingga pria yang dituduh memperkosa itu harus

dijatuhi denda membayar mahar standar hanya karena

kefasikannya, padahal tidak ada kefasikan yang lebih berat

daripada kekafiran. Allah S berfirman'

@ ;A['i'i'd;](jr,
"Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zhalim. "

(Qs. Al Baqarah l2l:254],"

Kedua hal ini merupakan pertimbangan yang keliru.

Ketiga, yaitu putusan untuk memenjarakan laki-laki yang

dituduh memperkosa, dan menjatuhkan hukuman tahpa

adanya saksi ataupun bukti. lni merupakan ke-zhalim-an yang

sangat jelas dan tak samar lagi.

Keempat, permasalahannya tidak luput dari; apakah

pria yang dituduh memperkosa itu "membenarkan" atau

"mendustakan" klaim perempuan yang mengaku diperkosa,

dan tidak ada kemungkinan yang ketiga.

Jika pihak tertuduh membenarkan klaim perempuan

tersebut, maka perempuan tersebut juga harus dijatuhi

hukuman had, karena telah melakukan perzinaan. Jika tidak,

berarti telah terjadi hal yang kontradiktif dan penyia-nyiaan

hukuman hadyang merupakan hak Allah.

Namun jika pria yang dituduh memperkosa tersebut

mendustakan pengakuan perempuan itu, maka atas dasar apa

pria yang dituduh memperkosa tersebut dipenjarakan dan
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diharuskan memberikan mahar standar kepada perempuan

tersebut? Karena hal ini akan mendorong perempuan tersebut

untuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil,

sekaligus mengambil harta pria tersebut tanpa hak.

Kelima, jika perempuan tersebut mengungkapkan

tuduhannya secara verbal dengan mengatakan, bahwa dirinya

sudah diperkosa, dan pihak yang dituduh adalah orang yang

baik-baik, maka perempuan tersebut harus dilatuhi hukuman

had, karena telah menuduh berzina. Namun jika perempuan

tersebut diam saja, kemudian ia mengalami kehamilan, maka ia

harus dijatuhi hukuman rajam jika dirinya sudah muhshan. lni
merupakan ke-zhaliman yang tidak pernah terdengar ada ke-

zhaliman yang lebih parah daripada ini, sekaligus merupakan

sikap menyusahkan orang lain dalam urusan agama yang sama

sekali tidak pernah Allah syariatkan. Lebih dari itu, tidak

pernah diriwayatkan dari seorang pun adanya pemilahan

seperti yang dilakukan oleh Imam Malik ini. -Hanya kepada

Allah kami memohon taufik.-

Abu Muhammad berkata: Kami kemudian mengkaji

permasalahan tersebut dan mendapati bahwa Allah &
berfirman,

;i1i; fii Jyt:S ,,3 c"isp uy
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"Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang

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

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

Maka kami pun melakukan apa yang diperintahkan oleh

Allah tersebut, yaitu mengembalikan permasalahan tersebut

kepada Allah (Al Qur'an) dan rasul-Nya {Sunnah). Lalu kami

dapati bahwa Allah mewajibkan untuk menjatuhkan hukuman

had kepada siapa saja yang menuduh berzina terhadap

seseorang, kecuali jika sang penuduh dapat mengemukakan

beragam bukti atau saksi.

Selanjutnya, kami mengkaji wanita yang mengeluhkan

atau mengadukan seseorang yang memperkosa dirinya. Dan

kami dapati bahwa perempuan ini tidak luput dari dua kondisi:

Pertama, bisa jadi ia melontarkan tuduhan zina (kepada

yang memperkosa dirinya) atau tidak melontarkan tuduhan ini.

Jika ia memang menuduh zina, maka hukuman had wajib

dijatuhkan kepada dirinya, tanpa ada keraguan sedikitpun.

Karena tidak ada perbedaan pendapat bahwa orang yang

menuduh orang fasik berzina juga wajib untuk dijatuhi

hukuman had, sebagaimana halnya jika ia menuduh orang

yang mulia berzina. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan

sedikitpun. Dan tuduhan zina tersebut adalah tuduhan yang

dimaksudkan untuk mengemukakan aib/cela orang yang

dikeluhkan melakukan pemerkosaan, serta dimaksudkan untuk

mengecam dirinya. Sementara wanita dalam kasus ini bukanlah

orang yang menuduh berzina, akan tetapi ia orang yang

menyampaikan aduan dan gugatan.
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Jika demikian keadaannya, berarti wanita itu bukanlah

orang yang menuduh berzina, sehingga tidak ada hukuman had

atas dirinya. Namun demikian, perempuan ini wajib untuk

mengemukakan bukti atau pun saksi atas pengaduannya.

Jika ia dapat mengemukakan bukti atau saksi yang

menunjukkan, bahwa pria yang diadukannya merupakan orang

yang memperkosa dirinya, maka pria tersebut harus dijatuhi

hukuman had zina. Namun jika perempuan tersebut tidak

dapat mengemukakan bukti apapun, maka tidak ada sangsi

apapun atas pria itu; baik berupa kurungan, pemberian

pelajaran, maupun denda. Karena harta pria tersebut juga

merupakan sesuatu yang mulia, dan demikian pula dengan

kulitnya. Dan ia adalah orang yang bebas dari tuduhan,

sehingga ia pun bebas bepergian di muka bumi ini. Allah &
berfirman,

"Dan hanya kepada-Nya-lah kamu kembali (setelah)

dibangkitkan "(Qs. Al Mulk [67]: 15).

Jika ada seseorang yang mengatakan: "Jika perempuan

tersebut tidak dapat mengemukakan bukti yang menunjukkan,

bahwa pria tersebut sudah memperkosa dirinya, maka

putuskanlah perkara ini dengan memberlakukan sumpah pada

pihak tertuduh berdasarkan hadits di atas."

Maka kami katakan: -Kami memohon taufik kepada

Allah.- Sesungguhnya pengakuan wanita tersebut berkonsek-

:;AtA{,:$etg36yoi}i6
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wensi mendatangkan hak dirinya dan hak Allah. Dan ia tidak

memiliki campur tangan sedikit pun terhadapnya. Sedangkan

haknya, maka itu ada karena pelanggaran yang telah dilakukan

terhadap dirinya dan ke-zhalinran yang telah diperbuat atas

pribadinya. Sedangkan hak Allah, hal itu ada karena telah

terjadinya perzinaan. Oleh karena itu, pria tersebut harus

disumpah terkait hak perempuan ini. Pria tersebut harus

bersumpah dengan mengatakan, "Aku tidak melakukan

pelanggaran terhadapmu dalam hal apapun, dan akupun tidak

men-zhalimimu." Dengan sumpah ini, maka bebaslah pria

tersebut.

Namun tidak boleh menyumpah pria tersebut dengan

nama Allah bahwa dia tidak berzina, karena tidak ada

perbedaan pendapat bahwa seseorang tidak boleh bersumpah

terkait sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Dan tidak ada

pula perbedaan pendapat bahwa orang yang mengatakan,

"Engkau sudah merampas uang satu dinar dariku dan juga dari

Zaid," maka yang dituduh harus bersumpah terkait haknya

saja, tetapi tidak terkait dengan hak Zaid. Seperti itulah yang

berlaku dalam hal apapun.

Sedangkan perbedaan antara (pernyataan) celaan atau

keluhan; dalam permasalahan ini para ulama tidak berbeda

pendapat tentang seseorang yang berkata kepada orang lain;

baik ketika mengawali perkataan ataupun di tengah-tengah

dialog di antara mereka berdua, "Wahai zhalim," atau "wahai

perampas," bahwa orang yang mengatakan perkataan seperti

ini merupakan orang yang telah melakukan kejahatan. Oleh

karena itu, ada yang mengatakan, bahwa orang ini harus diberi
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pelajaran, dan ada pula yang mengatakan, bahwa lawannya

harus membalasnya dengan mengatakan perkataan yang sama

kepadanya.

Para ulama juga tidak berbeda pendapat tentang

seseorang yang mengadu kepada orang lain dengan

mengatakan, "Dia telah men-zhalimi dan merampas hartaku

tanpa hak," bahwa orang yang mengatakan perkataan seperti

ini bukanlah orang yang keliru, dan tidak berhak mendapat

sangsi apapun.

Dengan demikian, dapat dinyatakan secara gamblang

adanya perbedaan antara (pernyataan) keluhan dan pernyataan

pelanggaran yang berupa makian atau tuduhan berzina.

Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

2242- Masalah: Tentang orang yang menuduh orang

lain berzina, ketika orang itu sedang mabuk-

Abu Muhammad berkata: Sebelumnya sudah kami

jelaskan di berbagai tempat perihal hukum orang yang mabuk,

dan bahwa ia tidak dijatuhi hukuman apapun kecuali hukuman

hadkarena telah meminum khamer.

Namun demikian, kami ingin menyebutkan pokok-pokok

argumentasi kami atas pendapat kami tersebut, dan ini akan

dipaparkan secara ringkas, insya Allah.
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Abu Muhammad berkata, Allah @ berfirman,

6,<r"'5r, ilAi\i:fri
\W s-,* .* JU*1"'bjF' C, \{E' f*

Wcr$q6

6g'K\iy\fir&A"

6 t:iia &:;3 G 5 # iy 5 6; irt,
\#(, w r* 1 ;::s, i\1 u34 # ;,c:l\ F

pl< ,X.lz
bgre t9A-o

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat,

sedang kamu dalam keadaan mabuk, hingga kamu mengerti

apa yang kamu ucapkan, (jangan pula menghampiri masjid)

sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu

saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang

dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu

telah menyenfuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat

air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci);

sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha

Pema'af lagi Maha Pengampun. "(Qs. An-Nisaa' [4]: 43),.

Dalam ayat ini, Allah memberikan kesaksian -dan
Dialah saksi yang paling jujur- bahwa orang yang mabuk itu

tidak menyadari apa yang diucapkannya. Dan, apabila ia tidak

menyadari apa yang diucapkannya, maka tidak ada sangsi

apapun atas dirinya. Karena tidak ada penentangan atau

perbedaan pendapat dari seorang pun bahwa jika seseorang
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mengatakan suatu perkataan yang tidak ia pahami maknanya,

dan maknanya bisa menjadikannya kafir, atau menuduh

berzina, atau menjatuhkan thalak, maka dia tidak dikenai

konsekuensi apapun dari perkataan tersebut. Jika orang yang

mabuk itu tidak menyadari apa yang dikatakannya, maka ia

pun tidak boleh dihukum lantaran perkataannya itu; baik

perkataannya itu tuduhan berzina ataupun yang lainnya.

Jika mereka mengatakan: (Tidak ada hukuman karena

mengatakan sesuatu dalam keadaan mabuk) ini hanya berlaku

sebelum diharamkannya khamer. Jika mereka mengatakan

demikian, maka kami pun katakan bahwa itu memang benar,

lalu apa masalahnya? Karena umat Islam sepakat dan tidak ada

pertentangan dari seorang pun bahwa hukum ayat ini masih

tetap berlaku dan tidak dihapuskan, serta tidak halal bagi orang

mabuk untuk mendekati shalat sampai ia memahami apa yang

dikatakannya. Demikian pula, tidak ada pertentangan atau

perbedaan pendapat dari dua orang anak cucu Adam, bahwa

ketika seseorang mabuk tentu ia tidak memahami apa yang

dikatakannya. Hal ini masih tetap seperti ini, dan Allah tidak

akan mengubah dari sifatnya.

Jika mereka mengatakan: Orang yang mabuk itu yang

memasukkan ketidaksadaran ke dalam dirinya. Maka kami pun

katakan: Memang demikianlah keadaannya, namun hal ini

tidak mendapatkan banyak manfaat bagi kalian, (kaitannya

dengan penguatan pendapat kalian), karena beberapa alasant

Pertama, apa yang kalian katakan ini merupakan sikap

mencari-cari alasan yang tidak bisa menetapkan hukum.
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Sebab, beralasan dengan alasan ini tidak pernah dikemukakan

oleh Al Qur'an, Sunnah maupun ima'.

Kedua, kami akan bertanya kepada kalian tentang

seseorang yang dipaksa meminum khamer, misalnya mulutnya

dipaksa dibuka dengan pengait, lalu khamer dituangkan ke

dalam mulutnya hingga ia mabuk. Tentunya tidak ada

perbedaan pendapat, bahwa orang ini tidak berdosa, dan ia
tidak memasukl<an khamer -yang menghilangkan kesadaran

itu- ke dalam tubuhnya. Jika berdasarkan kepada pendapat

kalian, maka seharusnya hukuman orang ini berbeda dengan

hukum orang yang memasukkan khamer ke dalam fubuhnya

secara sukarela atau atas kehendak sendiri. Dengan demikian,

kalian tidak bisa mengaitkan apapun kepada orang yang

dipaksa meminum khamer ini dari perkara-perkara yang kalian

katakan untuk orang yang mabuk atas kemauan sendiri. Jika

tidak, berarti kalian telah melakukan kontradiksi.

Ketiga, kami akan bertanya kepada kalian tentang

seseorang yang mengkonsumsi baladzur, kemudian menjadi

gila atau tidak normal, sehingga dia kemudian merusak saraf

kakinya yang mengakibatkan dirinya menjadi lumpuh; apakah

orang gila ini sama dengan orang gila lainnya dalam hal

gugurnya semua hukum atas dirinya, ataukah hukum-hukum

tersebut tetap mengikat dirinya karena ia melakukan hal itu
atas kemauannya sendiri?

Apakah orang yang membuat kakinya lumpuh secara

sengaja atau karena melakukan kejahatan dan kemaksiatan

kepada Allah itu memiliki hukum yang sama dengan orang
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yang jompo terkait masalah shalat dan gugurnya pelaksanaan

ibadah haji serta yang lainnya, ataukah semua itu tidak gugur

atas dirinya karena ia melakukan itu atas kemauan dirinya
sendiri?

Jika menilik pendapat mereka, maka tidak ada

perbedaan pendapat, bahwa kedua orang tadi memiliki hukum

yang sama dengan semua orang gila lainnya dan semua orang
jompo lainnya. Dengan demikian, maka terbantahlah

argumentasi mereka dengan menyatakan, bahwa mabuk

tersebut terjadi atas kemauan dirinya sendiri.

Diriwayatkan secara shahih, bahwa Hamzah pernah

berkata kepada Rasulullah dan Ali bin Abi Thalib serta Zaid bin

Khalid: "Kalian itu hanyalah budak ayahku." Hamzah

mengatakan demikian saat dirinya mabuk. Namun ia tidak
mendapatkan hukuman apapun atas hal itu. Seandainya dia

mengatakan itu dalam keadaan sadar, maka tentu ia menjadi

kafir karenanya, dan itu mustahil dilakukannya.

Dengan demikian, maka dapat dinyatakan secara

gamblang bahwa mabuk ketika sudah menghilangkan

kewarasan seseorang, maka tidak ada sesuatu pun yang terkait

dengannya; baik itu tuduhan berzina ataupun yang lainnya.

Karena orang yang mabuk itu sama saja dengan orang gila

yang tak mempunyai akal.

Jika mereka mengatakan: Diriwayatkan dari salah

seorang sahabat, "Ketika seseorang meminum khamer, maka

ia akan mabuk. Ketika ia sudah mabuk, maka ia akan meracau
(mabuk hingga hilang kesadaran). Ketika dia meracau, dia pun
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akan memfitnah. Dan ketika dia memfitnah, maka dia harus

didera sebanyak delapan puluh kali deraan."

Jika mereka mengatakan demikian, maka kami pun

katakan: Tidak mungkin ada sahabat yang mengatakan

perkataan yang rusak ini. Demi Allah, para sahabat terlalu

mulia, terlalu cerdas dan terlalu alim untuk mengatakan

perkataan bodoh dan batil ini. Sebagai buktinya, cukuplah

kesepakatan mereka bahwa ketika seseorang sudah meracau

(mabuk hingga hilang kesadaran), maka tidak ada hukuman

had atas orang ini, meskipun ia melakukan sesuatu yang bisa

mengakibatkan dirinya kafir, atau menuduh orang lain berzina.

Dengan demikian, mereka (pihak-pihak yang

mewajibkan hukuman had lantarun tuduhan berzina yang

diucapkan dalam keadaan mabuk) telah berargumentasi dengan

sesuatu yang sejatinya merekalah orang pertama yang

menentang argumentasi tersebut, dan mereka juga sudah

mendatangkan hal yang membatalkan hukumnya. -Kami

berlindung kepada Allah dari perbuatan seperti ini.-

Selanjutnya, kami akan membahas hal yang bisa

membatalkan atsar tersebut dari aspek jalur periwayatannya,

dari keserampangannya, dan juga dari kerusakannya pada

pembahasan tentang hukuman had karena meminum khamer

di dalam buku kami ini, insya Allah.

Jika mereka mengatakan: "Siapa yang tahu kalau orang

itu benar-benar mabuk, karena mungkin saja ia pura-pura

mabuk."
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Kepada mereka yang mengatakan demikian, dikatakan:

"Mengapa kalian tidak mengatakan perkataan seperti itu

kepada orang gila, karena siapa tahu kalau dia benar-benar

gila. Toh mungkin saja dia hanya pura-pura tidak waras."

Namun kalian tidak mengatakan hal itu, justru kalianlah yang

menggugurkan hukum dan hukuman had terhadap orang yang

gila karena kondisi yang kalian ketahui tentang orang gila itu,

bahwa ia benar-benar gila. Dengan kondisi itu pula orang yang

mabuk dikategorikan mabuk, tanpa ada perbedaan sedikitpun.

Kondisi yang dimaksud adalah ketika ucapan dan gerak

tubuhnya sudah kacau, sehingga ia bisa melakukan sesuatu

yang ia akan malu jika melakukannya dalam keadaan sadar dan

sehat. Tidak diragukan lagi, kondisi seperti ini merupakan

kondisi orang yang bodoh dan mabuk. Sebagaimana firman

Allah W, 'cj;i (, \{fi &, "sehingga kamu mengerti apa yang

kamu ucapkan ...." (Qs. An-Nisaa' [4]r 43). Jadi, siapa saja

yang kacau perkataannya, berarti ia tidak mengetahui apa yang

sedang dikatakannya. -Hanya kepada Allah kami memohon

taufik.-

2243. Masalah: Ayah menuduh anaknya berzina,

atau menuduh ibu bagi budaknya, atau menuduh ibu bagi

anaknya.

Abu Muhammad berkata' Pada uraian terdahulu

telah kami jelaskan tentang ketetapan Umar bin Abdul Aziz
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yang menyatakan: Ayah yang menuduh anaknya berzina dapat

dijatuhi hukuman.&ad.

Pendapat tentang adanya hukuman had dalam kasus ini
juga dikemukakan oleh Malik, Al Auza'i, Abu Sulaiman dan

para ulama madzhab kami.

Sementara ada sekelompok ulama lain yang

mengatakan, bahwa dalam kasus ini tidak ada hukuman had

bagi ayah.

Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami

oleh Hammam; Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Ibnu

Al A'rabi menceritakan kepada kami, Abu Ya'qub Ad-Dabari

menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada

kami, dari Ibnu Juraij, dari Atha', dia berkata, "Apabila

seorang ayah memfitnah anaknya (menuduhnya berzina), maka

sang ayah tidak boleh dijatuhi hukuman had."

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada

Abdurrazzaq; Dari Sufyan Ats-Tsauri, dari seseorang yang

mendengar dari Al Hasan, dia berkata, "Tidak ada hukuman

had atas seorang ayah (karena menuduh zina) anaknya."

Pendapat ini pun dikemukakan oleh Abu Hanifah, Asy-

Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan para sahabat mereka, serta Al

Hasan bin Ha5ry dan Ishaq bin Rahwaih.

Sufyan Ats-Tsauri berkata tentang ayah yang menuduh

anaknya berzina, "Mereka menganjurkan untuk mencegah

jatuhnya hukuman hadkepada sang ayah."
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Sufyan juga berkata tentang seorang wanita yang

berzina dalam keadaan sudah muhshan, kemudian membunuh

anak hasil perzinaannya, "Hukuman had dicegah atas dirinya."

Abu Muhammad berkata: Ketika mereka berbeda

pendapat tentang masalah itu, sebagaimana yang sudah kami

sebutkan sebelumnya, maka wajiblah bagi kita untuk mengkaji

permasalahan ini secara lebih jauh.

Dan kami dapati bahwa pendapat pihak-pihak yang

menyatakan tidak ada hukuman had atas ayah yang menuduh

anaknya berzina, didasari oleh firman Allah &,

tly"G:; ;"r,J]i; turrT t- btr, ii ii. 3 ;'35

ft gu t3'.E i -\1i'A';1i 1'^+'";U$-\A

e .,-'@ Cr,b<;r,{: S;#,fiii5

Wa6 (Q;;t .. '4t7 /1-->)t ba

"Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu

jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat

baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah

seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai

berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali

J:^i'e" 7 ,!,'
,->. s &s
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jangankh kamu mengatakan kepada keduanya perkataan,

'Ah', dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah

kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah

dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan

ucapkanlah: 'Wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua,

sebagaimana mereka berdua telah mendidik Aku waktu kecil'."
(Qs. Al Israa' tlTl:23-24).

Mereka (pihak-pihak yang menyatakan tidak ada

hukuman had atas ayah yang menuduh anaknya berzina)

mengatakan, mewajibkan dijatuhkannya hukuman cambuk

kepada orangtua bukanlah perbuatan baik atau sikap berbakti

kepada mereka. Bahkan, perbuatan ini pun sama sekali tidak

termasuk sikap merendahkan diri terhadap mereka dengan

penuh kasih sayang.

Mereka (pihak-pihak yang menyatakan tidak ada

hukuman had atas ayah yang menuduh anaknya berzina) juga

berargumentasi dengan meng-qiyas-kan gugurnya hukuman

had dalam kasus tuduhan berzina terhadap anak dengan

gugurnya hukuman qishash atas seorang ayah jika si ayah

membunuh anaknya. Mereka juga meng-qiyas-kan gugurnya

hukuman qishash terhadap orangtua ketika melukai anaknya

dengan gugurnya hukuman had dari seorang ayah ketika ia

mencuri harta anaknya. Mereka juga menganalogikannya pada

gugurnya hukuman had atas seorang ayah ketika si ayah

berzina dengan ibu dari anaknya (mantan istrinya yang

merupakan ibu dari anaknya).
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Abu Muhammad berkata: Kami tidak mengetahui

mereka memiliki dalil selain ini. Namun semua ini tidak bisa

menjadi argumentasi bagi mereka, sebagaimana yang akan

kami jelaskan, -insya Allah.-

Terkait dengan perintah Allah untuk berbuat baik

kepada kedua orangtua dan tidak mengatakan " Ah" atau

membentak keduanya, serta wajibnya merendahkan diri kepada

keduanya, perlu diketahui itu merupakan suatu kebenaran yang

tidak mungkin diingkari oleh seorang muslim. Akan tetapi, hal

tersebut tidak berarti gugurnya hukuman had atas orangtua

ketika orangtua itu menuduh anaknya berzina. Karena para

ulama tidak berbeda pendapat, bahwa seorang Imam yang

memiliki kedua yang memiliki orangtua, kemudian orangtuanya

ini dihadapkan kepadanya dalam kasus tuduhan berzina, atau

pencurian, atau perzinaan atau qishasrl, maka sang Imam yang

berstatus anak tersebut wajib melakukan hukuman had kepada

orangtuanya dalam semua kasus tersebut'

Dan bahwa hal itu tidak menggugurkan apa yang Allah

wajibkan kepadanya, yaitu berbuat baik dan berbakti kepada

orantuanya, tidak membentak atau mengatakan "Ah" kepada

kedua orangtuanya, harus merendahkan diri kepada kedua

orangtuanya dengan penuh kasih sayang, serta berterima kasih

kepada orangtua dan juga kepada Allah. Karena Allah &
berfirman , "-#.ff; ,Kt X;,it'$ "Adalah keras terhadap orang-

orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka, " (Qs' Al-

Fath [48]: 29).
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Meskipun Allah memerintahkan semua itu, namun Allah

juga memerintahkan untuk menjatuhkan hukuman had kepada

siapa saja yang Allah memerintahkan kita untuk menyayangi-

nya.

Allah & juga berfirman:

a{,#r3 {i1(, it3i,s ij (GL i.^tfu;

yWU*4)i3 #)g\'t e,"lt a):,6i5

i,\4 6U{ -i( \fW;K!,\i., JJri ii;
6H<G

*Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak,

karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga

yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman seiawat, ibnu

sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak

menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-

banggakan diri." (Qs. An-Nisaa' [4]: 36).

Tidak ada perbedaan pendapat dari seorang pun dari

kalangan umat ini, bahwa seseorang wajib dijatuhi hukuman

hadketlka ia menuduh kerabatnya berzina, dan tuduhannya itu

tidak terbukti. Hal tersebut tidak bertentangan dengan perintah

untuk berbuat baik kepada kerabat, justru menjatuhkan

hukuman had kepada kedua orangtua atau yang lainnya dalam

permasalahan tersebut merupakan bentuk perbuatan baik
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kepada orangtua, sekaligus merupakan bakti kepadanya.

Karena hukum tersebut juga merupakan hukum Allah yang

seandainya bukan karena adanya hukum tersebut, maka tidak

wajib berbakti kepada keduanYa.

Dengan demikian, maka gugurlah semua argumentasi

mereka (pihak yang mengatakan tidak wajib menjatuhkan

hukuman had kepada ayah yang menuduh zina anaknya), yang

berdasarkan pada ayat-ayat tersebut.

Sedangkan analogi mereka tentang gugurnya hukuman

had dalam kasus tuduhan berzina, dimana hal itu dianalogikan

pada gugurnya hukuman had dalam kasus perzinaan bagi

seorang ayah ketika sang ayah berzina dengan budak

perempuan anaknya, juga dianalogikan kepada gugurnya

hukuman bagi ayah ketika ia mencuri harta anaknya, bahkan

dianalogikan kepada gugurnya hukuman qishash bagi ayah

ketika ayah membunuh anaknya, serta dianalogikan kepada

gugurnya hukuman had atas ayah ketika ayah melukai

anaknya, dan semua itu merupakan argumentasi yang

didasarkan kepada qiyas. Padahal semua qiyas itu merupakan

perkara yang batil, karena qiws tersebut merupakan peng-

qiya*an sesuatu yang salah terhadap sesuatu lain yang juga

salah, dan penguatan terhadap sesuatu yang batil dengan yang

batil.

Semua itu hanya argumentasi mereka untuk

menguatkan pendapat yang tidak benar dengan pendapat

mereka lainnya yang juga tidak benar. Hal itu sama sekali tidak

menguatkan dalil mereka, bahkan apa yang mereka ungkapkan
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pun tidak ditopang oleh nash maupun iima'. Karena hukuman

had dan qishash justru wajib dilakukan kepada ayah ketika ia

menganiaya anaknya pada semua kasus yang telah kami

sebutkan. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

Manakala argumentasi mereka gugur lantaran tidak

ditopang oleh dalil yang kuat, maka kami kembali kepada

pendapat kedua, dan kami dapati pendapat ini shahih. Karena

Allah S berfirman:

i'\t;6 f# fiiu,t'Ut .#i'o;5_tjs
';,j 4 f i 4e7S ;'* ?'Gii, {;t :;L'*F

(

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang

baik-baik (berbuat zina), dan mereka tidak mendatangkan

empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu)

delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima

mereka buat selama4amanya. Dan mereka ifulah orang-arang

yang fasik. " (Qs. An-Nuur 1241 4).

Dalam ayat ini, Allah tidak mengatakan: "Kecuali

orangtua yang menuduh anaknya berzina." Dan terkait

permasalahan ini, mustahil Allah lalai membuat pengecualian

seandainya hendak mengadakan pengecualian ini, karena

Allah @ berfirman'

\r58, L{r'
"Dan tidaklah Tuhanmu lupa." (Qs. Maryam [19]: 64).
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Seandainya Allah @ memerintahkan untuk mengkhususkan

atau mengecualikan ayah dengan menggugurkan hukuman rlad

darinya {antaran fuduhan zina yang dilontarkannya terhadap

anaknya,- tenfu Allah akan rnenjelaskan pengkhususan atau

pengecualian itu dan tidak akan melalaikannya, sehingga orang-

orang yang perkataannya tidak ditopang oleh dalil, memahami

adanya pengecualian tersebut.

Dengan demikian, dapat dinyatakan secara sah dan

meyakinkan, bahwa jika Allah & memberlakukan sebuah

ketentuan umum dalam permasalahan tersebut dan tidak membuat

pengecualian, maka itu artinya Allah menghendaki orangtua

dijatuhi hukuman hadketrl<a menuduh anaknya betzina, dan anak

juga dijatuhi hukuman had ketrka melakukan hal yang sama

terhadap orangtuanya. Ini tidak diragukan lagi.

Kami juga mendapati Allah & berfirmant

trt;t{'#, t:;;\'u-,;} 13,9 gi( elii $i
'{j'{:tt 6:i:}\;'#oF

"Wahai orang-orang yang beriman, iadilah kamu orang

yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah

biarpun terhadap dirimu sendii atau ibu bapak dan kaum

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

Dalam ayat ini, Allah mewajibkan untuk berbuat adil

kepada kedua orangtua dan karib kerabat yang jauh, dan hal ini
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mencakup dalam pelaksanaan had maupun yang lainnya. -Hanya

kepada Allah kami memohon taufik.-

Hammam menceritakan kepada kami, hnu Mufanij

menceritakan kepada kami, hnu Al Arabi menceritakan kepada

kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazaq

menceritakan kepada kami dari lbnu Juraij, ia berkata: Abdul Aziz

bin Umar bin Abdul Aziz mengabarkan kepadaku dari ayahnya;

yaitu Umar bin Abdul Aziz, dari Umar bin Al Khaththab, ia

berkata, "Tidak ada ampunan terhadap hukuman had dan tidak

pula terhadap sesuatu darinya setelah pengaduannya sampai

kepada Imam. Karena melaksanakan hukuman hadifu merupakan

bagian dat', Sunnah."

Inilah perkataan sahabat yang tidak diketahui pada seorang

pun yang menentangnya. Namun mereka (pihak-pihak yang

menyatakan tidak ada hukuman had terhadap ayah ketika

menuduh anaknya berzina) membesar-besarkan hal seperti ini, saat

hal ini bertentangan dengan kebiasaan mereka. Dan mereka

memang menentang perkataan sahabat dalam permasalahan ini,

karena Umar bin Al Khaththab men-generallan hukuman rlad

tersebut kepada semua pihak dan tidak membuat pengeoralian

atau pengkhususan sedikitpun.

Abu Muhammad berkata: Mereka juga berbeda

pendapat tentang seseorang yang menuduh ibu dari anaknya

berzina.
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Abu Hanifah dan para sahabatnya, juga Asy-Syafi'i serta

para sahabatnya mengatakan: Tidak semestinya seorang anak

menjatuhkan hukum an had kepada ayahnya.

Sementara Imam Malik mengatakan: Sang anak boleh

menjatuhkan hukuman tersebut kepada ayahnya'

Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i serta para sahabat keduanya

juga mengatakan tentang seseorang yang menuduh zina ibu dari

budaknya berzina, bahwa si budak tidak boleh mengambil atau

menjatuhkan hukuman hadkepada orang ifu dalam kasus tersebut.

Abu Tsaur dan Abu Sulaiman serta para sahabat kami

mengatakan' Ia boleh menjatuhkan hukuman had tersebut kepada

orang itu.

Tanggapan untuk permasalahan ini sama dengan

tanggapan yang diberikan untuk dua permasalahan sebelumnya.

Dan pada penjelasan di atas, kami sudah menjelaskan

bahwa hukuman dalam fuduhan berzina ifu merupakan hukuman

hak Allah, dan bukan hak pihak tertuduh-

Jika memang demikian keadaannya, maka menjafuhkan

hukuman had dalam kasus tersebut merupakan sebuah kewajiban

dalam kondisi bagaimanapun dan harus tetap dilaksanakan oleh

kaum muslimin, karena Allah telah memerintahkan untuk

menjatuhkan hukuman dera kepada pihak penuduh sebanyak

delapan puluh kali deraan, dan tidak mengecualikan sejumlah

pihak atas pihak lainnya.
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Dengan demikian, berarti pengecualian yang dikemukakan

oleh pihak-pihak yang mengecualikan sejumlah orang tanpa yang

lainnya mempakan pendapat yang keliru.

Pendapat tersebut juga merupakan pendapat yang baru,

karena kami tidak mengetahui seorang pun dari kalangan sahabat

yang pemah mengemukakannya. Selain ifu, pendapat tersebut

juga tidak ditopang oleh hujjah. baik dari Al Qur'an, Sunnah,

ijma', qiyas maupun logika. Dan pendapat yang sifatnya seperti

itu, tentu saja pendapat yang gugur. -Hanya kepada Allah kami

memohon taufik.-

Abu Muhammad berkata: Hukum yang berlaku

menurut madzhab Hanafi terkait pengguguran hukuman had dat',

kakek ketika ia menuduh zina cucunya, sama halnya dengan

hukum yang diperunfukkan bagi kedua orangtua ketika menuduh

anaknya berzina.

Namun yang mengherankan, para penganut madzhab

Hanafi membedakan antara hukum yang diperuntukkan bagi

seorang anak dan hukum yang diperunfukkan bagi cucu dalam

permasalahan murtad. Mereka menyebutkan, bahwa anak yang

murtad harus dipaksa untuk kembali memeluk Islam dan tidak

boleh dibunuh. Sedangkan unhrk cucu; mereka mengatakan,

bahwa ia tidak boleh dipaksa untuk kembali memeluk Islam dan

juga tidak boleh dibunuh.

Abu Yusuf Muhammad bin Al Hasan dan Asy-Syafi'i juga

membedakan antara ayah dengan kakek dalam persoalan warisan.

lalu dari mana mereka bisa mengalami hal-hal kontradiktif seperti
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ini. Bukankah mereka bisa menyamakan ayah dengan kakek dan

anak dengan cucu? Padahal mereka adalah orang-orang yang

mengklaim biasa menggunakan qiyas, namun pembedaan seperti

ini sungguh sangat kontradiktif yang tidak ada bandingannya' -

Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

2244. Masalah: Seseorang yang bertengkar dengan

orang lain, kemudian berkata kepada orang lain itu, "Yang

berdusta di antara aku dan kamu adalah anak wanita pezina." Atau

dia mengatakan: "Anak zina," atau "Lalim," atau "pezina."

Ada seseorang yang mengatakan, bahwa tidak ada

hukuman had atasyang mengatakan demikian.

Abu Muhammad berkata: Jika dia mengatakan ihr

ketika mengawali pembicaraan sebelum pihak lain bertengkar

dengannya, maka tidak ada hukuman had atas yang

mengatakannya. Karena ia tidak menuduh siapapun berzina. Akan

tetapi jika dia mengatakan demikian setelah pertengkaran, maka

tidak diragukan lagi bahwa dia adalah orang yang menuduh

berzina, sehingga hams dijatuhi hukuman .had Sebab, tidak

diragukan lagi bahwa menumtnya, orang yang menentangnya

adalah orang yang berdusta.

Demikian pula jika seseorang mengatakan: "Siapa saja

yang hari ini hadir di jalan ini, maka dia adalah anak perempuan

pezina." Sementara di sana sudah ada seseorang yang hadir'

Tentunya tidak diragukan lagi bahwa ia menuduh berzina terhadap
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orang ihl, sehingga ia pun harus dijahrhi hukuman had (1il<a

tuduhannya tidak terbukti).

Namun jika dia mengatakan itu sejak awal, maka tidak ada

hukuman had atas dirinya. Karena apabila dia mengatakan

demikian, dia tidak menjadi penuduh zina. Atau, rnustahil dia

menjadi penuduh zina ketika ia diam, setelah sebelumnya tidak

menjadi penuduh zina. Ini merupakan perkara batil yang tidak

samar lagi. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

2245- Masalah: Jika seorang pria menuduh wanita asing

dan istrinya berzina, kemudian wanita asing dan istrinya ifu berzina

setelah tuduhan zina ih.r muncul, maka pria tersebut wajib dijatuhi

hukuman had secara penuh unfuk wanita asing tersebut, dan dia

juga harus melakukan li'an terhadap istrinya jika hendak

menafikan nasab anak yang dikandung sang istri dari dirinya, atau

terbukti bahwa istrinya harus dijatuhi hukuman.6ad

Akan tetapi jika ia menolak melakukan li'an, dart dia sudah

dijatuhi hukuman .6ad untuk wanita asing tersebut, maka nasab

anak yang dikandung istrinya itu dapat dinisbatkan kepadanya.

Dan tidak ada sangsi apapun terhadap istrinya; baik li'an,

hukuman.6ad maupun kurungan. Demikian pula, tidak ada sangsi

apapun atas pria tersebut setelah itu, karena dia sudah dijafuhi

hukuman.6ad

Namun jika dia belum dijatuhi hukuman had, maka dia

harus melakukan li'an kepada istrinya jika hendak menafikan

nasab anak yang dikandung sang istri dari dirinya. Jika dia tidak
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mau melakul<an li'an, maka dia harus didera sebagai hukuman

had.

Begitu pula jika ia melakukan li'an, dan iskinya

melakukan li'an, maka istrinya didera sebagai hukuman

lantaran telah melakukan perzinaan.

Kesimpulannya, siapa saja yang menuduh orang lain

berzlna, kemudian tertuduh melakukan perzinaan setelah

munculnya tuduhan zina tersebut, maka perzinaan yang terjadi

kemudian itu tidak menggugurkan hukuman had yang waiib

dijatuhkan kepada pihak penuduh. Karena perzinaan itu bukanlah

perzinaan yang dituduhkan. Oleh karena ihr, apabila seseorang

menuduh seorang lelaki atau seorang wanita muhshan berzina,

maka dia harus dijatuhi hukuman had. Dan hukuman had tidak

bisa gugur kecuali dengan adanya nash atau pun ijmal Sementara

di sini tidak ada nash maupun iima'yung menggugurkan hukuman

had tersebut setelah hukuman had tersebut wajib dilatuhkan

berdasarkan nash.

Seperti itu pula yang dikatakan terkait tuduhan zina yang

dia lontarkan terhadap istrinya, tanpa ada perbedaan sedikit pun.

Dia harus dijahrhi hukuman had l<arena tuduhan zina tersebut,

meskipun setelah itu istrinya benar-benar berzina. Kecuali jika dia

mau melakukan li'an lerhadap istrinya. Dan istrinya pun dijahrhi

hukuman had larfiarao melakukan perzinaan setelah adanya

tuduhan zina. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

pun

had
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2246. Masalah: Seseorang yang berkata kepada orang

lain, "Wahai pezina," kemudian ada orang lain lagi yang berkata

kepadanya: "Engkau benar," atau mengatakan: "Ya, demikianlah."

Abu Hanifah dan semua sahabatnya kecuali Zufar bin Al

Hudzail mengatakan: Tidak ada hukuman had atas orang yang

mengatakan, "Engkau benar." Namun mereka mengatakan,

bahwa jika orang lain ifu mengatakan kepadanya, "Engkau benar,

dia memang seperti yang engkau katakan," maka keduanya

(penuduh dan yang mengiyakan) sama-sama dijatuhi hukuman

had.

Zuf.ar juga mengatakan, bahwa dalam permasalahan

tersebut, kedua belah pihak sama-sama dijatuhi hukuman .&ad

Abu Muhammad berkata: Tidak ada perbedaan antara

kedua permasalahan tersebut. Jika ada seseorang yang

mengatakan, bahwa perkataan orang lain, "Engkau benar,"

mungkin untuk membenarkan sang penuduh pada selain hrduhan

zinanya. Maka dikatakan kepadanya: Demikian pula dengan

perkataan orang lain itu: "Engkau benar. Dia memang seperti yang

engkau katakan." Perkataan ini pun mungkin ditujukan pada

perkataan lain yang dikemukakan oleh sang penuduh dan bukan

untuk menuduh zina. Dalam hal ini tidak ada perbedaan sedikit

pun.

Abu Muhammad berkata: Pendapat yang kami katakan

yaitu -Hanya kepada Allah kami memohon taufik,- jika diyakini

bahwa orang lain yang mengatakan, "Engkau benar," atau "Ya,

demikianlah," atau "Memang begihrlah, demi Allah," bahwa dia
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mendengar hrduhan dari sang penuduh dan memahaminya,

kemudian dia mengatakan perkataan tersebut, berarti tidak

diragukan lagi bahwa dia membenarkan tuduhan sang penuduh,

sehingga dia harus dijatuhi hukuman rlad

Demikian pula orang yang kepadanya ditanyakan: "Apakah

engkau telah menjual rumahmu kepada zaid seharga serafus

dinar?," lalu pihak yang ditanya ihr menjawab: "Ya, benar," atau

menjawab, "engkau benar," atau menjawab, "ltu sebagaimana

yang kau katakan," atau menjawab, 'lYa, demi Allah," atau

menjawab dengan perkataan senada lainnya, berarti jawaban ini

tidak diragukan lagi merupakan sebuah pengakuan tentang telah

terjadinya penjualan tersebut.

Atau jawaban yang senada dengan itu dikemukakan

kepada seseorang yang bertanya: "Apakah engkau men-thalak

istrimu?" Atau, "Apakah engkau telah menikahi si fulanah?" Atau,

"Apakah engkau telah menghibahkan ini dan ih: kepada si fulan?"

Demikian pula yang berlaku dalam hal apapun, meskipun

ada keraguan di dalamnya; apakah dia mendengar tuduhan

tersebut atau tidak, atau memahami tuduhan tersebut atau tidak,

maka tidak ada hukuman had dalam permasalahan tersebut.

Karena mungkin saja ia salah paham dan menduga bahwa

sang penuduh mengatakan perkataan lain.

Seperti itulah ketentuan yang berlaku pada semua

permasalahan yang telah kami sebutkan selain dari kasus tersebut,

tanpa ada perbedaan sedikit pun.

Rasulullah $ bersabda,
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" Sesungguhnya darah, harta, kehormatan dan kulit kalian

itu haram atas kalian."

Dengan demikian, dapat dinyatakan secara gamblang

bahwa tidak ada yang diperbolehkan dari sesuatu yang telah kami

sebutkan, kecuali dengan keyakinan, tanpa ada kerancuan di

dalamnya. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

2247. Masalah' Orang yang berkata kepada orang lain,

"Engkau berbuat fafir dengan si fulanah," atau berkata, "Engkau

berbuat fasiq dengan wanita itu."

Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i serta para sahabat keduanya

mengatakan, bahwa tidak ada hukuman had atas orang yang

mengatakan perkataan tersebut.

Abu Muhammad berkata: Jika kedua kata tersebut

memiliki makna lain selain daripada zina, maka persoalannya

memang seperti yang dikatakan oleh mereka (Abu Hanifah dan

Asy-Syafi'i serta para sahabat keduanya, yaitu tidak ada hukuman

had atas orang yang mengatakan perkataan tersebut). Akan tetapi
jika kedua kata ifu hanya memiliki makna zina saja, maka wajib

menjatuhkan hukuman had kepada orang yang mengatakan

perkataan tersebut.

AlMuhalla - @I



Setelah kami analisa kedua kata tersebut, temyata kedua

kata tersebut memang digunakan untuk menyebut hubungan

badan yang dilakukan melalui dubur/anus, sehingga gugurlah

hukuman hadatas orang yang mengucapkan perkataan tersebut.

Demikian pula ketika seseorang berkata kepada orang lain,

"Aku melakukan jima'dengan wanita ifu sebagai (wanita) yang

diharamkan," tanpa ada perbedaan sedikit pun.

Ali berkata: Jika dia memberitahukan prihal dirinya

sendiri dengan perkataan itu, maka dia bukanlah orang yang

sedang memberikan pengakuan zina, sebagaimana yang telah

kami sebutkan. -Wallahu a'lam.-

2248- Masalah: Orang 5rang berkata kepada pria lain,

"Zanaiti (engkau telah berzina)," atau berkata kepada seorang

wanita, " Zanaib(engkau telah berzina)."

Jika orang yang mengatakan demikian tidak fasih

berbahasa Arab, maka dia harus dijatuhi hukuman rlad.

Namun jika dia fasih bertahasa fuab sehingga dapat

mengungkapkan kadar perkataan tersebut dengan baik, maka dia

perlu ditanya, "Siapa yang engkau ajak bicara?" Jika dia

menjawab, "Aku berbicara kepada selain wanita tersebut," atau

menjawab, "Aku berbicara kepada selain pria tersebut," maka

tidak ada sangsi apapun atas dirinya. Karena inilah lahiriah

perkataannya. Sebab, perkataan yang difujukan kepada

perempuan ifu hanya dengan mengkasrahkan huruf " Ta,"
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sehingga apabila dia mengajak berbicara wanita itu dengan

memfathahkan huruf " Ta," berar.ti dia tidak sedang berbicara

kepada wanita tersebut. Sedangkan berbicara kepada pria
dilakukan dengan memfathahkan huruf " Ta," sehingga apabila dia

berbicara kepadanya dengan mengkasrahkan huruf " Ta," berarti
dia tidak sedang berbicara dengan pria tersebut.

Tapi jika mengakui bahwa dia sedang berbicara kepada

wanita tersebut dengan ungkapan ifu (zanaital, maka dia harus

dijatuhi hukuman had. Sebab, saat ifu dirinya sedang melontarkan

tuduhan zina terhadap wanita itu. -Hanya kepada Allah kami

memohon taufik.-

2249. Masalah' Siapa saja yang melontarkan tuduhan

zina terhadap orang lain yang memang telah melakukan perbuatan

zina, dan dia diketahui benar dalam fuduhanya ifu, maka semua

ulama menyatakan, bahwa tidak halal untuk menuntutnya dijafuhi
hukuman had lenlaran fuduhan tersebut, kecuali Imam Malik
karena ia mengatakan, bahwa tertuduh berhak menuntut penuduh

dijatuhi hukuman iad

Abu Muhammad berkata: Pendapat (lmam Malik) ini
jelas rusak, dan tidak samar lagi. Karena tidak ada perbedaan

pendapat, bahwa ketika fuduhan zina yang dilontarkan seseorang

diketahui kebenarannya, maka dia tidak boleh dijahrhi hukuman

had. Kettka pihak tertuduh tahu bahwa pihak penuduh benar

dalam tuduhannya, berarti pihak tertuduh tahu bahwa pihak
penuduh tidak dapat dijatuhi hukuman .6ad Oleh karena itu,
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apabila pihak tertuduh tetap menuntut pihak penuduh dijatuhi

hukuman had, maka ifu merupakan ke-zhalinran yang

meyakinkan. Dan dalam hal ini, membolehkan funhrnan

menjafuhkan hukuman had kepada pihak penuduh berarti

memb olehkan terj ad iny a ke- zh a Ji m- an yan g melrakinkan.

Tidak ada perbedaan antara kasus ini dengan kasus dimana

para saksi mendengar fuduhan zina dari pihak penuduh, dan

mereka tahu bahwa pihak penuduh memang jujur dan benar

dalam tuduhannya. Dalam kasus ini, tidak ada perbedaan

pendapat bahwa para saksi tersebut tidak halal memberikan

kesaksian tentang adanya tuduhan zina. Karena, kesaksian mereka

ini akan mengakibatkan terj adi ny a ke- zh a lirtan.

Demikian pula dengan seseorang yang mempunyai ayah,

dan ayahnya ini kemudian membunuh orang lain dan merampas

hartanya secara zhalim, kemudian anak dari orang lain ini datang

dan membunuhnya, dan juga mengambil kembali harta yang ia

rampas dari ayahnya. Maka, anak dari pihak pembunuh ini tidak

berhak untuk menuntut anak dari pihak yang dibunuh; baik

menuntut qishash atas nyawa maupun pengembalian harta yang

diambil kembali oleh anak dari pihak terbunuh, karena sebelumnya

pihak pembunuh mengambil harta ini darinya dengan cara yang

batil.

Siapa pun yang membeda-bedakan beberapa permasalahan

tersebut, berarti dia keliru. Karena Allah @ berfirman,
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" Wahai orang-orang tnng beriman, jadilah kamu orang
yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah
biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum

kerabatunu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu

kemaslahatannya. Maka, kamu mengikuti hawa nafsu

karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan iika kamu

memutar balikkan (kab-kata) atau enggan menjadi saksi, maka

Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang

kamu kerjakan." (Qs. an-Nisaa [4]: 135).

Di dalam ayat ini, Allah mengharamkan melakukan

ketidakadilan.

Allah {$F jrga berfirman,

IF
o l.t zz /,
!y_r[-, ]-.r iy
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"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan

dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

pelanggaran "(Qs. AI Maa'idah 15]2).

Sementara tidak ada dosa dan pelanggaran yang lebih

besar daripada mengetahui bahwa pihak penuduh tidak berdusta

dalam fuduhannya, namun tetap menunfutnya unfuk diiatuhi

hukuman had. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

Jika mereka mengatakan: Pihak penuduh telah menyakiti

pihak tertuduh dengan tuduhnya (yang benar) itu. Maka kami

katakan: Itu memang benar, namun tidak setiap perbuatan

menyakiti orang lain ifu harus dijatuhi hukuman had, akan tetapi

cukup dengan menjatuhkan hukuman ta zirkepadanya.

2250. Masalah: Abu Muhammad berkata: Suami

mana saja yang menuduh istrinya, maka ia harus melakukan /i'an

terhadap istrinya. Namun manakala ia melakukan li'an dan baru

melaksanakan sebagiannya; baik sebagian kecil ataupun sebagian

besar, kemudian ia mengulangi tuduhan zinanya terhadap istrinya

sebelum isterinya menyelesail<an li'atnya, maka sang suami harus

rnemulai li'arnya dari awal, karena Allah S memerintahkan:

i.,ia tr$yt-v'{ K, ).;i{$66.t55
<il4)i';,{\; ;'r, ?V 6t };

"Dan orang-orang yang menuduh istrinya fterzina), padahal

mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri,
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maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan

narna Allah, dia adalah termasuk orang-oftng yang

benar. "(Qs. An-Nuur 1241:6).

Di dalam ayat, ini Allah tidak menetapkan li'an melan*arr
setelah adanya tuduhan zina terhadap istri. Oleh karena itulah,

setelah adanya fuduhan zina terhadap isbi, hams dilaksanakan apa

yang Allah perintahkan sebagaimana yang Dia perintahkan. Dan si

istri pun, sepanjang ia belum menyelesaikan li'atnya -setelah sang

suami menyelesaikan li'an terhadap dirinya,- tetap berada pada

keadaan semula. Jadi, jika si suami kembali menuduhnya berzina,

berarti sang suami telah menuduhnya berzina, sehingga ia pun

harus mengemukakan empat kesaksian dimana kesaksian kelima

menyatakan, bahwa dirinya siap menerima adzab dan laknat Allah
jika temyata dirinya berdusta.

Jika sang suami menolak unfuk melakukan /i'ar4 maka

pihak yang dituduh berzina harus mengajukan tuntutan had. Jil<a

sang suami menuduh istrinya berzina dan ia divakini berdusta

dalam tuduhannya itu, maka ia harus dijatuhi hukuman had, dan
tidak perlu melakukan li'an sama sekali. Karena Allah &
memerintahkan:

"Dan tolong-menoi"ngtah l<amu dalam (mengerjakan)

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat

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

Sementara tidak ada dosa dan pelanggaran yang lebih

besar daripada menuntut untuk melakukan sumpah-sumpah palsu,

is,;r; ;,ij :Fiii,(i {';{,a6 }i iy w6;
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dimana orang-orang yang hadir atau hakim meyakini bahwa sang

suami adalah orang yang mengemukakan fuduhan zina dalam

hrduhannya itu. Dengan demikian, mengharuskan suami

melakukan li'an, padahal diketahui bahwa sang suami diyakini

berdusta, ini merupakan sikap tolong-menolong untuk melakukan

dosa dan pelanggaran. PadahalAllah is berfirman:

7iJ\\Xirto6i'tdi<;r;g
'Dan apabila (menytruh kamu) menetapkan hukum di

antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.' (Qs. An-

Nisaa' [4]: 58).

Dan si istri, setelah adanya fuduhan zina tersebut, tetaplah

sebagai istri, dan tidak ada perceraian kecuali jika kedua belah

pihak sudah menyelesaikan li'atnya, sebagaimana yang telah

kami sebutkan di atas.

Jika sang suami menuduh istrinya berzina, dan hakim yakin

bahwa sang suami jujur atau benar dalam tuduhannya itu, maka

tidak halal untuk meurajibkan sang suami melakukan li'an. Akan

tetapi, hakim harus menjatuhkan hukuman had kepada si istri

dalam statusnya sebagai istri dari pria tersebut. Dalam hal ini, sang

suami mewarisi istrinya, dan demikian pula istrinya mewarisi sang

suami, berdasarkan alasan yang telah kami sebutkan tadi; yaifu

tidak ada perceraian kecuali setelah terladlnya li'an.

Dengan demikian, dapat dinyatakan secara gamblang

bahwa tidak ada li'an terl<ait saseorang yang menuduh istrinya

berzina, dan ia mungkin benar atau berdusta dalam hrduhannya

itu. Namun jika diyakini bahwa ia berdusta dalam tuduhannya itu,
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maka tidak halal untuk menganulir kewajiban Allah; yaitu

menjafuhkan hukuman hadkepada pria tersebut atau kepada sang

suami. Dan tidak halal pula membanfu atau menolong sang suami

untuk melakukan sumpah-sumpah palsu, juga tidak halal unfuk

memerintahkan dia melakukan li'an. -Hanya kepada Allah kami

memohon taufik.-

225L- Masalah: Seseorang yang menuduh sekelompok

orang berzioa, atau rnereka didapati biasa melakukan hubungan

badan dengan wanita-wanita asing, atau mereka didapati biasa

melakukan pencurian, atau mereka terlihat sering meminum

khamer, kemudian dia memberikan kesaksian atas terjadinya

semua itu, dan juga mengemukakan bukti-bukti yang menunjukkan

atas kebenaran fuduhannya terhadap mereka kecuali terhadap sahr

orang, atau mereka semua membenarkan fuduhan tersebut kecuali

satu orang, maka sang penuduh tetap saja harus dijatuhi hukuman

had. Karena hukuman yang harus dijatuhkan akibat Udak

terbuktinya fuduhan zina terhadap seribu orang atau satu orang

sama saja; yaitu satu hukuman had, dan tidak boleh lebih dari itu,

hal ini berdasarkan alasan yang telah kami kemukakan.

Demikian pula jika perempuan-perempuan yang digauli

oleh mereka ifu temyata merupakan budak perempuan tertuduh,

kecuali safu orang. Maka dalam kasus ini, terfuduh harus dijatuhi

hukuman had l<arena telah melakukan perzinaan. Sebab, berzina

dengan seribu orang dan berzina dengan sahr orang ifu (dalam safu

delik aduan) hukuman hadtya sama; yaitu satu kali hukuman ha{
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dan tidak lebih dari ihr, berdasarkan alasan yang telah kami

sampaikan.

Demikian pula jika ia mengemukakan bukti yang

menunjukkan, bahwa semua harta yang dicuri terfuduh adalah

milik tertuduh, kecuali sebagian kecilnya. Maka dalam kasus ini,

terfuduh tetap harus dipotong tangannya, karena hukuman .6ad

atas seribu pencurian dan satu pencurian ifu sama saja; yaifu safu

hukuman had,berdasarkan alasan yang telah kami kemukakan.

Begitu pula jika ia mengemukakan bukti-bukti yang

menunjukkan, bahwa semua khamer yang diminum tertuduh itu
ditenggak dalam keadaan tidak sadar, atau karena untuk

mengobati penyakit atau yang lainnya, kecuali safu kali, maka

tertuduh meminum khamer tetap harus dijafuhi hukuman dera

empat puluh cambukan, karena hukuman had unntk satu dan

seribu kali minum khamer tetap saja; yaihr satu hukuman had,

berdasarkan alasan yang telah kami kemukakan. -Hanya kepada

Allah kami memohon taufik.-
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KITAB AL MUTIARTBIIN
(ORANG-ORANG YANG MEMERANGI

ALLAH DAN RASUL-NYA)

2252- Masalah: Perbedaan pendapat ulama tentang

siapakah orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya.

Allah S berfirman:

O b311i, A{-,t'i'1 'ai-,-e e,liV* Gy
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'Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang

memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka

bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan

dan kaki mereka secara silang, atau dibuang dari negeri (tempat

kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan

untuk mereka di dunia, dan di Akhirat mereka beroleh siksaan

yang besar. "(Qs. Al Maa'idah [5]: 33).

Abu Muhammad berkata: Para ulama berbeda

pendapat tentang siapakah orang yang memerangi Allah dan

Rasul-Nya; Vang harus dikenai hukum yang disebutkan dalam ayat

ini.

Sekelompok ulama mengatakan: Orang yang memerangi

Allah dan Rasul-Nya, yang disebutkan dalam ayat ini, adalah kaum

musyrikin. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan yang

lainnya.

Sebagaimana Yahya bin AMinahman bin Mas'ud

menceritakan kepada kami, Ahmad bin Duhaim menceritakan

kepada kami, Ibrahim bin Hammad menceritakan kepada kami,

Isma'il bin Ishaq menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abi

Bakr Al Muqaddami menceritakan kepada kami, Yahya Al

Qaththan dan Khalid Al Qaththan serta Abu Al Warits
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menceritakan kepada kami, keduanya meriwayatkan dari Asy'ats,

dari Hasan Al Bashri, tentang firman Allah &, ai,i V* Gy

'g 5Y#C! ir*3_Jr;a,i;ii qi,'fij A;3r6i'ri,_Q
"r;li e?s> l6+tl-?-:.$ <rtru-i * u &Lit;;-r.4s
@ i-$1 3r1i i*91 e ;4i "sesunssuhnya pembalasan

terhadap orang*orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan

membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau

disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau

dibuang dari negeri (tempat kdiamannya). Yang demikian itu

bebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat

mereka beroleh siksaan yang besar. "(Qs. Al Maa'idah [5]:33).

Hasan Al Bashri berkata, "Ayat tersebut difurunkan

berkenaan dengan orang-orang musyrik."

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada

Isma'il; Yahya bin Abdul Hamid Al Himmani, Husyaim

menceritakan kepada kami, dari Juwaibir, dari Adh-Dhohhak, ia

berkata: Ada sekelompok kaum yang memiliki perjanjian dengan

Nabi r$, dimana mereka melanggar janji tersebut, dan membuat

kerusakan di muka bumi, maka Allah telah memilih Nabi-Nya

Alaihissalam unhrk mereka; jika ia ingin, ia bisa membunuh

mereka; jika ia ingin, ia bisa menyalib mereka; dan jika ia ingin, ia

pun bisa memotong kedua tangan dan kaki mereka secara silang.

Diriwayatkan ptrla dengan sanad yang sama sampai kepada

Isma'il; Muhammad bin Abi Bakr menceritakan kepada kami,

Asy'ats menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada
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kami, bahwa ia mendapat kabar dari Adh-Dhohhak bin Muzahim

terkait ayat ini; Ayat ini turun berkaitan dengan Ahlulkitab.

Diriwayatkan pula dengan sanad yang sama sampai kepada

Isma'il; Muhammad bin Ubaid dan hrahim Al Harawi

menceritakan kepada kami. Muhammad berkata: Muhammad bin

Tsaur menceritakan kepada kami. Sedangkan hrahim berkata:

Sufyan menceritakan kepada kami. Setelah itu, Muhammad bin

Tsaur sepakat dengan Sufuan, keduanya meriwayatkan dari

Ma'mar, dari Qatadah dan Atha Al Khurasani; keduanya sama-

sama mengatakan tentang firman Allah, f +i a.\1( eli iy

@ 'i;-r'3;L6i <Jr;\;'6 #VS "Kecuali orans-orans wns

Tobat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai

(menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha

Pengampun lagi Maha Penyayang. " (Qs. Al Maa'idah [5]: 34).

Keduanya sama-sama mengatakan, bahwa ayat ini

berkenaan ciengan orang-orang musynk. Maka, siapa saja dari

kaum musyrikin yang melakukan sesuafu terhadap kaum muslimin,

dan mereka memerangi kaum muslimin; baik dengan mengambil

harta atau pun nyawa kaum muslimin, kemudian mereka bertobat

sebelum mereka tertangkap oleh kaum muslimin, maka gugurlah

kesalahan yang telah mereka lakukan itu.

Hammam Al Qadhi menceritakan kepada kami, Ibnu

Mufanij menceritakan kepada kami, Abu Ali Al Hasan bin Sa'd

menceritakan kepada kami, Abu Ya'qub Ad-Dabari menceritakan

kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dari Ibnu

Juraij, dia berkata, "Atha' bin Abi Rabah dan Abdul Karim
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mengatakan kepadaku bahwa memerangi Allah dan Rasul-Nya itu
merupakan kemusyrikan. "

Ibnu Juraij berkata, "Dan aku pun mengatakan, bahwa aku
tak mengetahui seorang pun memerangi Nabi S kecuali dia telah

melakukan kemusyrikan. "

Namun sekelompok ulama mengatakan, bahwa orang yang

memerangi Allah dan Rasul-nya adalah orang yang murtad.

Hal itu sebagaimana diriwayatkan kepada kami oleh Abu
Sa'id Al Ja'fari: Muhammad bin Aii Al Adfawi menceritakan

kepada kami, Abu Ja'far menceritakan kepada kami, Ahmad bin

Muhammad bin Isma'il An-Nahawi menceritakan kepada kami,

dari Abdullah bin Ahmad bin Abdissalam, dari Abu Al Azhar; Rauh

bin Ubadah menceritakan kepada kami dari lbnu Juraij; Hisyam

bin Urwah menceritakan kepada kami dari ayahnya, dia berkata,
"Apabila seorang muslim keluar sambil menghunus senjatanya,

kemudian dia mencuri, kemudian dia kembali dalam keadaan

bertobat, maka hukuman had tetap dilaksanakan terhradapnya.

Tapi jika dia tidak melakukan perbuatan itu, maka hukuman itu
teranulir. Kecuali jika ia bergabung ke negeri musyrik, kemudian

datang kembali dalam keadaan bertobat, maka pertobatannya ifu

diterima darinya."

Namun sekelompok ulama mengatarkan, bahwa pencuri itu

bukanlah muslim.

Hal itu sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami oleh

Abdullah bin Rabi': hnu Mufarrij menceritakan kepada kami,

Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah

menceritakan kepada kami, Sahnun menceritakan kepada kami,
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Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah menceritakan

kepada kami, dari Abdullah bin Abi Jafar, dia berkata: Aku

bertanya kepada Nafi' maula Ibnu Umar tentang pencuri muslim

atau kafir yang mendatangi seorang muslim dan hendak

mengambil harta atatr nyawa si muslim terse.trut. Nafi' menjawab,

"Seandainya itu aku, aku akan melawan orang yang akan berbuat

jahat kepadaku dengan menumpahkan darahku dan mengambil

hartaku, karena dia bukanlah seorang muslim."

Akan tetapi sekelompok ulama mengatakan, bahwa setiap

pencuri adalah orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya.

Hal itu sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami oleh

Hammam bin Mufarrij; Al Hasan bin Sa'd menceritakan kepada

kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq

menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Abdul Karim atau

yang lainnya, dari Hasan Al Bashri dan Sa'id bin Jubair, keduanya

sama-sama mengatakan, "Siapa saja yang meruntuhkan

bangunan, berarti dia adalah orang yang memerangi Allah dan

Rasul-Nya."

Abu Muhammad berkata: Orang yang meruntuhkan

bangunan adalah pencuri.

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufanij

menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada

kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq

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

Asy-Sya'bi, dia berkata, "Pencuri adalah orang yang memerangi

Allah dan Rasul-Nya. Maka dari itu, bunuhlah dia. Apa saja yang
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kalian ambil dari darahnya dalam permasalahan ini, itu menjadi
tanggunganku."

Namun sekelompok ulama mengatakan, bahwa orang yang
memerangi Allah dan Rasul-Nya hanyalah mereka yang
menimbulkan ketakutan di lalanan.

Hal tersebut sebagaimana diriwayatkan kepada kami oleh
Yahya bin Abdinahman bin Mas'ud; Ahmad bin Duhaim
menceritakan kepada kami, hrahim bin Hammad menceritakan
kepada kami, Isma'il bin Ishaq menceritakan kepada kami, yahya

bin Abdil Hamid Al Himmani menceritakan kepada kami, Sufuan

bin uyainah menceritakan kepada kami dari Ammar Ad-Duhni, dia
berkata, "Mis'ar bin Fadaki datang sambil mengingkari
(perbuatannya), hingga ia menghadap Ali bin Abi Thalib. Tidaklah
ia meninggalkan satu ayat pun yang berisi kecaman keras,

melainkan ia mengajukan pertanyaan terkait ayat itu. Sementara
Ali terus berkata, "Orang itu bisa bertobat." Mis'ar berkata, "Meski

orang ihr adalah Mis'ar bin Fadak." Ali menjawab, "Meski orang
itu adalah Mis'ar bin Fadaki."

Mis'ar menuturkan, "Aku kemudian berkata kepada Ali;
Aku adalah Mis'ar bin Fadaki, maka berilah aku jaminan

keamanan." Ali berkata, "Engkau aman-" Sebelumnya, Mis'ar bisa

membegal di tengah perjalanan dan menghalalkan kemaluan
perempuan.

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada Isma'il
bin Ishaq; Muhammad bin Abi Bakr menceritakan kepada kami,
Umar bin Ali menceritakan kepada kami dari Mujahid, dari Asy-
Sya'bi, dari Sa'id bin Qais Al Hamdani, bahwa Haritsah bin Badr
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At-Tamimi menjadi musuh Ali, dan ia sering mengejek AIi.

Haritsah kemudian mendatangi Al Hasan, Al Husain dan Abdullah

bin Ja'far, agar mereka mengambilkan atau memintakan jaminan

keamanan bagi dirinya. Namun Ali enggan memberikan jamin

keamanan bagi Haritsah.

Sa'id menuturkan: "Aku kemudian berangkat untuk

menghadap Ali. Setelah berhadapan, aku bertanya, 'Apa balasan

terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan

membuat kerusakan di muka bumi?' Ali menjawab, 'Mereka

dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara

silang'. Aku bertanya lagi, 'Kecuali apa?' Ali menjawab, Kecuali

orang-orang yang Taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat

menguasai (menangkap) mereka'. Aku berkata, 'Sungguh,

Haritsah bin Badr sudah bertobat sebelum engkau dapat

menangkapnya?' Ali berkata, 'Jika demikian, dia aman'. Maka,

aku pun berangkat membawa Haritsah untuk menghadap Ali, lalu

Ali pun memberinya jaminan keamanan."

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufanij

menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Sa'd menceritakan

kepada kami, Abu Ya'qub Ad-Dabari menceritakan kepada kami,

Abdurrazzaq menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari

Qatadah dan Atha' Al l(hurasani, keduanya sama-sama

mengatakan tentang ayat ini: Ia berkata, "Ayat ini berkenaan

dengan pencuri atau perampok yang membegal di tengah

perjalanan, maka ia adalah orang yang memerangi Allah dan

Rasul-Nya."
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Abu Muhammad berkata: Selanjutnya mereka
berselisih pendapat.

Sekelompok dari mereka mengatakan: Di mana pun
mereka membegal di perjalanan; baik di perkotaan ataupun yang

lainnya, maka orang yang melakukan perbuatan tersebut adalah
orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya.

Hal ihr sebagaimana yang tertera dalam sebuah surat yang

ditulis oleh Abu Al Murji bin Dzarwan Al Mashri untukku: Abu Al
Hasan Ar-Rahabi menceritakan kepada kami, Muslim Al Katib
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ahmad Al Mughalis

menceritakan kepada kami, dia berkata: Waki' menufurkan dari Al
Hakam bin Athiyah, dia menufurkan, "Aku bertanya kepada Al
Hasan tentang seorang pria yang menebas pria lainnya dengan
sebilah pedang di Bashrah. Al Hasan kemudian berkata, 'Dahulu

orang-orang mengatakan, bahwa siapa saja yang mencabut
senjata, maka dia adalah orang yang memerangi Allah dan Rasul-

Nya'."

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

menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, dari Ibnu Thawus, dari
ayahnya, dan Az-Zubair. Thawus berkata, "Aku mendengar dia
(Az-Zubair) berkata, "Siapa saja yang mengacungkan senjata,

kemudian dia meletakkannya, berarti dia adalah orang yang

memerangi Allah clan Rasul-Nya, sehingga darahnya gratis."

Periwayat mengatakan, bahwa Thawus juga berpendapat seperti

ini.
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Abdurrahman bin Salamah Al Kanani menceritakan kepada

kami, Ahmad bin Khalil menceritakan kepada kami, Khalid bin

Sa'd menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan

kepada kami, Yahya bin Ayyub bin Badi Al Alaf ahli fikih dari

Mesir menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abi Maryam

menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Bilal menceritakan

kepada kami, Alqamah bin Abi Alqamah mengabarkan kepadaku

dari ibunya, bahwa budak milik Bani biasa dipukuli sebagai

hukuman yang dijatuhkan Bani kepadanya dalam berbagai hal.

Suafu hari, budak tersebut menyerang Bani, sehingga Bani pun

menjualnya. Pada suafu kesempatan, budak tersebut bertemu

dengan Bani, dan saat ifu budak tersebut membawa senjata.

Peristiwa tersebut terkait dengan istrinya Sa'id bin Abi Al Ash.

Budak tersebut lantas menghunus senjata dan mengacungkannya

kepada Bani, kemudian dia lepas kendali. Berunfung orang-orang

berhasil menghadangnya. Bani kemudian menemui Aisyah dan

menceritakan apa yang dilakukan budak tersebut kepadanya.

Aisyah lantas berkata, "Aku pemah mendengar Rasulullah s&

bersabda,
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'Siapa saja yang mengacungkan senjata tajam kepada

sneorang dari kalangan kaum muslimin karena hendak

membunuhnya, berarti darahnya sudah pasti (halal)."'
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Periwayat lantas menyebutkan lanjutan hadits tersebut.

Dalam kasus ini, budak tersebut kemudian dibunuh.

Yahya bin Abdirrahman bin Mas'ud menceritakan kepada

kami, Ahmad bin Duhaim menceritakan kepada kami, Isma'il bin

Ishaq menceritakan kepada kami, Ali bin Abdil Aziz Al Madini

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ali bin Miqdam

menceritakan kepada kami dari Sufuan bin Husain, dari Ya'la bin

Muslim, dari Abu Asy-Sya'tsa -Jabir bin Zaid,- dari Ibnu Abbas,

dia berkata, "Apabila dia (pencuri) mengumng mereka di rumah

mereka dengan senjata, maka tangan dan kakinya harus

dipotong."

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada

Isma'il; Nashr bin Ali Al Jahdhami menceritakan kepada kami,

t$alid bin Al Harts menceritakan kepada kami, dari Asy'ats, dari

Al Hasan, dia berkata, "Apabila pencuri mengefuk pinhr rumahmu
pada malam hari, berarti dia adalah orang yang memerangi Allah

dan Rasul-Nya.

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada

Isma'il; Muhammad bin Abi Bakr Al Muqaddami menceritakan

kepada kami, Muhammad bin Sawwar menceritakan kepada kami,

dari Sa'id bin Abi Arubah, dari Qatadah, dia berkata, "Apabila

pencuri masuk ke tempatmu dengan membawa senjata, berarti dia

adalah orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya."

Isma'il berkata: Nashr bin Ali juga menceritakan kepada

kami, Harb bin Maimum menceritakan kepada kami dari Sa'id bin

Abi Arubah, dari Qatadah, dia berkata, "Apabila pencuri mengefuk

pinfu rumahmu pada malam hari, berarti dia adalah orang yang
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memerangi Allah dan Rasul-Nya." Pendapat inilah yang dipegang

oleh Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman serta para sahabat keduanya.

Sementara riwayat dari Malik dalam masalah ini berbeda-

beda. Terkadang ia mengatakan, bahwa perbuatan ifu menjadi

perbuatan memerangi Allah dan Rasul-Nya kecuali jika dilakukan

di padang pasir. Terkadang juga dia mengatakan, bahwa

perbuatan tersebut menjadi perbuatan memerangi Allah dan Rasul-

Nya jika dilakukan di padang pasir maupun di perkotaan.

Sufyan mengatakan, bahwa yang menjadi perbuatan

memerangi Allah dan Rasul-Nya hanyalah yang dilakukan di

tengah padang pasir saja.

Sedangkan Abu Hanifah dan para sahabatnya mengatakan,

bahwa itu merupakan perbuatan memerangi Allah dan Rasul-Nya.

Selanjutnya, diriwayatkan dari Abu Yusuf bahwa ia berkata,
"Apabila mereka menyerang penduduk suafu kota pada malam

hari, berarti mereka berada dalam hukum memerangi Allah dan

Rasul-nya."

Abu Hanifah berkata, "Siapa saja yang menghunus senjata

kepada orang lain, baik pada siang atau pun malam hari,

kemudian orang yang diacungi senjata membunuhnya secara

sengaja, maka tidak ada hukuman apapun terhadap pihak

pembunuh. Namun jika seseorang mengacungkan tongkat kepada

orang lain pada siang hari di tengah kota, kemudian yang diacungi

tongkat membunuhnya dengan sengaja, maka pihak pembunuh

harus dibunuh karena perbuatannya itu. Akan tetapi jika hal itu
terjadi pada malam hari dan dilakukan di tengah perkotaan atau
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permukiman, atau di jalan, atau di selain permukiman, maka tidak

ada sangsi apapun terhadap pihak pembunuh."

Abu Muhammad berkata: Ketika mereka berbeda

pendapat seperti yang telah kami sebutkan tadi, maka kita harus

mencari yang hak dari pendapat mereka ifu, agar kita dapat

mengetahui pendapat manakah yang benar, kemudian mengikuti

kebenaran itu dengan anugerah Allah.

Oleh karena itu, kami mengkaji argumentasi masing-masing

pihak unfuk menguatkan pendapat pihaknya, dan kami telah

mencermati argumentasi pihak yang menyatakan, bahwa orang

yang memerangi Allah dan Rasul-Nya hanyalah orang musyrik

atau murtad. Kami dapati mereka berargumentasi dengan

menyebutkan riwayat yang disampaikan kepada kami oleh

Abdullah bin Rabi:

Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad

bin Syr'aib An-Nasa'i menceritakan kepada kami, Al Abbas bin

Muhammad menceritakan kepada kami, Abu Amir Al Aqadi

menceritakan kepada kami dari hrahim bin Thahman, dari Abdul

Aziz bin Rafi', dari Ubaid bin Umair, dari Aisyah Ummul

Mukminin, bahwa Rasulullah,$ bersabda,
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" Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah

safu dari tiga perkara (berikut): seorang pezina muhshan yang

harus dirapm, atau seorang yang membunuh orang lain secara

sengaja sehingga dia harus dibunuh, atau seorang yang keluar dai
agama Islam kemudian memerangi Alkh dan Rasul-Nya sehingga

dia harus dibunuh, atau disalib, atau dihilangkan dari muka bumi."

Mereka juga berargumentasi dengan riwayat yang

disampaikan oleh Ibnu Juraij di atas, yaihr perkataan Ibnu Juraij:

"Kami tidak mengetahui seorang pun yang memerangi Rasulullah,

melainkan ia telah berbuat syirik."

Abu Muhammad berkata: Kami kemudian mengkaji

argumentasi yang mereka sampaikan, da. kami dapati bahwa

hadits (dari Aisyah Ummul Mukminin) tersebut tidak shahih,

karena hadits tersebut diriwayatkan oleh Ibrahim bin Thahman,

sementara hrahim bukanlah periwayat yang kuat.

Sedangkan perkataan hnu Juraij: "Kami tidak mengetahui

seorang pun yang memerangi Rasulullah melainkan yang berbuat

baik musyrik," sejatinya memerangi Allah dan Rasul-Nya ifu ada

dua bentuk.

Pertama, memerangi Allah dan Rasul-Nya yang dilakukan

oleh pihak-pihak yang menghalalkan perbuatan tersebut, maka

E%l - Al Muhana



mereka adalah orang-orang kafir berdasarkan ijma'umat Islam,

tanpa ada perbedaan pendapat terkait hal itu, kecuali dari pihak-

pihak yang tidak diperhihrngkan keislamannya.

Kedua, memerangi Allah dan Rasul-Nya dari pihak-pihak

yang fasik dan suka melakukan kemaksiatan dan ciikenal sebagai

pendosa. Namun dengan perbuatan tersebut mereka tidak lantas

menjadi orang kafir. Akan tetapi, dengan melakukan perbuatan

tersebut, mereka hanya rhelakukan perbuatan dosa, sebagaimana

halnya mereka melakukan perbuatan zina, pembunuhan,

perampasan, minum khamer, mengkonsumsi daging babi,

memakan bangkai, meminum darah, meninggalkan shalat,

meninggalkan zakat, tidak berpuasa pada bulan Ramadhan, dan

tidak melaksanakan ibadah haji. Semua perbuatan ini tidak

menjadikan seseorang kafir berdasarkan alasan yang telah kami

kemukakan secara rinci pada pembahasan "Al Fashl" di dalam

kitab ini maupun di dalam kitab lainnya.

Hal yang mencakup semua argumentasi mereka tersebut

adalah; Jika pelaku kemaksiatan besar tersebut menjadi seorang

kafir karena perbuatannya ifu, berarti dia adalah orang yang

murtad, tanpa diragukan lagi. Seandainya dia menjadi orang yang

murtad, berarti dia wajib untuk dibunuh. Karena Rasulullah $
telah memerintahkan untuk membunuh siapa saja yang murtad

dan mengganti atau menukar agamanya. Dan ini tidak dikatakan

oleh seorang pun muslim.

Abu Muhammad berkata: Jika seseorang mengatakan:

"Kami tidak sefuju bahwa orang yang melakukan kemaksiatan
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dengan mengerjakan selain kekafiran itu tidak dianggap sebagai

orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya."

Maka kami katakan kepadanya: -Seraya memohon taufik
dari Allah,- bahwa Allah $ telah berfirman'

rLg;Ji'u .4. \i Vr;3 rt \j1t WE <t5\ A'6-
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"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah

dan tinggalkan sisa riba Aang belum dipungut) jika kamu orang-

orang yang beiman. Maka jika kamu tidak mengerjakan
(meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan rasul-

Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari

pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak
menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. " (Qs. Al Baqarah [2]: 278-
279).

Abu Al Murajji bin Dzarwan menulis surat kepadaku, ia
berkata: Abu Al Hasan Ar-Rahabi menceritakan kepada kami, Abu
Muslim Al Katib menceritakan kepada kami, Abdullah bin
Muhammad bin Mughallis menceritakan kepada kami, AMullah
bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Ayahku
menceritakan kepada kami, Hammad bin Khalid Al l(hayyath
menceritakan kepada kami, Abdul Wahid maula Urwah
menceritakan kepada kami, dari Urwah, dari Aisyah, ia berkata,
Rasulullah S bersabda,
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"(Allah S berfirman,) 'Siapa saja

berarti dia telah menabuh genderang perang terhadap-Ku."

Allah 6& jugu berfirman:

yang **yu*iti kekasih-Ku,
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"Dan kalau ada dua dari mereka yang beiman ifu

berperang, hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi

kalau Wng safu melanggar perjanjian terhadap yang lain,

hendaHah yang melanggar perjaniian itu kamu perangi sampai

surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut,

damaikanlah antara menurut keadilan, dan hendaklah

kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang

yang berlaku adil. Orang-orang beriman itu

bersaudara. Sebab itu, darnaikanlah (perbaikilah hubungan) antara

kedua saudaramu ifu, dan takutlah terhadap Alkh, supaya kamu

mendapat rahmat. "(Qs. Al Hujuraat [49]: 9-10)
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Rasulullah S bersabda:

"Ammar akan diperangi oleh kelompok pembangkang."

Dengan demikian, dapat dinyatakan secara shahih bahwa

tidak setiap orang yang bermaksiat itu menjadi orang yang

memerangi Allah dan Rasul-Nya, dan tidak setiap orang yang

memerangi itu adalah orang kafir.

Selanjutnya, kami juga mengkaji hal tersebut, dan kami

dapati bahwa Allah telah menetapkan hukum-hukum yang telah

kami sebutkan itu bagi orang yang memerangi Allah dan Rasul-

Nya; yaitu hukum harus dibunuh, disalib, dipotong tangan dan

kakinya secara silang, atau dienyahkan dari muka bumi. Namun

Allah menggugurkan semua hukum tersebut dari orang yang

memerangi Allah dan Rasul-Nya, jika ia sudah bertobat sebelum

tertangkap.

Seandainya orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya

-yang terhadapnya kita diperintahkan untuk melaksanakan

hukum-hukum tersebut- menjadi orang yang kafir, maka

kemungkinannya tidak luput dari tiga hal, dan tidak ada yang

keempat.

Pertama, dia menjadi kafir hafrisejakawal.

Kedua, dia adalah ka{ir dzimmi yang kemudian melanggar

jaminan kearnanan dan justru memerangi umat Islam, sehingga ia

pun menjadi kafir harbi.

Wql za;)t t:rt%'Jiri
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Ketiga, dia adalah seorang muslim yang murtad menjadi

kafir.

Hanya tiga kemungkinan ini yang pasti terjadi, dan tidak

ada kemungkinan lainnya.

Seandainya dia adalah kafir harbi sejak awal, maka tidak

ada perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin, bahwa

hukum-hukum yang telah disebutkan di atas (dibunuh, disalib,

dipotong tangan dan kakinya secara silang, atau dienyahkan dari

muka bumi) bukanlah hukum-hukum yang diperuntukkan bagi kafir

harbi. Karena hukum yang diperuntukkan bagi kaum l<afir harbi

adalah mereka harus dibunuh ketika kita bertemu dengan mereka,

bagaimana pun caranya, hingga mereka memeluk agama Islam

atau memberikan jizyah atau pajak secara tunai, dan mereka

berada dalam keadaan hina.

Sementara jika ada diantara mereka yang mempakan Ahlul

kitab -menurut pendapat kami dan pendapat sekelompok ulama

lainnya, atau menganut agama apapun selama mereka bukan

bangsa Arab- menurut pendapat selain kami; atau mereka

ditawan, maka hukumnya hanyalah mereka harus dipenggal

lehemya, tanpa ada perbedaan pendapat, sebagaimana yang

pemah dilakukan Rasulullah,S terhadap Uqbah bin Abi Mu'ith,

An-Nadhr bin Al Harits, orang-orang Bani Quraizhah, dan yang

lainnya. Atau, mereka diperbudak atau dibebaskan kembali ke

negerinya, sebagaimana yang pernah dilakukan Rasulullah S
terhadap Tsumamah bin Utsal Al Hanafi dan Abu Al Ash bin Rabi'

serta yang lainnya. Atau mereka ditukar dengan tebusan,

sebagaimana firman Allah &,
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'Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di

mdan perang), maka pancunglah batang leher mereka, sehingga

apabila kamu telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka,

dan sesudah ifu kamu boleh membebaskan mereka atau meneima

tebusan sampai perang berakhir. "(Qs. Muhammad I47i: 4).

Atau, mereka dapat dibebaskan dalam keadaan merdeka

dan mendapat jaminan keamanan, sebagaimana yang pemah

dilakukan Rasulullah S terhadap penduduk Khaibar. Inilah

hukum-hukum yang diperunhrkkan terhadap kafir harbi

berdasarkan nash Al Qur'an dan Sunnahyang shahih serta ijma'

umat Islam. Dan tidak ada perbedaan pendapat bahwa di antara

hukum-hukum yang harus dijatuhkan terhadap mereka itu udak

terdapat hukuman salib, dipotong tangan dan kakinya secara

silang, atau dienyahkan dari muka bumi.

Dengan demikian, tertantahkanlah pendapat yang

menyebutkan, bahwa yang dimaksud dangan "orang yang

memerangi Allah dan Rasul-Nya" dalam a5nt di atas adalah kafir

hafri.

Selanjuhrya, jika yang dimaksud dengan "orang yang

memerangi Allah dan Rasul-Nya" dalam ayat di atas adalah kafir

dzimmi yang melanggar jaminan keamanan yang diberikan

kepadanya, maka dalam masalah ini para ulama memiliki tiga

pendapat, dan tidak ada pendapat keempat.
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Pertama, dia beralih ke hukum yang harus dilakukan

terhadap kafir harbi pada sernua pelanggaran yang kami sebutkan.

Kedua, dia adalah orang yang memerangi Allah dan Rasul-

Nya, hingga dia tertangkap, sehingga dia kembali kepada jaminan

keamanannya seperti semula.

Ketiga, tidak diterima darinya kecuali Islam, atau jika tidak

mau, maka dia harus dibunuh.

Sejumlah ulama telah membedakan antara; (1) kafir dzimmi

yang melanggar jaminan keamanan yang diberikan kepadanya dan

menjadi kafir harbi, dan (2) kafir dzimmi yang memerangi Allah

dan Rasul-Nya. Menurut para ulama tersebut, -terhadap kategori

kedua ini,- yang harus dijatuhkan adalah hukum-hukum yang Allah

sebutkan pada ayat di atas (yaitu dibunuh, disalib, dipotong tangan

dan kakinya secara silang, atau dihilangkan dari muka bumi), dan

bukan hukum yang diperuntukkan bagi kafir harbi. Dengan ini,

maka dapat dinyatakan secara sah dan tidak ada silang pendapat,

bahwa kafir dzimmi yang melanggar jaminan keamanan yang

diberikan kepadanya, dan beralih kepada hukum kafir harbi,

mereka tidak dijatuhi dengan hukuman yang diperuntukkan bagi

kafir harbi yang telah disebutkan pada ayat di atas. Padahal terkait

masalah ini, Allah & telah memberikan penjelasan:

i.\YS, e+p )5U # K oV
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"Jika mereka merusak sumpah (ianji)nya sesudah mereka

berjanji, dan mereka mencerca agalnamu, maka perangilah

pemimpin-pemimpin orang-orang kafir ifu, karena

mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang)

janjinya, agar supaya mereka berhenti. "(Qs. At-Taubah l9l l2).

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan unhrk memerangi

mereka, ketika mereka melanggar janji, hingga mereka berhenti.

Ini merupakan perintah umum yang mengharuskan adanya

penghentian total mereka dari semua kesesatannya. Ini berarti

bahwa tidak ada yang dapat diterima dari mereka selain memeluk

agama Islam.

Firman Allah: $;r{i- "Mereka berhenti, " itu tidak boleh

dikhususi dengan penghentian temporal, karena orang yang

mengatakan pendapat seperti ini berarti telah mengada-adakan

atau mengatakan sesuaht atas nama Allah yang tidak ada

pengetahuan baginya dalam hal tersebut. Dan ini jelas merupakan

perbuatan haram. Karena Allah @ berfirmant

@ irr5 S6;iit"FtJ$Sl

"(Mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa

yang tidak kamu ketahui. "(Qs. Al A'raaf [7]' 33)-

Jika yang dimaksud dari, "orang yang memerangi Allah dan

Rasul-Nya," yang disebutkan dalam ayat di atas, adalah orang yang

murtad dari agama Islam; Rasulullah S telah menjelaskan

hukuman bagi orang yang murtad melalui sabdanya,
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;"rtitu +2'JtJ. ,
" Siapa saja yang menukar agamanry, maka bunuhlah dia."

Allah s jugu telah menegaskan dalam firman-Nya:

'J1fr i $ \i(,it fr @133. W t $i iv

@';]:\A\#qi;;'d4i
"sesungguhnya orang-orang kaftr sesudah beriman,

kemudian bertambah sekali-kali tidak akan diteima

taubatnya; dan mereka ifulah orang-orang Wng sesat. " (Qs. Aali

Imraan [3]: 90).

Dengan demikian, dapat dinyatakan secara gamblang dan

meyakinkan, bahwa hukuman yang Allah wajibkan terhadap orang

yang murtad; baik yang disampaikan di dalam Al Qur'an maupun

melalui lisan Rasul-Nya, berbeda dengan hukuman yang harus

dijatuhkan kepada orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya.

Selain ifu, dapat pula dinyatakan secara gamblang dan

meyakinkan, bahwa yang dimaksud dengan orang yang

memerangi Allah dan Rasul-Nya bukanlah orang yang murtad.

Lagi pula, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan umat

ini, bahwa hukuman bagi orang yang murtad dan kemudian

tertangkap, bukanlah disalib, bukan pula dipotong tangan dan

kakinya, dan bukan pula dienyahkan dari muka bumi.
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Berdasarkan hal ih-r, dapat dinyatakan secara sah bahwa

yang dimaksud dengan orang yang memerangi Allah dan Rasul-

Nya bukanlah orang kafir, karena tidak ada hukuman terhadap

orang kafir yang harus dijatuhkan kepada orang yang memerangi

Allah dan Rasul-Nya, dan hula.rman yang harus dijatuhkan kepada

orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya juga tidak harus

dijatuhkan kepada orang kafir.

Sedangkan riwayat dari Ibnu Abbas terkait masalah ini,

pada sanadnya terdapat Al Hasan bin Waqid; seorang periwayat

yang tidak kuat. [-agi pula, itu hanyalah pendapat lbnu Abbas

semata yang tidak bisa dijadikan dasar.

Apabila pemyataan yang telah kami sampaikan dapat

dinyatakan secara sah dan meyakinkan, berarti dapat ditetapkan

tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa yang dimaksud dengan

orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya adalah seorang

muslim yang melakukan kemaksiatan.

Jika keadaannla demikian, maka yang wajib kita lakukan

adalah mengkaji apakah gerangan kemaksiatan yang bisa

menyebabkan si muslim tersebut menjadi orang yang dianggap

memerangi Allah dan Rasul-Nyu, sehingga ia harus menerima

hukuman yang diperuntukkan bagi orang yang memerangi Allah

dan Rasul-Nya.

Selanjutnya, kami mengkaji semua kemaksiatan dengan

bertagai benfuknya itu, baik berupa perzinaan, fuduhan perzinaan,

penctrrian, perampasan, penggunaan sfitir, ke-zhaliman, minum

l<hamer dan berbagai keharaman lainnya, serta lari dari medan

perang dan berbagai bentuk pelanggaran lainnya. Dan kami dapati
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bahwa kemaksiatan-kemaksiatan tersebut, tidak ada safupun

darinya yang terdapat nash atau ijma'yang menyatakan, bahwa

orang yang melakukan kemaksiatan tersebut menjadi orang yang

memerangi Allah dan Rasul-Nya.

Dengan demikian, maka terbantahkan pendapat yang

menyatakan, bahwa pelaku kemaksiatan seperti telah disebutkan di

atas adalah orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya.

Lagi pula, semua kemaksiatan yang telah dan belum kami

sebutkan itu tidak luput dari salah satu dari dua kondisi berikut ini,

dan tidak ada kondisi yang ketiga.

Pertama, ada nash yang berisi hukuman had terkait

kemaksiatan tersebut.

Kedua, tidak ada nash yang berisi hukuman had terkait

kemaksiatan tersebut.

Kemaksiatan yang terkait dengannya ada nash yang berisi

hukuman had, contohnya adalah seperti murtad, berbuat zina,

menuduh berzina, meminum khamer, mencuri dan mengingkari

pinjaman dari orang lain. Namun demikian, tidak ada sahrpun dari

kemaksiatan tersebut yang berkonsekuensi dijah-rhkannya hukuman

bagi orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya.

Dengan demikian, maka terbantahlah pendapat yang

menyebutkan, bahwa perbuatan maksiat tadi merupakan benfuk

memerangi Allah dan Rasul-Nya, dan ini merupakan iima'yang

diyakini.

Sedangkan kemaksiatan yang terkait dengannya tidak ada

nashdanAllah yang berisi hukuman had;baik di dalam Al Qur'an
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maupun dalam Sunnah Rasul-Nya, maka tidak halal bagi seorang

pun menjafuhkan hukuman had kepada orang yang melakukan

kemaksiatan tersebut tanpa ada nash tentang hukuman had ini.

Sebab, orang yang melakukan perbuatan ini, berarti ia telah

melakukan atau mensyariatkan sesuatu di dalam agama Allah yang

tidak diizinkannya. Dan ini merupakan perbuatan yang tidak halal.

justuu Rasulullah i$ telah bersabda:

zO

,G> rJ!

Jz

.to//

e
JzJz.lz.

€3ub"€e?b €';0

" Sesungguhnya darah, harta, kehormatan dan kulit kalian

ifu haram atas kalian."

Maka, merupakan suafu kewajiban -secara meyakinkan-

unfuk tidak menghalalkan darah, kulit, harta maupun kehormatan

seseorang, kecuali berdasarkan nash yang terkait dengan

permasalahan yang ada; baik nash dan Al Qur'an ataupun

Sunnah Rasulullah, atau ima'yang diyakini bersumber dari para

sahabat dan sesuai ketetapan Rasulullah $.
Atas dasar tersebut, maka terbantahkanlah pendapat yang

menyebutkan, bahwa beragam kemaksiatan seperti disebutkan itu

merupakan benfuk memerangi Allah dan Rasul-Nya.

Apabila tidak ada keraguan tentang hal ini, maka tidak

tersisa lagi kemungkinan terkait siapa yang dimaksud dari "orang

yang memerangi Allah dan Rasul-Nya" selain daripada penyamun

atau perampok dan kelompok pembangkang (pemerintahan
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Islam). Karena kedua kelompok ini sama-sama memerangi

(masyarakat), dan 'memerangi' inilah yang menjadi makna harfiyah

dari kata muharabah.

Kami kemudian mendalami permasalahan tersebut, dan

kami dapati bahwa terkait kelompok pernbangkang ini terdapat

nash yang menyebutkan agar mereka diperangi hingga mereka

kembali kepada perintah Allah, Ialu berdamai dengan pihak yang

ditentangnya. Dengan demikian, maka kelompok ini pun telah

keluar dari cakupan hukum orang-orang yang memerangi Allah

dan Rasul-Nya. Sehingga, tidak ada kemungkinan yang tersisa

terkait siapa yang dimaksud dari "orang yang memerangi Aliah

dan Rasul-Nya" selain daripada penyamun dan perampok atau

pembegal. Karena secara meyakinkan, merekalah yang membuat

kerusakan di muka bumi.

Mayoritas ulama juga berpendapat, bahwa hanya

merekalah (pembegal, perampok dan pembuat teror di perjalanan)

orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, yang disebutkan

dalam ayat di atas, dan tidak ada yang lainnya.

Dengan demikian, terbantahlah -sebagaimana yang telah

kami sebutkan- pendapat yang menyebutkan bahwa, yang

dimaksud dengan orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya

adalah orang kafir. Lebih dari itu, tak satu pun dari kalangan umat

Islam menyebutkan, bahwa orang-orang yang suka melakukan

kemaksiatan di atas adalah orang yang memerangi Allah dan

Rasul-Nya; yaihr yang disebutkan dalam ayat di atas, kecuali

perampok, pembegal atau pencuri, yang menimbulkan teror di
jalanan.
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Dengan demikian pula, dapat dinyatakan secara sah, bahwa

orang yang menimbulkan ketakutan atau teror di jalanan dan

melakukan kerusakan di sana adalah orang yang memerangi Allah

dan Rasul-Nya, yang disebutkan dalam ayat tersebut di atas.

Sekarang, kami akan mendalami perihal pencuri, dan kami

dapati bahwa apabila ia masuk ke dalam rumah secara sembunyi-

sembunyi untuk meiakukan pencurian, atau pemerkosaan, atau

pembunuhan, kemudian dia melakukan perbuatan itu dengan

sembunyi-sembunyi, berarti dia hanyalah seorang pencuri biasa,

yang berhak mendapatkan hukuman yang diperunhrkkan bagi

seorang pencuri, bukan mendapatkan hukuman yang

diperuntukkan bagi orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya-

Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat sama sekali.

Atau, jika dia melakukan perzinaan, maka dia berhak

mendapatkan hukuman yang diperunfukkan bagi seorang pezina,

bukan mendapatkan hukuman yang diperuntukkan bagi orang

yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Dan dalam hal ini pun tidak

ada perbedaan pendapat sama sekali.

Atau, jika dia melakukan pembunuhan, maka dia adalah

seorang pembunuh, yang berhak mendapatkan hukuman yang

diperuntukkan bagi pembunuh berdasarkan nash Al Qur'an dan

Sunnah Rasulullah, terkait pembunuhan yang dilakukan secara

sengaja. Meskipun dalam hal ini ada sekelompok ulama yang

memiliki pendapat berbeda. Karena pendapat berbeda ini tidak

ditopang oleh hujjah.

Jika dia sudah dikenal biasa melakukan perbuatan tersebut,

namun selalu melarikan diri setelah mengambil barang yang
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dicurinya, maka ia bukanlah orang yang memerangi Allah dan

Rasul-Nya, karena ia tidak memerangi seorang pun. Akan tetapi,

ia hanyalah orang yang melakukan kemaksiatan, sehingga tidak

berhak mendapat hukuman yang diperuntukkan bagi orang yang

memerangi Allah dan Rasul-Nya, tapi hukuman yang diberikan

kepada orang yang melakukan kemungkaran. Oleh karena ihrlah

dia hanya berhak mendapat hukuman ta'zir.

Tapi jika dia melawan dan menentang, maka tidak

diragukan lagi bahwa dia adalah orang yang memerangi Allah dan

Rasul-Nya. Karena dia telah memerangi, menimbulkan ketakutan

di lalanan, dan melakukan kerusakan di muka bumi. Oleh karena

itu, sebagaimana yang dikatakan Asy-Sya'bi; dia berhak mendapat

hukuman yang diperuntukkan bagi orang yang memerangi Allah

dan Rasul-Nya.

Abu Muhammad berkata: Sedangkan pendapat pihak-

pihak yang menyatakan: "Orang yang memerangi Allah dan rasul-

Nya itu hanya ada di gumn pasir," atau pihak-pihak yang

menyatakan: "Orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya itu

hanya ada di perkotaan pada waktu malam," sebenamya kedua

pendapat tersebut merupakan pendapat yang rusak serta klaim

yang gugur tanpa ditopang oleh dalil; baik dari Al Qur'an maupun

Sunnah; baik Sunnah yang shahih maupun yang tidak shahih,

bahkan tidak diperkuat oleh ima', perkataan sahabat, qirys,

ataupun alur logika yang tepat.

Bukan tidak mustahil di antara mereka ada seseorang yang

mudah saja mengelabui umat ini dengan mengatakan, bahwa siapa
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saja yang melakukan penyerangan di gurun pasir, berarti pantaslah

ia disebut sebagai orang yang memerangi Allah dan Rasul Nya.

Bagian Dari Pembahasan Tentang Orang-Orang
Yang Memerangi A[[ah dan Rasul-Nya.

Abu Muhammad berkata: Jika ada pihak-pihak yang

mengajukan protes dengan menyatakan, bahwa orang yang

memerangi Allah dan Rasul-Nya itu hanyalah orang yang

menghunuskan senjata saja, hal itu berdasarkan riwayat yang

disampaikan kepada kami oleh Abdullah bin Rabi'; Muhammad bin

Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib

menceritakan kepada kami, Ishaq bin Rahwaih menceritakan

kepada kami, Al Fadhl bin lvlusa mengabarkan kepada kami,

Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Thawus,

dari hnu Zubair, dari Rasulullah S, bahwa beliau bersabda,

_rJ^
!). I
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" Siapa saja yang menghunus pedangnya, kemudian ia

meletakkannya, maka darahnya gratis."

Ishaq berkata, "Hadits tersebut diriwayatkan kepada kami

oleh AMurrazaq dengan sanad ini dan dengan seperti redaksi di

atas, namun dia tidak meriwayatkannya secara marfu'."
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Maksud Ishaq, Abdunazzaq menjadikan perkataan tersebut

sebagai perkataan hnu Zubair.

Ibnu Syu'aib berkata, "Abu Daud juga menceritakan kepada

kami, Abu Ashim menceritakan kepada kami, dari hnu Juraij, dari

Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari hnu Zubair, ia berkata, qSiapa

saja yang mengacungkan senjata, kemudian meletakkannya,

berarti darahnya gratis'. "

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad

bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syr'aib

mengabarkan kepadaku; Ahmad bin Amr bin As-Sarh

menceritakan kepada kami, hnu Wahb mengabarkan kepadaku:

Malik dan Usamah bin Zard serta Yunus bin Zaid menceritakan

kepada kami, bahwa Nafi' mengabarkan kepada mereka dari

AMullah bin Umar, bahwa Rasulullah S bersabda,

$'At 1>,Ltr rlL'E ;
" Siapa saja yang menenteng seniata unfuk menentang

kami, benrti dia bukan golongan kami."

Abu Muhammad berkata: fferkait protes yang

berdasarkan hadits tersebut, maka dapat dikatakan bahwa) semua

hadits tersebut merupakan riwayat yang benar dan atsar shahih

yang tidak akan terbantahkan oleh siapapun yang coba-coba

menghentikannya.

Hanya saja, beragam atsar tersebut tidak bisa menjadi

hujjah bagi pihak-pihak yang berpendapat, bahwa orang yang
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memerangi Allah dan Rasul-Nya itu hanyalah mereka yang

melakukan kegiatannya dengan menggunakan senjata. Karena
Rasulullah $ menyebutkan dalam dua atsar ini orang yang

meletakkan pedangnya, dan menghunus senjatanya. Namun beliau

tidak mengomentari selain ifu.

Beliau juga tidak menyatakan, bahwa tidak ada orang yang

memerangi Allah dan Rasul-Nya kecuali orang yang sifatnya

seperti ini. Oleh karena itu, dapat disimpulkan dari kedua atsar
tersebut hukum orang yang membawa senjata. Sedangkan hukum
orang yang tidak membawa senjata harus dicari pada selain kedua

atsarini.

Oleh karena itu, kami berusaha mencarinya, dan kami
dapati Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin
Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahab bin Isa

menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan

kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim
bin Hajjaj menceritakan kepada kami, Zuhair bin Harb
menceritakan kepada kami, AMurrahman bin Mahdi menceritakan

kepada kami, Ibnu Maimun menceritakan kepada kami dari
Ghailan bin Jarir, dari Ziyad bin Rabah, dari Abu Hurairah, ia
menuhrrkan, "Rasulullah $ bersaMa di dalam haditsnya,

-.6.
LA/
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'Dan siapa saja dari umatku yang keluar unfuk memerangi

umatku yang lain, dimana ia memukuJ orang yang baik maupun

orang yang durhaka, tidak berusaha menghindai orang yang

beiman dan tidak juga berusaha memenuhi jaminan keamanan

bagi orang yang sudah diberi jaminan, berarti dia bukanlah

golongankd."

Di dalam hadits ini, sebagaimana yang engkau dengar,

Rasulullah menggunakan redaksi yang umum, yaitu kata

"memukul," dan beliau tidak mengatakan: "Dengan senjata

maupun yang lainnya."

Berdasarkan hal ifu, maka dapat dinyatakan secara shahih,

bahwa setiap perbuatan memerangi Allah dan Rasul-Nya yang

dilakukan dengan senjata atau tanpa senjata, hukumnya sama saja.

Abu Muhammad berkata: oleh karena itulah, dapat

dipastikan bahwa orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya

adalah orang yang melakukan kegiatan teror kepada para

pengguna jalan dan melakukan kegiatan pengrusakan di muka

bumi; baik dengan senjata ataupun tanpa senjata sama sekali; baik

dilakukan pada malam maupun siang hari; baik di tengah

perkotaan ataupun di gurun pasir; baik di istana khalifah atau pun

di masjid; baik mereka memiliki pemimpin ataupun tidak memiliki

pemimpin selain khalifah itu sendiri; baik mereka melakukan

kegiatannya itu dengan pasukan atau pun tanpa pasukan; baik

mereka berdomisili di gurun pasir ataupun mereka penduduk suatu

perkampungan; atau bahkan mereka penghuni benteng; atau
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mungkin mereka penduduk kota besar ataupun kota kecil; baik

mereka sendiri ataupun banyak.

Jadi, semua orang yang melakukan teror terhadap orang

yang melintas dan menakuti para pengguna jalan; baik dengan

mengancam nyawa ataupun merampas harta, ataupun melukai

anggota fubuh, ataupun melanggar kehormatan kemaluan, berarti

dia yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, sehingga dia harus

mendapatkan hukuman yang sama; baik sedikit ataupun banyak.

Mereka berhak mendapatkan hukuman yang diperuntukkan bagi

orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, yang

disebutkan pada ayat di atas. Karena Allah tidak mengecualikan

sedikitpun poin-poin dari yang sudah disebutkan ini. Sebab, Allah

hanya menetapkan hukum yang diperunhrkkan bagi orang-orang

yang memerangi Allah dan Rasul-Nya itu kepada kita.

ri-;.$: i(6
"Dan tidaklah Tuhanmu lupa."(Qs. Maryam [19]t 64).

Selanjutnya, kami bersaksi kepada Allah bahwa seandainya

Allah ingin mengecualikan salah satu bentuk dari yang telah

disebutkan, niscaya Allah tidak akan melalaikan atau

melupakannya, dan Allah juga tidak akan menlrusahkan kita secara

sengaja dengan tidak menyebutkan poin tersebut, sehingga perlu

ada orang lain yang menjelaskannya kepada kita; baik dengan

menerka-nerka ataupun menduga-duga, dimana semua itu
hanyalah asumsi fikuf belaka.
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2253. Masalah: Abu Muhammad berkata:
Sekelompok ulama mengatakan, bahwa orang-orang yang

memerangi Allah dan Rasul-Nya ihr harus diberi sesuatu yang tidak

menghilangkan apa yang telah ditetapkan atas mereka, dimana

orang-orang itu menilai, bahwa hal tersebut berlaku pada semua

harta yang diperuntukkan bagi selain orang-orang yang memerangi

Allah dan Rasul-Nya.

Abu Muhammad berkata: Pendapat yang kami

kemukakan, -dan kepada Allah kami memohon dukungan,- yaitu

mereka tidak boleh diberi apapun dalam hal ini; baik sedikit

ataupun banyak; baik mereka itu orang yang memerangi Allah

ataupun manusia yang berwujud syetan. Karena Allah & telah

berfirman:

Z5 "'rs ;li.F ii6v s;{rrlG "}i'.F Was
"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)

kebajikan dan takwa, dan iangan tolong-menolong dalam berbuat

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

Allah & jusu berfirman lainnya:

tr3;tL,,t'# +ri\G,;, l3'g r#(iriiffi
!6=,"friF
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"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang

yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah

biarpun terhadap dirimu sendiri, "(Qs. An-Nisaa' [4]: 135).

2254. Masalah: Abu Muhammad berkata:
Mengambil harta dengan cara tersebut tidak luput dari ke-zhalim

an. Sementara penguasaan terhadap sesuafu tanpa hak tidak luput

dari salah satu dari dua kemungkinan berikut, tanpa ada

kemungkinan ketiga:

Pertama, bisa jadi itu merupakan kebajikan dan ketahuaan;

atau kedua, justru merupakan dosa dan pelanggaran.

Sedangkan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para

ulama, bahwa mengambil harta dengan cara tersebut bukanlah

kebajikan dan ketalnr,raan, akan tetapi jusku mempakan dosa dan

pelanggaran. Dan tolong menolong dalam melakukan dosa dan

pelanggaran merupakan perkara haram yang fidak boleh

dilakukan.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin

Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahab bin Isa

menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan

kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim

bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Abu Kuraib Muhammad

bin Al Ala' menceritakan kepada kami, Khalid bin Makhlad

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far menceritakan

kepada kami, dari Al Ala' bin Abdunahman, dari ayahnya, dari

Abi Hurairah, ia menuturkan: "Seorang lelaki menghadap

Rasulullah S seraya berkata, 'Ya Rasulullah, bagaimana pendapat
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baginda jika ada seseorang yang datang hendak merampas

hartaku?' Beliau menjawab , 'Jika demikian, jangan kau berikan

hartamu padanya'. Orang itu bertanya lagi, 'Bagaimana pendapat

baginda jika orang yang datang ifu memerangiku?' Beliau

menjawab, 'I-awanlah ia . Orang itu bertanya lagi, 'Bagaimana

pendapat baginda jika orang yang datang itu berhasil

membunuhku?' Beliau menjawab,' Jika demikian, berarti engkau

meninggal secara sghid. Orang itu bertanya lagi, 'Bagaimana

pendapat baginda jika aku yang justru membunuhnya?' Beliau

menjawab, 'Omng ifu berada di dalam neraka' ."

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada

Muslim, Al Hasan bin Ali Al-Khulwani dan Muhammad bin Nafi'

mengabarkan kepada kami, keduanya sama-sama mengatakan:

Abdurrazaq menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij meriwayatkan

kepada kami, Sulaiman Al Ahwal menceritakan kepada kami:

Tsabit maula Umar bin Abdurrahman mengabarkan kepadanya,

bahwa ketika terjadi sesuatu antara Abdullah bin Amr bin Ash dan

Anbasah bin Abi Sufuan yang memudahkan mereka berperang,

maka Khalid bin Al Ash menunggang kendaraan menuju Abdullah

bin Amr bin Ash, lalu Khalid pun menasihatinya. Namun Abdullah

bin Amr berkata, "Tidakkah engkau tahu bahwa Rasulullah db

pemah bersabda,

ri.o /. .t7 ?r/ 
t.o, ', ! o ,y rP 9Y dJ) E,t

'Siapa saja yang terbunuh demi mempertahankan hartanya,

maka ia adalah orang yang meninggal dunia se@ra syahid ."
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Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Ahmad bin

Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib

menceritakan kepada kami, Umar bin Ali menceritakan kepada

kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami,

Ibrahim bin Sa'd me,nce.ritakan kepada kami dari ayahnya; yaitu

Sa'd bin lbrahim bin Abdurrahman bin Auf, dari Abu Ubaidah bin

Muhammad bin Ammar bin Yasir, dari Thalhah bin Abdullah bin

Auf, dari Abdullah bin Zaid, dari Nabi $, beliau bersabda,

. tt 9z t. o !
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" Siapa saja yang berperang demi

hartanya, kemudian ia terbunuh, maka dia adalah orang tnng
terbunuh seara s5nhid. Skpa saja Wng demi

mempertahankan nyawanya, (kemudian ia terbunuh), maka dia

adalah orang yang terbunuh secara syahid. Siapa saja yang

berperang demi mempertahankan keluarganya, (kemudian ia

terbunuh), maka dia adalah onng terbunuh secaftt s5nhid."

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada

Syu'aib; Muhammad bin Rafi' menceritakan kepada kami, juga

Muhammad bin Ibrahim bin Isma'il, ia berkata: Sulaiman; yaifu

Ibnu Daud Al Hasyimi menceritakan kepada kami, hrahim bin

Sa'd bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari

Abu Ubaidah bin Muhammad bin Ammar bin Yasir, dari Thalhah
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bin Abdillah bin Auf, dari Sa'id bin Zaid, ia berkata: "Rasulullah $$

bersabda,
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'Siapa saja yang terbunuh demi mempertahankan hartanya,

maka dia adalah orang yang meninggal secara syahid. Siapa saja

yang terbunuh demi mempertahankan maka dia

adalah orang yang terbunuh secara syahid. Siapa saja yang

terbunuh demi mempertahankan agamanya, berarti dia adalah

orang yang terbunuh secara syahid. Dan siapa saja yang terbunuh

demi mempertahankan nyawanya, berarti dia adalah orang yang

terbunuh seara syahid'."

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada

Ahmad bin Syu'aib; Al Qasim bin Zal<anyya bin Dinar

menceritakan kepada kami, Sa'id bin Amr Al Asy'atsi

menceritakan kepada kami, Amr bin Al Qasim menceritakan

kepada kami, dari Muthanif bin Abi Thariq, dari Saudah lbnu Abi

Al Ja'd, dari Abu Ja'far, ia menuturkan: Aku pemah duduk-duduk

di dekat Suwaid bin Muqanin, kemudian ia berkata: "Rasulullah #
bersabda,

,t"tb;
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'Siapa saja yang terbunuh demi mempertahankan sesuafu

(mitiknya) yang akan diambil secara zhalim, berarti dia adalah

orang yang terbunuh secara sYahid ."

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada

kami, Ibrahim bin Ahmad Al Balkhi menceritakan kepada kami, Al

Farbari menceritakan kepada kami; Al Bukhari menceritakan

kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin Al Mutsanna bin Al

Anshari menceritakan kepada kami, Ayahku menceritakan kepada

kami, Tsumamah bin Abdillah menceritakan kepada kami, Anas

menceritakan kepadanya, bahwa Abu Bakr menulis surat

kepadanya (Anas), ketika ia menguhrsnya ke Bahrain- Surat ifu

berisi:

"Dengan menyebut nama Allah Yang Maha pengasih Maha

penyayang. Inilah ketentuan zakat yang ditetapkan Rasulullah S
bagi kaum muslimin dan yang diperintahkan Allah kepada Rasul-

Nya. Maka, siapa saja dari kaum muslimin yang diminta

mengeluarkan zakat sesuai dengan ketetapann5ra, hendaklah ia

memberikannya. Namun siapa saja yang dimintai zakat di atas

ketetapannya, maka hendaknya ia tidak memberikannya."

Periwayat kemudian menyebutkan kelanjutan hadits

tersebut.

Abu Muhammad berkata: Inilah sikap Rasulullah yang

menluruh siapa saja yang dimintai harta secara sewenang-wenang

dan tanpa hak, yaitu agar orang itu tidak memberikan hartanya

kepada orang yang memungut zakat. Bahkan Rasulullah

memerintahkan agar ia berperang demi mempertahankan

Wl - AlMuhatla



hartanya, sehingga ia membunuh orang yang meminta hartanya

itu dalam keadaan benar dan tepat, atau justru dialah yang

terbunuh dalam keadaan bebas dan syahid.

Terkait hal ini, Rasulullah S tidak mengecualikan sahr

harta pun dari harta lainnya.

Seperti itu pula sikap Abu Bakar Shiddiq dan Abdullah bin

Umar yang menilai, bahwa penguasa maupun bukan penguasa

sama saja di dalam itu. Artinya, bahwa ketika penguasa ataupun

non penguasa meminta harta seseorang tanpa hak, maka orang

yang diminta itu tidak boleh memberikan hartanya. -Hanya kepada

Allah kami memohon taufik.-

Penuturan Tentang Pendapat-Pendapat Yang
Terkait Muharabah (Orang-orang yang

memerangi Allah dan Rasul-Nya)-

2255- Masalah: Ali berkata: Sekelompok orang

mengatakan, bahwa ayat muharabah me-nasakh atau menghapus

perbuatan Rasulullah S terhadap orang-orang Uraniy, sekaligus

melarang apa yang telah beliau perbuatan terhadap mereka.

Mereka bemrgumentasi dengan hadits yang diriwayatkan kepada

kami oleh Abdullah bin Rabi; Muhammad bin Muawiyah

menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan

kepada kami, Amr bin Utsman bin Sa'id bin Katsir bin Dinar

menceritakan kepada kami, dari Al Walid, dari Al Auza'i, dari
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Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Qilabah, dari Anas bin Malik,

bahwa ada sekelompok orang dari kabilah Ukal menghadap

Rasulullah $, kemudian masuk Islam, namun mereka tidak betah

tinggal di Madinah karena terserang suatu penyakit. Rasulullah,$

kemudian memerintahkan mereka unfuk mendatangi unta zakat,

lalu meminum air seni dan air susunya. Maka mereka pun

kemudian melakukan perintah beliau itu. Namun setelah itu

mereka membunuh para penggembala unta zakat tersebut dan

membawa lari unta-unta ihr. Akibatnya, Rasulullah S pun

mengirim sekelompok orang unfuk mengejar mereka. Akhimya

mereka pun tertangkap dan dibawa ke hadapan Nabi, lalu tangan

dan kaki mereka dipotong, mata mereka dicungkil, akan tetapi

pendarahan mereka tidak dihentikan, dan justru mereka dibiarkan

saja hingga mereka meninggal dunia. Setelah ihr, Allah

menurunkan firman-Nya:

.- -z/z// 5( 2.. -67
4 ,59r,*:t '43,a23 ;.llJl
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"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-oftng yang

memerangi Allah dan rasul-N5n dan membuat kerusakan di muka

bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan

dan kaki mereka seara silang, atau dibuang dari negeri (tempat
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Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan

unfuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang

besar. "(Qs. Al Maa'idah [5]: 33).

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad

bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib

menceritakan kepada kami, Ahmad bin Amr bin As-Sarh

menceritakan kepada kami, hnu Wahb mengabarkan kepada

kami, Al-laits bin Sa'd menceritakan kepadaku dari hnu Ajlan,

dari Abu Az-Zinad, dia berkata: "Sesungguhnya ketika

Rasulullah $ memotong tangan para pencuri unta perahan, dan

mencungkil mata mereka dengan api, Allah menegur beliau

lantaran perbuatan ifu, lalu Allah menurunkan firman-Nya:

C S"ff, A ;r;'it( a i r.C, a4\ V; C1y

4 +5'{^ 5 \:#4 i' rdr1- 6 r'ta,i;'ii
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'sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang

memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka

bumi, hanltalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan

dan kaki mereka secara silang, atau dibuang dari negei (tempat

kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suafu penghinaan

unfuk mereka di dunia, dan di akhint mereka beroleh siksaan Wng
besal;'(Qs. Al Maa'idah [5]: 33).
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Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad

bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna

menceritakan kepada kami, Abdush-Shamad; yaitu Abdul Warits

bin At-Tanuri menceritakan kepada kami, Hisyam Ad-Dustuwa'i

menceritakan kepada kami, dari Qatadah dari Anas ia berkata,

"Rasulullah;i$ selalu menganjurkan di dalam khutbahnya unhrk

bersedekah dan melarang mutilasi."

Abu Muhammad berkata: Semua hadits ini tidak layak

menjadi hujjah bagi mereka dan tidak pantas mengatakan atas

sesuatu yang diperbuat atau diucapkan Rasulullah S, bahwa

sesuatu ifu sudah di-nasakh atau dihapuskan kecuali berdasarkan

sesuafu yang meyakinkan dan dipastikan keabsahannya.

Sedangkan berdasarkan dugaan dan prasangka semata yang

merupakan perkataan terdusta, maka ifu tidak boleh dilakukan.

Terkait dengan permasalahan di atas, kami katakan -seraya

memohon pertolongan Allah,- bahwa di dalam hadits yang kami

riwayatkan melalui jalur periwayatan Abu Qilabah dari Anas; di

dalam hadits tersebut sama sekali tidak terkandung dalil tentang

adanya penghapusan atau nasakb, baik secara tersurat maupun

tersirat.

Karena di dalam hadits tersebut hanya dinyatakan bahwa

Rasulullah,S memotong kedua tangan dan kaki orang-orang

Uraniy dan tidak menghentikan pendarahan mereka, serta bahwa

beliau juga mencungkil mata mereka dan membiarkan mereka

begihr saja, hingga mereka meninggal duni'a. Setelah itu, Allah

@ - AlMuhalla



menumnkan ayat tentang orang-orang yang memerangi Allah dan

Rasul-Nya.

Ini merupakan perkara yang sangat jelas, yaitu bahwa

turunnya ayat tentang orang-orang yang memerangi Allah dan

Rasul-Nya itu merupakan permulaan hukum, sebagaimana ayat Al

Qur'an lainnya yang diturunkan sedikit demi sedikit, atau

merupakan pembenaran terhadap perbuatan Rasulullah S.
Karena ayat yang diturunkan tersebut senada dengan apa yang

dilakukan oleh Rasulullah fS yu.,g memotong tangan dan kaki

mereka, dan juga perbuatan yang lebih dari itu, sebagai sebuah

pilihan untuk membunuh atau menyalib ataupun membuang

(mengasingkan).

Sebenamya perbuatan yang dilakukan Rasulullah # yu.,g

melebihi pemotongan tangan dan kaki; yaifu berupa pencungkilan

mata, membiarkan mereka begitu saja, dan tidak menghentikan

pendarahan mereka hittggu mereka meninggal dunia, semua ifu

dilakukan sebagai qishash atas apa yang mereka lakukan terhadap

para penggembala unta itu.

Hal tersebut sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami

oleh Abdullah bin Rabi'; Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan

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

Fadhl bin Sahl Al A'raj Marzuqi -seorang yang tsiqqah-

mengabarkan kepada kami, Yahya bin Ghailan, -seorang yang

tsiqah dan terpercaya,- menceritakan kepada kami, Yazid bin

Zurat' menceritakan kepada kami, dari Sulaiman At-Taimi, dari

Anas bin Malik, ia berkata: "sesungguhnya Rasulullah $
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mencungkil mata orang-orang Uraniy itu lantaran mereka juga

mencungkil mata penggembala unta. "

Dalam hadits yang telah kami kemukakan juga dinyatakan,

bahwa orang-orang Uraniy ifu memang membunuh para

penggembala unta tei.sebut. Dengan demikian, dapat dinyatakan

secara shahih apa yang sudah kami katakan tadi, yaitu bahwa

pada orang-orang Uraniy tersebut terdapat beberapa hak, antara

lain hak orang yang lain yang muncul atas diri mereka karena

mernerangi Allah dan Rasul-Nya. Juga karena mereka mencungkil

mata para penggembala unta tersebut dan membunuh mereka'

Selain itu, mereka juga melakukan perbuatan murtad. oleh karena

itulah semua hak tersebut harus dilakukan terhadap mereka,

karena tidak ada sesuatu pun dari hukuman had yang wajib

dilakukan terhadap mereka, yang lebih utama atas hukuman had

lainnya.

Sedangkan pihak-pihak yang menggugurkan sebagian

hukuman had lantaran sebagian iainnya, sebenarnya ia telah

melakukan sesuafu kekeliruan dan menjatuhkan hukum yang batil,

serta mengatakan sesuatu tanpa dalil. Mereka juga menyalahi apa

yang pemah dilakukan oleh Rasulullah s dan meninggalkan

perintah Allah yang menyuruh unhrk melakukan qishash terkait

dengan pelanggaran dalam perbuatan muharabah tersebut'

oleh karena itu, Rasulullah s memotong tangan dan kaki

orang-orang Uraniy tersebut, karena mereka telah melakukan

perbuatan menentang Allah dan Rasul-Nya, mencungkil mata para

penggembala unta tersebut. Semua itu dilakukan terhadap orang-

orang Uraniy itu sebagai qishash. Dan Rasulullah membiarkan
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mereka dalam keadaan seperti, hingga mereka meninggai dunia.

Mereka meminta minum, namun mereka tidak diberi minum

hingga mereka meninggal dunia. Karena seperti ifulah yang

dilakukan oleh mereka terhadap para penggembala unta. Dengan

demikian, maka hilanglah kerancuan terkait permasalahan ini. -

Segala puji milik Allah dengan sebanyak-banyaknya.-

Sedangkan hadits Abu Az-Zinad, perlu diketahui bahwa

hadits tersebut mempakan hadits mursal, sementara hadits mursal

tidak bisa dijadikan hujjah. Bahkan lafadz hadits tersebut sangat

munkar, karena di dalam hadits tersebut dinyatakan bahwa

Rasulullah 1$ mendapatkan teguran dari Tuhannya, dimana

teguran ini tertera di dalam ayat Muharabah. Padahal sama sekali

tidak pemah ada teguran dari Allah terkait dengan permasalahan

tersebut. Karena teguran dari Allah ifu seperti firman-Nyat

6I'e:t !{,- ei, AAi {i{ 67

Q;ei'iT'\;,'^i<ri\
" semoga Allah mema'alkanmu. Mengapa kamu memberi

izin kepada mereka (untuk tidak pergi berperang), sebelum ielas

bagimu orang-orang yang benar (dalam dan

sebelum kamu ketahui orang-orang yang berdusta?." (Qs. At-

Taubah [9]: 43)

Juga seperti firman-Nya:
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"Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, karena

telah datang seorang buta kepadanya'" (Qs' Abasa [80]: 1-2)'

Juga sebagaimana firman-NYa:

v 3t1i "i fr:e:q',C7 sri6) i

"Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu

dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar Karena

tebusan yang kamu ambil. "(Qs. Al Anfaal [8]' 68)'

Sedangkan hadits tentang orang-orang yang memerangi

Allah dan Rasul-Nya, di dalam hadits tersebut tidak ada keterangan

yang menunjukkan atas adanya teguran Allah kepada Rasulullah'

Mengenai hadits Qatadah dari Anas yang menganjurkan

unhrk bersedekah dan melarang perbuatan mutilasi, sebenamya itu

merupakan hadits yang shahih. Akan tetapi, hadits tersebut tidak

menyangkut apa yang akan kita bahas'

Hadits seperti ini dijadikan argumentasi oleh pihak-pihak

yang begitu mudah melakukan kebohongan atas nama Rasulullah

dengan mengatakan, bahwa melakukan mutilasi terhadap orang-

orang Uraniy itu, padahal perbuatan seperti ini tidak mungkin

dilakukan. Justru argumentasi mereka ini merupakan penguatan

terhadap madzhab mereka, yaitu yang menyatakan bahwa jika

seseorang membunuh dengan cara tertenfu (yang tidak

dibolehkan), maka tidak boleh unhrk meng'qishash orang tersebut

dengan cara yang sama. Karena ini termasuk mutilasi'

El - AlMuhalla



Padahal mereka menilai, bahwa orang yang memotong

hidung korban pertama, mencungkil mata korban kedua, mengiris

bibir korban ketiga, mencabut gigi korban keempat, memotong

telinga korban kelima, maka semua itu dapat dilakukan terhadap

sang pelaku (ketika di-qishash), dan sang pelaku dibiarkan (sampai

meninggal dunia). Bukankah perbuatan mutilasi ini lebih besar

daripada yang dilakukan oleh Rasulullah ini, seandainya mereka

memahami dasar pemikiran mereka yang keliru tersebut.

Di lain sisi, tidak mungkin sesuatu yang Allah perintahkan

atau yang dilakukan oleh Rasulullah mempakan perbuatan

mutilasi. Karena perbuatan mutilasi ifu merupakan perbuatan yang

pertama kali dilakukan, dan bukan qishash.

Sedangkan perbuatan qishash atau hukuman had, seperti

hukuman rajam bagi pezina yang sudah muhshan, hukuman

potong tangan dan kaki bagi orang yang memerangi Allah dan

Rasul-Nya, ini bukanlah merupakan perbuatan mutilasi. -Hanya

kepada Allah kami memohon taufik.-

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan

Muslim; sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Yusuf

kepadanya; Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul

Wahhab bin Isa bin Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada

kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al

Hajjaj menceritakan kepada kami, Yahya bin Yahya At-Tamimi

menceritakan kepada kami, Husyaim meriwayatkan kepada kami,

dari Abdul Aziz bin Syr'aib dan Humaid, keduanya sama-sama

meriwayatkan dari Anas bin Malik, bahwa ada sekelompok orang
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dari Urainah menghadap Rasulullah # di Madinah lalu mereka

tidak kerasan tinggal di sana lantaran sering terserang suatu

penyakit. Rasulullah S kemudian bersabda kepada mereka,

"Andai saja kalian mau mendatangi unta zakat, kemudian

meminum susu dan air seninya."

[-alu mereka pun melakukan saran Rasulullah tersebut,

hingga mereka pun sembuh. Setelah itu, mereka mendatangi para

penggembala unta tersebut dan membunuhnya, lalu mereka pun

murtad dari agama Islam. Setelah ifu, mereka melarikan unta-unta

Rasulullah S tersebut. Perbuatan mereka ifu kemudian sampai

kepada Rasulullah,{$, lalu beliau pun mengutus orang untuk

mengejar mereka, hingga akhimya mereka dapat dibawa ke

hadapan beliau. Setelah itu beliau memotong tangan dan kaki

mereka, mencungkil mata mereka, dan membiarkan mereka di

bawah terik matahari hingga mereka meninggal dunia.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad

bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syr'aib

menceritakan kepada kami, Ali bin Hujr mengabarkan kepada

kami, Ismail bin Yahya menceritakan kepada kami, Humaid

menceritakan kepada kami, dari Anas, ia berkatar "Sekelompok

orang dari Urainah menghadap Nabi $ lalu beliau bersaMa,

'Andai saja kalian mendatangi unta-unta kami, lalu kalian berada

di sana dan meminum air susu dan air seni unta ifu'. Maka,

mereka pun melakukan saran Rasulullah. Namun setelah mereka

sembuh, mereka malah menyerang para pengembala unta

Rasulullah,s dan membunuhnya, kemudian mereka kembali

dalam keadaan kafir. Mereka membawa unta Rasulullah $
tersebut, sehingga beliau pun menguhrs ufusan unfuk mengejar
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mereka. Akhirnya mereka berhasil dibawa ke hadapan

Rasulullah $ lalu beliau memotong tangan dan kaki mereka,

serta mencungkil mata mereka."

Abu Muhammad berkata: semua itu merupakan atsar

yang shahih. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

Orang Yang Memerangi Allah dan Rasul-Nya
Membunuh Seseorang

2256- Masalah: Orang yang memerangi Allah dan

Rasul-Nya membunuh seseorang, maka wali dari orang yang

dibunuh dalam kasus tersebut memiliki hukum tertentu ataukah

tidak?

Abu Muhammad berkata: Hammam menceritakan

kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Al Hasan

bin Sa'd menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan

kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dari hnu

Juraij: Abdul Aziz bin Umar bin Abdil Aziz mengabarkan

kepadaku, dia berkata,

"Dalam surat Umar bin Al Khaththab, disebutkan:

'Penguasa adalah wali (yang menangani) orang yang memerangi

agama (Allah dan Rasul-Nya). Jika orang ini membunuh ayah atau
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saudara orang lain, maka tidak ada sesuafu pun bagi pihak yang

menuntut darah orang ini, terkait kasus memerangi agama (Allah

dan Rasul-Nya) dan melakukan kerusakan di muka bumi'."

Ibnu Juraij berkata: "Sulaiman bin Musa mengatakan

kepadaku keterangan seperti ini, tanpa ada perbedaan sedikit pun

dan sama persis."

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada

Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Az-zuhri, dia berkata, "Hukuman

atas orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya diserahkan

kepada penguasa. Hukuman (atas orang yang memerangi Allah

dan Rasul-Nya) bagi wali korban yang dibunuh, tidak boleh

diserahkan kepada lmam (penguasa)."

Abdurrazzaq mengatakan, bahwa pendapat ini merupakan

pendapat Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Abu Sulaiman

dan para sahabat mereka.

Abu Muharnmad berkata: pendapat inilah yang kami

katakan. Karena Rasulullah $ bersabda pada dua hadits yang

diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan lbnu Abbas,

yang kami sebutkan pada pembahasan haji dan puasa, juga pada

bab: Kewajiban Mengqadha Haji yang Wajib, dan bab: Mengqadha

Puasa Wajib Atas Mayit:

,1r1, t.( rti,ou-/! J>t ,*
o11,1
0l 6>l

1, loz
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" Penuhilah kewaiiban terhadap Allah, karena itu lebih

berhak untuk dipenuhi. [Jtang terhadap Allah itu lebih berhak

untuk dipenuhi."

Juga berdasarkan sabda Rasulullah S dalam hadits

Buraidah,

" Ketentuan Atlah itu lebih berhak (untuk dipenuhl, dan

syarat Allah itu lebih kuat."

Abu Muhammad berkata: Ketika ada dua hak pada diri

orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, dimana yang

pertama adalah hak Allah, dan yang kedua adalah hak wali dari

korban terbunuh -yang dibunuh oleh orang yang memerangi Allah

dan Rasul-Nya,- maka hak Allah lebih utama untuk dipenuhi dan

utang terhadapNya lebih perlu untuk dilunasi. Syarat Allah harus

lebih dikedepankan daripada hak manusia.

Jika Imam membunuh atau menyalib omng yang

memerangi Allah dan Rasul-Nya ini, maka wali dari korban yang

dibunuh oleh orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya itu

berhak untuk mengambil dipt sebagai harta si korban yang

terbunuh. Itu karena hak si korban untuk menuntut qishash atas

sang pembunuh telah menjadi gugur, sehingga yang tersisa

hanyalah haknya untuk mengambil di@t atau memberikan maaf,

sebagaimana yang sudah kami jelaskan pada pembahasan qishash.

-Segala puji bagi Allah.-

e"ri:t b'-;r')'6i 1' ltq
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Jika imam memilih untuk memotong dan kaki orang yang

memerangi Allah dan Rasul-Nya ifu, atau juga membuangnya,

maka Imam dipersilakan untuk melakukan itu. Dan ketika itulah

wali dari korban berhak untuk memilih; apakah dia akan

membunuh, mengambil di@tatau tebusan, atau memaafkan orang

yang telah membunuh si korban. Sebab Imam telah mengambil

altematif pilihan yang Allah berikan kepadanya, dan pilihannya ini

tidak menggugurkan hak wali korban. Sebab, hak wali korban

masih mungkin untuk dipenuhi setelah dipenuhinya hak Allah.

Dalam permasalahan ini, para pengikut madzhab Hanafi

dan Maliki telah melakukan hal yang kontradiksi yang sangat fatal.

Pasalnya, terkait dengan kewajiban haji, puasa, zakat, kafarat dan

nadzar, mereka tidak berbeda pendapat bahwasannya hak

manusia itu lebih diutamakan daripada hak Allah, melunasi utang

kepada pihak-pihak yang memberi pinjaman itu lebih wajib

daripada melunasi utang terhadap Allah, dan syarat manusia ifu

lebih utama unhrk dipenuhi daripada syarat Allah. Namun dalam

permasalahan ini mereka meninggalkan pendapat mereka yang

kacau ihr, dan mereka lebih mendahulukan hak Allah daripada hak

manusia. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

2257 . Masalah' Orang yang Menolak Membayar zakat-

Abu Muhammad berkata: Ahmad bin Muhammad bin

Al Jusur menceritakan kepada kami, Ahmad bin Al Fadhl Ad-

Dainuri menceritakan kepada kami, Abu Ja'far Muhammad bin

Jarir Ath-Thabari menceritakan kepada kami, Al Harits
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menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sa'd mengabarkan

kepada kami, Muhammad bin Umar Al Waqidi menceritakan

kepada kami, Abdurrahman bin Abdil Aziz mengabarkan kepadaku

dari Hakim bin Hakim bin Abbad bin Hunaif, dari Fathimah binti

Khasyaf As-Sulamiyah, dari Abdurrahman bin Ar-Rabi' Ath-

Thafari, -seorang sahabat,- ia berkata, "Rasulullah $ mengufus

utusan kepada seorang laki-laki dari kabilah Asyja' untuk

memungut zakat darinya. Ketika sang utusan datang, lakilaki

tersebut menolaknya. Maka sang utusan pun kembali kepada

Nabi $ lalu memberitahukan hal itu. Rasulullah $ kemudian

berkata kepada sang ufusan, 'Pergilah unfuk menemuinya,

kemudian jika ia tidak memberikan zakabtSn, maka

lehemyzi."

Abdurrahman berkata: Aku berkata kepada Hakim,

"Menumtku, Abu Bakar memerangi orang-orang yang murtad tak

lain karena hadits ini?" Hakim menjawab, "Benar."

Abu Muhammad berkata: Hadits ini merupa}<an hadits

palsu yang dipenuhi dengan petaka dari orang-orang yang tidak

diketahui keadaannya dan dicurigai melakukan kebohongan.

Hukum yang diperuntukkan terhadap orang yang tidak mau

membayar zakat adalah, zakat itu diambil darinya; baik dia suka

atau pun tidak. Jika dia melawan dalam mempertahankannya,

berarti dia orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Jika dia

mendustakan kewajibannya, berarti dia adalah orang yang murtad.

Jika dia menyembunyikan zakatnya namun tidak melawan ketika

mempertahankannya, berarti dia adalah orang yang melakukan
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kemungkaran. Oleh karena itu, ia hams dikasih pelajaran atau

harus dipukul, hingga ia mendatangkan zakat yang ia sembunyikan

tersebut atau mati dalam keadaan sebagai orang yang dibunuh

Allah. Dia menuju laknat Allah.

Tindakan tersebut sebagaimana sabda Rasulullah $,

" Barangsiapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah

ia mengabah dengan tangannya, iika ia mampu."

Dan apa yang dilakukan oleh orang yang menolak

membayar zakat itu mentpakan sebuah kemungkaran. Oleh

karena itu, diwajibkan bagi siapa saja yang mampu untuk

mengubah kemungkaran ini, sebagaimana yang telah kami

sebutkan tadi. -Hanya kepada Allah kita memohon taufik.-

2258- Masalah: Apakah seseorang langsung menyerang

pencuri ataukah mengimbaunya terlebih dahulu?

Abu Muhammad berkata: Ahmad bin Muhammad Al

Jasur menceritakan kepada kami, Ahmad bin Al Fadhl Ad-Dainuri

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Jarir Ath-Thabari

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basyar dan

Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami,

keduanya sama-sama mengatakan: Abu Amir Al Aqadi

menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Al Muthallib

menceritakan kepada kami dari saudaranya; yaitu Al Hakam bin Al

LWt s\y)"r:H36s"e ts'L a
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Muthallib, dari ayahnya; yaitu Al Muthallib bin Hanthab bin

Fakhidz bin Muthanif Al Ghiffari, bahwa Nabi $ ditanya oleh

seseorang: "Bagaimana jika ada seseorang yang menyerangku?"

Nabi memerintahkannya untuk melarang sang penyerang

melakukan perbuatan demikian, sebanyak tiga kali. Orang itu

bertanya lagi, "Bagaimana jika orang itu tetap ingin

menyerangku?" Maka Nabi pun memerintahkan unh.rk

melawannya. Lalu, Rasulullah S bersabda,

)6t e'# ;Afi "rb t;t e uG :ile "uy

z-z-

"Jika dia membunuhmu, maka engkau masuk surga.

Namun jika engkau yang membunuhnjn, maka dia masuk

neraka."

Yusuf bin Abdil Barr An-Namiri menceritakan kepada kami,

Abdullah bin Muhammad bin Yusuf bin Ahmad Adh-Dhabbi

menceritakan kepada kami, Al Uqaili menceritakan kepada kami,

Kakekku menceritakan kepada kami, Ya'la bin Asad AI Ammi

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Katsir As-Sulami;

yaitu Al Qashshab menceritakan kepada kami, dari Yunus bin

Ubaid, dari Muhammad bin Sirin, dari Ubadah bin Shamit, ia

berkata, "Rasulullah $ bersabda,

;Iiti c,?'efL'J?;'r;t ?; ]rfur

'Rumah ifu kawasan yang terlindung. Maka, siapa saja yang

menemuimu dengan menerobos kawasan terlindungmu, maka

bunuhlah dia'."
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Abu Muhammad berkata: Hadits pertama tidak kuat,

karena pada sanadnya terdapat Al Hakam bin Al Muthallib,

seorang periwayat yang keadaannya tidak diketahui. Sedangkan

hadits kedua, pada sanadnya terdapat Muhammad bin Katsir Al

Qashshab, seorang periwayat yang sering lupa hadits, dan hadits

kedua itu pun bukan apa-apa.

Abu Muhammad berkata: Pendapat yang menjadi

pegangan berdasarkan hadits-hadits yang telah kami riwayatkan di

dalam kitab kami tentang orang-orang yang memerangi Allah dan

Rasul-Nya adalah, dipertolehkannya membunuh (penoffi/Rerampok)

demi mempertahankan harta dan berbagai halyang akan di-zhalimi.

Namun demikian, orang-orang atau seseorang yang

rumahnya di perkotaan dimasuki pada malam ataupun siang hari

untuk diambil hartanya atau untuk diperkosa atau yang lainnya;

jika ia memiliki kesempatan unhrk menyampaikan imbauan

(kepada sang pencuri atau perampok), maka memberikan imbauan

kepada sang pencuri atau perampok tersebut merupakan

perbuatan yang baik. Hal itu berdasarkan firman Allah &t

b z ..2? ,l
;J.-Jl 'es.;r';K{U d;J ,b

'iAe,$iA{"
"Serulah (manusia) kepada latan Tuhan-mu dengan hikmah

dan pelajann yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang

baik,"lQs. An-Nahl [16]: 125).
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Namun jika tidak ada kesempatan sama sekali untuk

menyampaikan himbauan tersebut, maka yang diwajibkan atas

pihak yang dizhalimi adalah mempertahankan diri dengan cara

apapun yang bisa dilakukannya, meskipun hal itu akan

mengakibatkan terbunuh atau terpotongnya tangan dan kaki si

pencuri.

Jika ia meyakini bahwa apabila ia memukul sang pencuri

dan tidak membunuhnya, maka si pencuri akan kapok dan tidak

mengulangi perbuatannya, berarti haram baginya untuk

membunuh si pencuri tersebut. Namun jika ia tidak memiliki

keyakinan seperti ini, maka dapat diyakini secara kuat, bahwa ia

dibolehkan untuk melawan dan mempertahankan diri, sehingga

tidak ada tanggungan apapun atas dirinya jika ia membunuh si

pencuri tersebut; baik sengaja membunuhnya atau pun tidak

sengaja. Karena Allah sudah membolehkan untuk melawan dan

membela diri; baik akan mengakibatkan dirinya terbunuh atau

membunuh si pencuri tersebut.

Namun jika si pencuri tersebut orang yang lemah, sehingga

tidak mampu untuk berkelahi atau tidak mampu untuk membela

dirinya, sehingga kemudian diyakini ia tidak akan mampu

membunuh si pemilik rumah, lalu si pemilik rumah tetap

membunuhnya, maka sang pemilik rumah harus di-qishash.

Karena ia mampu untuk menghentikan ulah si pencuri tanpa harus

membunuhnya, akan tetapi ia justru melakukan perbuatan yang

melampaui batas.

Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada kami,

Ahmad bin Abdul Bashir menceritakan kepada kami, Qasim bin
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Asbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam

Al Khussyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al

Mutsanna menceritakan kepada kami, Musa bin Isma'il

menceritakan kepada kami, Sufuan Ats-Tsauri menceritakan

kepada kami dari Muslim Adh-Dhabbi, ia berkata: hrahim An-

Nakha'i berkata: "Jika engkau takut pencuri mendahului

menyerangmu, maka seranglah dia terlebih dahulu."

Abu Muhammad berkata: Apa yang dikatakan oleh Az-

Zuhri ini senada dengan pendapat kami. -Dan segala puji bagi

Allah Tuhan semesta alam.-

Abu Muhammad berkata: Hammam menceritakan

kepada kami, hnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Ibnu Al

A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan

kepada kami, Abdurrazaq menceritakan kepada kami dari Ma'mar,

ia menufurkan: Aku berkata kepada Az-Zrth.'i "Hisyam

mengabarkan kepadaku bahwa Umar bin Abdul Aziz, ketika

menjadi gubemur Madinah pada masa kekhalifahan Al Walid bin

Abdul Malik, pemah memotong tangan seorang pria yang

memukul pria lainnya dengan pedang."

Mendengar pemyataan tersebut, Az-Zuhn tertawa lalu

berkata kepadaku: "Apakah hal ini termasuk perkara yang harus

dijatuhi hukuman?." Al Walid bin Abdul Malik menulis surat

kepada Umar bin Abdul Aziz untuk memotong tangan seseorang

Snng memukul orang lain dengan pedang.
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Az-Zuhn melanjutkan: Lalu Umar bin Abdul Aziz

memanggilku dan meminta fatwaku terkait pemotongan tangan

orang ih-r. lalu aku katakan kepadanya: "Aku berpendapat hal

tersebut harus dibenarkan oleh hadits." Lalu ditulislah surat

jawaban kepada Al Walid bin Abdul Malik yang berisi: Bahwa

Shafwan bin Al Mu'aththal pernah memukul Hasan bin Tsabit

dengan pedang pada masa Rasulullah #&, namun Nabi dS tidak

memotong tangan Shafwan. Si fulan juga pemah memukul fulan

lainnya dengan pedang pada masa pemerintahan Marwan, namun

Marwan tidak memotong tangan si fulan pertama. Umar bin Abdul

Aziz kemudian menulis surat balasan untuk Al Walid dengan

mencantumkan keterangan itu, dan selama beberapa waktu

lamanya tidak ada balasan dari Al Walid untuk Umar bin Abdul

Aztz.

Setelah itu, Al Walid menulis surat untuk Umar bin Abdul

Azlz yang menyebutkan, bahwa Hasan pemah memprovokasi

Shafwan dan mencela ibunya dan wanita yang lainnya.

Sebenamya hal itu sudah pemah dikatakan oleh Az-Zuhri."

Aku juga telah menyebutkan: "Marwan tidak memotong

tangan orang ihr, akan tetapi Abdul Malik-lah yang memotong

tangan orang tersebut. Maka, haruskah aku (Umar bin Abdul Aziz)

memotong tangan orang?" Az-Z,Jhri berkata, "Maka Umar bin

Abdul Aziz memotong tangan orang ifu, dan itulah salah safu

dosanya dimana ia selalu meminta ampunan Allah atas dosanya

tersebut."
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Abu Muhammad berkata: Jika mengacungkan pedang

itu dilakukan dengan tujuan menimbulkan ketakutan di jalanan,

berarti orang ifu adalah orang yang memerangi Allah dan Rasul-

Nya, sehingga hukum muharib pun dapat diberlakukan kepadanya.

Akan tetapi jika ia melakukan itu hanya lantaran faktor

permusuhan semata, dan bukan unfuk menimbulkan ketakutan di

jalanan, berarti ia harus dijatuhi hukuman qishash, jika ada orang

orang yang terluka karena pukulannya itu. Namun jika tidak ada

yang terluka, maka tidak ada hukuman apapun selain daripada

hukuman ta'zir. -Harrya kepada Allah kami memohon taufik.-

2259- Masalah: Pembegalan jalanan yang dilakukan

oleh seorang muslim atas muslim lainnya atau atas kafir dzimmi,

hukumnya sama saja.

Karena Allah hanya menaslrl<an hukum orang yang

memerangi Allah dan memerangi Rasul-Nya, atau melakukan

kerusakan di muka bumi, namun tidak mengkhususkan hal itu
untuk seorang muslim, tetapi hal ini tidak berlaku untuk orang kafir

dzimmi.

Allah S berfirman,

tb'$rL{ft
" Dan tidaklah Tuhanmu lury." (Qs. Maryam [19], 64).

Hal ini bukanlah pembunuhan terhadap muslim akibat ia

membunuh kafir dzimmi. -Kita berlindung kepada Allah dari

anggapan seperti ini.- Akan tetapi, ini merupakan pembunuhan
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terhadap muslim karena ia melakukan perbuatan muharabah atau

memerangi Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan darah kafir dzimmi

yang fumpah lantaian perbuatan muharabah tersebut, darah ifu

percuma atau tidak ada sangsi apapun atas pihak yang telah

menumpahkannya.

Demikian pula dengan pembegalan terhadap seorang

wanita, anak kecil atau orang gila. Semua itu merupakan

perbuatan muharabah yang sesungguhnya, dimana pelakunya

berhak mendapatkan apa yang telah kami sebutkan di atas; yaitu

hukuman yang diperunhrkkan bagi orang yang memerangi Allah

dan Rasul-Nya.

Sedangkan seorang kalir dzimmi, jika ia memerangi Allah

dan Rasul-Nya, maka ia bukanlah pelaku muharabah. Akan tetapi,

ia adalah orang yang melanggar jaminan perlindungan yang

diberikan kepadanya, karena ia berbeda dengan anak kecil. Oleh

karena itu, yang boleh dilakukan terhadapnya hanyalah

membunuhnya. Atau, jika dia masuk Islam, maka tidak ada

hukuman apapun yang wajib dijatuhkan kepadanya atas setiap

darah yang tertumpah, atau kemaluan yang digauli, atau harta

yang dirampas, kecuali harta yang masih ditemukan di tangannya.

Sebab, ia adalah seorang l<afir harbi, dan bukan orang yang

memerangi Allah dan Rasul-Nya. -Hanya kepada Allah kami

memohon taufik.-

Sedangkan seorang muslim, jika ia melakukan muharabah,

berarti dia sudah murtad, sehingga kepadanya dapat dijatuhkan

berbagai hukuman yang diperuntukkan bagi pelaku muharabah,

sebagaimana yang telah kami sebutkan terkait dengan tindakan
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Rasulullah 6i$ kepada orang-orang Uraniy di atas, dimana beliau

menjahrhkan hukuman qishash kepada mereka, bahkan beliau juga

menjatuhkan hukuman yang diperuntukkan bagi pelaku

muharabah. Ifu karena mereka adalah orang-orang murtad yang

melakukan perbuatan memerangi Allah dan Rasul-Nya, serta

melampaui batas. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

2260. Masalah: Praktik pelaksanaan hukuman salib bagi

orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya.

Abu Muharnmad berkata: Para ulama berbeda

pendapat mengenai tatacara pelaksanaan hukuman salib yang

diperintahkan Allah kepada orang-orang yang memerangi-Nya dan

Rasul-Nya.

Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i mengatakan: Lehemya

dipenggal dengan pedang, kemudian jasadnya disalib dalam

keadaan sudah terbunuh. Asy-Syafi'i menambahkan: Jasadnya

dibiarkan selama tiga hari (di tiang salib), setelah itu diturunkan dan

dimakamkan.

Al-laits bin Sa'd, Al Auza'i, dan Abu Yusuf mengatakan:

Tubuhnya disalib (di tiang salib dalam keadaan masih hidup),

kemudian ditusuk dengan tombak hingga meninggaldunia.

Salah seorang ulama madzhab kami dari kalangan

Zhahiriyah mengatakan: Tubuhnya disalib (di tiang salib) dalam

keadaan masih hidup, kemudian dibiarkan sampai meninggal

dunia dan mengering seluruhnya. Apabila jasadnya sudah
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mengering, barulah jasadnya diturunkan, dimandikan, dikafani,

dishalatkan dan dimakamkan.

Abu Muhammad berkata: Ketika mereka berbeda

pendapat mengenai hal itu, maka kita harus mengkaji argumentasi

yang dikemukakan masing-masing pihak untuk memperkuat

pendapatnya. Tujuannya tak lain agar kita mengetahui mana yang

benar, kemudian kita ikuti dengan karunia dan anugerah dari

Allah.-

Kami kemudian mengkaji argumentasi mereka, dan kami

dapati bahwa pihak pertama (yang mengatakan, bahwa orang

yang memerangi Allah dan Rasul-Nya itu dibunuh kemudian disalib

dalam keadaan sudah mati) berargumerrtasi dengan hadits-hadits

yang telah kami sebutkan sebelumnya pada pembahasan tentang

darah dalam kitab karni, yakni tentang bagaimanakah cara

pelaksaan hukuman qishash dari Rasululluh #, dimana beliau

bersaMa,

'r{*sp,g ,,

,y
//c.,1C

&;t3)t '.5 drt oL

.il*\ frl;:t)
" saungguhnln Altah mewaiibkan untuk berbuat Or* aAr-

semua hal. Maka dari ifu, apabila kalian membunuh

(menyembelih), maka lakukanlah pembunuhan (penyembelihan) ifu
dengan baik."

Beliau juga bersabda,
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ecyi $f # r6t'*i
" Orang wng palng lembut penyembelihannya adalah

oftngrcrang yang beiman-"

Rasulullah $ juga melarang menjadikan sesuafu yang

memiliki ruh sebagai sasaran tembak, dan beliau pun melaknat

orang yang melakukan perbuatan tersebut.

Hadits-hadits tersebut sudah kami sebutkan di sana berikut

sanad-sanadnya, sehingga tidak perlu lagi disebutkan kembali di

sini.

Pihak yang pertama juga mengatakan, bahwa menusuk

orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya di tiang salib bukanlah

pembunuhan yang baik dan bukan pula pembunuhan yang lembut.

Justru itu merupakan tindakan menjadikan makhluk bemyawa

sebagai sasaran tembak. Oleh karena itu, perbuatan menusuk atau

memanahnp di tiang salib ini tidak boleh dilakukan.

Selanjutrya, kami mengkaji argumentasi pihak-pihak yang

berpendapat harus membunuhnya (orang yang memerangi Allah

dan Rasul-Nya) dalam keadaan sudah tersalib. Maksudnya, dia

disalib dahulu baru kemudian dibunuh. Dan kami dapati mereka

mengatakan, bahwa Allah memerintahkan kita membunuhnya

hanyalah sebagai sebuah hukuman dan penghinaan di dunia.

Jika demikian keadaannya, maka fujuan memberikan

hukuman dan penghinaan itu tidak bisa dimih apabila hukuman

tersebut dijafuhkan kepada orang yang sudah meninggal dunia,

akan tetapi pada orang yang masih hidup. Karena penghinaan
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terhadap orang yang mati akan terjadi di akhirat kelak dan bukan

di dunia. Jika demikian kenyataannya, maka terbantahlah

pendapat yang menyebutkan, bahwa dia dibunuh dahulu baru

kemudian disalib, dalam rangka memberi efek jera terhadap orang

lain.

Akan tetapi, pihak-pihak yang mengatakan pendapat

pertama menyanggah argumentasi tersebut dengan mengatakan,

bahwa penyaliban setelah pembunuhan itu dalam rangka

memberikan efek jera bagi orang lain.

Namun pihak-pihak yang mengatakan pendapat kedua

balik menyanggah dengan mengatakan, bahwa hukuman tersebut

tidak dalam rangka memberi efek jera terhadap oftmg lain, akan

tetapi sebagai hukuman dan penghinaan bagi sang pelaku, hal ini

berdasarkan nash N Qur'an. Karena jika fujuannya memberi efek

jera kepada orang lain, maka penyaliban yang kemudian

dilanjutkan dengan pembunuhan juga bisa menimbulkan efek lebih

menjerakan bagi orang lain.

Abu Muhammad berkata: Itulah dan-dalil yang mereka

kemukakan sebagai argumentasi, dan sebenamya dalil-dalil

tersebut benar adanya, hanya saja mereka mengeluarkan berbagai

kesimpulan yang tidak tepat, hingga mereka menyimpang dari

kebenaran menuju kekeliruan dan kesalahan.
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Abu Muhammad berkata: Hal itu sebagaimana yang

akan kami paparkan, -insya Allah.- Kami katakan bahwa sabda

Rasulullah 6$,

'i" tip ,*'1, J; igyi'Js }i,r lt
.atiltf-,*G

" sesungguhnya Attah meumjibkan untuk berbuat Or* a"A-
semua hal. Maka dari itu, apabila kalian membunuh
(menyembefih), lakukanlah pembunuhan (penyembelihan) itu
dengan baik."

Rasululah juga bersaMa,

" Onng Fng palng lembut penyembelihann5n adalah

oftng-oftng tang beriman."

Demikian pula Rasulullah bersabda,

w? c:!)t H*'i*3r a iut,l
"Allah melalmat seseorang yang menjadikan makhluk

bemgmwa sebagai sasamn (tembak)."

Serta larangan Rasulullah dari perbuatan tersebut.

Semua hadits itu benar seperti yang pernah disabdakan

oleh Rasulullah #, d* semua itu -sebagaimana yang telah kami

sebutkan- merupakan larangan membunuh seseorang dengan

prJ)i $f ffi r6tJLi
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tikaman tombak, lesatan anak panah, atau cara yang lainnSla,

setelah orang yang akan dibunuh itu disalib.

Hadits-hadits tersebut hanya berisi perintah yang berisikan

pa,rajiban unttrk membunuhnya (orang yang memerangi Allah dan

Rasul-Nya) dengan baik iika Imam memilih untuk membunuhnya.

Namun di dalam hadits tersebut tidak terdapat perintah 5nng
marrajibkan atau pun memperbolehkan menyalib setelah

membunuhnya; baik secara telshral maupun melalui isyarat.

Sedangkan membunuh dengan baik, maka ifu merupakan

sebuah hal yang benar. Sedangkan menyalib setelah

membunuhnya menrpakan pemyataan rusak yang tidak ditopang

oleh berbagai a&aryang mereka sebutkan maupun yang lainn5ra.

Dengan demikian, maka argumentasi mereka dengan

hadits-hadits tersebut pada poin yang mereka katakan

terbantahkan secara meyakinkan; yaitu men5alib setelah

membunuh, atau menSnlib sebelum membunuh. Dengan demikian

pula, maka gugur pula pendapat mereka itu, karena temyrata

pendapat mereka tidak ditopang oleh dalil.

Abu Muhammad berkata: Selanjutnya kami mengkaji

argumentasi yang disampaikan oleh kelompok kedua; yaifu yang

ma,vajibkan membunuh orang yang memerangi Allah dan Rasul-

Nya setelah sebelumnya menyalib orang tersebut. Dan kami dapati

mereka mengatakan, bahwa hukuman salib tersebut merupakan

hukuman sekaligus penghinaan di dunia, sebagaimana yang Allah

firmankan. Namun seorang mayit tidak bisa terhinakan di dunia

dengan dijatuhi hukuman tersebut, karena ia telah meninggal
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dunia. Selain itu, dia juga tidak boleh dijatuhi hukuman setelah

meninggal dunia. Apa yang mereka katakan ini sebenarnya

merupakan perkataan yang tepat, dan tidak diragukan lagi.

Kami juga dapati perkataan mereka yang menyebutkan,

bahwa penyaliban dalam keadaan hidup itu bisa lebih memberikan

efek jera bagi orang lain. Perkataan mereka ini kami temukan

sebagai perkataan yang keluar dari prinsip dasar yang mereka

yakini. Hanya saja, tidak ada kervajiban unfuk membunuh orang

yang memerangi Allah dan Rasul-Nya setelah menyalibnya,

sebagaimana yang mereka katakan. Bahkan, tidak dibolehkan juga

membunuh setelah menyalibnya.

Kesimpulan yang bisa diambil terkait dengan argumentasi

yang mereka sebutkan tersebut hanyalah kewajiban untuk

menyalibnya saja, namun mereka memasukkan pembunuhan ke

dalamnya setelah menyalibnya, sesuai dengan kebiasaan mereka

yang sering melakukarl kerancuan dan menambahkan sesuatu -

berdasarkan klaim palsu mereka- ke dalam makna nash-nash yang

ada, padahal semua itu sama sekali tidak terkandung di dalam

nash-nash tersebut-

Dengan demikian, maka tertantahlah pendapat mereka itu

berdasarkan alasan gnng sudah kami kemukakan tadi.

Abu Muhammad berkata: Ketika kedua pendapat

tersebut terbantahkan, maka kita wajib mengembalikan

permasalahan ini kepada Al Qw'an dan Sunnah, sebagaimana

yang Allah wajibkan kepada kita melalui firman-Nya:
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)fiG;'i Jyij:!; *F c'i;p of
'Kemudian jika karnu berlainan pendapat tentang sesuafu,

mala kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul
(Sunnahnya)" (Qs. An-Nisaa' [4]: 59).

Kami kemudian melakukan apa yang Allah perintahkan

tersebut, dan kami dapati Allah $ berfirman:

e 5'#-' 
^i35 

fii 5j,-6, Ali V; 6y

4+5'# 5r#4 frfi;s-Sr,ra e;*i
;{) q' -;,rjsi <i \"fi i' * G ril5 5

@ I+; $(i{in 1 e ;i3'' qltt O'G"j+
'Saungguhn5n pembalasan terhadap orang-orang yang

memerangi Allah dan Rasul-N3m dan membuat kerusakan di muka

bumi, han5nlah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan

dan kaki mereka se@ft, silang atau dibuang dai negeri (tempat

kedkmannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan

unfuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang

besar. "(Qs. Al Maa'idah [5]: 33).

Dengan demikian, dapat difkini secara shahih, bahwa

Allah tidak mewajibkan dua hukum bagi orang yang memerangi

Allah dan Rasul-Nya. Bahkan, Allah juga tidak memperbolehkan

untuk menjatuhkan dua sangsi yang menghinakan secara sekaligus
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kepada mereka. Akan tetapi, Allah mewajibkan salah safunya saja

unfuk dijatuhkan kepada mereka, dan bukan semuanya, ataupun

dua atau juga tiga di antaranya.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diyakini secara

shahih dan tanpa ada keraguan sedikitpun, bahwa jika orang yang

memerangi Allah dan Rasul-Nya tersebut dibunuh, berarti ia haram

untuk disalib, dipotong dan dibuang dari kampung halamannya.

Namun jika dia dipotong tangan dan kakinya, berarti dia

haram untuk dibunuh, disalib atau dibuang dari kampung

halamannya. Begitu pula jika ia dibuang dari kampung

halamannya, berarti ia haram untuk dibunuh, disalib dan dipotong
tangan dan kakinya. Demikian pula jika ia disalib, berarti ia juga

haram untuk dibunuh, dipotong tangan dan kakinya dan dibuang

dari kampung halamannya. Hal itu sama sekali tidak
diperbolehkan. Dengan demikian, maka diharamkan untuk
menyalibnya jika ia telah dibunuh. Dan diharamkan pula untuk
membunuhnya, jika ia sudah disalib. Hal ini berlandaskan pada

nash Al Qur'an. Hal ini juga didasarkan pada Sunnah
Rasulullah #i yang telah kami sebutkan tadi, dimana beliau

bersabda,

" Orang tmng paling lembut penyembelihannp adalah

orzrng-oftng tnng beriman."

Beliau juga bersabda,

rr,"Jyi $rffi rhtJLf
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7btip'*
It

,y ;' o,;yi'3 hr Lt
,

/a aO /a
.o t o j o e

. al:iJl l-o.:-->Li
/

"Sesungguhn5m Nlah meowjibkan untuk befruat baik dalam

sernua hal. Maka dari ifu, apabila l<alian membunuh
(menyembelih), mal<a lalrukanlah pembunuhan (penyembelihan) itu
dangan baik"

Beliau pun bersaMa,

w? c:!)r yt*':*3t; fit,l
"Allah melaknat seseorang t/ang menjadikan mal<hl&

bernyawa sebagai sasaran (tembakl."

Beliau juga melarang perbuatan tersebut.

Ketika diyakini haram membunuhnya setelah disalib

berdasarkan alasan yang kami sebutkan tadi; yaitu kepastian

tentang adanya laknat bagi siapa saja yang menjadikan makhluk

bemyawa sebagai sasaran tembaknya, dan ketika haram

menyalibnya setelah membunuhnya berdasarkan alasan-alasan

yang sudah dikemukakan; laitu bahwa tidak boleh menjatuhkan

dua hukuman sekaligus, maka satu hal yang pasti; laitu bahwa

hukuman salib yang Allah perintahkan untuk dijatuhkan kepada

orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya itu merupakan

hukuman salib yang tidak disertai pembunuhan.

Seandainya bukan ini yang dimaksud, maka batal atau

gugurlah perintah Allah yang disampaikan, dan firman-Nya pun
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menjadi sesuafu yang tidak mengandung faedah sama sekali.

Sementara tidak mungkin Allah memiliki firman yang sifatnya

seperti ifu. Selain itu, hal tersebut juga akan menimbulkan funfutan

kewajiban yang tidak mungkin unh-rk dilakukan, dan ini mempakan

perkara yang batil.

Dengan demikian, dapat diyakini secara shahih, bahwa

yang diwajibkan adalah Imam hanrs memilih untuk menyalibnya;

jika dia sudah menyalibnya dalam keadaan hidup, kemudian

meninggalkan tubuhnya hingga mengering seluruhnya. Sebab, kata

salib dalam terminologi Arab itu bisa berarti dua makna:

Pertama, terambil dari kata "Al Aidi (tangan)" dan "Ar-

Ribtha Alal l{hasyabah (mengikatkan ke kayu)." Hal ini

sebagaimana lirman Allah yang menirukan perkataan Fir'aun:

S;S C::* G($'-o;S; JAi 2Y C 
"S+),t;

"Dan saungguhnya Aku akan menSnlib kamu sekalian

pada pangltal pohon kurma dan kamu akan

mengetahui siap di anbn kita 5ang lebih pdih dan lebih kekal

silrsan5n. "(Qs. Thahaa l20l:7l).

Kedua, artinya mengering. Sebagaimana perkataan penyair

yang menggambarkan kondisi gurun pasir antah berantah:

l-};a riij* $3 fr # VW (fi a ?1,r> ti.
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Di sana terdapat bangkai orang-orang 5mng malang, maka fulang-

# bewama putih, sdangkan kulihya sudah kering.

Maksud penyair, bahwa kulitnya itu sudah kering.

Abu Muhammad berkata: Dengan demikian, maka

kedua unsur tersebut (pengikatan ke kayu dan kulit menjadi kering)

harus ada dalam praktek penyaliban tersebut, agar sesuai dengan

apa yang Allah perintahkan. Ketika kita sudah melaksanakan apa

yang sudah diperintahkan oleh Allah, maka kita wajib melaksanakan

apa yang Allah wajibkan kepada seoftmg muslim atas muslim

lainnya; yaitu memandikan, mengkafani, menshalatkan dan

menguburkan jenazah si muslim lainnya ifu. Hal ini sebagaimana

yang telah kami kemukakan pada uraian sebelum ini.

Abu Muhammad berkata: Jika ada seseoftmg yang

mengatakan; bukankah hukuman rajam itu menjadikan makhluk

bemyawa sebagai sasaran tembak atau sasaran lontaran batu?

Demikian pula dengan pendapat kalian terkait qishash yang

men5ntakan harus membalas pembunuhan dengan cara yang

sama seperti yang dilakukan pembunuh ketika melakukan

kejahatannya.

Jika ada yang mengatakan demikian, maka jawaban kami:

Ifu memang benar, namun kedua perkara tersebut (hukuman rajam

dan melakukan gishash sesuai dengan perbuatan yang dilakukan)

merupakan perbuatan yang telah diperintahkan. Rasulullah $ pun

telah menetapkan kedua hal tersebut, sehingga kedua hal tersebut
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termasuk perkara yang dikecualikan dari apa yang beliau larang;

yaifu larangan menjadikan makhluk bemyawa sebagai sasaran

tembak atau sasaran lontaran.

Mengenai pengecualian hukuman rajam; hal ifu
berdasarkan kepada nash dan ima'. Sedangkan mengenai

pengecualian hukuman qishash dengan cara yang serupa, hal ifu
berdasarkan kepada nash yang jelas tentang menumbuk kepala

orang Yahudi dengan batu, dan juga tentang apa yang dilakukan

Nabi kepada orang-orang Uraniy, sebagaimana yang kalian

katakan. Sedangkan kami berpendapat, bahwa melakukan qishash

dengan memotong tangan dan kaki, mena.rngkil mata, memotong

hidung dan telinga, serta mengiris kedua bibir dan lidah, juga

mencabut gigi, ifu merupakan suahr kalajiban yang harus

dilaksanakan, dan termasuk yang dikecualikan dari perbuatan

mutilasi yang diharamkan. Kedua hal itu (hukuman rajam dan
qishash dengan cara pembunuhan yang sama dengan cara sang

pembunuh) sama sekali tidak ada perbedaan.

Jika ada seseorang yang mengatakan: Kalian sudah

mendengar sabda Rasulullah # y*S menlntakan:

e(yi JLlffi o6tJLl
" Orang tnng pling lembut penyembelihann5n adalah

orzng-oftng Wng beiman-"

Mereka juga sudah mendengar saMa Rasulullah $,
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,SE
'i*ti1 7p er*)i* ?ur Lt

.itatfr:;G
" Saungguhn5n Allah meumjibkan untuk befunt baik dalam

semua hal. Maka dari ifu, apabila l<alian membunuh

(menyembelih), lakukanlah pembunuhan (penyembelihan) itu
dengan hik;'

Namun mengapa kalian membunuh orang lang memerangi

Allah dan Rasul-Nya itu dengan cara yang paling buruk; yaifu

dengan membiarkan ia kelaparan, kehausan, kepanasan serta

kedinginan.

Jika ada yang mengemukakan perkataan seperti ihr, maka

kami katakan: Kami sama sekali tidak membunuhnya. Justru kami

hanya menyalibnya, sebagaimana yang diperintahkan Allah.

Namun makna dari pada penyaliban itu sendiri membuatnya pasti

meninggal dunia. Namun pertuatan ini tidak bisa dikatakan secara

bahasa sebagai sebuah pembunuhan. Karena kalaupun ia

meninggal dunia lantaran disalib, maka ifu terjadi karena disalib

dan bukan karena dibunuh.

Jika ada yang mengatakan: Kalian mengatakan tentang

seseorang yang memenjarakan orang lain dan tidak memberinya

makan dan minum hingga meninggal dunia, bahwa orang ifu
disebut sebagai orang yang dipenjara dan tidak diberi makan dan

minum hingga meninggal dunia. Sementara cara penyaliban yang

kalian katakan ini merupakan pembunuhan di atas pembunuhan.

AlMuhalla - EI



Jika ada yang mengatakan demikian, maka kami katakan:

Ini bukanlah sebuah pembunuhan, dan bukan pula qishash atas

pembunuhan. Akan tetapi ini merupakan ke-zhaliman, dan

qishash atas pertuatan zhalim.

Dalil atas pemyataan kami tersebut; jika seseorang

kebetulan menggembok pinfu rumahnya tanpa bermaksud

melakukan kejahatan terhadap orang lain, dan ternyata di dalam

rumahnya itu ada seseorang yang tidak diketahuinya, kemudian

orang itu tidak bisa keluar dari rumah tersebut hingga meninggal

dunia lantaran kehausan dan kelaparan, maka tidak ada kafarat

atas orang yang menggembok rumah tersebut, dan juga tidak ada

ker,vajiban membayar diyat atasnya. Ifu karena orang yang

menggembok rumah tersebut bukanlah sang pembunuh.

Jika ada yang mengatakan: Kalian menghalangi orang yang

memerangi Allah dan Rasul-Nya unfuk melaksanakan shalat dan

bersuci.

Maka kami katakan: Memang benar demikian. Namun itu
terjadi karena Allah lnng memerintahkan untuk menyalibnya, dan

sudah diketahui bahwa akan datang waktu-waktu shalat, namun

demikian Allah fidak memerintahkan kita untuk menghilangkan

penyaliban tersebut dari dirinya. Dan Allah tidak mungkin lupa

akan hal ini, karena Allah S berfirmant

t5,8:L{r'
"Dan tidaklah Tuhanmu lupa."lQs. Maryam [19]: 54).
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Jika demikian keadaannya, maka tidak boleh bagi seorang

muslim, dan tidak halal baginya mengajukan interupsi kepada

Allah, karena tidak ada yang dapat menolak ketetapan-N1n

sebagaimana yang tertera dalam firman-Nya:

@ y r$ t* gS .ug$A- A#, i iKrXS
"Tidak ada gmng dapat menolak ketebpn-Nln; dan Dia-lah

yang Maha cepthisab-Na. " (Qs. fu-Ra'd [13]: 41).

Dan Allah juga tidak dimintai pertanggungjawaban,

sebagaimana dalam firman-Nya:

44;6Si.6l+s
'Dia fidak dibnya tenbng apa yrarg dipftuat-Nya dan

merekalah 5nng akan dibnyai. " (Qs. Al Anbiyaa' [21]: 23).

Tata Cara Membunuh Orang Yang Memerangi
Allah Dan Rasul-Nya

2261. Abu Muhammad berkata: Tidak ada perbedaan

pendapat, bahwa pembunuhan yang wajib dilakukan terhadap

orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya adalah dengan

memenggal lehemya dengan pedang.
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Sedangkan mengenai pemotongan tangan dan kakinya; hal

itu dijelaskan dalam firman Allah &'

* Lt&*Jj;.-s+5'{,3 J
'Ahu dipotong hngan dan kaki merel<a seara silang,"

(Qs. AI Maa'idah [5]: 33).

Berdasarkan firman Allah itu, maka dapat din5atakan

secara shahih, bahwa tidak boleh memotong kedua tangan dan

satu kakinya sekaligus, karena jika itu yang dilakukan, maka ifu

bukanlah pemotongan secara silang. Ini juga merupakan ijma'
yang tidak ada keraguan sedikit pun tentangnya.

Sekelompok orang mengatakan, bahwa tangan kanan dan

kaki kirinya dipotong, kemudian pendarahannya harus dihentikan

dengan api.

Abu Muhammad berkata: Mengenai penghentian

pendarahan ini harus dilakukan. Karena jika pendarahannya tidak

dihentikan, maka ia akan meninggal dunia, dan ini merupakan

pembunuhan yang tidak diperintahkan Allah.

Pada uraian sebelumnya telah kami katakan, bahwa tidak

diperbolehkan menggabungkan dua hukuman sekaligus, karena

Allah memerintahkan untuk menjafuhkan hukuman-hukuman

tersebut dengan menggunakan kata nAu" yang mengindikasikan

adanya pilihan. Seandainya Allah menghendaki dijatuhkannya

semua hukuman tersebut, niscaya Allah & berfirman,

"Saungguhnjm pembalasan terhadap oftng-orang yang
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memerangi Allah dan rasul-N5m dan membuat kerusakan di muka

bumi, hanyalah mereka dibunuh dan disalib, dan dipotong tangan

dan kaki mereka se@ra silang, dan dibuang dari negeri (tempat

kediamannya)."

Demikian pula dengan firman Allah &t

'b;sc t7-; u'ursa rfr?cEy:riKt

*;ilr ;f't:{-iK$i
*Maka l<afant sumph ifu, ialah mernbei

makan sepuluh oftng miskin; yaitu dari makanan Wng biasa kanu
berikan kepada keluargarnu, abu memberi pal<aian kepada

mereka atau memerdel<al<an seotzrng budak,'i(Qs. Al Maa'idah

[5]:89).

Demikian pula dengan firman Allah &'

gt-l'*"ii,ye'*S
"Maka ortajiblah atasn5n berfidtnh, tnifu bapuasa atau

bercdel<ah abu berkotbn," (Qs. Al Baqarah l2lz 7961.

Jika ada !/ang mengatakan, bahwa bangsa fuab
mengatakan: "Teman duduk AI Hasan atau Ibnu Sirin," dan
"Makanlah roti atau kurma." Bahkan Allah & j,rgu berfirmant
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"Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah

Kami lalaikan dari mengingati Kami, serta menuruti hawa nafsunya

dan adalah kadaannya itu melewati batas. " (Qs. Al Kahfi [18]:
28).

Maka kami katakan: Mengenai firman Allah &: ;1 gi <);

Gj l5 34 t ,Gi3 (,5 ,i "66rii "Dan iansantah karnu

mengikuti orang Wng hatinya telah lkmi lalaikan dari mengingati

Kami, serta menuntti havr,ta nafsu4a dan adalah keadaann5n ifu
meleotrati batas. "(Qs. Al Kahfi [18]: 28).

Perlu diketahui, bahwa itu sebagaimana yang nyata nampak

secara lahiriyah. Yaitu bahwa Rasulullah dilarang untuk mentaati

orang yang berdosa, meskipun dia tidak kafir. Dan semua orang

kafir adalah orang yang berdosa. Akan tetapi tidak semua orang

berdosa adalah kafir. Dengan demikian, dapat dinyatakan secara

shahih, bahwa Allah menyebutkan kata kafir hanya sebagai

penguat belaka. Jika fidak, sebenamya kekufuran itu sudah

tercakup di dalam kata dosa.

Sedangkan perkataan bangsa Arab: "Teman duduk Al
Hasan atau hnu Sirin," dan "Makanlah roti atau kurma,"

sebenamya kami tidak melarang penggunaan kata di luar makna

harfiphnya jika ada alasannya. Kami melarang itu hanya ketika

berdasarkan sangkaan dan klaim fiktif semata. Kami berpendapat,
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bahwa ketika seseorang mengatakan: "Teman duduk Al Hasan

atau Ibnu Sirin," maka bisa jadi orang itu merupakan teman duduk

keduanya secara sekaligus, atau masing-masing dari keduanya

se@ra sendiri-sendiri.

Demikian pula dengan perkataan mereka: "Makanlah roti

atau kurma." Tidak ada perbedaan sama sekali, dengan alasan

kondisi mukhatha6 (pembicara) yang menunjukkan atas hal itu.

Seandainya bukan karena alasan tersebut, niscaya tidak boleh

mengeluarkan kata "At)" dari makna harfirnhnya, dan makna

harfiyah "At)" di sini adalah untuk menunjukkan pilihan atau

keraguan. Sementara, Allah tidak mungkin ragu. Jadi, tidak ada

kemungkinan lain terkait makna Au di sini selain dari menunjukkan

adanya pilihan saja.

Abu Muhammad berkata: Seandainln pembegal itu

dipotong tangan kiri dan kaki kanannya, maka tidak ada halangan

unhrk melakukan ifu; baik sengaja melakukannya atau pun tidak

sengaja. Sebab, Allah tidak menyatakan secara tertulis, bahwa

yang dipotong itu harus tangan kanann5la, dan bukan tangan

kirinya. Sebab yang Allah nyatakan secara tertulis adalah bahwa

tangan dan kakinya itu harus dipotong s€cam silang. Allah &
berfirman:

t i'S' i{Ct
"Dan tidaHah Tuhanmu lup."(Qs. Maryam [19]:54).
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Sedangkan pihak yang mengklaim adanya ijma'dalam hal

ini; yaifu yang dipotong harus tangan kanan, berarti dia telah
berdusta kepada umat Islam. Dan klaim ima'atas hal ini tdak
akan pernah dapat ditemukan dari seorang pun sahabat, dan kami
juga tidak pemah mengetahui hal ini diriwayatkan dari para tabi'in.

-Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-
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rir^lt;V
KITAB PENCURIAN

2262. Masalah: Allah &, [#_J 1H;6',i;Arr'or9r,
';t ;iK 6{6,fG "I-akilaki yang mencuri dan perempuan

Wng mencui, potonglah bngan kduanya (sebagai) pembaksan

bagi apa Wng mereka kerjakan dan sebagai siksaan dad Allah."
(Qs. ru Maa'idah [5]: 38). Dengan demikian, maka diwajibkan

untuk memotong tangan pencuri berdasarkan nash Al Qur'an,
nash Sunnah, dan ijma'(konsensuslumat Islam.

Namun demikian, para ulama berteda pendapat mengenai

beberapa hal terkait dengan pencurian yang Insya Allah akan kami

sampaikan pada uraian selanjutnya. -Tidak ada daya dan kekuatan

melainkan karena Allah.-
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2263- Masalah: penuturan tentang apakah pencurian itu
dan hukum tempat penyimpanan; apakah tempat penyimpanan ini
dijadikan pertimbangan atau tidak.

Abu Muhammad berkata: Sekelompok ulama
mengatakan, bahwa hukuman potong tangan hanya ada pada
kasus pencurian yang dilakukan dengan mengeluarkan barang
yang dicuri dari tempat penyimpanannya.

Sedangkan jika sang pencuri mengambil barang yang
dicurinya bukan dari tempat penyimpanannya, kemudian dia
membawanya pergi, maka dalam kasus ini tidak ada hukuman
potong tangan atas dirinya.

Demikian pula jika barang yang akan dicuri itu telah diambil
oleh sang pencuri dari tempat penyimpanannya, namun ia keburu
tertangkap tangan sebelum sempat mengeluarkan barang tersebut
dari tempat penyimpanannya unfuk kemudian dibawa pergi, maka
dalam kasus ini pun tidak ada hukuman potong tangan atas si
pencuri.

Hal tersebut sebagaimana yang dikabarkan oreh
Muhammad bin sa'id bin Nabat kepada kami; Abdullah bn nash
menceritakan kepada kami, easim bin Ashbagh menceritakan
kepada kami, Ibnu wadhdhah menceritakan kepada kami, Musa
bin Muawiyah menceritakan kepada kami, waki, menceritakan
kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, dari
sulaiman bin Musa dan Amr bin syr'aib. sulaiman bin Musa
berkata: sesungguhnya Utsman. sedangkan Amr bin syu,aib
berkata: Sesungguhnya Umar. setelah ifu, keduanya sepakat
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bahwa tidak ada hukuman potong tangan atm seorang pencuri,

sampai ia mengeluarkan barang (yang dianrinya dari tempat

penyimpanannya).

Hammam menceritakan kepada kami, hnu Mufanij

menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada

kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Adburrazzaq

menceritakan kepada kami, dari hnu Juraij, dari Sulaiman bin

Musa, bahwa Utsman memutuskan tidak ada hukuman potong

tangan bagi seorang pencuri, meskipun dia sudah mengumpulkan

barang-barang yang hendak dia curi, sampai ia membawa barang-

barang tersebut dan mengeluarkannya (dari tempat penyimpanan-

nya)-

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada hnu

Juraij dari Amr bin Syu'aib, bahwa seorang pencuri melubangi

tempat penyimpanan harta milik Al Muthallib bin Wada'ah,

kemudian ia mengumpulkan barang-barang yang hendak dia curi,

namun sebelum sempat membawanya keluar dari rumah, ia

kemudian tertangkap dan dibawa kepada hnu Az-Zubair. Maka

Ibnu Az-Zubair pun menderanya dan memerintahkan unfuk

mernotong tangannya.

Kemudian hnu Umar melintasi orang yang hendak

dipotong tangannln, lalu ia pun bertanya tentang persoalan

tersebut, kemudian ia diberitahukan tentang persoalan lang
terjadi. Setelah itu Ibnu Umar mendatangr hnu Az-hbat.

Setelah bertemu, hnu Umar bertan5n, "Engkau

memerintahkan agar tangan pencuri ifu dipotong?." hnu Az-

Zubair menjawab, "Benar." hnu Umar berkata, "Bagaimana
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dengan hukuman dera ifu?" hnu Az-Zubair menjawab, "Ifu karena

aku marah." hnu Umar berkata, "Pencuri ih.l tidak boleh dipotong

tangannya, sampai dia mengeluarkan barang-barang !/ang
dicurinya dari dalam rumah. Bagaimana pendapatmu jika engkau

melihat seorang pria berada diantara dua kaki seorang perempuan

(maksudnya menindih hrbuh perempuan tersebut), namun ia tidak

menggauli perempuan tersebut. Apakah engkau akan

menjafuhinya hukuman ha&." hnu Az-Zubair menjawab, "Tidak."

hnu Umar berkata, 'Bisa jadi pula sang pencuri itu bemiat unh-rk

bertobat dan meninggalkan barang-barang yang hendak dicurinya

itu."

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad

bin Ahmad bin Mufarrij menceritakan kepada kami, Qasim bin

Asbagh menceritakan kepada kami, hnu Wadhdhah menceritakan

kepada kami, Sahnun menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab

menceritakan kepada kami, dari lbnu [ahi'ah, dari Yazid bin Abi
Habib, dari Ali bin Sulaiman, dari Makhul, dari Utsman bin Affan,

ia berkata, "Janganlah engkau memotong tangan sang pencuri,

meskipun padaqn ditemukan barang curian, sepanjang ia belum

mengeluarkan barang-barang curian ifu dari dalam rumah yang

dicuri."

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada Ibnu

Wahb; Aku mendengar Asy-Syamr bin Numair menceritakan dari

Al Husain bin Abdulah bin Dhamrah, dari ayahnya, dari kakeknya,

dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata tentang seorang pria yang

ditemukan berada di dalam rumah, karena pria itu telah melubangi

rumah tersebut, dan saat ifu ia membawa barang-barang:

"Sungguh, tangannSra tidak boleh dipotong sampai ia membawa
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bamng-barang curiannya ih.r dan meng dari dalam

rumah."

Diriwayatkan dari Atha', bahwa ia pemah ditanya oleh

hnu Juraij tentang seomng pencuri yang ditemukan berada di

dalam nrmah, dan saat ifu sang pencrri sudah mengumpulkan

barang-barang curiannya, namun belum mengeluarkan barang-

barang curian ifu dari dalam rumah. Atha' menjawab, "Tidak ada

hukuman potong tangan baginya sebelum dia mengeluarkan

barang-barang tersebut. "

Diriwayatkan dari Rabi'ah, bahwa ia berkata, "Siapa saja

yang ditangkap di dalam rumah suatu kaum, dan saat itu dia

membawa barang-barang curian yang sudah dikeluarkannya dari

dalam rumah melalui pintu; yang dari pinfu ifulah ia mengambil

barang curiannya, maka ia harus dijahrhi hukuman potong tangan.

Namun siapa saja yang ditemukan tidak membawa barang-barang

curiann5n, maka tidak ada hukuman potong tangan atas dirinya,

meskiprn ia bemiat unfuk mencuri."

Diriwayatkan dari Adiy bin Artha'ah, bahwa ia menulis

surat kepada Umar bin Abdul Aziz tentang seorang pria 5ang
melubangi rumah suatu kaum, hingga berhasil masuk ke

dalamnln, lalu mengumpulkan barangbarang yang hendak

dicurinya. Namun mereka kemudian menangkapnlra di dalam

rumah tersebut dalam keadaan telah mengumpulkan barang-

barang yang akan dicuri. Maka Umar bin AMul Aziz pun menulis

sr.rat balasan untuknya yang isinya menyatakan: 'Dia melubangi

rumah ifu dan mengumpulkan barangbarang lnng hendak

diorinya tersebut dan bukan untuk tujuan kebaikan. Maka dari ifu,
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jatuhilah dia hukuman yang berat, kemudian kurunglah dia.
Jangan lupa ingatkan aku terhadap dirinya."

Diriurayatkan dari hnu Syihab, bahwa ia berkata,
"Penctrian ifu hanya terjadi pada sesuafu yang terlindung atau
berada di dalam tempat penyimpanannya. Maka, sepanjang
sesuafu masih terlindung dan berada di dalam rumah atau di
tempat penyimpanannya, atau di dalam benteng atau di daram
tembok, kemudian tempat tersebut dibobol dan barang-barang itu
dibawa, maka ifulah penorian yang mannjibkan adanya hukuman
potong tangan."

hnu Syihab melanjutkan, "Maka siapa saja yang mencuri
burung di dalam sangkamya yang terganfung, berarti ia harus
dqatuhi hukuman png diperuntukkan bagi seorang pencuri.,,

Abu Muhammad berkata: pendapat inilah yang
dikemukakan oleh Sufuan Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Malik, Asy-
Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, dan para sahabat mereka, serta Ishaq
bin Rahr,rnih

Namun sekelompok ulama mengatakan, bahwa sang
pencuri tetap harus dipotong tangannya; baik dia mencuri dari
tempat penyimpanan atau bukan.

Hal tersebut sebagaimana yang dikabarkan kepada kami
oleh Ahmad bin Anas Al Udzri; Abdullah bin Al Husain bin Aqal
Az-zubatr menceritakan kepada kami; Abdullah bin Husain bin
Aqal Az-Zubarn menceritakan kepada kami, hrahim bin
Muhammad Ad-Dainuri menceritakan kepada kami, Muhammad
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bin Ahmad bin Al Jahm menceritakan kepada kami, Musa bin

Ishaq menceritakan kepada kami, Abu Bakr bin Abi Syaibah

menceritakan kepada kami, Abu l(halid menceritakan kepada kami

dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Abdurrahman bin Al Qasim
bin Muhammad bin Abi Bakr Ash-Shiddiq, dia berkata, "Aisyah

menerima berita mereka yang mengatakan, bahwa apabila sang

penori tidak mengeluarkan barang curian dari tempatnya, maka

dia tidak dipotong tangannya." Mendengar keterangan demikian,

Aisyah berkata, "Seandainya aku hanya menemukan pisau,

niscaya aku akan tetap memotong tangannya."

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada hnu
Al Jahm; Muhammad bin Rumh menceritakan kepada kami, Yazid

bin Harun menceritakan kepada kami, Salim bin Ha!ry

menceritakan kepada kami, Sa'id bin Muslim menceritakan kepada

kami, dia berkata, "Abdullah bin Az-Zubair mengunrs sedekah Az-

Zubair, dan sedekah itu berada di dalam sebuah rumah yang tidak

dimasuki seorang pun selain dia dan budak perempuannya. Suatu

hari, dia kehilangan sesuafu dari harta sedekah tersebut. Maka, ia

pun berkata kepada budak perempuan tersebut, 'Tidak ada orang

yang lain masuk ke tempat ini selain aku dan kamu. Maka, siapa

yang akan mengambil harta ihr?' Akhimya, budak perempuan

tersebut mengakui telah mengambil harta sedekah tersebut. Maka,

Abdullah bin Az-Zubair pun berkata kepadaku (Sa'rd), 'Wahai

Sa'id, bawalah budak perempuan ini, lalu potonglah tangannya.

Karena, seandaingra harta ifu masih ada (di tempatrya), tenfu dia

Udak akan dijahrhi hukuman potong tangan'."

Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada kami,

Ahmad bin Abdil Bashir menceritakan kepada kami, Qasim bin
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Asbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdissalam Al

Khusysyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al

Mutsanna menceritakan kepada kami, AMurrahman bin Mahdi

menceritakan kepada kami, Sufyan Ats Tsauri menceritakan

kepada kami, dari Al Mughirah bin Miqsam, ia berkata,"Di

hadapan hrahim An-Nakha'i, dituturkan perkataan Asy-Sya'bi

tentang pencuri yang menyatakan, bahwa ia tidak boleh dipotong

tangannya, hingga dia mengeluarkan barang yang diorinya dari

tempat penyimpanannln. Maka, hrahim An-Nakha'i pun

mengingkari perkataan Asy-Sya'bi tersebut. "

Hammam bin Mufanij menceritakan kepada kami, hnu Al

A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan

kepada kami, Abdurrazaq menceritakan kepada kami, hnu Juraij

menceritakan kepada kami, Abu Bakar mengabarkan kepadaku, ia

berkata, "Khalid bin Sa'id bin Al Musayryab dan Ubaidullah bin

Abdillah bin Utbah menceritakan kepada kami, bahwa keduanya

pemah ditanya tentang seorang pencuri yang melakukan

pencurian, kemudian membuang barang curiannya, lalu barang

tersebut ditemukan berada di dalam rumah tempat pencurian, dan

tidak keluar dari sana. Keduanya (l&alid bin Sa'id bin Al Musayyab

dan Ubaidullah bin AMillah bin Utbah) kemudian sarna-sarna

mengatakan: 'Pencuri ifu harus dipotong tangannya'."

Pemyataan yang senada dengan itu juga diriwayatkan dari

Hasan Al Bashri. Riwayat dari Hasan Al Bashri ini disampaikan

oleh Rauh bin Ubadah, dari Asy'asy bin Abdul Malik Al Humrani,

dari Hasan, ia berkata, "Apabila sang pencuri telah

mengumpulkan barang-barang curiannya dan tidak mengeluarkan-

nya, maka ia tetap wajib dipotong tangannya."
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Abdullah bin Rabi'menceritakan kepada kami, Abdullah bin

Muhammad bin Utsman menceritakan kepada kami, Ahmad bin

Khalid menceritakan kepada kami, Ali bin Abdil Aziz menceritakan

kepada kami, Al Hajjaj bin Minhal menceritakan kepada kami,

Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin

Al Muzani menceritakan kepada kami, bahr,rn Amr bin Abi

Sa54prah Al Muzani biasa melaksanakan shalat malam, lalu suahr

malam dia mendengar suara derap kaki di dalam rumah. Ia

menduga, bahwa itu adalah suara langkah kaki kambing, namun

setelah itu dia yakin bahwa ada pencuri di dalam rumah. Maka ia

pun mengambil pedang dan berdiri di dekat pintu mmah. Temyata

di tengah rumah ada seseorang yang melilitkan serban di

kepalanya.

Maka, Amr pun menyerang sang pencuri seperti unta yang

mengamuk. Umar menebas kain yang menutupi wajah orang ih.r

dengan pedangnya, lalu membuang kainnya. Dia juga memanggil

para mantan budak dan budaknya unfuk mengejar pencuri itu,

karena hal ini pasti menyulitkannya. Sementara ia sendiri tetap

berada di tempatnya. Karena ia merasa, bahwa di dalam rumah

masih ada pencuri lainnya.

Mereka kemudian berhasil mengejar sang pencuri, saat ia

sedang bergegas di lorong Bani Laits. Mereka pun kemudian

menangkap dan membawanln ke hadapan Ubaidullah bin Abi

Bakmh. Setelah berada di hadapan Ubaidullah, Sang penanri,

"Alcr ini tukang jagal. Aku meninggalkan keluargaku malam-

malam unfuk menuju jembatan, guna menyeberangkan

kambingku. Namun Umar menebasku dengan pedang." AMullah
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bin Abi Bakrah kemudian mengirim utusan untuk memanggil dan

menjemput Arnr.

Setelah Amr berada di hadapannya, Ubaidullah bin Abi

Bakrah bertanya kepadanya tentang hal itu. Maka Amr pun

mengatakan, "Justnr dia masuk ke dalam rumahku, dan

mengumpulkan barangbarang (5lang akan dicurinya)." Amr pun

menghadirkan saksi-saksi atas hal itu. Maka, Ubaidullah bin Abi

Bakrah pun memotong tangan sang penori."

Abu Muhammad berkata: Pendapat inilah yang

dikatakan oleh Abu Sulaiman dan semua ulama madzhab kami.

Pendapat seperti ini pula yang dikatakan unfuk orang yang

mengambil barang oremg lain dengan tipuan. Sebab, para ulama

berbeda pendapat tentangnya. Sekelompok dari mereka

mengatakan, bahwa tdak ada hukuman potong tangan atas

dirinya. Hal ini sebagaimana diceritakan kepada kami oleh

Muhammad bin Sa'id bin Nabat; Ahmad bin Abdil Bashir

menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan

kepada kami, Muhammad bin Abdis Salam Al Khusyani

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna

menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan

kepada kami, Suflpn Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari

Simak bin Harb, dari Ditsar bin Yazid, dari Ubaid bin Al Abrash,

bahwa kepada Ali bin Abi Thalib dihadapkan seorang yang

mengambil kain orang lain secara diamdiam, kemudian orang itu

berkata, "Aku hanya bercanda dengannya?." Ali berkata, "Engkau
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mengenalnya?." Dia menjawab, "Ya." Maka, AIi pun tidak

memotong tangan orang tersebut.

Muhammad bin Sa'id 
. 
bin Nabat menceritakan kepada

kami, Abdullah bin Nashr menceritakan kepada kami, Qasim bin

Ashbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah

menceritakan kepada kami, Musa bin Muawiyah menceritakan

kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, Malik bin Anas

menceritakan kepada kami dari Az-Zr.thri, bahwa ada seorang pria

mengambil kalung dengan tipuan, lalu Marwan bin Zaid bin Tsabit

ditanya tentang hal itu, kemudian dia menjawab, "Tidak ada

hukuman potong tangan atasnya."

Diriwayatkan dari Ma'mar, dari Az-Zuhn, dia berkata,

"Seorang pria mengambil barang orang lain dengan tipuan,

kemudian Marwan hendak memotong tangannya. Namun Zaid bin

Tsabit berkata kepada Marwan, "Ifu tipuan yang nyata. Tidak ada

hukuman potong tangan padanya. Akan tetapi ia harus diberi

pelajaran dan sangsi."

Diriwayatkan melalui jalw periwayatan Abdurrazzaq; dari

Sufun Ats-Tsauri, dari Isma'il bin Muslim, dari Al Hasan, dari AIi

bin Abi Thalib, bahwa ia ditanya tentang mengambil sesuatu

dengan tipuan. Ali bin Abi Thalib menjawab, "ltu adalah

permainan tipuan mata (Ad-Da'onh Al Muqlahl. 'lldak ada

hukuman potong tangan padanya."

Diriwayatkan dari AsySya'bi, bahwa ada seorang pria yang

mengambil kalung orang lain dengan tipuan, kemudian orang-

orang menangkapnya saat ia berada di ruangannya. Setelah itu, ia

dihadapkan kepada Ammar bin Yasir, yang saat itu menjadi
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gubemur Kufah. L-alu Ammar bin Yasir menulis surat kepada

umar bin Al Khaththab, kemudian Umar bin Al Khaththab menulis

surat balasan unfuk Ammar yang isinya menyatakan, bahwa orang

ihr telah melakukan kejahatan kepada orang lain dengan tipuan

yang sangat nSrata, sehingga tidak ada hukuman potong tangan

atasnln.

DiriwaSptkan dari Adiy bin Artha'ah, bahwa ia menulis

surat unhrk Umar bin AMul Aziz tentang seorang pria yang

rnengambil dengan tipuan kalung emas milik orang lain yang ada

di leher budak perempuannlra pada siang hari, lalu Umar bin

Abdul Mz menulis surat balasan untuk Adiy yang isinya

rnenyatakan bahwa orang itu adalah orang yang melakukan

kejahatan terhadap oftmg lain dengan tipuan dengan sangat nyata,

sehingga tidak ada hukuman potong tangan atasnya, dan Umar

bin AMul Aaz prn hanF menjatuhinya sangsi.

Diriwalptkan dari Hasan Al Bashri tentang orang lnng

mengambil milik orang lain dengan tipuan, bahwa tidak ada

hukuman potong tangan PadanYa.

Diriwayatkan dari Qatadah, bahwa tidak ada hularman

potong tangan atas orang yang mengambil barang milik orang lain

dengan tipuan, akan tetapi orang ifu harus dipenjarakan dan

dilatuhi sangsi.

Pendapat ini senada dengan pendapat An-Nakha'i, Abu

Hanifah, Malik, As5rSyafi'i, Ahmad bin Hanbal dan para sahabat

mereka. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ishaq bin Rahawaih.

Namun sekelompok ulama lainnya mengatakan, bahwa

orang yang mengambil barang milik orang lain dengan tipuan
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harus dijatuhi hukuman potong tangan. Hal tersebut sebagaimana

yang diriwayatkan kepada kami oleh AMullah bin Rabi': 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 Qabbats bin Razin, bahwa dia

mendengar Ali bin Rabah mengatakan, "Sunnah yang berlaku

adalah adanya hukuman potong tangan atas tangan yang

tersembunyi (pencurian), dan tidak ada hukuman potong tangan

atas tangan yang nyata (sulap/pengambilan dengan tipuan/trik

tangan)."

Diriwayatkan dari Atha' bin Abi Rabah, bahwa ia berkata,

"Hukuman potong tangan berlaku atas tangan pencuri yang

mengambil milik orang lain secaftr sembunyi-sembunyi dan

tertutup, tetapi tdak berlaku atas tangan seseorang yang

mengambil milik orang lain dengan tipuan yang dilakukan secara

tetruka."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Abu Bakr bin Abi

Syaibah; Abdul A'la menceritakan kepada kami dari Hisyam,

bahwa kepada Adiy bin Artha'ah diadukan seorang pria png
mengambil barang orang lain dengan tipuan, lalu lyas bin

Muawiyah berkata, "Dia uajib dipotong tangannya."

Abu Muhammad berkata: Ketika mereka berbeda

pendapat tentang persoalan tersebut, sebagaimana yang telah

kami sebutkan, maka kita wajib mengkaji beragam argumentasi

yang dikemukakan oleh masing-masing pihak. Kemudian mengkaji
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dalil-dalil yang dikernukakan oleh pihak yang menyatakan, tidak

wajib memberlakukan hularman potong tangan kecuali pada kasus

pencurian dari tempa.t penyimpanannp. Dan kami dapati mereka

menuturkan hadits-tndits y'ang diriuayatkan kepada kami oleh

AMullah bin Rabi'; Muharnmad bin Muawiyah menceritakan

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

Ahmad bin Sgr'aib menceritakan kepada kami, Qutaibah bin Sa'id

menceritakan kepada IGmi, Al-Laits bin Sa'd menceritakan kepada

kami, dari Muhammad bin Ajlan, dari Amr bin Syr'aib, dari

ayahnya, dari lokdmSa, dari Abdullah bin Amr, bahwa

Rasulullah # pemah ditanya tentang kurma yang tergantung di

pohonnya. Beliau kernudian menjawab,
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"Siapa saja png mengambilnp karena membutuhkannya

(maksudnya untuk dimakan di tempat), bukan mengambilnya unfuk

disembunyikan di dahm kandr.rngan pakaiannya, maka tidak ada

hukuman apapun atas dirinSn. Namun siapa saja yang keluar (dari

kebun kurma) dengan mernbawa kurma tersebut, maka dia harus
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membayar denda dua kali lipat dari kurma 5nng dibawanya, dan

juga diberi sangsi. Siapa saja yang mencuri kurma tersebut setelah

dijemur di tempat penjemuran, dan nominal kurma 5nng dicurinya

itu setara dengan harga perisai, maka dia harus dipotong

tangannya. Akan tetapi jika ia mencuri Inrrang dari ifu, maka ia

harus mengganti dengan kurma yang semisal dengan kurma yang

dicurinya, serta ia harus dijatuhi sangsi."

Abdullah bin Rabi menceritakan kepada kami, Muhammad

bin Muawiyah menceritakan kepada karni, Ahmad bin Sy-r'aib

menceritakan kepada kami, Qutaibah bin Sa'id menceritakan

kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami, dari

Ubaidullah bin Al Akhnasy, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya,

dari kakeknya, dia berkata, "Rasulullah'$ ditanya tentang

berapakah nominal pencurian yang bisa mengakibatkan jatuhnya

hukuman potong tangan. Beliau kemudian menjawab,

'Tangan frdak dipotong pda penanrian kurma yang

terganfung di pohonnya. Apbik kutma tersebut sudah

ditemptkan di tempat penjemurannSn, (kemudian dicui), maka

tangan (orang tnng mencuinln harus) dipotong jil<a nominalnin

setan dengan harga sebuah peisai. Tangan juga tidak dipotong

terkait pencurian hewan yang digembalal<an di gwnung. Namun

/O
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apabila hewan tersebut sudah dimasukkan ke dalam kandangnya,

(kemudian dicwi), maka bngan (orang tnng mencuin5n harus)

dipotong jika nominalnya setan dengan harga sebuah perisai."'

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad

bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib

menceritakan kepada kami, dari Al Harits bin Miskin, melalui

bacaan (kami) di hadapannya, sementara Ahmad menyimak, dari

hnu Wahab, ia berkata: Amr bin Al Harits mengabarkan

kepadaku, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari AMullah bin

Umar, ia berkata, "seorang pria dari kalangan Muzainah

menghadap Rasulullah $, kemudian bertanya: 'Ya Rasulullah,

bagaimana pendapat Anda tentang mencuri atau menangkap

hewan yang digembalakan di lereng gunung?' Beliau menjawab,
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,Omng yang mencuinya harus mengganti heumn tercebut dan iuga

hantan yang sama dengannya, dan dia juga harus dijafuhi sangsi.

Namun tidak ada hukuman potong tangan pada pencurian heumn

temak kecuali dalam kasus pencurian hevnn temak wng sudah

berada di dalam kandangrym. Dan nominal dari hewran tnng dicuri

tetsebut selan dengan nominal peisai. Maka, dalam kasus
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pencuian hewan dari dalam kandang ini, ada hukuman potong

tangan. Sdangkan jika heutan t/ang dicuri itu nominalnya tidak

sampai harga peisai, maka pelakunya hanya dikenai denda dua

kali lipat dari apa yang dicurinSa, dan juga dijatuhi beberapa kali

hukuman denan sebagai sangsi'.

Orang dari Muzainah tersebut bertanya lagi, 'Ya Rasulullah,

bagaimana pendapat baginda tentang mengambil buah kurma

yang masih terganh-rng di pohonnya?' Beliau menjawab,

,//
'Onng tnng mencurinSn harus mengganti kurma tercebut

dan juga kwma tnng sarna dengannya, dan dia juga harus dijatuhi

sangsi. Namun tidak ada hukuman potong bngan pada pencurtan

kurma yang masih terganfung di pohonnya, kecuali dalam kasus

pencurian kurma yang sudah berada di tempat penjemurannya.

Maka, kwma tnng dia ambil dari tempat penjemurannya, dan

nominal kurma tang diambil ifu setara dengan harga sebuah

peisai, maka dalam l<asus pencurian ini ada hukuman potong

tangan. Sdangkan Snng tidak menapai harga sebuah perisai,

maka dalam pncuian ini frdak ada hukuman potong tangan,
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niilnun pelakunya hanya dikenai denda dua kali tipat, serta

beberapa kali deraan, sebagai sebuah sangsi."

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad

bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin S5nr'aib

menceritakan kepada kami, AMullah bin Auusshamad bin Ali

memberitahukan kepada kami, dari Makhlad, dari Sufyan, dari

Abu Az-Zubair, dari Jabir, dari Rasulullah S, beliau bersabda,

?bt lUV:,i9 -cj;-,,
" Tidak ada hukuman potong tangan atas pengkhianat dan

orang yang mengambil milik orang lain dengan tipuan."

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad

bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Sytr'aib

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Hatim mengabarkan

kepada kami, Suwaid bin Nashr mengabarkan kepada kami,

Abdullah bin AI Mubarak menceritakan kepada kami dari Ibnu

Juraij, (dia berkata): Abu Az-Zubair mengabarkan kepadaku dari

Jabir, bahwa Rasulullah $ mencegah hukuman potong tangan

kepada pihak yang merampas, orang yang mengambil milik orang

lain dengan tipuan, dan juga pengkhianat.

Abu Muhammad berkata: Pihak-pihak yang

mengemukakan pendapat pertama menSatakan, bahwa Nabi S
tidak menetapkan adanya hukuman potong tangan atas orang

lang mengambil milik orang lain dengan tipuan, dan beliau juga

fidak menetapkan hukuman potong tangan atas seorang
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pengkhianat. Dengan demikian, maka gugurlah hukurnan potong

tangan dari setiap orang yang menerima amanah tersebut. Dan

gugur pula hukuman potong tangan dari seseorang yang mencuri

temak yang digembalakan di pegunungan atau kurma yang masih

tergantung di pohonnya, hingga keduanya dimasukkan ke dalam

kandang dan tempat penjemurannya, yaitu tempat menyimpan

keduanya, (yang kemudian dicuri).

Selain ifu, pihak-pihak yang mengemukakan pendapat

pertama juga mengatakan, bahwa apapun yang ditemukan dan

tidak berada di dalam tempat penyimpanan adalah luqathah atau

barang temuan yang boleh untuk diambil dan dimiliki.

Bahkan, pihak-pihak yang mengemukakan pendapat

pertama juga mengatakan, bahwa telah diriwayatkan dari Umar

bin Al Khaththab, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Tsabit, bahwa

tidak ada hukuman potong tangan bagi seseorang yang mengambil

harta orang lain dengan tipuan tangan. Terkait dengan tindakan

mereka ini, tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat yang

diketahui menyalahi pendapat ketiganp.

Dengan demikian, maka riwayat tersebut menunjukkan

tentang dijadikannya 'tempat penyimpanan barang' sebagai

pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman potong tangan.

Kami kemudian mengkaji argumentasi mereka, dan kami

dapati bahwa hadits dan atsar tersebut tdak bisa menjadi

argumentasi bagi mereka, walau sedikit pun.

Sedangkan kedua hadits yang telah dikemukakan tadi; tidak

ada sahr pun dari keduanya yang bisa dinyatakan shahih.
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Mengenai hadits tentang hewan yang digembalakan di

pegunungan dan kurma yang masih terganhrng di pohonnya; perlu

diketahui bahwa hadits tersebut tidak shahih, karena salah satu

dari dua jalur periwayatannya bersumber dari Sa'id bin Al

Musayyab, yang berarti bahwa hadits tersebut mursal. Sedangkan

Snng lainnya lebih gugur lagi daripada riwayat pertama, karena

masih merupakan riwayat mursal yang bersumber dari jalur

periwayatan Ibnu Abi Husain. Sementara riwayat yang mursal it't

tidak bisa dijadikan hujjah. Selain itu, riwayat tersebut iuga

merupakan riwayat yang hanya diriwayatkan oleh Amr bin Syu'aib

dari ayahnya, dari kakeknya. Dan riwayat dari jalur ini merupakan

riwayat yang salah tulis dan tidak bisa diladikan hujjah. Inilah

alasan yang membuat hadits tersebut menjadi gugur'

Alasan lainnya adalah: Seandainya hadits tersebut shahih,

justru hadits tersebut menyudutkan pendapat mereka sendiri, dan

bukan memperkuatnya. Karena mereka semua menyalahi

kandungan hadits tersebut. Sebab, di dalam hadits tersebut

dinyatakan, bahwa siapa saja yang membawa kurma ifu keluar dari

kebunnya (dengan memasukkan ke dalam kandungan kain atau

pakaiannya), maka ia harus mengganti kurma itu dua kali lipat,

nalnqn tak seorang pun dari mereka yang mengatakan pendapat

seperti ini.

Demikian pula jika kurma tersebut sudah berada di dalam

tempat pengeringannya, kemudian dicuri dan nominalnya tidak

sampai setara dengan nominal sebuah perisai, maka sang pencuri

harus menggantinya dua kali lipat dari kurma yang dicurinya.

Namun sayangnya mereka juga Udak mengatakan pendapat

seperti ini.
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Di dalam hadits tersebut juga dinyatakan, bahwa orang

yang mencuri hevuan yang digembalakan di pegunungan harus

menggantinya dengan her,rnn yang sama, dan di sana juga

dinyatakan bahwa dia harus mengganti dua kali lipatrrya. Bahkan,

di sana juga dinyatakan bahwa apabila hewan tersebut sudah

berada di dalam kandangnya, kemudian dicuri, dan harga her,r.ran

yang dicuri ini tidak sampai setara dengan harga sebuah perisai,

maka sang pencuri harus menggantinya dua kali lipat. Namun

sayangnya pula, mereka menyalahi kandungan hadits yang mereka

jadikan hujjah ini, yaitu pada empat hukuman tersebut.

Jadi, bagaimana mungkin seorang yang sadar, bahwa

perkataannya akan dipertanggungjawabkan, dan bahwa dia akan

dihisab dan harus takut kepada Allah, membolehkan untuk

berargumentasi dengan hadits yang dianggap shahih olehnya,

namun dia sendiri justru menyalahi kandungan hadits tersebut,

pada empat hukum tadi. Parahnya, hadits tersebut dijadikan huijah

untuk menyangkal pihak-pihak yang menganggap hadits tersebut

tidak shahih sama sekali. Maka adakah sesuatu yang lebih

mendatangkan dosa dan bencana melebihi dari sikap seperti ini?

Jika mereka mengklaim adanya ijma'terkait dengan sikap

mereka yang tidak mengamalkan keempat hukum tersebut, berarti

mereka sudah berdusta. Sebab, Umar bin Al l{haththab pemah

memutuskan sebuah hukum di hadapan para sahabat, dan tidak

diketahui ada seorang pun yang menentangnya. Bahkan tidak

diketahui ada seseorang yang mengingkarinya. Dalam hal ini,

Umar melipatgandakan harga unta milik seorang pria dari kabilah

Muzainah yang dicuri dan disembelih oleh para budak milik

Hathib. Berikrit riwayatrya:
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Diriwayatkan kepada kami melalui beberapa jalur

periwayatan; antara lain jalur periwayatan yang disampaikan

kepada kami oleh Ahmad bin Muhammad Al Jusur; Qasim bin

Asbagh menceritakan kepada kami, Mutharrif bin Qais

menceritakan kepada kami, Yahya bin Bukair menceritakan

kepada kami, Malik bin Anas menceritakan kepada kami, dari

Hisyam bin Ururah bin Az-Zubair, dari ayahnya, dari Yahya bin

Abdirrahman bin Hathib, bahwa beberapa orang budak milik

Hathib mencuri unta milik seorang lelaki dari kabilah Muzainah,

kemudian mereka menyembelihnya. Kejahatan tersebut kemudian

dilaporkan kepada Umar bin Al Khaththab, lalu Umar pun

memerintahkan Katsir bin Ash-Shalt unfuk memotong tangan para

pencuri itu. Umar berkata (kepada Hathib), "Aku menganggapmu

telah membuat mereka lapar. Demi Allah, aku akan bebankan

denda yang besar hingga menyulitkanmu."

Setelah itu, Umar berkata kepada pria dari Kabilah

Muzainah tersebut, "Berapa harga untamu." Pria tersebut

menjawab: "Empat ratus dirham." LJmar berkata (kepada Hathib),

"Berikanlah empat ratus dirham kepadanya (pria dari Kabilah

Muzainah)!."

Abu Muhammad berkata: Beragam atsar yang

diriwayatkan dari Umar ini sungguh sangat terang-benderang

seperti matahari di siang bolong.

Sedangkan hadits Sa'id bin Al Musayyab, dimana mereka

menganggap hadits seperti ini sebagai sebuah iima', ketika hadits

ini sesuai dengan hawa nafsu mereka; sebenamya dari Utsman bin
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Affan dan sahabat lainnya pun diriwayatkan hadits-hadits yang

senada dengan ini, yaifu yang terkait dengan pengrusakan harta.

Hal itu sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur

periwayatan Abdurrazaq; dari Ma'mar, dan Az-Zuhri, dari Aban bin

Utsman, bahwa ayahnya, yaifu Utsman, menjatuhkan denda

kepada seorang pria karena membunuh unta tanah haram.

Utsman menjatuhkan denda sepertiga lebih banyak daripada harga

unta itu sendiri. (Maksudnya, Utsman mewajibkan pria tersebut

mengganti unta tersebut dengan unta yang sama, plus

sepertiganya).

Az-Zuhn berkata, "Apapun yang diambil (seseorang) dari

harta maupun temak orang lain pada bulan haram, maka terkait

dengannya ditambahkan (denda) sepertiganya, karena adanya

unsur kesengajaan ini." Maksudnya, kesengajaan melanggar

kehormatan bulan haram.

Ini merupakan atsar yang sangat shahih dari Utsman- Dan

tidak diketahui ada seorang pun dari kalangan sahabat yang

menyralahinya.

Pendapat tersebut juga dikemukakan oleh Az-Zuhri setelah

ifu. Namun demikian, pihak-pihak yang mengemukakan pendapat

pertama ifu sama sekali tidak ragu untuk mengklaim adanya ima'
pada persoalan yang lebih sepele dari ini lantaran keberanian

mereka untuk melakukan kebohongan. Bahkan mereka juga tidak

ragu menyalahi dalil yang telah mereka tetapkan, yang diklaim

sebagai sebuah ijma'.
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Abu Muhammad berkata: Kami katakan, bahwa hadits

yang diriwayatkan oleh Az-zubair dari Jabir itr-r; sebenarnya tidak

ada yang meriwayatkan hadits tersebut dari Jabir selain Abu Az-

Zubair. Sementara Abu Az-Zubair ini adalah seorang mudallis,

selama dia tidak mengatakan di dalam riwayatnya: "menceritakan

kepada kami" atau "mengabarkan kepada kami." Apalagi riwayat

Abu Az-Zubair dari Jabir. Pemyataan ini berdasarkan pengakuan

Iangsung dari Abu Az-Zubair, bahwa dirinya telah melakukan tadlis

di dalam riwayat tersebut.

Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami oleh Yusuf

bin Abdillah bin Abdil Barr An-Namiri, ia berkata: Abdullah bin

Muhammad bin Yusuf Al Azdi menceritakan kepada kami, Ishaq

bin Ahmad Ash-Shaidalani menceritakan kepada kami, Abu Ja'far

Al Uqaili3 menceritakan kepada kami, Zakatia bin Yahya Al

Hulwani menceritakan kepada kami, Ahmad bin Sa'id bin Abi

Maryam menceritakan kepada kami, Pamanku menceritakan

kepada kami. Muhammad bin Isma'il luga menceritakan kepada

kami, Al Hasan bin Ali menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abi

Maryam menceritakan kepada kami, Al-Laits bin Sa'd

menceritakan kepada kami, ia menuhrrkan: "setelah tiba di

Makkah, aku mendatangi Abu Az-Zubair. Ia kemudian memberiku

dua buah kitab, dan aku pun pulang dengan membawa kedua

kitab tersebut. Namun di dalam hati, aku berguman: 'Andai saja

3 Pada catatan kaki naskah nomor 14 tertera sebagai berikut: "Hadits dari

orang-orang setelah Al Uqaili sampai akhir ini dinukil dari kitab Al Uqaili, karena

hadits tersebut tidak ditemukan dalam kitab .4/ Muhalla maupun latab N Ishal-"

Namun perkataan Abu Muhammad menunjukan dalam N Muhalla dan yang

lainnya menunjukan atas hal itu (l-ladits ini merupakan hadits dalam kitab .4/

Muhallal." Wallahu a'lam'
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aku kembali lagi kepadanya dan menanyakan apakah dia

mendengar semua (riwayat yang ada di dalam dua kitab) ini secara

langsung dari Jabir?.'

Maka akupun kembali lagi kepada Abu Az-Zubair dan

bertanya kepadanya, 'Terkait semua yang ada di dalam kitab ini,

apakah engkau mendengamya langsung dari Jabir?' Abu Az-

Zubatr menjawab, 'Sebagiannya memang aku dengar langsung dari

Jabir, namun sebagian lainnya aku hanya menceritakannya dari

dia'. Mendengar keterangan tersebut, maka akupun berkata

kepadanya, 'Beritahukanlah padaku bagaimana yang engkau

dengar darinya!.' [-alu dia pun memberitahuku terkait riwayat di

dalam kitab yang ada padaku."

Ali berkata: Dengan demikian, riwayat yang tdak
diriwayatkan Laits dari Abu Az-Zubair, atau dia tidak mengatakan

di dalamnya: "menceritakan kepada kami" atau "mengabarkan

kepada kami," berarti riwayat tersebut sanadnya terpufus.

Berdasarkan hal ifu, maka dapat dinyatakan secara shahih,

bahwa hadits tersebut tidak didengar langsung oleh Abu Az-Zubair

dari Jabir.

Mengenai argumentasi yang dikemukakan oleh para pihak

yang mengemukakan pendapat pertama; yaitu argumentasi

mereka dengan riwayat yang bersumber dari para sahabat tentang

orang yang mengambil barang orang lain dengan trik tipuan, maka

terkait riwayat yang bersumber dari Zaid bin Tsabit; sebenamya

riwayat tersebut mempakan riwayat yang tidak shahih. Karena

riwayat tersebut bersumber dan Az-Zvhri dari Zaid bin Tsabit, dan
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jalur ini terputus. Sebab Az-Zuhntidak pemah mendengar sepatah

kata pun dari Zaid bin Tsabit.

sedangkan riwayat dari umar dan Amr bin Yasir tentang

hal yang sama (tidak ada hukuman potong tangan dalam kasus

mengambil barang orang lain dengan trik tipuan); sebenarnya

riwayat ini juga terpufus sanadnya. Karena riwayat dari Umar dan

Amr bersumber dari Asy-Sya'bi dari umar dan Amr bin Yasir.

Sementara Asy-Sya'bi sendiri baru dilahirkan setelah terbunuhnya

Umar bin Al Khaththab. Dan pada saat Amr bin Yasir meninggal

dunia, dia pun masih belum baligh-

Sedangkan riwayat yang bersumber dari Ali terkait dengan

hal itu (tidak ada hukuman potong tangan dalam kasus mengambil

barang orang lain dengan trik tipuan); sejatinya riwayat tersebut

bersumber dari dua jalur periwayatan:

Pertama, bersumber dari Simak bin Harb, dan ia adalah

sosok yang menerima talqin.

Kedua, bersumber dari riwayat Bukair bin Tsabit As-Shamit

Al Makfuf -dan riwayat yang senada dengan ini pun diriwayatkan

dari Qatadah dan Affan,- sementara Bukair bin Ash-Shamit ini

tidak diketahui keadaannYa.

Namun demikian, pemyataan yang terkait dengan orang

yang mengambil barang orang lain dengan tipuan, tidak luput dari

salah satu dari dua kemungkinan berikut ini:

Pertama, bisa jadi ia melakukan perbuatan tersebut secara

terang-terangan, dan tidak sembunyi-sembunyi, maka terkait orang

png melakukan perbuatan ini; tidak ada perbedaan pendapat
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bahwa ia bukanlah seorang pencuri, dan tidak ada kewajiban

potong tangan atas dirinya.

Kedua, Atau, dia melakukan hal tersebut dengan cara yang

tersembunyi dari orang yang hadir, maka terkait dengan orang

yang melakukan perbuatan ini, tidak ada perbedaan pendapat di

antara kami dan pihak-pihak yang berseberangan dengan kami,

bahwa orang yang melakukan perbuatan ini merupakan pencuri,

dan ia harus dipotong tangannya.

Dengan demikian, maka gugurlah semua argumentasi yang

mereka kemukakan, dimana pendapat mereka yang menjadikan

tempat penyimpanan barang sebagai pertimbangan dalam

menjatuhkan hukuman potong tangan pun tidak ditopang oleh

dalil sama sekali.

Sedangkan pendapat mereka yang menyatakan, bahwa jika

sesuafu tidak berada di dalam tempat penyimpanannya berarti

sesuafu ifu merupakan luqathah atau barang temuan, sebenamya

pendapat ini sangat keliru. Karena luqathah itu adalah barang yang

tercerer dari pemiliknya dan berada di tempat yang tidak

diketahui. Demikian juga dengan hewan yang tersesat.

Sedangkan barang yang tidak tercecer dan tidak pula jahrh

dari pemiliknya, juga hewan yang tidak tersesat dan tidak hilang,

maka itu tidak dapat dikatakan sebagai luqathah atau hewan yang

tersesat. Dan terkait dengan luqathah atau her;,ran yang tersesat ini

sendiri ada banyak sekali nash yang tidak boleh dikesampingkan,

sehingga tidak ada celah bagi pencuri untuk masuk ke dalam

pembahasan luqathah ini. Ilarena kami sedang berdialog dengan

mereka terkait pencurian yang dilakukan dengan mengeluarkan
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barang yang dicuri dari tempat penyimpanannya' dan bukan

tentang orang yang menemukan luqathah atau orang yang

menemukan hewan tersesat. Dengan demikian, maka gugurlah

interupsi mereka yang tidak tepat ini.

Abu Muhammad berkata: Selanjutnya kita wajib

mengkaji argumentasi pihak kedua, dan kami dapati Allah &
berfirman,

c-K6,t(;c6-i1-il;;6fria|3rrAr,
L

ir;5K
"Iiki-laki yang mencui dan perempuan Wng menaJi,

potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang

mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah'" (Qs- Al

Maa'idah [5], 38).

Berdasarkan ayat tersebut, maka diwajibkan memotong

tangan setiap pencuri. Siapa saja yang melakukan tindakan

pencurian, berarti dia telah wajib untuk menerima balasan dari

perbuatannya, ini berdasarkan firman Allah tersebut; yaitu

dipotong tangannya sebagai sebuah hukuman.

Berdasarkan pengalaman konkrit dan juga makna bahasa;

tentunya semua orang tahu bahwa dari aspek kebahasaan, orang

yang mencuri sesuatu dari tempat penyimpanannya atau bukan

dari tempat penyimpanannya adalah seorang pencuri, dan ia pun

sudah melakukan perbuatan penanrian. Tidak ada perbedaan
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klaim yang tidak ditopang oleh

mengatakan, bahwa sosok yang

firmannya ifu adalah orang yang

pendapat tentang hal itu. Maka, jika dia adalah seorang pencuri

dan telah melakukan perbuatan pencurian, berarti tangannya wajib

dipotong, berdasarkan nash N Qur'an tersebut.

Tidak diperbolehkan membuat pengecualian atas cakupan

ayat Al Qur'an tersebut hanya berdasarkan asumsi atau dugaan

fiktf belaka, dan juga tidak boleh melakukan hal itu berdasarkan

dalil. Sebab

dimaksud oleh

mencuri sesuatu dengan

mengeluarkan barang dari tempat penyimpanannya, sejatinya

orang yang mengatakan seperti ifu merupakan juru bicara Allah,

atau orang yang memberitahukan maksud Allah dengan

menyampaikan sesuatu yang sebenamya fidak pemah

diberitahukan Allah dari Dzatnya sendiri, dan Udak pula

diberitahukan oleh nabinya. Jika demikian keadaannya, berarti

orang yang mengatakan demikian telah mengatakan suafu

kebohongan yang diatasnamakan kepada Allah, atau mengatakan

sesuatu yang tidak diketahuinya. Dan tentunya ini merupakan dosa

yang sangat besar.

Pada uraian di atas, kami sudah meriwalntkan dari Aisyah,

Ibnu Az-Zubair, Sa'id bin Al Musayyab, Abdullah bin Ubaidillah, Al

Hasan,lbrahim An-Nakha'i, Ubaidillah bin Abi Bakrah, tentang

adanya hukuman potong bagi siapa saja yang melakukan tindakan

pencurian, meskipun orang itu tidak mengeluarkan barang yang

dicuri dari tempat penyimpannya.

orang yang

Allah dari
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Abu Muhammad berkata: Ini merupakan nash Al

Qur'an. Sedangkan argumentasi dari hadits, yaifu sebagai berikut:

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Al

Bukhari; Abu AI Walid Ath-Thayalisi dan Al-Laits bin Sa'd

menceritakan kepada kami, dari Ibnu Asy-Syihab, dari Urwah, dari

Aisyah, bahwa orang-orang Quraisy sempat dibuat susah oleh

seorang perempuan Makhzumi yang melakukan perbuatan

pencurian. Periwayat kemudian menyebutkan hadits tersebut

secara lengkap sampai akhir. Dan di dalam hadits tersebut

dinyatakan bahwa Rasulullah il$ kemudian berdiri dan

menyampaikan khutbah. Beliau bersabda,

Cy ,o6t *".)

:-i,;t o? t;y: ,;"-fi i;-4t o? t;yfrit{

."at ,1L frlui W

o j6.

rt\ oka

',-.'a;J,[t 
"i 

j it iiiat/

,z z z sO z I .( t-l o 1.. 6 ' ,
.LA+ J^=J. P ief

" Wahai sekalian manusia, umat-umat

sebelun kalian meniadi sesat, karena apabila ada orang

terpandang diantara mereka melakukan pencuian, maka mereka

membiarkann5m. Namun apabila ada orang lemah wng melakukan

pencurian, mereka meniafuhiryn hukuman had. Demi Allah,

seandainSa Fatimah puti Muhammad melakukan pencurian, tenfu

Muhammad nisaya memotong tangan puterinya ifu."
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Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Al Bukhari; Musa

bin Isma'il menceritakan kepada kami, Abdul Wahid Al A'masy

menceritakan kepada kami, dia berkata: AIar mendengar Abu
Shalih (berkata): Aku mendengar Abu Hurairah menuturkan,
"Rasulullah $ bersaMa,

)t z
o+ 4r b;- 'ort1;r hr 'iJ

It.t t t, 
'-{ 'ro. 1, l- c ..

o+ ihi:I 
"|1>,.tt 

OfS
'Allah melaknat pencui yang menanri telw lalu tangann5a

dipotong, dan mencuri tali lalu tangannya dipotongl."

Abu Muhammad berkata: Rasululluh # menetapkan

pemotongan tangan pencuri secara umum, dan tidak

mengkhususkan pencurian dari tempat penyimpanannya maupun

dari selain tempat penyimpanannya. Sementara beliau itu tidak
berticara atas dasar hawa nafsunya, sebagaimana firman Allah @:

@ 6j,:,;,J$4@-6A,iA6
"Dan tiadalah tnng diuapkanrym itu (Al Qur'an) menuntt

kemauan hawa nafsuryn. Uapannya ifu tiada lain hanyalah wahyt
yang (kepada4n). "(Qs. An-Najm [53]: 3-4).

Allah S berfirman,

\ir,$, i{fr
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"Dan tidaklah Tuhanmu lupa. " (Qs. Maryam [19], 64).

Allah & j,rgu berfirman:

t u- /,*\b)),y-

"Pada hai ini telah Kusempumakan unfuk kamu agamamu,

dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai

Islam itu jadi agama bagimu. "(Qs. Al Maa'idah [5]: 3).

Allah & j,rgu berfirman:

<,iru"#5 dY'[]v,rq&

,g
"61;#r,&r"lJ 3i3i;At

Vrp{)

'Agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang

telah difurunkan kepada mereka dan supaya mereka memikAkan. "

(Qs. Al Maa'idah [5]: 3).

Kami bersaksi kepada Allah, bahwa seandainya Allah

menghendaki pencuri tidak dipotong tangannya sampai ia

mengeluarkan barang curian dari tempat penyimpanannya,

kemudian mengeluarkannya dari dalam rumah, niscaya Allah tidak

akan melalaikan hal itu, dan tidak akan membiarkannya.

Allah juga tidak akan menuntut kita untuk mengetahui

syariat yang tidak pemah diberitahukan kepada kita. Selain itu,

Rasulullah # j,rgu pasti menjelaskan syari'at tersebut (seandainya
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hal itu memang dimaksud); baik di dalam wahyr yang diturunkan

kepada beliau, maupun di dalam hadits yang dinukil dari beliau.

Jika Allah tidak melakukan hal itu, dan Rasul-Nya pun tidak

pula melakukan hal yang sama, maka kami bersaksi dan yakin

seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan sedikitpun, bahwa Allah dan

Rasul-Nya memang tdak menghendaki dijadikannya tempat

penyimpanan barang sebagai syarat untuk pernberlakuan hukuman

potong tangan dalam kasus pencurian. Karena hal itu tidak

diragukan lagi.

Dengan demikian, maka pensyaratan hal tersebut dalam

pemberlakuan hukum potong tangan merupakan perkara batil

yang tidak diragukan lagi. Sekaligus pensyariatan sesuatu yang

tidak diizinkan oleh Allah. Semua yang kami jelaskan di atas, hal

tersebut mengikat siapa saja yang sudah mendapatkan kejelasan

hujjah dan mengetahui kepastian apa yang kami telah sebutkan.

Karena orang-orang yang terdahulu, mereka sudah berijtihad dan

sekalipun mereka keliru, mereka tetap akan mendapatkan pahala-

-Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

Sedangkan klaim adanya ima', maka tidak ada silang

pendapat dari seorang pun dari kalangan umat ini, bahwa

pencurian adalah pengambilan sesuafu yang bukan miliknya secara

sembunyi-sembunyi, dan pencuri adalah seorang yang mengambil

sesuafu yang bukan miliknya secara sembunyi-sembunyi.

Terkait dengan deskripsi tersebut, maka tidak ada celah

unfuk memasukkan tempat penyimpanan barang sebagai hal5rang

perlu dipertimbangkan dalam pemberlakuan hukuman potong

tangan berdasarkan makna bahasa tadi.
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Jadi, siapa saja yang memasukkan syarat tersebut

berdasarkan makna bahasa, berarti dia sudah menyalahi ima'
terkait dengan makna mencuri dan pencurian ini. Sekaligus

mengklaim adanya sesuatu di dalam syariat yang sama sekali tidak

pemah berada di dalamnya, serta tidak pula ditopang oleh dalil

yang menunjukkan ke shahil>annya.

Terkait dengan perkataan para sahabat; kami sudah

jelaskan di atas bahwa tidak diriwayatkan dari seorang pun dari

mereka tentang pensyaratan tempat penyimpanan barang'

Kalaupun dinukil pemyataan dari salah seorang yang

menyebutkan: "Hingga ia (sang pencuri) mengeluarkan dari dalam

rumah," atau pemyataan: "Dari dalam rumah," sejatinya ini

bukanlah dalil yang menunjukkan atas apa yang mereka

propagandakan; yaihr tentang disyaratkannya mengeluarkan

barang curian dari tempat penyimpanannya.

Lebih dari itu, di kalangan para sahabat sendiri terjadi

perbedaan pendapat yang telah kami jelaskan di atas,

sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Aisyah dan lbnu Zubair

tentang hal itu.

Dengan demikian, maka jelaslah bahwa perkataan kami

merupakan pendapat yang ditopang oleh ayat Al Qur'an dan

sunnahyang shahihdari Rasulullah *h. -Hanya kepada Allah kami

memohon taufik.-
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Beragam Permasalahan Yang Termasuk Ke Dalam
Pembahasan Tentang Pencurian Ini

2264- Masalah: Tentang seseorang yang mencuri dari

Baiful Maalatau dari harta rampasan perang.

Abu Muhammad berkata: Muhammad bin Sa'id bin

Nabat menceritakan kepada kami, Abdullah bin Nashr

menceritakan kepada kami, Qasim bin Asbagh menceritakan

kepada kami, hnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Musa

bin Mua'wiyah menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan

kepada kami, Al Mas'udi menceritakan kepada kami, dari Al

Qasim bin Abdinahman, ia berkata, "Sesungguhnya ada seorang

pria yang mencuri dari Baitul Maal, lalu Sa'd bin Abi Waqqash

melaporkan permasalahan tersebut kepada Umar bin Al

I{haththab melalui surat. Maka, Umar pun menulis surat balasan

unfuk Sa'd bin Abi Waqqash, yang isinya menyatakan, bahwa tidak

ada hukuman potong tangan atasnya, karena ia orang yang

memiliki bagian di dalam Baitul Maal tersebut."

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada

Waki'; Sufuan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Simak

bin Harb, dari Ubaid bin Al Abrash, bahwa Ali bin Abi Thalib

didatangi oleh seorang pria yang pemah mencari fuhrp kepala

yang tertuat dari besi yang merupakan harta (khumutfiari

rampasan perang. Namun AIi fidak memotong tangan orang itu

dan berkata, "Sesungguhnya orang ifu memiliki bagian di dalam

harta khumus tersebut. "
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Pendapat tersebut juga dikemukakan oleh hrahim An-

Nakha'i, Al Hakam bin Utaibah, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, serta

para sahabat keduanYa.

Namun Imam Malik, Abu Tsaur dan Abu Sulaiman serta

para sahabat mereka mengatakan, bahwa orang itu wajib dipotong

tangannya.

Abu Muhammad berkata: Pihak-pihak yang

menyatakan, bahwa orang itu Udak perlu dipotong tangannya

berargumentasi dengan dua dalil, yaitu:

Pertama, karena sang pencuri memiliki bagian secara

berserikat di dalam harta yang dicurinya-

Kedua, pemyataan tentang tidak adanya hukuman potong

tangan pada kasus pencurian tersebut merupakan pemyataan dua

sahabat yang tidak seorang pun kalangan sahabat yang menentang

keduanya.

Terkait argumentasi kedua (bahwa tidak adanya hukuman

potong tangan bagi orang yang mencuri dari Baitul Maal atau dari

harta khumus merupakan pernyataan sekelompok sahabat yang

tidak diketahui ada seorang pun dari kalangan mereka yang

menentang pemyataan sahabat tersebut), sejatinya argumentasi ini

pantas ditujukan kepada para penganut madzhab Maliki yang

menjadikan alasan seperti ihr sebagai argumentasi mereka, ketika

alasan seperti ihr sesuai dengan hawa nafsu mereka. Namun

mereka bebas meninggalkan alasan seperti ifu saat mereka

menginginkan hal ini.
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Sedangkan kami, rnenurut kami tidak ada argumentasi

pada perkataan seorang pun selain daripada sabda Rasulullah q$.

Sedangkan pemyataan mereka yang menyatakan, bahwa

sang pencuri memiliki bagian pada harta yang dicurinya,

sebenamya ini bukanlah hujjah yang bisa dijadikan dasar untuk

menggugurkan hukuman had yang telah Allah tetapkan. Karena

hal ini tidak tertera di dalam Al Qur'an maupun Sunnah

Rasulullah # yu.,g shahih, dan juga tidak terdapat di dalam ijma'.

Dengan demikian, maka tidak ada argumentasi bagi mereka pada

selain tiga kesengajaan ini.

Sedangkan alasan bahwa sang pencuri memiliki hak di

dalam Baitul Maal atau di dalam harta rampasan perang tersebut,

sebenamya hal itu tidak membuatnya legal unhrk mengambil

bagian orang lain yang di dalamnya juga ada harta rampasan

peftuig tersebut. Karena perbuatan itu merupakan hal yang

diharamkan berdasarkan ijma'yang tidak ada perbedaan pendapat

sedikit pun. Hal ihr juga diharamkan berdasarkan firman Allah &,

3\, -q.i]j; ,W\ &.6i5A1367t
;rt;i\q(li 45A "i6iiln;e 4\Lfr

@5,1i;1
"Dan janganlah sebagian kamu memalan harb sebagian

tnng lain di antan l<amu dengan jalan Wng bathil, dan (ianganlah)

kamu membawa (urusan) harb ifu kepada hakim, supaya kamu

dapt memakan sebagian daripada harta benda orang lain dengan
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(ialan berbuat) dosa, padahat kamu mengetahui- " (Qs. Al Baqarah

[2]: 188).

Apabila bagian sekutunya di dalam Baitul Maal atau harta

rampasan perang itu merupakan bagian yang diharamkan, maka

"frdak ada bdanya" ketika ia mencurinya secara langsung atau

mencurinya dari orang lain yang ia tidak memiliki bagian berserikat

bersama orang lain itu. Dalam hal ini mereka iusg.u malah

meninggalkan g4ras yang ini.

Selain ifu, mereka juga mengatakan' bahwa apabila perkara

haram bercampur dengan perkara halal, maka semuanya menjadi

haram, seperti khamer bercampur dengan air, atau daging babi

bercampur dengan daging kambing, maka semuanya menjadi

haram. Demikian pula dengan banyak perkara lainnya'

Mereka juga berpendapat tentang wajibnya menjatuhkan

hukuman had kepada seseorang yang meminum khamer yang

bercampur dengan air yang halal. Jika demikian pendapat mereka,

maka apa bedanyra antara semua ifu dengan mencuri sesuahl yang

sebagiannya halal baginya namun sebagian lainnya haram

untuknya, lantaran itu milik orang lain?

Abu Muhammad berkata: Ketika kita tidak temukan

dalil sama sekali; baik dari Al Qur'an, Sunnah, maupun iima'yang

melarang pemberlakuan hukuman potong tangan kepada orang

yang mencuri dari Baitul Maal; baik itu berupa harta rampasan

perang, atau dari harta khumus, maka kita wajib mengkaji

argumentasi pihak lainnYa.
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Dan kami dapati bahwa Allah @ berfirmant

6qrr;c1"itilS6fri663r6V
@'i*ii{t{'7u1K

"Iaki-laki yang mencuri dan perempuan trury mencui,

potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang

mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha

Perkasa lagi Maha Bijaksana. "(Qs. Al Maa'idah [5]: 38).

Kami juga dapati Rasulullah $ malajibkan unhrk

menjafuhkan hukuman potong tangan kepada pencuri secara

umum. Di sini, Allah maupun Rasul-Nya, tidak mengecualikan

orang yang mencuri dari Baihrl Maal maupun dari tempat lainnya,

juga tidak mengecualikan orang yang mencuri harta rampasan

perang atau harta persekufuan antara dirinya dengan orang lain.

Seandainya Allah menghendaki adanya pengecualian itu, maka

tenhr Allah tidak melalaikannya. Sebab Allah @ berfirman,

\5,4r;tft
"Dan tidaklah Tuhanmu lupa. " (Qs. Maryam [19]: 64).

Mengenai tindakan yang harus dilakukan dalam

permasalahan itu; hendaknya kita mendalami kasus orang yang

mencuri sesuahr, yang mana ia memiliki hak atas sestrah: ifu; baik

ia mencurinya dari Baitul Maal, dari harta khumus, dari harta

rampasan perang, atau juga dari harta lainnya.
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Jika bagiannya dapat diketahui dengan jelas dan pasti,

seperti pada harta rampasan perang atau pun pada harta

gabungan yang akan dijual atau pada harta warisan, ataupun pada

harta lainnya, ataupun ia termasuk orang yang berhak

mendapatkan harta khunus, maka kita wajib mengkaji hal-hal

berikut:

Jika ia memang mengambil lebih dari bagiannya, dan

kelebihannya ini sudah sampai pada tahap wajib dijatuhi hukuman

potong tangan, maka ia harus dipotong tangannya. Namun jika ia

mencuri tidak lebih dari bagiannya, maka tidak ada hukuman

potong tangan atas dirinya.

Kecuali jika ia tidak bisa mendapatkan haknya atas sesuafu

tersebut, atau ia membuhrhkan haknya ifu namun tidak bisa

memperolehnya kecuali dengan melakukan apa yang

dilakukannya, maka ia tidak dipotong tangannya, jika memang

alasan ini dapat diketahui darinya. Dalam hal ini, ia hanya harus

mengembalikan kelebihan dari haknya. Sebab, ia membutuhkan

apa yang diambilnya tersebut, ketika ia tidak bisa mengambil

haknya secara mumi. Terkait hal ini, Allah @ berfirman,

"Padahal saungguhnya Allah telah menielaskan kepada

kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa Wng
terpaksa kamu memakannya, " (Qs. Al An'aam [6]t 119).-Hanya

kepada Allah kami memohon taufik.-

A';;FuSyWire Fffi6
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2265- Masalah: Tentang seseorang lang mencuri dari

tempat pemandian umum.

Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada kami,

Abdullah bin Nashr menceritakan kepada kami, Qasim bin Asbagh

menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada

kami, Musa bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Waki'

menceritakan kepada kami, Sa'id bin AMul Aziz At-Tanukhi

menceritakan kepada kami dari Bilal bin Sa'd, bahwa ada seorang

pria yang mencuri mantel dari tempat pemandian umum,

kemudian hal tersebut dilaporkan kepada Abu Darda'. Namun Abu

Darda' tidak menilai wajibnya hukuman potong tangan atas orang

itu.

Pendapat itulah yang dikemukakan oleh Abu Hanifah dan

para sahabatnya.

Sementara Imam Malik, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, Abu

Sulaiman, dan para sahabat mereka berpendapat, bahwa wajib

menjafuhkan hukuman potong tangan kepada sang pencuri, jika di

tempat pemandian umum itu ada penjaganya-

Abu Muhammad berkata: Ini merupakan hal

konkadiktif yatrg dilakukan oleh para penganut ma&hab Hanafi

dan Maliki. Pasalnya, mereka menganggap besar dosa menyalahi

sahabat -yang tidak diketahui ada seorang pun dari kalangan

sahabat yang menyalahi pendapat sang sahabat tersebut,- ketika

pendapat sahabat tersebut sesuai dengan pendapat mereka.
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Namun di dalam permasalahan ini, mereka jushrr

menyalahi pendapat Abu Ad-Darda" padahal tidak diketahui ada

seorang pun dari kalangan sahabat yang menentangnya'

Abu Muhammad berkata: Sedangkan kami, menurut

kami tidak ada hujiah pada perkataan seorang pun selain daripada

Rasulullah &. Di lain sisi, Allah S telah berfirman, 3;Aft

fr;"<t (36,n$ t15- fi 1Hi6 friA6 " Lakilaki vans

mencuri dan perempuan tnng menalri, potonglah tangan

keduanya (sebagai) pernbalasan bagi apa tnng mereka kerjakan

dan sebagai siksaan dai Allah- " (Qs- AI Maa'idah [5]'

38). Sementara pencuri mantel di tempat pemandian umum ini

adalah pencuri yang sesungguhnya. Oleh karena itu, ia harus

dipotong tangannya berdasarkan nash Al Qur'an tersebut.

Karena, seandainya Allah hendak mengecualikan dia, niscaya Allah

tidak akan melalaikan dan pasti akan menjelaskannya'

2266. Masalah: Tentang seseorang yang mencuri dari

masjid.

sekelompok ulama mengatakan: Tidak ada hukuman

potong tangan bagi seseorang yang mencuri dari masjid'

Namun sekelompok ulama lainnya mengatakan: Jika di

masjid ifu ada orang yang menjaga sesuatu yang dictffi tersebut,

atau pintu masjid terkunci, kemudian ada orang yang melakukan

pencurian dari dalam masjid, maka ia harus dipotong tangannya-
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Akan tetapi jika pintu itu tidak terkunci, maka ia pun tidak

dipotong tangannya.

Demikian pula jika ia mencopot pinhr masjid dan

mencurinya. Jika pintu tersebut dikunci dan dipasangi engsel,

maka tangannya harus dipotong. Akan tetapi jika tidak dikunci,

maka tidak ada hukuman potong tangan terhadapnya.

Demikian pula pendapat yang dikemukakan terkait dengan

pinfu rumah. Pendapat ini merupakan pendapat Imam Malik.

Namun para ulama madzhab kami mengatakan, bahwa

hukuman potong tangan wajib dilakukan pada semua kasus

tersebut.

Hal yang melandasi terjadinya perbedaan pendapat tersebut

adalah dipertimbangkannya tempat penyimpanan sebagai syarat

pemberlakuan hukuman potong tangan. Namun sebagaimana

yang telah kami sebutkan di atas, sudah terbantahkan pendapat

yang mensyaratkan tempat penyimpanan dalam pemberlakukan

hukuman potong tangan. Maka dari itu, wajiblah memotong

tangan siapa saja yang mencuri dari masjid; baik yang dicuri itu

berupa pinfu yang terkunci ataupun tidak terkunci, ataupun berupa

tikar, atau berupa ketel, atau berupa sesuahr 5nng diletakkan oleh

pemiliknya di sana dan sang pemilik lupa terhadapnya, -baik

pemiliknya ada di sana atau pun tidak;- yaitu jika sang pencuri itu

mengambilnya secara sembunyi-sembunyi untuk dirinya sendiri,

dan bukan untuk menyimpannSn dan diberikan kepada pemiliknya.

Hal itu berdasarkan alasan yang telah kami kemukakan pada

uraian terdahulu. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-
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2267 - Masalah: Apakah ada hukuman potong tangan

atas orang yang menggali kuburan ataukah tidak?'

Abu Muhammad berkata: Para ulama berbeda

pendapat tentang orang yang membongkar kuburan:

Sekelompok ulama mengatakan: Orang itu wajib dibunuh.

Namun sekelompok ulama lainnya mengatakan: Orang ihr wajib

dipotong tangan dan kakinya. Sementara sekelompok ulama

lainnya lagi mengatakan: Tangannya wajib dipotong'

Di lain pihak, sekelompok ulama lainnya lagi mengatakan,

Ia harus dijatuhi hukuman tabir sebagai pembelajaran atas dirinya'

Hanya saja, tidak ada sesuahr selain itu yang diwajibkan atas

dirinya.

Sedangkan pihak-pihak yang berpendapat, bahwa orang ihr

hams dibunuh, hal tersebut berdasarkan riwayat yang disampaikan

kepada kami dari Hammam; Ibnu Mufanil menceritakan kepada

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

menceritakan kepada kami, Abdurrazaq menceritakan kepada

kami, dari lbnu Juraij, dari Shafwan bin Sulaim, bahwa ada

seorang pria dari kalangan sahabat Rasulullah $ menemukan

seorang pria lainnya mengeluarkan sesuatu dari dalam kuburan,

kemudian sang sahabat itu membunuh pria tersebut- [-alu Umar

pun menggratiskan darahnya (tidak mengenakan hukuman qishash

kepada sang pembunuh).

sedangkan pihak-pihak yang menyatakan wajib memotong

tangan dan kaki sang pelaku; hal tersebut berdasarkan riwayat

El - AlMuhalla



yang disampaikan kepada kami dengan sanad tersebut sampai

kepada Ibnu Juraij, ia berkata: Amr bin Dinar mengatakan

kepadaku, "Abbad bin Abdillah bin Zubair pemah memotong

tangan dan kaki seorang budak yang mengeluarkan sesuafu dari

dalam kubur."

Abu Muhammad berkata: Abbad ini termasuk tabi'in

yang pemah bertemu dengan Aisyah dan mayoritas sahabat.

Benar, kakek Abbad adalah Az-Zubair.

Sedangkan pihak-pihak yang berpendapat, bahwa

tangannya harus dipotong; hal tersebut berdasarkan riwayat yang

disampaikan kepada kami melalui sanad yang telah disebutkan tadi

sampai kepada Abdurrazzaq; dari Ibrahim bin Muhammad bin Abi

Yahya, Abdullah bin Abi Bakar mengabarkan kepadaku, dari

Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, bahwa ia menemukan suahr kaum

yang mengeluarkan sesuafu dari dalam kuburan di Yaman,

kemudian ia pun melaporkan hal tersebut kepada Umar melalui

surat. Lalu Umar pun menulis surat balasan unh.rknya, yang isinya

menSratakan bahwa ia harus memotong tangan mereka.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad

bin Utsman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid

menceritakan kepada kami, Ali bin Abdil Aiu menceritakan

kepada kami, Al Hajjaj bin Minhal menceritakan kepada kami,

Husyaim menceritakan kepada kami, dari Suhail bin Abi Shalih, ia

berkata, "Aku menyaksikan Abdullah bin Zubair memotong tangan

orang yang membongkar kuburan."
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Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada Al
Hajjaj bin Minhal; Hammad bin Salamah menceritakan kepada

kami, dari Al Hajjaj bin Artha'ah, bahwa Asy-Sya'bi, An-Nakha'i,

Masruq bin Al Ajda', Tadzan, Abu Zur'ah bin Amr, dan Amr bin

Hazm mengatakan tentang orang yang menggali kuburan, bahwa

apabila ia mengambil barang-barang dari dalam kuburan tersebut,

maka tangannya wajib dipotong.

Diriwayatkan dari lbrahim An-Nakha'i, ia berkata: "Jika

para penggali kubur ifu mencuri sesuatu yang ukurannya sudah

mewajibkan hukuman potong tangan, maka ia harus dipotong

tangannya."

Diriwayatkan dari Asy-S5ra'bi, bahwa ia pemah ditanya

tentang orang-orang yang menggali kubur, lalu ia menjawab,

"Kami akan memotong tangan orang yang melakukan pencr.rian

pada orang yang telah meninggal di antara kami, sebagaimana

kami akan memotong tangan orang yang melakukan pencurian

pada orang yang masih hidup di antara kami."

Abu Muhammad berkata: Pendapat yang kami

katakan, dan kepada Allah kami memohon taufik,- bahwa semua

atsar ini tidak berarti apapun. Akan tetapi, yang wajib dilakukan

adalah apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya; yaitu kembali

kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul-Nya (Sannah), ketika terjadi

perselisihan. Sebab, Allah @ telah berfirman:
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'Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuafu,

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

(Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan

hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama hagimu) dan lebih

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

Maka dari itulah kami kembali kepada AI Qur'an dan

Sunnah, dan kami dapati bahwa Allah S telah berfirman'

6 qrr; q_ i 1 il;6'i,_6v SrAr;

"Laki-laki Wng mencuri dan perempuan Jnng mena)i,

potonglah tangan (sebagai) pembalasan bagi apa t/ang

mereka kerjakan dan sebagai siksaan dan Allah. dan Allah Maha

Perkasa lagi Maha Bijaksana. "(Qs.Al Maa'idah [5]' 38).

Kami juga dapati Rasulullah g' telah metmjibkan hukuman

potong tangan kepada siapa saja yang melakukan pencurian. Hal

itu disampaikan melalui sabdanya:

lt./

4L+t,4? _J
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"Seandainya Fatimah puti Muhammad mencuri, tenfu

Muhammad memotong tangan putin5n itu."

Kami juga mendapati bahwa pencuri di dalam bahasa Al

Qur'an yang digunakan Allah untuk berdialog dengan kita adalah,

"Orang yang mengambil sesuatu yang tidak Allah perkenankan

untuk mengambilnya, dan ia mengambilnya untuk dimiliki oleh

dirinya sendiri, serta dilakukan dengan sembunyi-sembunyi."

Kami pun dapati para penggali kubur itu karakteristiknya

seperti ini. Dengan demikian, maka dapat dinyatakan secara

shahih, bahwa orang yang menggali kuburan, (lalu mengambil

sesuahl dari dalamnya) adalah seorang pencuri. Dan jika dia adalah

seorang pencuri, maka tangannya pun harus dipotong. Dengan

demikian, memotong tangannya mempakan suatu kewajiban.

Inilah pendapat yang kami katakan.

Sedangkan pihak-pihak yang berpendapat, harus

membunuhnya atau memotong tangan dan kakinya; kami tdak
mengetahui argumentasi mereka. Hanya saja, mereka

menyatakan, bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut

adalah orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya.

Akan tetapi, di dalam permasalahan ini tidak ada dalil yang

menunjukkan, bahwa sang pelaku adalah orang yang memerangi

Allah dan Rasul-Nya, Karena dia tidak menimbulkan teror di

jalanan, sehingga dia pun tidak bisa dinyatakan sebagai orang yang

memerangi Allah dan Rasul-Nya. Dan dalam permasalahan ini

darah kita adalah sesuafu yang diharamkan, maka darah orang

yang menggali kuburan itu juga merupakan darah yang

diharamkan. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-
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2268. Masalah: Hal apakah yang membuat wajibnya

pemberlakuan hukuman potong tangan pada orang yang

mengambilnya?

Abu Muhammad berkata: Para ulama berbeda

pendapat tentang beberapa perkara, dimana sekelompok dari

mereka mengatakan, bahwa tidak ada hukuman potong tangan

pada kasus pencurian perkara-perkara tersebut- Namun

sekelompok ulama lainnya mengatakan, bahwa ada hukuman

potong tangan pada pencurian perkara-perkara tersebut- Di antara

perkara-perkara tersebut adalah kurma, iimar (mayang kurma),

pohon dan hrmbuhan.

Abu Muhammad berkata, Abdullah bin Rabi'

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muawiyah

menceritakan kepada kami, Ahmad bin S5ru'aib menceritakan

kepada kami, Muhammad bin I(halid menceritakan kepada kami,

Ayahku mengabarkan kepadaku, Salamah bin Abdil Malik Al

Ghaushi menceritakan kepada kami, dari Al Hasan bin Shalih bin

Hu!ry, dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Al Qasim bin

Muhammad bin Abi Bakr Ash-Shiddiq, dari Rafi' bin Khudaij, dia

berkata, "Aku mendengar Rasulullah $ bersaMa,

'Tidak ada hukuman potong tangan pada buah-buahan dan

tidak pula pada mapng kurmd ."

i'\) r g'*\
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Dalam masalah ini, banyak sekali atsar yang diriwayatkan

tetapi tidak bisa kami sebutkan, agar pembahasan tidak melebar

kemana-mana. Seandainya beragam atsar ni shahih. maka wajib

unhrk mengambil dan mengamalkannya. Juga tidak boleh

memberlakukan hukuman potong tangan pada pencurian buah-

buahan dan juga bili-bijian; baik yang sudah dipanen maupun yang

belum; baik yang sudah matang atau pun belum, yang sudah ada

di dalam lumbung atau pun belum, lantaran keumuman lafazh

tersebut. Juga karena Allah pun menyebut buah yang sudah kering

sebagai tsamar Suah-buahan). Allah & berfirman,

$*rrJ;)\epe)
"Dan dai buah kurma dan anggar, "(Qs. An-Nahl [L6]: 67)'

Dalam ayat ini, Allah menyebut buah yang dihasilkan

pepohonan, pohon kurma, dan tumbuh-fumbuhan sebagai buah-

buahan. Allah $ berfirman:

*t'; &3 *S,t;l .*'135 -rsii it
oltJ$ frU G# 'ir:6 '"v3t

-(lL 4# u ilL "!;ft 'Ft #Ifr
-org;i';-,i1L

"Dan Dialah yang meniadikan kebun-kebun tnng
berjunjung dan 5nng tidak beriuniung, pohon kurma, bnam-

5$('
1;(t'Ft
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tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaifun dan delima yang

serupa ftentuk dan wamanya) tapi tidak satna (nsanya). Makanlah

dari buahnya bang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan

tunaikanlah haknya pada hari memetik hasihya (dengan

disdekahkan kepada fakir miskin); "(Qs. AI An'aam [6]: 141).

Berdasarkan hal ifu, maka wajib menunaikan haknya pada

waktu memetik hasilnya.. Dan waktu yang dimaksud adalah ketika

buah tersebut sudah kering. Sedangkan batang pepohonan dan

pohon kurma, demikian pula ranting dan dahannya, semua ini

tidak disebut buah-buahan sama sekali; baik dalam pengertian

bahasa maupun syari'at.

Namun para ulama generasi belakangan berbeda pendapat

terkait pencurian atas hal-hal yang disebutkan tadi.

Sufuan Ats-Tsauri mengatakan, bahwa tidak ada hukuman

potong tangan pada makanan yang rusak pada hari yang sama,

seperti bubur, daging, dan sejenisnya. Namun demikian, orang

yang mencuri semua itu dapat dijafuhi hukuman ta'zir. Dan jika

buah yang dicuri masih berada pada pohonnya, maka tangan sang

pencuri tidak dipotong lantaran mencuri buah tersebut- Namun

demikian, sang penanri dapat dikenai hukuman bdr.

Abu Hanifah berkata: Tidak ada hukuman potong tangan

pada kasus pencurian unta, sapi, kambing, kuda, baghal, keledai,

jika semua ihr dicuri dari tempat penggembalaannya. Namun jika

semua itu dicuri dari kandangnya, atau dari rumah tempat

menambatkannya, maka dalam kasus ini ada hukuman potong

tangan. Demikian pula, tidak ada hukuman potong tangan pada

kasr:s pencurian buah-buahan yang masih ranum; baik yang ada di
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rumah maupun yang masih mengganfung di pohonnya; baik yang

berada di dalam tempatnya atau pun yang bukan di dalam

tempatnya. Seperti itu pula pendapat yang dikemukakan terkait

dengan sayur-ma!rur, apapun jenisnya.

Begitu pula pendapat yang berlaku terhadap makanan yang

mudah rusak, seperti daging dan makanan lainnya; baik makanan

ini berada di dalam tempat penyimpanannya ataupun bukan

berada di tempat penyimpanannya.

Begitu pula, tidak ada hukuman potong tangan pada kasus

pencurian garam, bumbu-bumbu dan tanam-tanaman (semacam

rempah-rempah). Namun jika tumbuh-tumbuhan tersebut sudah

kering dan dibawa ke tempat penyimpanannya, atau dibawa ke

rumah, kemudian tumbuh-fumbuhan dicuri, maka wajiblah

menjahrhkan hukuman potong tangan pada kasus pencurian ini,

jika barang yang dicuri mencapai kadar yang diwajibkan untuk

menjahrhkan hukuman potong tangan.

Imam Malik berkata: Semua buah-buahan yang masih ada

di pohonnya, dan tumbuh-tumbuhan yang ada di ladangnya, maka

tidak ada hukuman potong tangan pada kasus pencurian semua

ihr. Demikian pula terhadap pencurian binatang temak yang ada di

tempat penggembalaannya. Namun apabila binatang temak

tersebut sudah dimasukkan ke dalam kandang atau ke dalam

rumah, dan kemudian dicuri, maka dalam kasus ini ada hukuman

potong tangan.

Apabila ttrmbuh-tumbuhan atau sa!,ur-sayuran tersebut

sudah dikumpulkan di tempat penyimpanannya atau di dalam
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rumah, dan kemudian dicuri, maka di dalam kasus ini ada

hukuman potong tangan.

Apabila buah-buahan tersebut dicuri, sementara buah-

buahan tersebut sudah dimasukkan ke dalam tempat

penyimpanannya, maka dalam kasus ini pun ada hukuman potong

tangan.

Demikian pula hukuman potong tangan berlaku pada kasus

pencurian sayur-ma! rr, buah-buahan, daging dan berbagai hal

lainnya, jika semua ihr sudah berada di dalam tempat

penyimpanannya. Inilah pendapat Asy-Syafi'i.

Sementara Abu Tsaur berpendapat, bahwa jika buah-

buahan tersebut masih berada di pohonnya; baik keadaannya

masih ranum atau pun sudah kering, dan anak he'.ryan temak

tersebut juga masih berada di tempakrya, d* semua itu berada di

tempat penyimpannya yang terlindung, dan kemudian semua itu

dicuri, maka dalam kasus ini ada hukuman potong tangan.

Namun Abu Tsaur mengatakan pendapat pada kasus selain

itu seperti pendapat yang dikemukakan oleh Malik dan Asy-Syafi'i.

Malik, Asy-Syafi'i dan Abu Tsaur juga berkata tentang unta

atau hewan funggangan yang dicuri dari ladang, maka dalam kasus

pencr.rian ini ada hukuman potong tangan.

Sementara itu, para ulama madzhab kami mengatakan

adanya hukuman potong tangan pada semua kasus pencurian

yang telah disebutkan; baik semua yang diori ifu berada di dalam

tempat penyimpanannya atau pun bukan berada di tempat
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penyimpanannya, jika sang pencuri mengambilnya dengan cara

sembunyi-sembunyi dan tidak terbuka.

Abu Muhammad berkata: Ketika mereka berbeda

pendapat pada permasalahan yang telah disebutkan tadi, -hal itu

sebagaimana yang telah kami kemukakan di atas,- maka kita wajib

unfuk melakukan pengkajian atas permasalahan tersebut, dan

kami dapati bahwa pendapat Abu Tsaur sungguh sangat tepat,

kecuali pada pensyaratannya terhadap tempat penyimpanan

sesuatu. Karena, sebagaimana yang telah kami jelaskan pada

uraian terdahulu, pensyaratan tempat penyimpanan ini tidak

berarti apapun. Jadi, pendapat Abu Tsaur ini hanya shahih karena

ia sesuai dengan keumuman firman Allah &t

ti5-i1ils6fria63#r,
"Lakilaki yang mencuri dan perempuan yang menatri,

potonglah tangan kduanya. "(Qs.Al Maaidah [5]' 38)-

Selain sesuai dengan firman Allah, pendapat Abu Tsaur

tersebut juga dinyatakan tepat lantaran sesuai dengan kepuhrsan

Rasulullah S unhrk memotong tangan pencuri secara umum'

tanpa adanya pensyaratan tempat penyimpanan.

Namun pendapat Abu Tsaur tersebut berseberangan

dengan hadits-hadits yang telah disebutkan sebelumnya. Sebab,

hadits-hadits tersebut lemah, dan tidak ada huiiah kecuali pada

hadits-hadits yang shahih saia.

t 326 I - At Muhalla



Selanjutrnya, kami mengkaji perkataan Imam Malik dan fuy-
Syafi'i, dan kami dapati bahwa dalil keduanya adalah hadits Amr
bin Syr'aib, hadits hnu Al Musa5ryab, hadits Humaid bin eais,
Abdunahman bin Abdillah dan Abdurrahman bin Abdullah. Tidak
ada hadits lain selain daripada hadih-hadits tersebut. sementara
pada pembahasan terdahulu sudah kami jelaskan, bahwa hadits-

hadits tersebut sangat lemah, dan berargumentasi dengan hadits
yang lemah merupakan perkara yang batil.

Kami juga sudah katakan, bahwa hadits-hadits tersebut

frdak shahih. Seandainya hadits-hadits tersebut memang shahih,

maka tak satu pun dari hadits-hadits tersebut yang menjadi dalil
atas klaim mereka; yaifu yang mensyaratkan adanya tempat
penyimpanan sebagai hal yang dipertimbangkan dalam
pemberlakuan hukuman potong tangan.

Justru yang diwajibkan adalah Udak memberlakukan

hukuman potong tangan pada kasus pencurian buah-buahan atau

mayang kurma, dan memberlakukan hukuman potong tangan
pada pencurian buah-buahan tersebut jika sudah dimasukkan ke
dalam tempat penjemuran; baik buah-buahan tersebut masih

dalam keadaan basah ataupun sudah kering. Seharusnln seperti

itulah hukum yang berlaku andaikan hadits tersebut shahih.

Sedangkan selain dari ketentuan yang kami katakan ini adalah

batil, dan hanya berdasarkan dugaan palsu belaka.

Namun manakala beragam atsartersebut sama sekali tidak
shahih, maka yang rlnjib dilakukan adalah melakukan apa lrang
dikemukakan para ulama madzhab kami; yaitu memberlakukan

hukuman potong tangan pada kasus pencurian buah-buahan dan

AtMuhalla - EI

--



mayang kurma; baik yang masih tergantung di pohonnya atau pun

sudah dipetik; baik yang sudah dimasukkan ke dalam tempat

penyimpanan atau pun belum. Dengan catatan, bahwa sang

pencuri mengambilnya dalam keadaan sembunyi-sembunyi dan

tidak membutuhkan buah-buahan tersebut, dimana ia pun tidak

mempunyai hak atas buah-buahan tersebut. Karena hukuman

potong tangan ihr diberlakukan pada setiap kasus pencurian

makanan; baik yang cepat rusak atau pun yang tidak, jika ia

mengambilnya dengan cara mencuri dan tidak umum diambil,

dirinya tidak membutuhkan makanan tersebut, dan ia pun tidak

memiliki hak yang bisa mendorongnya untuk memiliki makanan

tersebut. Jika itu yang terjadi, maka hukuman potong tangan wajib

dilakukan atasnya.

Demikian pula hukuman potong tangan wajib dilakukan

pada kasus pencurian tanaman, jika ia mengambilnya dari

tempatnya dengan cara mencuri dan sembunyi-sembunyi, bukan

lantaran membutuhkannya dan bukan pula karena memiliki hak

atasnya, sehingga ia berhak unfuk mendapatkan barang yang

dicurinya tersebut.

Sedangkan pencurian terhadap hewan temak; maka seperti

itu pula hukuman potong tangan wajib diberlakukan terhadapnya.

Kecuali jika hewan temak tersebut tersesat, kemudian diambil oleh

seseorang secara terang-terangan, maka orang ini adalah orang

yang baik karena ia dibolehkan untuk mengambilnya dan

mengumumkannya, serta mengembalikan kepada pemiliknya, atau

dia orang yang melakukan kemaksiatan, jika bemiat untuk

memilikinya. Namun demikian, dia bukanlah seorang pencuri

ketika dia tidak boleh mengambilnya. Dalam kasus ini, tidak ada

EI - AtMuhalla



hukuman potong tangan atas dirinya, karena dia bukanlah seorang

pencuri. Hukuman potong tangan itu hanya diberlakukan kepada

seorang pencuri.

l-andasan kami pada pendapat ini adalah firman Allah EI,

t:5_iV;;;6fria6,Fr,
"Laki-laki yang mencuri dan perempuan tnng mencuri,

potonglah tangan kduanya. "(Qs. Al Maaidah [5]' 38).

Selain itu, juga putusan Rasulullah # unfuk memotong

tangan pencuri secara urnum. -Hanya kepada Allah kami

memohon taufik.-

2269. Masalah: Tentang orang yang mencuri unggas.

Abu Muhammad berkata: Para ulama berbeda

pendapat tentang hukuman potong tangan bagi orang yang

mencuri unggas, seperti ayam jantan, angsa, maupun yang

lainnya. Dalam hal ini, sekelompok ulama mengatakan, bahwa

tidak ada hukuman potong tangan pada kasus tersebut. Hal ifu
sebagaimana yang telah diriwayatkan kepada kami oleh

Muhammad bin Sa'id bin Nabat; Abdullah bin Nashr menceritakan

kepada kami, Qasim bin Asbagh menceritakan kepada kami, hnu
Wadhdhah menceritakan kepada kami, Musa bin Mu'awiph
menceritakan kepada kami, Waki' bin Sufyan menceritakan

kepada kami, Sufuan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari
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Jabir bin Yazid Al Ju'fi, dari Abdullah bin Yassar, ia berkata:

"seorang pencuri ayam jantan dihadapkan kepada Umar bin

Abdul Azu,lalu Umar bin Abdul Azu prn bemiat untuk memotong

tangannya. Namun Abu Salamah bin Abdurrahman berkata:

'Dahulu Utsman pemah mengatakan, 'Tidak ada hukuman potong

tangan pada pencurian unggas'. Mendengar keterangan seperti itu.

maka Umar bin Abdul Aziz pun melepaskan sang pencuri itu'."

Hammam menceritakan kepada kami, hnu Mufanij

menceritakan kepada kami, hnu Al A'rabi menceritakan kepada

kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdunazaq

menceritakan kepada kami dari AMullah bin Al Mubarak, dari

Sufyan Ats-Tsauri, dari Jabir Al Ju'ft, dari AMullah bin Yasar, ia

berkata, "Ketika Umar bin AMul Aziz hendak memotong tangan

seorang pencuri ayam; Abu Salamah bin Abdirrahman bin Auf

berkata kepadanya, 'sesungguhnya Utsman bin Affan pemah

berkata, 'Tidak ada hukuman potong tangan pada kasus pencurian

unggas'."

Pendapat ini pula yang dikemukakan oleh Abu Hanifah,

Ahmad bin Hanbal dan para sahabat keduanya, serta Ishaq bin

Rahawaih.

Sementara ihr, sekelompok ulama lainnya mengatakan:

Pada kasus pencurian tersebut ada hukuman potong tangan, jika

pencurian dilakukan dari tempat penyimpanannya. Pendapat ini

merupakan pendapat Malik dan Asy-Syafi'i serta para sahabat

keduanya.

Sementara sekelompok ulama lainnya mengatakan:Ada

hukuman potong tangan di dalam pencurian tersebut bagaimana
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pun keadaannya, jika memang dia benar-benar melakukan

pencurian.

Abu Muhammad berkata: Kami kemudian mengkaji

permasalahan yang mereka perselisihkan tersebut, dan kami

dapati bahwa pihak-pihak yang berpendapat fidak adanya

hukuman potong tangan mengatakan: Pembatalan hukuman

potong tangan tersebut telah diriwayatkan dari Utsman bin Affan,

dan tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat yang

menentangnya. Sebagian dari mereka juga mengklaim, bahwa

sikap yang sama juga diriwayatkan dari Ali, narnun hal ini tidak

pemah diketahui.

Mereka juga mengatakan, bahwa landasan dari sikap

mereka ifu adalah karena perbuatan tersebut merupakan

pencurian terhadap sesuafu yang mubah namun sepele. Oleh

karena itu, apabila sesuahr tersebut dicuri, maka pencurinya tidak

dipotong tangannya. Jika keadaannya seperti ini, maka tangan

sang pencurinya tidak dipotong. Sementara unggas adalah

binatang mubah yang tidak ada nilainya. Ia baru ada nilainya

setelah menjadi sesuafu yang dimiliki seseorang melalui sebuah

pemberitahuan.

Semua ifu merupakan alasan yang mereka kemukakan

unfuk mengaburkan permasalahan ini. Mereka tidak memiliki

alasan lain untuk mengaburkan perrnasalahan ini selain daripada

alasan tersebut. Namun alasan ifu tidak bisa dijadikan hujjah sama

sekali.
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Abu Muhammad berkata: Jika pendapat mereka

tersebut tidak ditopang oleh dalil, dan unggas tersebut mempakan

harta yang diketahui sebagai milik seseorang; seperti ayam,

merpati dan yang lainnya, maka dalam kasus pencuriannya wajib

untuk dilakukan hukuman potong tangan. Hal tersebut

berdasarkan firman Allah &:

4)tr1ils6fr$G3165
"Inki-laki yang mencui dan perempuan Wng mencuri,

potonglah tangan keduanya, "(Qs.Al Maaidah [5]: 38).

Juga berdasarkan perintah Rasulullah 6S yu.,g mewajibkan

hukuman potong tangan kepada siapa saja yang melakukan

pencurian. Di lain sisi, Allah dan Rasul Nya juga tidak

mengecualikan pencurian burung maupun yang lainnya-

Demi Allah, sesungguhnya Allah mengetahui rahasia semua

yang diciptakan-Nya, semua yang ada, dan semua yang baru; baik

gerakan, nafas, maupun perkataan, juga semua hal yang akan

terjadi. Seandainya Allah menghendaki pengecualian hukuman

potong tangan pada kasus penorrian unggas tersebut, niscaya

Allah tidak akan melalaikan hal itu dan pasti akan menjelaskannya-

Dengan demikian, kami berani bersaksi kepada Allah,

bahwa Allah tidak menghendaki gugumya hukuman potong

tangan tersebut dari orang yang mencuri burung atau Llnggas,

justnr Allah tetap memerintahkan unfuk memotong tangannya,

sesuai nash N Qur'an. -Segala puji bagi Allah Tuhan semesta

alam.-
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2270- Masalah: Hev,ran buman.

Abu Muhammad berkata: Masalah hewan buruan ini
terkait erat dengan pembahasan pencurian, karena Abu Hanifah
sama sekali tidak berpendapat adanya hukuman potong tangan

dalam kasus pencurian hewan buruan yang sudah dimiliki, dan ia
juga tidak berpendapat adanya hukuman potong tangan atas

seseorang yang mencrrri unta yang telah dimiliki dari kandangnya.

Demikian pula atas orang yang mencuri sapi, anak rusa, kijang,

keledai liar, kelinci, atau hev,an buruan lainnya.

Sementara Imam Malik dan Asy-Syafi'i serta para ulama

madzhab keduanya berpendapat adanya hukuman potong tangan
pada semua kasus pencurian tersebut, sebagaimana perbedaan

pendapat dari mereka yang telah kami kemukakan di atas, terkait

dengan dijadikannya tempat penyimpanan atau kandang sebagai

hal yang dipertimbangkan dalam pemberlakukan hukuman potong

tangan.

Abu Muhammad berkata: Dalam permasalahan ini,

kami tdak sarna sekali, bahwa para penganut

madzhab Hanafi memiliki hujjah dalam permasalahan ini. Bahkan

pendapat yang mereka katakan pun tidak pemah dikemukakan

oleh seseorang sebelum Syaikh mereka. Justm pendapat yang

dikatakan oleh sang Syai},h dan mereka itu bersebrangan dengan

ima', sekaligus bertentangan dengan Al Qur'an.
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Meskipun kami tidak mengetahui sama sekali, bahwa

mereka mempunyai dalil dalam permasalahan ini, namun mereka

mengklaim bahwa mereka menganalogikan hewan buruan ini

kepada burung atau jenis unggas.

Jika mereka mengatakan: Hewan buman ini identik dengan

burung atau unggas, yakni sama-sama merupakan hewan liar yang

hukum asalnya adalah mubah.

Maka dikatakan kepada merekar Jika demikian, maka

berdasarkan qiyas kalian ini, seharusnya kalian juga

menggugurkan hukuman potong tangan atas orang yang mencuri

yaqut, emas, perak, tembaga, besi, timah dan air raksa. Karena

semua ini pun merupakan barang-barang yang hukum asalnya

mubah untuk diambil ketika tidak ada yang memilikinya,

sebagaimana halnya binatang buruan, tanpa ada perbedaan sedikit

pun-

Keidentikan semua barang-barang tersebut dengan burung

lebih umum daripada keidentikan (hewan buruan dengan burung)

seperti yang kalian katakan, dan alasannya pun lebih umum

daripada alasan yang kalian katakan.

Di sisi lain, mereka telah melanggar qiyas ini, karena

mereka tidak meng-gryaskan orang yang membunuh ayam

peliharaan pada orang yang membunuh hewan buruan saat

sedang berihram. Mereka juga tidak menganalogikan hewan

buruan berkaki empat pada hewan temak dan kuda -menumt

pihak-pihak yang membolehkannya.-

Semua ini berdasarkan pada nash dan ima' secara

meyakinkan. Dengan demikian, dapat din5ntakan secara shahih,
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bahwa hukuman potong tangan wajib dilakukan kepada orang

yang mencuri hewan buruan yang sudah dimiliki, sebagaimana

wajib dilakukan kepada pencuri semua harta benda lainnya. -
Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

227L- Masalah: Tentang seseorang yang mencuri

khamer milik seorang kafir dzimmi atau muslim, atau mencuri

babi, atau mencuri bangkai.

Abu Muhammad berkata: Hammam menceritakan

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

kepada kami, Abdurrazaq menceritakan kepada kami dari hnu
Juraij, dari Atha', ia berkata, "Siapa saja yang mencuri khamer

dari kalangan ahlul kitab."

Atha' melanjutkan, "Mereka mengemukakan pengakuan

terkait khamer dan babi, bahwa ada seseorang muslim yang

mencurinya dari ahlul kitab, maka si muslim tersebut harus

dipotong tangannya. Karena semua itu dihalalkan bag Ahlul Kitab

di dalam agama mereka. Namun jika seseorang mencuri semua ifu

dari kalangan muslim, maka tidak ada hukuman potong tangan

atas si pencuri."

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada

Abdurrazaq; dari Ma'mar, dari hnu Abi Najih, dari Atha', ia

berkata, "Siapa saja 3nng menctrri l<hamer dari kalangan Ahlul
Ktab, maka ia harus dipotong tangannya."

AlMuhalla - [-F|



Namun sekelompok ulama mengatakan: Tidak ada

hukuman potong tangan atas sang pencuri dalam kasus tersebut.

Akan tetapi, dia harus dikenai denda dengan membayar sesuafu

yang sama dengan barang yang dicurinya. Pendapat ini

merupakan pendapat Syuraih, Sufuan Ats-Tsauri, Malik, Abu

Hanifah, dan para sahabat mereka.

Sekelompok ulama lainnya mengatakan' Tidak ada

hukuman potong tangan dalam kasus tersebut, juga tidak ada

denda. Pendapat ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i, Ahmad dan

para sahabat keduanya. Pendapat ini juga dikemukakan oleh para

ulama madzhab kami.

Abu Muhammad berkata: Kami kemudian mengkaji

permasalahan tersebut dan mendapati bahwa pihak-pihak yang

ma*ajibkan adanya denda atas khamerdan babi yang dicuri, juga

adanya pengguguran hukuman potong tangan terhadap sang

pencuri," merupakan pihak yang sangat keliru-

Karena kharner dan babi itu tdak luput dari dua kondisi;

apakah ia termasuk harta seorang dzimmiyang memiliki nilai, atau

bukan termasuk harta mereka. Tidak mungkin ada varian yang

ketiga.

Jika memarrg khamer dan babi ifu harta seorang dzimmi

yang memiliki nilai, maka ketika harta itu dicuri, berarti hukumnya

wajib ada hukuman potong tangan. Hal ini sesuai dengan kaidah

mereka. Dengan syarat, bahwa khamer dan babi yang dicwi itu

(nominalnya) telah sampai pada batas yang diwajibkan untuk

memberlakukan hukuman potong tangan.
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Namun jrL<a khamer dan babi tersebut tidak memiliki nilai
sama sekali, dan bukanlah harta milik orang dzimmi,lalu dengan
alasan apa mereka mewajibkan adanya denda terhadap sesuafu

yang tidak memiliki nilai dan bukan pula harta? Bukankah ini
merupakan putusan yang batil dan penetapan denda secara tidak
benar? Apalagi mereka mengatakan, bahwa jika seorang muslim

mencuri khamq milik seorang muslim, atau mencuri babi milik
seorang muslim, maka tidak ada hukuman potong tangan dan
tidak pula denda. Karena keduanya bukanlah harta dan bukan pula
sesuahr yang memiliki nilai.

Namun yang mengherankan adalah sikap mereka itu.

Bagaimana mungkin mereka menetapkan adanya denda atas

khamer dan babi yang dicuri itu, padahal tidak ada celah untuk
menetapkan keputusan tersebut dalam kasus pencurian khamer
dan babi tersebut. Karena menurut mereka sesuahr yang ditakar
atau diUmbang itu, maka dendanya adalah hal yang serupa

dengannya. Itulah menurut pendapat mereka.

Selanjutrya, kami mengkaji pendapat pihak-pihak

men5ntakan adanya hukuman potong tangan dalam

pencurian tersebut sekaligus denda. Juga pendapat pihak-pihak

yang menyatakan tidak adanya hukuman potong dan tidak ada

pula denda.

Kami kemudian mengkaji pihak-pihak yang menilai adanya

denda dan hukuman potong tangan dalam kasus pencurian

tersebut. Namun kami tidak dapati mereka memiliki hujjah sarna

sekali. Hanya saja, mereka mengatakan: I{hamer dan babi itu

yang

kasus
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rnerupakan harta mereka, dan bagi mereka khamer dan babi ifu

rnerniliki nilai.

Kami katakan kepada mereka: Jika memang demikian

argumentasi kalian, maka beritahukanlah kepada kami apakah

karena hak dari Allah mereka memiliki, menguasai dan meminum

khamer tersebut, atau karena kebatilan semata? Tidak ada

rnungkin varian yang ketiga.

Jika mereka mengatakan: Itu terjadi karena hak dan

perintah dari Allah, maka berarti pihak-pihak yang menilai adanya

denda dan hukuman potong tangan dalam kasus pencurian

tersebut telah kafir, tanpa ada perbedaan pendapat sedikit pun.

Namun mereka tidak berpendapat seperti ini. Selain itu, mereka

juga harus mengatakan, bahwa agama Yahudi dan Nasrani itu

rnerupakan agama yang benar. Tenhrnya hal ini tidak mungkin

dikatakan oleh seorang muslim. Sebab Allah @ berfirman,

a.-)sii;'l'$eO-liiy

"sesungguhn5n agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah

Islam. "(Qs.Aali Imraan [3]: 19).

Allah & irgu berfirman'

a 'firr'J:3, 
"v6 &t, ;b'd5 63

t-#a t-;.91
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*Barangsiapa menari agama selain agama klam, maka

sekali-kali tidaklah al<an diterima (agama itu) dain5n, dan dia di
akhirat termasuk orang-onng yang rugi. " (Qs. Aali Imraan [3], 85).

Apu yang kami katakan tersebut merupakan sebuah

kebenaran, dan benar pula bahwa Allah telah mengharamkan

khamer atas setiap muslim dan kafir; telah mengharamkan jual-beli

khamerbagi si muslim dan kafir; serta mengharamkan memilikinya

atas seorang muslim dan juga seorang kafir melalui firman-Nya

yang memerintahkan Rasulullah untuk mengatakan:

,sitit4
b
,)zt)

4:'17-

;:1y;'1 3;3
'; $y- ny

eLj$itii-v_
-SU.iGeeal3f t

;'\ -,i --Eiti i:*t 'Ai 
^{', ^\ 

i;46

5)U3?LXi#(r-si\g
"Katakanlah: 'Hai manusia, aku adalah

ufusan Alkh kepadamu semua, yaifu Allah tnng mempunSni

kerajaan langit dan bumi; fidak ada Tuhan &ang berhak disembah)

selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan, maka beimanlah

kanu kepada Allah dan Rasul-Nya, nabi Snng ummi yang beiman

kepada Allah dan kepada lalimat-kalimat-Nya (kitab-htab-Nln),

dan ikutilah Dia, supaSn kamu mendapat pefunjuk. "'(Qs. Al A'raf

[7]: 158)

Juga berdasarkan saMa Rasulullah $:
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" Setiap yang memabukkan itu haram."

Lebih dari itu, bahwa sesuatu yang haram diminum itu pasti

haram dijual. Maka dapat dipastikan bahwa khamer itu bukanlah

harta milik seseorang, dan bukan pula sesuatu yang memiliki nilai.

Demikian pula dengan babi, karena adanya pengharaman terkait

dengannya secara umum.

Jika Rasulullah S telah mengharamkan memilikinya secara

umum, maka orang yang mencurinya tidak sedang mencuri

sesuatu milik seseorang, dan tidak pula mencuri sesuafu yang

memiliki nilai. Bahkan ia juga tidak mencuri sesuatu yang halal

untuk dipertahankan secara umum. Oleh karena itu, tidak ada

sangsi apapun terhadapnya. Justru yang wajib dilakukan adalah

menumpahkan khamertersebut, dan tindakan ini harus dilakukan

oleh muslim maupun kafir. Demikian pula terkait dengan babi

yang juga hams dibunuh. -Hanya kepada Allah kami memohon

taufik.-

Abu Muhammad berkata: Terkait orang yang mencuri

bangkai, maka hukumnya wajib menjatuhkan hukuman potong

tangan terhadapnya. Karena, kulit bangkai ifu tetap merupakan

milik pemilik binatang yang sudah menjadi bangkai tersebut.

Sebab, sang pemilik bisa menyamak kulit itur, sehingga ia bisa

memanfaatkan dan menjualnya.
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Jika ada yang mengatakan: Memang apa bedanya antara

babi dan bangkai? Kalian mauajibkan hukuman potong tangan

pada kasus pencurian bangkai karena alasan kulitrya, namun

kalian tidak mavajibkan hukuman potong tangan pada kasus

penorian babi? Mengapa kalian fidak malajibkan hukuman
potong tangan pada kasus penctrian babi ini karena alasan

kulitrya? Sebab, kulit babi itu sama dengan kulit bangkai lainnSa

dalam hal dapat dimanfaatkan dan dijual setelah disamak."

Jika ada yang mengatakan demikian, maka jawaban kami

terhadap adalah: Pe6edaan antara babi dan bangkai itu sudah

sangat jelas. -Segala puji bagi Allah.- Yaitu bahwa binatang yang

menjadi bangkai ifu semasa hidupnya merupakan milik pemiliknya

secara ufuh. Setelah binatang tersebut mati, baru gugurlah

kepemilikannya atas daEng, lemak, darah, usus, kotoran, otak dan

organ lainnya dari binatang yang mati ihr. Sebab, semua ifu
merupakan perkara SEng diharamkan se@ra mutlak.

Dalam hal ini, kepemilikannya hanya ada atas sesuafu 5nng
Allah perkenankan untuk memanfaatkannya; gnitu kulit, rambut,

bulu dan hrlangnya. Jadi, semua hal tersebut tidak keluar dari

kepemilikiannya, kectrali dengan izin dari-Nya kepada seseorang

secara tertenfu, atau bagi seseorang 5rang akan mengambiln5n.

Hilangnya kepemilikannya atas hal yang dipertolehkan dari

bangkai tersebut dapat diketahui ketika sang pemilik membuang

bangkai tersebut se@ra ufuh, dan ia pun membebaskan diri dari

bangkai tersebut.

Jadi, selama bangkai tersebut belum dibuangnya, berarti

dialah pernilik atas bangkai tersebut. Oleh karena itu, jika ada
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seseorang mencuri bangkai tersebut, berarti dia telah mencuri

sesuahr yang masih dimiliki secara sah dan mengambil harta milik

seorang muslim ataupun dzimmi, sehingga dia wajib dipotong

tangannya.

sedangkan babi; ketika masih hidup pun babi bukanlah

hewan yang dapat dimiliki secara halal oleh seseorang. Karena ia

merupakan binatang yang najis dan diharamkan secara umum.

Jadi, siapa saja yang mencurinya; baik ketika masih hidup ataupun

setelah mati, berarti dia telah mencuri sesuatu yang tidak dimiliki

dan tidak halal dikuasai seseofilg, sehingga kulit babi tersebut

menjadi milik orang lpng lebih awal memanfaatkannya dengan

mengambil dan menyamaknYa.

Jika kulit babi tersebut sudah disamak, berarti ketika ihrlah

kulit tersebut menjadi milik orang yang menyamaknya. Jika kulit

yang sudah disamak ini dicuri oleh orang lain, berarti orang lain

tersebut wajib unhrk dijatuhi hukuman potong tangan'

Hukuman potong tangan juga wajib diberlakukan terhadap

orang yang mencuri fulang gajah, sebagaimana yang telah kami

sebutkan tadi. Demikian pula dengan semua bangkai lainnya.

Karena Rasulullah $ menyebutkan bahwa yang diharamkan

adalah memakan dagingnya, kecuali hrlang dan bulu babi. Apapun

yang bersumber dari hal itu merupakan perkara yang diharamkan

secara umum, sehingga tidak halal bagi seorang pun unfuk

memilikinya, walau sedikit pun. Kecuali kulifrya setelah disamak.

Hal itu berdasarkan saMa Rasulullah'$,

'fr'^- € 7G\6t
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" Kulit apapun tnng telah disamak, berarti kulit tersebut

telah suci."

-Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

2272. Masalah: Tentang orang yang mencuri orang

merdeka yang masih kecil atau sudah deluasa.

Abu Muhammad berkata: Tidak ada perbedaan

pendapat, bahwa orang yang mencrri hamba sahaya yang masih

kecil dan belum paham ifu harus dipotong tangannya. Namun para

ulama berbeda pendapat tentang orang yang mencuri hamba

sahaya yang sudah der,rrasa dan dapat bicara, dan orang yang

mencuri orang merdeka yang masih kecil atau sudah dewasa.

Sedangkan orang yang mencuri hamba sahaya yang masih

kecil dan belum mengerti, sama saja ia mencuri harta benda,

sehingga ia pun hanrs dipotong tangannya.

Sedangkan orang yang mencuri hamba sahaya yang tidak

mengerti; terkait sang pencuri ini ada sejumlah pihak yang

menggugurkan hukuman potong tangan atas dirinya, karena

seandainya hamba sahaya ini tidak menuruti si pencuri, niscaya si

penori Udak akan mampu mencuri hamba sahaya yang sudah

dewasa ini.

Abu Muhammad berkata: Namun pelepasan hukuman

potong tangan pada kasus pencurian hamba sahaya yang sudah
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deunsa ini udak boleh bersifat mutlah karena mungkin saia sang

penori menorrinya ketika ia sedang tidw, mabuk atau pingsan;

baik dengan rnensuasaintn ahu mengintimidasinya dengan

pernbunuhan, sehingga si harnba sahaya tersebut tidak dapat

mernbela diri atau menrinta pertolongan kepada orang lain. Jika

lrang taiadi seperti ihr, maka ihr mempakan pencurian yang

. Dan apabila lnng demikian ifu menrpaltan

pencurian 1nng sesungguhnya, berard sang pencwi harus dipotong

tangannp, sesuai dengan ketenfuan nash N Qur'an.

Hamrnarn menceritakan kepada kami, hnu Mufanii

menceritakan kepada kami, hnu Al A'rabi menceritakan kepada

kami, A&Dabari menceritakan kepada kami, AMurrazzaq

menceritakan kepada kami, dari hnu Juraij, ia berkata, "Aku

diberitahu bahura Umar pernah memotong tangan seorang pria

terkait kasus pencurian seorcrng budak laki-laki yang

dilakukanqra."

Diriuayatkan dengan sanad lnng sama sampai kepada

AMurrazzaq, dari futan Ats-Tsauri, dad Isma'il, dari Al Hasan Al

Bashri, dia berkata, 'Siapa saja yang mencrri anak kecil png
merdeka, abu hanrba sahayra, maka dia harus dipotong

tangannya."

hrahim An-Nakha'i berkata, "Dijafuhkannya hukuman iad
atas orang deunsa (terhadap anak kecil), tetapi tidak atas anak

kecil (terhadap anak kecil), termasuk sesuatu." Maksudnya, ortng

darrasa dipotong tangannya dalam kas'tls penctuian terhadap anak

kecil.
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Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada

Abdurrazzaq dari Ma'mar, dia berkata, "Aku bertanya kepada Az-

Zvhri tentang seseorang yang mencuri seorang budak non Arab

yang tidak mengerti. Az-Zuhn kemudian menjawab, "Sang pencuri

harus dipotong tangannya. "

Pendapat yang menyatakan adanya hukuman potong

tangan pada kasus pencurian hamba sahaya yang masih kecil

dikemukakan oleh Abu Hanifah, Muhammad bin Al Hasan, Malik,

Asy-Syafi'i, Ahmad dan para sahabat mereka, juga Ishaq, para

ulama madzhab kami, dan sufuan Ats-Tsauri.

Dituturkan dari Abu Yusuf, bahwa ia menganggap baik

pemberlakuan hukuman potong tangan terhadap sang pencuri

tersebut.

Sedangkan pencurian terhadap orang merdeka; maka

Hammam bin Ahmad meriwayatkan kepada kami, dia berkata:

hnu Mufanij menceritakan kepada kami, hnu Al A'rabi

menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami,

Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dari hnu Juraij, dia

berkata, "Aku diberitahu bahwa Ali pemah memotong tangan para

penjual orang merdeka. Ali berkata, 'Orang merdeka tidak boleh

menjadi hamba sahaya'. "

Namun Ibnu Abbas mengatakan, bahwa tidak ada hukuman

potong tangan atas dirinya, namun ia berhak mendapat hukuman

yang identik dengan potong tangan, yaitu dipenjara.

Sementara itu Abu Hanifah, Sufuan, Ahmad dan Abu Tsaur

mengatakan, bahwa tidak ada hukuman potong tangan atas orang

AlMuhaIIa - EI



yang mencuri orang merdeka; baik yang masih kecil atau sudah

dev.rasa.

Berbeda dengan Imam Malik dan Ishaq bin Rahawaih yang

mengatakan ada hukuman potong tangan atas orang yang

mencuri orang merdeka yang masih kecil. Pendapat seperti ini

dinukil pula dari Hasan Al Bashri dan Asy-Sya'bi.

Abu Muhammad berkata: Terkait permasalahan ini ada

sebuah atsar yang sebenamya tidak mesti kami sebutkan, karena

para penganut madzhab Hanafi menerima atsar yang

kedudukannya kurang daripada atsarini, jika atsartersebut sejalan

dengan pemikiran mereka. Atsar yang dimaksud adalah

sebagaimana yang disampaikan kepada kami oleh Al Qadhi

Abdulllah bin AMirrahman bin Jahaf Al Mu'afiri di Valencia;

Muhammad menceritakan kepada kami, Ibrahim di Thalifilah

menceritakan kepada kami, Bakr bin Al Ala Al Qusyairi di Mesir

menceritakan kepada kami, Takat'lya bin Yahya As-Saji Al Bashri

menceritakan kepada kami, Al Qasim bin Ishaq Al Anshari

menceritakan kepada kami, Ayahku menceritakan kepada kami,

Abdullah bin Muhammad bin Yahya bin Urwah bin Az-Zubair

menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya,

dari Aisyah, bahwa ada seorang pria yang mencuri anak kecil

dihadapkan kepada Rasulullah $, lalu beliau memerintahkan

unfuk memotong tangan pria tersebut, lalu tangan pria itu pun

dipotong.

@l - AlMuhatta



Abu Muhammad berkata: Dalam hadits tersebut tidak

ada pengkhususan orang merdeka dari hamba sahaya. -Hanya
kepada Allah kami memohon taufik.-

2273. Masalah: Orang yang mencuri mushaf.

Abu Muhammad berkata: Abu Hanifah dan para

sahabatnya berpendapat, bahwa tidak ada hukuman potong

tangan atas orang yang mencuri mushaf; baik mushaf tersebut

dihiasi dengan perak seberat dua ratus dirham atau lebih, atau juga

kurang dari itu, ataupun tidak dihiasi dengan perak.

Sementara Imam Malik, Asy-Syafi'i dan para ulama

madzhab kami mengatakan, bahwa orang yang mencuri mushaf

itu wajib untuk dipotong tangannya.

Abu Muhammad berkata: Pihak-pihak yang menilai

f,dak adanya hukuman potong tangan terhadap orang yang

mencuri mushaf bemrgumentasi dengan menyatakan, bahwa sang

pencuri mushaf itu memiliki hak unhrk belajar dan mempelajari Al

Qur'an. Oleh karena ifu, sang pemilik mushaf tidak berhak

melarang orang-orang yang membutuhkan mushafnya.

Ketika sang pencuri tersebut memiliki hak untuk belajar dan

mempelajari mushaf Al Qur'an, maka sarna saja ia dengan orang

yang mencuri dari Baitul Maal, (sehingga tidak ada hukuman

potong tangan atas dirin5a).
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Pihak-pihak yang meniadakan hukuman potong tangan

atas pencuri mushaf juga mengatakan, bahwa perak tersebut

terikutkan pada mushaf itu, karena perak tersebut termasuk ke

dalam bagian mushaf, ketika mushhaf ini dijual. Sebagaimana

halnya perak tersebut termasuk ke dalam bagian kulit. ketika kulit

ini dijual. Atau termasuk ke dalam bagian rebana, ketika rebana ini

dijual.

Pemyataan ini sungguh merupakan pemyataan yang sangat

rusak dan batil.

Alasannya, karena argumentasi mereka yang menyatakan,

bahwa sang penqrri memiliki hak untuk belajar dan mempelajari

mushaf Al Qur'an, sebenamya ini mempakan perkataan yang

dusta. Karena hak untuk belajar dan mempelajari Al Qur'an itu

bisa dilakukan dengan menerima dan mempelajari bacaan Al

Qur'an saja, dan bukan dengan memiliki mushaf orang lain-

Karena hal ini tidak diwajibkan oleh Al Qur'an, Sunnah maupun

ima'.

Yang diwajibkan adalah orang-orang saling belajar dan

mempelajari Al Qur'an; baik dengan menghafalkan ataupun

membacanya. Karena seperti itulah yang dipraktekkan oleh para

sahabat pada masa Rasulullah #i, tanpa ada silang pendapat dari

seorang pun. Sebab pada waktu itu tidak ada mushaf. Mereka

menerima bacaan Al Qur'an ifu dari sebagian mereka lainnya,

kemudian mereka menyampaikannlra kepada orang lain. Ketika

itu, siapa saja dari mereka ada yang ingin mengikat hafalannya

terhadap Al Qur'an, maka ia menuliskannya di kulit, pelepah

kurma, bahr, ataupun hrlang bahu binatang yang sudah mati-
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Dengan demikian, maka terbantahkanlah pemyataan

mereka yang menyebutkan, bahwa sang pencuri memiliki hak

terhadap mushaf tersebut. Dan dapat dinyatakan secara sah

bahwa pemilik mushaf berhak untuk mempertahankan mushafnya

dari orang lain, karena tidak ada alasan yang mendesak seseorang

untuk mendapatkan mushafnya itu.

Abu Muhammad berkata: Dengan demikian dapat

dinyatakan secara shahih, bahwa hukuman potong tangan

diwajibkan kepada orang yang mencuri mushaf; baik mushaf

tersebut memiliki hiasan atau pun tidak memilikinya. Hal tersebut

berdasarkan firman Allah &:

t:Li1#56fri65,;ar,
. "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri,

potonglah tangan "(Qs. AI Maa'idah [5], 38).

Abu Muhammad berkata: Jika mereka berpendapat

tidak wajib menjafuhkan hukuman potong tangan kepada orang

yang mencuri mushaf, maka seharusnya mereka juga berpendapat

demikian terhadap orang yang mencuri kitab-kitab ilmu. Namun ini

keliru, justm yang terjadi adalah mereka memberlakukan hukuman

potong tangan atas semua kasus pencurian tersebut. -Hanya
kepada Allah kami memohon taufik.-
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2274. Masalah: Beberapa pencuri yang membuat para

ulama berbeda pendapat tentang kewajiban menjahrhkan hukuman

hadkepada mereka.

Abu Muhammad berkata: Abu Hanifah dan para

sahabatnya berpendapat: Tidak ada hukuman potong tangan

kepada orang yang mencuri salib atau pun pafung, meskipun salib

dan pafung tersebut terbuat dari perak atau emas-

Namun Abu Hanifah dan para sahabatnya mengatakan,

bahwa jika ia mencuri uang dirham yang terdapat gambar berhala

ataupun salib padanya, maka sang pencuri wajib unfuk dipotong

tangannya. Alasannya, karena salib dan berhala pada kasus yang

pertama ifu disembah, sedangkan gambar salib dan berhala yang

ada pada uang dirham itu udak disembah.

Abu Muhammad berkata: ini merupakan pendapat

yang keliru dan kontradiktif, serta merupakan argumentasi yang

tidak benar.

Mengenai kekeliruan mereka itu, wujudnya adalah karena

pendapat mereka itu menggugurkan pemberlakuan hukuman .6ad

yang Allah wajibkan kepada seorang pencuri; yaitu berupa

hukuman potong tangan. Sebab, yang wajib dilatuhkan kepada

sang penctri salib adalah hukuman potong tangan. Alasannya,

karena ia sudah mencuri permata yang Udak halal unfuk

diambilnya.
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Yang seharusnya dilakukan terhadap salib tersebut adalah

mematahkan atau merusaknya. Sedangkan memiliki permatanya,

ifu merupakan pencurian yang sesungguhnya. Tidak ada beda

antara pencurian tersebut dengan pencurian terhadap barang atau

bejana yang terbuat dari emas atau perak. Padahal sudah ada

larangan otentik atas pencurian bejana perak dan emas,

sebagaimana ada larangan otentik terhadap penanrian salib dan

berhala. Tidak ada beda sama sekali. Dan hukuman potong tangan

wajib dilakukan pada semua kasus pencurian tersebut. Karena

sang pencuri tidak mencuri gambar yang ada pada uang dirham

tersebut, juga tidak mencuri bentuk bejana tersebut. Akan tetapi, ia

mencuri sesuatu yang halal dimiliki.

Mengenai hal yang wajib dilakukan terhadap bejana perak

dan emas tersebut, demikian pula salib dan pafung yang terbuat

dari emas dan perak ifu, maka cukuplah dengan menghancur-

kannya.

Jika salib atau patung ifu terbuat dari batu yang sama sekali

tidak ada nilainya setelah dipatahkan, maka tidak ada hukuman

potong tangan sama sekali dalam kasus pencurian salib ini. Hal

tersebut berdasarkan alasan yang telah kami sebutkan sebelumnya;

yaitu perkataan Aisyahr "Sesungguhnya tangan pencuri tdak
pemah dipotong pada masa Rasulullah S lantaran mencuri

sesuahr yang sepele."

Kami akan membahas permasalahan ini secara panjang

lebar pada pembahasan tentang kadar sesuatu yang dapat

menimbulkan hukuman potong tangan apabila mencurinya.
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Mengenai kontradiksi sikap mereka, hal tersebut sangat

jelas terlihat. Karena tidak ada bedanya antara gambar yang satu

dengan gambar lainnya, tanpa adanya alasan. Keduanya

diharamkan membuat gambar kedua ifu, dan diancam dengan

siksaan yang keras pada Hari Kiamat kelak.

Sedangkan rusaknya argumentasi mereka yang

menyatakan, bahwa salib itu disembah, sedangkan gambar yang

ada pada uang dirham itu tidak disembah; perlu diketahui bahwa

orang-orang lndia juga menyembah dan mengagungkan sapi,

sebagaimana halnya orang-orang Nashrani menyembah dan

mengagungkan salib, tanpa ada perbedaan sedikit pun. Jika

berdasarkan kepada pendapat mereka, maka tidak ada hukuman

potong tangan atas orang yang mencuri sapi.

Jika mereka mengatakan: "Kita tidak menyembah sapi,"

maka kami katakan: "Kita juga tidak menyembah dan

mengagungkan salib." -Segala puji bagi Allah Tuhan semesta

alam.-

Hal gnng sangat mengherankan adalah sikap Abu Hanifah

yang menggugurkan hukuman potong tangan atas orang yang

mencuri salib. Di sisi lain, dia juga meng-qishash seorang muslim

yang membunuh penyembah salib. Terkait sikap mereka ini, jika

menurut mereka penyembah salib itu memiliki keharaman yang

bisa membuat halal darah seorang muslim, maka sejatinya harta

seorang penyembah salib juga memiliki keharaman yang bisa

menghalalkan dijatuhkannya hukuman potong tangan kepada

seorang muslim. Dan dalam hal ini, salib merupakan salah satu

harta penyembah salib. lni karena ada larangan yang
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menyebutkan: "Jangan sampai seorang mukmin dibunuh karena

(ia membunuh) seorang kafir," yang bersumber dari Rasulullah $.
Benar, larangan ihr juga bersumber dari Allah, sebagaimana yang

terteradi dalam Al Qur'an. Karena Allah & telah berfirman:

@U-$rt'e'u-ti{Jyur'S:+-J;
"Dan Allah sekali-kali tidak akan membei jalan kepada

orang-orang kafir unfuk memusnahkan orang-orang yang

beiman. "(Qs. An-Msaa' [4]: 141).

Allah & jrgu berfirman:

{t,;K'$$e;;
"Maka apakah patut kami menjadilan orang-omng Islam

ifu sama dengan orang-orzrng yang berdosa (onng kafir)?" (Qs. Al

Qalam [68]: 35).

Sementara, Udak pemah ada larangan memotong tangan

seorang muslim yang mencuri harta orang l<afir dzimmi- Justru

Allah memerintahkan unfuk memotong tangannya berdasarkan

keumuman firman Allah &:

4-$1il;6'ir.66,rtati
"I-aki-laki yang mencuri dan perempuan tang mena)ri,

tangan "(Qs. Al Maa'idah [5]: 38).

Dan Allah sudah mengetahui, bahwa seorang pencuri ifu

akan melakukan pencurian dari seorang muslim dan kafir dzimmi.
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Oleh karena ifu, kami bersumpah dengan nama Allah, bahwa jika

Allah hendak mengecualikan orang yang mencuri harta kafir
dzimmi, tenhr Allah tidak akan mendiamkan dan melalaikannya,

tetapi akan menjelaskannya kepada kita, sebagaimana Allah
menjelaskan kepada kita, bahwa tidak boleh membunuh seorang

mukmin karena seorang kafir. -Hanya kepada Allah kami

memohon taufik.-

2275. Masalah: Menghadirkan hasil curian

Abu Muhammad berkata: Para penganut madzhab

Maliki menyatakan, bahwa siapa saja yang mengaku telah mencuri

uang dirham; sedikit atau pun banyak, atau mengaku telah

mencuri yang lainnya, maka hukuman potong tangan tidak serta

merta wajib dijafuhkan hanya lantaran adanya pengakuan tersebut,

sampai orang yang mengakui hal ifu mendatangkan sesuafu yang

dia akui telah dia curi (hasil curiannya).

Abu Muhammad berkata: Pendapat yang mewajibkan

dihadirkannya hasil curian ini pun merupakan pendapat yang

keliru. Karena pendapat ini menolak perintah Allah; yaitu

memotong tangan pencuri. Dalam hal ini, Allah tdak
mensyaratkan dihadirkannya hasil c-urian, dan Allah tidak lupa atas

hal ifu, sebagaimana firman-Nya:

t5,8;i{r'
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"Dan tidaHah Tuhanmu lupa."(Qs. Maryam l79l:64)

Justru yang diwajibkan terkait dengan pengakuan pencurian

tersebut adalah memotong tangan si penorri, kemudian

menghadirkan hasil curiannyra untuk dikembalikan kepada pemilik

aslinSa, jika diketahui pemilik aslinya, atau digunakan untuk

kemaslahatan kaum muslimin, jika pemilik aslinya tidak diketahui.

Jika hasil curian tersebut tidak dapat dihadirkan, maka sang

penori didenda dengan barang yang sama, sebagaimana

penjelasan yang akan kami sampaikan setelah ini, insya Allah.

Abu Muhammad berkata: Kami sama sekali tdak

mengetahui argumentasi yang dimiliki oleh pihak-pihak yang

berseberangan dengan pendapat tersebut, (yaitu pihak-pihak yang

manrajibkan untuk mendatangkan barang bukti hasil curian). Jika

mereka berargumentasi dengan riwayat yang disampaikan oleh

Abdullah bin Rabi' kepada kami; hnu Mufanij menceritakan

kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami,

hnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Sahnun menceritakan

kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi

Dzi'b, dari hnu Syihab, bahwa Thariq diangkat oleh Tsa'labah

AsySyabi sebagai gubemur Madinah untuk menggantikannya.

Lalu, seseorang yang dituduh mencuri dihadapkan kepada Thariq,

dan Thariq pun mendera orang ini. Thariq tems mendera orang

ini, hingga ia mengaku telah mencuri. Setelah ifu, Thariq mengirim

ufusan kepada hnu Umar unhrk meminta fatwanya terkait

permasalahan tersebut. Maka hnu Umar pun berkata, "Jangan

kau potong tangannya, hingga ia menampakkan hasil curiannya."
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Jika mereka berargumentasi dengan riwayat tersebut, maka

kami katakan kepada mereka, bahwa riwayat tersebut tidak bisa

menjadi hujjah yang menguatkan pendapat mereka. Karena siapa

saja yang memberikan pengakuan di bawah siksaan dan ancaman,

maka tidak ada hukuman potong tangan terhadapnya; baik ia

menampakkan barang bukti hasil curiannya atau pun tidak. Sebab,

mungkin saja barang bukti hasil curian tersebut itu merupakan

sesuahr yang dititipkan kepadanya, dan dia tahu bahwa ifu

merupakan barang hasil curian atau tidak mengetahuinya. Oleh

karena itu, pihak yang diUtipi tidak boleh dijatuhi hukuman potong

tangan sama sekali.

Selain itu, ada kemungkinan bahwa perkataan Ibnu Umar

ini: "Hingga ia menampakkan hasil curiannya," tidak terkait

dengan pengakuan (pencurian) yang disampaikan karena adanya

penyiksaan atau pemukulan.

Terlepas dari ini semua, perlu diketahui bahwa tidak ada

hujjah pada perkataan seorang pun selain dari Rasulullah. Dan

berapa banyak perkataan hnu Umar yang sudah mereka tentang,

tanpa alasan yang jelas.

Jika mereka berargumentasi dengan riwayat yang

disampaikan kepada kami melalui sanad di atas sampai kepada

hnu Wahb, dia berkata: Yahya bin Ayyrb mengabarkan

kepadaku, dia berkata: Yahya bin Sa'id menulis surat untukku, dan

dia mengatakan, "Siapa saja yang mengakui telah melakukan

pencurian, kemudian ia mengemulokan bukti-buku yang

membenarkan pengakuannya tersebut, maka itulah orang yang

tangannya dipotong. Dan siapa saja yang memberikan pengakuan
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(pencurian) dalam keadaan diintimidasi dan diancam, kemudian dia

tidak mengemukakan bukti-bukti yang membenarkan pengakuan-

nya, maka sekelompok ulama mengaku, bahwa mereka (tidak)

akan menjafuhkan hukuman potong tangan dalam kasus seperti

lnl.

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada hnu
Wahb dari Yunus bin Yazid; dari Rabi'ah, dia berkata, "Siapa saja

yang memberikan pengakuan setelah mendapatkan ujian,

kemudian apa yang diakuinya itu tidak terdapat padanya, dan

perbuatannya juga tidak membenarkan pengakuannya, berarti
pengakuannya itu Udak nyambung, dan sikapnya yang

memberikan pengakuan tersebut semata-mata dilakukan karena

takut mendapatkan cobaan. Dia berusaha menolak cobaan

tersebut dengan memberikan pengakuan ifu. Oleh karenanya,

kami berpendapat dia tidak boleh dilatuhi hukuman lantaran

pengakuannya itu, kecuali jika ia mengemukakan bukti-bukti yang

menujukkan bahwa ia adalah pelaku pencurian tersebut."

Jika mereka berargumentasi dengan atsar tersebut, maka

kami katakan kepada mereka, bahwa atsar tersebut tidak bisa

menjadi hujjah unfuk menguatkan pendapat mereka. Karena orang

yang mengaku mencuri itu tidak luput dari dua kondisi,

Pertama, dia memberikan pengakuan tersebut tanpa

disertai ancaman atau siksaan.

Kedua, dia memberikan pengakuan tersebut dibawah

ancaman dan intimidasi.

Jika dia memberikan pengakuan di bawah ancaman dan

siksaan, maka tidak ada hukuman potong tangan atas dirinya; baik
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ia menghadirkan hasil curian atau pun tidak. Karena mungkin saja

ia mengetahui lokasi hasil curian tersebut, atau hasil curian

tersebut dititipkan kepadanya, sehingga tidak ada hukuman potong

atas pengakuan semacam ini.

Namun jika ia memberikan pengakuan tersebut tanpa

disertai ancaman atau pun siksaan, maka dia harus dijafuhi

hukuman potong tangan; baik ia menghadirkan hasil curian atau

pun tidak, karena alasan yang sudah kami sebutkan.

Sedangkan perkataan Rabi'ah: "Untuk tidak menjatuhkan

hukuman kepada orang yang dipaksa hanya berdasarkan

pengakuannya semata, kecuali jika ia mengemukakan bukti-bukti

yang menujukan, bahwa ia adalah pelaku pencurian tersebut."

Tidak diragukan lagi bahwa perkataan ini merupakan perkataan

yang tepat. Maksudnya, jika ia mendatangkan bukti-bukti atau

saksi-saksi atau juga keterangan-keterangan yang se@ra

meyakinkan -tanpa keraguan sedikit pun- bahwa ia telah menqri
barang tersebut, maka hukuman potong tangan wajib dijatuhkan

kepadanya, tanpa ada perbedaan pendapat terkait apakah saat itu

dia menyampaikan pengakuan tersebut lantaran adanya siksaan

atau pun Udak.

Demikian pula jika ia disiksa dan ia memberikan

pengakuan, kemudian datang saksi saksi yang menyatakan, bahwa

mereka melihatnya melakukan pencurian, maka wajib unfuk

memotong tangannln lantaran pencurian tersebut, dan bukan

karena pengakuannln.

Tadi sudah kami katakan, bahwa menghadirkan hasil ctrian

bukanlah sesuatu lrang dapat menjelaskan, bahwa dialah
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I

I

I o"n.,rrinya. Akan tetapi, itu merupakan dugaan semata.

I Sementara tidak halal memotong tangan seorang muslim hanya

I berdasarkan pada dugaan semata. Karena Allah S berfirman:

I

I C q" &F,'- &{'"Jiti,v''st$y1,ri,$ oY

I

| "Mereka tidak lain harynlah mengikuti

I sedang sesungguhnya persangkaan ifu tiada berfaedah sedikitpun

I turnudap kebenaran. " (Qs. An-Najm t53]: 28).

I *asulullah S bersabda,
II ' ;FtArsi;:rt)'"D6 €(lt?
I

| " Jauhilah prasangka, karena sesungguhnya prasangka ifu

I polraban yang paling dusta."

I

I

I Abu Muhammad berkata: Diriwayatkan kepada kami

I dari Abu Bakr Ash-shiddiq yang disaksikan oleh Umar bin Al

I Khaththab dan semua sahabat lainnya, bahwa (hukuman potong

I tangan yang dilakukan karena pencurian) ifu adalah hukuman

I potong (yang sebenamya), kecuali hukuman potong tangan karena

I o"nnakuan semata, dan tanpa menghadirkan hasil curian, juga

I Uuf,*" barang hasil curian tersebut bisa jadi sudah berada di

I temRat tukang celup atau di dekatnya, dan bisa jadi pula hasil

I curian itu diletakkan di tempat barang bawaannya tanpa

I sepengetahuannya.

I

I

I

I
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Hammad menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij

menceritakan kepada kami, hnu Al A'rabi menceritakan kepada

kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq

menceritakan kepada kami, dari Ma'mar dan Sufyan Ats-Tsauri,

keduanya sama-sama meriwayatkan dari Al A'masy, dari Al Qasim
bin AMirrahman bin Abdillah bin Mas'ud, dari ayahnya, dia

berkata, "Seorang pria datang menghadap Ali bin Abi Thalib, lalu

berkata, 'Sungguh, aku telah melakukan pencurian'. Mendengar

pengakuan tersebut, maka Ali pun menolaknya. Pria tersebut

kemudian berkata lagi, 'Sungguh, aku sudah melakukan

pencurian'. Maka Ali pun berkata, 'Engkau sudah dua kali
menyampaikan pengakuan yang membahayakan dirimu sendiri'.

Maka, Ali pun memotong tangan orang ifu."

Abdurrahman melanjutkan, "Aku melihat tangan orang ifu
terganfung di tengkuknya."

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada

Abdurrazzaq; dari lbnu Juraij, dia berkata, "Aku berkata kepada

Atha', bahwa ada seorang pria yang memberikan kesaksian safu

kali yang merugikan dirinya?' Maka Atha' pun menjawab, 'ltu
cukup baginya?'."

Abu Muhammad berkata: Kami sengaja mencantum-

kan beberapa atsar tadi agar pihak-pihak tersebut tidak bisa

melakukan provokasi terkait pendapat yang mereka sebutkan;

yaitu kehansan menghadirkan barang bukti hasil curian yang

didasarkan pada riwayat yang telah kami sebutkan dari hnu Umar.
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Untuk pihak-pihak tersebut, kami persembahkan riwayat
dari Ali yang lebih shahih daripada riwayat yang mereka temukan
dari hnu Umar, dimana riwayat Ali ini tidak mengharuskan untuk
menghadirkan barang hasil ctrian.

Demikian pula riwayat yang dinukil dari Atha'. Kalau pun

itu tidak ankup, maka perlu dicamkan bahwa tidak ada hujjahpada
perkataan siapapun selain dari Rasulullah #.

Abu Muhammad & berkata: Sebagian ulama yang

berpendapat bahwa hukuman haddndakboleh dilaksanakan bila si

pencuri mencabut pengakuannya berkata, "Apabila dia (pencuri)

mengakui perbuatannln lalu dia mencabut pengakuannya maka

tangannya tidak perlu dipotong, tapi dia cukup mengganti barang
yang dicuri tersebut." Pendapat ini sangat kontradiktif dan kelinl,
karena si pencuri tersebut tidak mengakui kecuali pencurian

tersebut.

Kami katakan, "Pengakuannya tersebut tidak lepas dari
salah satu dari dua hal. Bisa jadi pengakuannya benar bahwa dia

mencuri dan bisa pula pengakuannya dusta. Bila dia benar maka

mereka telah meniadakan ker,vajiban karena mereka tidak
melaksanakan perintah Allah @ atasnya yaitu pemotongan tangan

pencuri. Sedangkan bila dia dusta, maka mereka telah

menzhaliminya, karena mereka telah memaksanya membayar

ganti rugi sesuatu yang tidak wajib dibayar olehnya, sementara

pengakuannya tersebut tidak benar. Jadi sikap mereka ifu antara

meniadakan kewajiban atau menzhaliminp dengan membolehkan

harta yang diharamkan, dan keduanya sarna-sarna tdak
dibolehkan. Hanya Allah lnng memberi taufiq.'
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Ini.

2276. Masalah, Perbedaan Kesaksian Dalam Masalah

Abu Muhammad xg berkata: Asy-Syafi'i, Abu Yusuf,

Muhammad bin Al Hasan dan Abu Tsaur berkata, "Apabila dua

saksi memberi kesaksian yang berbeda, dimana salah satunya

berkata 'Dia (si pencuri) mencuri sapi betina', sementara yang

safunya lagi berkata, 'Dia mencuri sapi jantan', atau salah safunya

berkata, 'Dia mencuri sapi betina merah', sementara yang satunya

lagi berkata, 'Dia mencuri sapi betina hitam', atau salah safunya

berkata, 'Dia mencuri pada hari Kamis', sementara (saksi) yang

safunya lagi berkata, 'Dia mencuri pada hari Jum'at', maka si

pencuri tersebut tidak boleh dipotong tangannya. Sedangkan bila

salah safunya berkata, 'Dia mencuri sapi betina merah', sementara

yang safunya lagi berkata, 'Dia mencuri sapi betina putih', maka si

pencuri tersebut harus dipotong tangannya."

Malik berkata: Apabila salah satu dari dua saksi berkata,

"Dia mencuri pada hari Kamis," sementara saksi yang satunya

berkata, "Dia mencrri pada hari Jum'at," kemudian keduanya

berkata, "Dia berzina pada hari Kamis' atau berkata, "Dia berzina

pada hari Jum'at," maka hukuman hadd pencurian dan zina batal

(tidak bisa diterapkan).

Dia berkata: Apabila salah seorang dari keduanya berkata,

"Dia menuduh Zaid berbuat zina pada hari Jum'at," sementara

saksi yang safunya berkata, "Dia menuduhnya berzina pada hari

Kamis," atau salah safu dari keduanya berkata, "Dia minum

khamer pada hari Kamis," sementara saksi yang safunya berkata,

I 36tl - Al Muhalla



"Dia minum khamer pada hari Jum'at," maka dia (pelaku) harus

dihukum hadd qadzaf(menuduh zina)dan haddminum khamer.

Semua pendapat tersebut keliru. Kami menampilkannya

unfuk menunjukkan batilnya pendapat mereka dalam masalah

penyerupaan kepada orang-orang yang mau mengambil pelajaran

dan orang-orang yang Allah menghendaki kebaikan padanya, yang

mana penyerupaan ini adalah merupakan pokok dari qiyas mereka

yang batil. Apabila seseorang dapat membedakannya maka dia

akan mampu membantah argumentasi-argumentasi mereka

dengan argumentasi yang salna atau yang lebih kuat darinya.

Maka kami katakan kepada mereka semua: Mereka

mengabarkan kepada kami tentang orang yang dituduh dua saksi,

dimana saksi pertama mengatakan bahwa dia (penorri) telah

mencuri seekor sapi betina merah, sementara saksi yang sahrnya

berkata, "seekor sapi betina putih." Mereka juga mengabarkan

kepada kami tentang orang yang dituduh dua saksi bahwa dia

telah menuduh Zaid berbuat zina, yang mana salah sahr saksi

berkata, "Kemarin," sementara saksi yang safunya berkata, "Hari

ini," atau ucapan salah seorang saksi, "Dia telah minum khamer

kemarin," sementara saksi yang satunya berkata, "Hari ini."
Apakah kesaksian tersebut unfuk satu kasus pencurian atau dua

kasus pencurian yang berbeAa?; apakah untuk satu tuduhan zina

atau dua fuduhan zina yang berbeda?; apakah untuk satu kastrs

khamer atau dua kasus khamer yang berteda?.

Apabila mereka berkata, "Unfuk sahr kasus penorian, stu
kasus minum khamer dan satu kasus qadaf (menuduh zho),"
maka mereka telah menyelisihi fakta, karena setiap orang yang
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berakal sehat tahu bahwa minum khamer pada hari Kamis bukan

minum khamer pada hari Jum'at akan tetapi dia minum khamer

gpng lain. Begitu pula pencurian seekor sapi betina kuning, ia

bukanlah pencurian seekor sapi betina hitam, melainkan pencurian

lain.

Apabila mereka berkata, "Justru ia merupakan dua

pencurian yang berbeda, dua kasus minum khamer yang berbeda

dan dua kasus menuduh zina yang berbeda," maka kami katakan

kepada mereka, "[-alu apa bedanya antara kasus ini dengan

kesaksian-kesaksian tentang kasus zina yang berbeda atau kasus

pencr-rian sapi jantan atau sapi betina atau perbedaan kesaksian

dalam tempat? Inilah yang mereka tidak bisa menjawabnya baik

dengan nash N Qur'an atau Sunnah yang Shahih atau ijma' atau

pe*ataan sahabat atau qiyas atau pendapat yang benar. Dengan

dernikian maka gugurlah pendapat yang membedakan antara

hukum-hukum yang telah kami sebutkan, dan yang tersisa

hanplah pendapat orang yang menyamakan keduanya lalu dia

rnemperhatikan perbedaan di dalamnya atau tidak memper-

hatikannya sama sekali."

Abu Muhammad *S berkata: Kami menemukan orang yang

memperhatikan perbedaan dalam rnasalah ini berkata, "Apabila

dua saksi memberi kesaksian yang berbeda tentang sifat barang

yang dicuri atau waktu pencurian atau tempatnya, maka

kesimpulan dari pendapat mereka adalah bahwa dia merupakan

yang berbeda. Apabila demikian halnya maka dia hanya

teriadi berdasarkan keterangan satu saksi. Akan tetapi tidak boleh

memastikan keterangan satu saksi. Begifu pula dalam masalah

qadzaf (menuduh zina). Dalam hal ini tidak boleh menjatuhkan
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hukuman hadd qadzaf atau minum khamer berdasarkan

keterangan safu saksi. Inilah argumentasi mereka dan mereka tidak
memiliki argumentasi lainnya.

Setelah kami menelitinya, temyata ia tidak sah; karena

yang berlaku dalam kesaksian dan yang dicari oleh saksi adalah

sesuafu yang kesaksian tidak bisa sempuma kecuali dengannya.

Apabila datanya kurang, maka ia tidak disebut kesaksian. Inilah

yang apabila para saksi memberi keterangan berbeda

menyebabkan kesaksiannya batal karena tidak sempuma.

Adapun sesuafu yang tidak perlu disebutkan dalam

kesaksian dan kesaksian tetap sempuma meskipun saksinya diam
(tidak menyebutkan sesuafu tersebut), maka ia tidak perlu

diperhatikan. Dan sarna saja baik para saksi memberi keterangan

yang berbeda atau tidak, baik mereka menyebutkannya atau tidak.

Perbedaan mereka dalam hal ini adalah seperti perbedaan mereka

dalam kisah lain yang kesaksian tidak berlaku di dalamnya. Apabila

demikian halnya, maka penyebutan wama dalam kesaksian tidak

berarti sama sekali. Begitu pula penyebutan waktu dalam

kesaksian tentang kasus zina dan pencurian serta qadal(menuduh

zina), dan begifu pula penyebutan tempat. Perbedaan mereka

dalam hal tersebut sama seperti kesepakatan mereka dan sama

seperti diamnya mereka, karena kesaksian dalam semua hal

tersebut dianggap sempurna.

Cukuplah para saksi berkata, "Dia telah berzina dengan

perempuan lain (yang bukan istrinya) yang kami kenal dan dia

memasukkan penisnSra ke dalam vaginanya. Kami melihat sendiri

peltuatan tersebut." Dan kami fidak peduli dengan ucapan
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mereka, "Perempuan tersebut (yang dizinahi) hitam atau putih atau

bermata biru atau bermata amat hitam, diperkosa atau suka sama

suka, dilakukan kemarin atau hari ini atau setahun lalu, di Mesir

atau di Baghdad."

Begihr pula bila mereka memberi kesaksian berbeda

tentang wama pakaiannya pada saat melakukan perbuatan

tersebut atau tentang wama sorban kepalanya.

Dan juga dianggap cukup bila mereka berkata, "Dia

(pencuri) mencuri kepala sapi secara sembunyi-sembunyi." Dan

kedua saksi tersebut tidak perlu berkata, "Yang bertanduk atau

telinganya belah atau ekomya bunting atau ekomya sempuma atau

berwama putih atau berwama hitam." Begitu pula dalam kasus

qadzaf dan minum khamer.

Jadi jelas bahwa semua kesaksian tersebut sempuma

meskipun saksinya berbeda-beda. Begitu pula segala sesuafu yang

tidak perlu disebut saat memberi kesaksian bila kesaksian tersebut

benar-benar menunjukkan terjadinya perbuatan zina atau

pencurian alau qadzaf atau minum khamer, karena mereka telah

sepakat di dalamnya. Itulah yang rnenyebabkan dilaksanakannya

hukuman hadd. Allah & mewaiibkan hukuman hadd dalam kasus

zina, pencurian dan qadzaf. Apabila empat saksi telah memberi

kesaksian tentang kasus zina maka hukuman hadd wajib

dilaksanakan berdasarkan nash Al Qur'an dan Sunnah.

Allah & dan Rasul-Nya sama sekali tidak mengatakan

"Janganlah kalian menerima kesaksian sampai mereka memberi

kesaksian unfuk safu kasus zina dalam satu waktu di safu tempat,

atau (iangan memberi kesaksian) dalam satr kasus penanrian

@l - AlMuhalla



dalam satu waktu di satu tempat." Allah S berfirman, ,itJ i(f,
\ri "Dan tidaHah Tuhanmu lupa. " (Qs. Maryam t19]: 64)

Demi Allah, seandainya yang dimaksud Allah & adalah

demikian, pasti Dia tidak akan lalai dan tidak akan meremeh-

kannya sampai si fulan dan si fulan menjelaskannya. Dan tidak

mungkin hal tersebut terjadi. Jadi jelas bahwa semua yang mereka

syaratkan tersebut salah dan tidak berarti. Hanya Allah yang

memberi taufiq.

Perlu diketahui bahwa pendapat mereka tersebut tidak

dikatakan oleh seorang sahabat pun dan juga tidak dikatakan oleh

tabi'in. Kecuali riwayat yang berasal dari Qatadah sebagai berikut:

Humam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarraj

menceritakan kepada kami, hnu Al A'rabi menceritakan kepada

kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq

menceritakan kepada kami dari Ma'mar dari Qatadah tentang

seorang laki-laki yang dituduh seseorang (dengan memberi

kesaksian) telah mencuri di suafu negeri, lalu ada orang lain yang

memberi kesaksian bahwa dia mencrrri di negeri lain. Dia
(Qatadah) berkata, "Tangannya tidak perlu dipotong."

Diriwayatkan secara shahih dan sebagian tabi'in dalam

sebuah riwayat yang derajatrya lebih tinggi dari riwayat Qatadah
yang bertentangan dengann5n sebagai berikut:

Abdullah bin Rabi'menceritakan kepada kami, AMullah bin

Muhammad bin Utsman menceritakan kepada kami, Ahmad bin

Khalid menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Al Minhal menceritakan
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kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kaini,

Hisyam bin Urwah bin Az-Zubair mengabarkan kepada kami dari

ayahnya, dia berkata, "Kesaksian seorang laki{aki dalam kasus

pencurian dibolehkan. "

Kami juga telah menyebutkan riunft lrang sama dari jalur

Ubaidillah bin Abi Bakrah -meskipun kami tidak sependapat

dengannya-. Akan tetapi ini hanya sekedar untuk menunjukkan

kepada mereka bahwa penyamaran mereka bahwa ia merupakan

kesaksian safu orang atas safu perbuatan merupakan pendapat

yang rusak. Hanya Allah yang memberi taufiq.

2277. Masalaht Hukum potong tangan dalam kasus

pencurian yang terjadi karena darurat (terpaksa melakukannya).

Abu Muhammad x* berkata: Humam menceritakan

kepada kami, hnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnu Al

A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan

kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami dari Ma'mar

dari Yahya bin Abi Katsir, dia berkata: Umar bin Khaththab

berkata, "Janganlah kalian memotong tangan dalam kasus

pencurian tandan anggur atau pencurian yang dilakukan pada

masa paceklik."

Diriwayatkan pula dengan redaksi yang sama sampai

kepada Ma'mar dari Aban bahwa seorang laki-laki mendatangi

Umar bin Khaththab rgo untuk melaporkan kasus unta betinanya

yang disembelih. Maka Umar bertanya kepadanya, "Apakah kamu
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mau bila untamu diganti dengan dua unta bunting 10 bulan yang

gemuk? Kami tidak mau memotong tangan dalam kasus pencurian

yang dilakukan pada tahun paceklik."

Abu Muhammad *S berkata: Barangsiapa mencuri karena

sedang ditimpa kesusahan (kemiskinan/kesulitan hidup), bila dia

hanya sekedar mengambil sesuahr yang dapat menolong dirinya

(membuatnya bertahan hidup) maka hukumnSn tidak apa-apa,

karena dia hanya mengambil haknya. Bila dia tidak menemukan

kecraali safu barang yang di dalamnya ada banyak keutamaan,

seperti safu pakaian atau sahr mutiara atau seekor unta atau

lainnya lalu dia mengambilnya, maka hukumnya juga tidak apa-apa

(tidak dipotong tangannya), karena barang tersebut boleh diberikan

kepadanya oleh orang yang memiliki kelebihan harta, mengingat

dia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya pada hari itu.

Adapun bila dia mampu mendapatkan sesuafu yang dapat

mencukupi kebutuhannya dengan datang ke suafu tempat lalu dia

mengambil lebih dari itu padahal dia mampu untuk tidak

mengambil lebih banyak maka tangannya harus dipotong, karena

dia mencurinya dalam kondisi tidak terpaksa. Yang wajib bagi

seseorang hanyalah mengambil sesuatu ketika kondisinya terpaksa

untuk menutupi kebutuhan hidupnya (makan dll), karena bila

dalam kondisi tersebut dia tidak melakukannya maka dia telah

membunuh dirinya dan durhaka kepada Allah &!,'FAfrfJfri{;
"Dan janganlah kamu membunuh diimu." (Qs. An-Nisaa' [4]: 29).

Ayat ini berlaku umurn unfuk semua hal yang sesuai dengan

lafazhnya. Hanya Allah yang memberi taufiq.
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2278. Masalah, Orang yang mencuri barang milik

keluarganya yang masih semahram dengannya.

Abu Muhammad *u berkata: Para ulama berselisih

pendapat tentang orang yang mencuri barang milik keluarganla

yang masih semahram dengannyra. Dalam hal ini Malik, Abu

Hanifah, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan para pengikut

mereka, Sufyan Ats-Tsauri dan Ishaq berkata, "Apabila kedua

orang tua mencuri barang milik putra keduanya atau putri

keduanya, maka tangan keduanya tidak boleh dipotong."

Imam Asy-Syafi'i berkata, "Begitu pula kakek dan nenek

(yang mencuri barang milik orang yang masih semahram

dengannya), tangannya tidak perlu dipotong bila dia mencuri

barang milik anak kefurunannya."

Mereka semua mengatakan -kecuali Malik dan Abu Tsaur-,

"Tangan anak lakilaki dan anak perempuan tidak perlu dipotong

bila dia mencuri barang milik kedua orang tuanya atau kakeknya

atau neneknya." Akan tetapi menurut Malik dan Abu Tsaur,

tangan keduanya harus dipotong dalam kasus tersebut.

Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan para pengikuturya berkata,

'Tidak ada hukuman potong tangan dalam kasus orang yang

mencuri hana milik mahramnya."

Teman-teman kami berkata, "Hukum potong tangan wajib

dilakukan terhadap orang yang menctri harta milik anaknya atau

kedua orang hranya atau neneknya atau kakeknya atau orang yang

semahram dengannya atau bukan mahramnya."
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Mereka semua sepakat bahwa hukum potong tangan harus

diterapkan pada orang yang mencuri harta milik mahramnya atau

ibu susuannya atau putri dan putra susuannya dan saudara-saudara

lelaki sepersusuan.

Abu Muhammad berkata, Karena mereka berselisih

pendapat dalam masalah ini maka kita harus menelitinya agar kita

mengetahui yang benar lalu mengikutinya. Setelah kami teliti

pendapat yang menggugurkan hukuman potong tangan dari kedua

orang fua yang mencuri harta anak keduanya, temyata dalil yang

mereka gunakan adalah hadits shahih dari Rasulullah $, "fugkau

dan hartamu adalah milik ayahmu." Mereka berkata, "Dia

mengambil hartanya."

Mereka berkata, "Seandainya dia membunuh pukanya,

maka dia tidak dibunuh (tidak diqishash) dan seandainya dia

berzina dengan budak perempuan milik putranya dia juga tidak

dihukum hadd. Begitu pula bila dia mencuri harta anaknya."

Katanya lebih lanjut, "Sang anak wajib menjaga kehormatan

ayahnya bila ayahnya meminta-minta kepada manusia. Jadi

ayahnya memiliki hak pada hartanya (harta sang anak)."

Mereka berkata, 'Ayah memiliki hak pada harta anaknya.

Bila dia membufuhkan maka anak harus memberi nafkah

kepadanya."

Mereka mengatakan: Allah @ berfirman, €t*ygtylil
'Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak. " (Qs. Al

Baqarah tzl: 83) Allah & j,rgu berfirman, dy-'{-$ J H 6
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i-4 "Bers5rukurlah kepada'Ku dan kepada dua orang ibu

bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu-" (Qs. Luqman [3U:

14). Firman Allah &,

t4bJ';,( _5;c5it$6 ljg,
64ai.,, S;-#1\'nt-tt *t4;iij @

Waq
"Maka sekali-kali ianganlah kamu mengatakan kepada

keduanya perkataan 'ah' dan janganlah kamu membentak merel<a

dan ucapkanlah kepada mereka perkataan Png mulia. Dan

rendahl<anlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh

kesaSmngan dan uapkanlah, 'Wahai Tuhanku, kasihilah mereka

kduanSm, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu

kecil'. (Qs. Al Israa' ll7lz 23-24). Bila tangan keduanya dipotong

karena mencuri hartan5n, maka hal tersebut bukan sikap kasih

syang kepadanya.

Ifulah argumentasi-argumentasi yang mereka keluarkan.

Akan tetapi semuanya tidak bisa dijadikan hujjah. Justm dia

menjadi bantahan unfuk mereka, sebagaimana yang akan kami

jelaskan nanti, insya Allah.

Adapun ayat Al Qur'an yang mereka sebutkan maka ia

memang benar, hanya saja ia tidak bisa dijadikan dalil bagi mereka

untuk menggugurkan hukuman potong tangan bila orang tua

mencuri harta anaknya atau untuk menggugurkan hukuman dera
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dan rajam atau pengasingan -bila ayah berzina dengan budak

perempuan anaknya- atau unfuk menggugurkan hukuman hadd -
bila ayah menuduh anaknya berzina- atau unfuk menggugurkan

hukuman Hirabah (pembegalan dsb) bila ayah membegal anaknya.

Adapun tentang firman Allah €t, 6t*yygi,i,1 uDan

berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak," maka Allah telah

mewajibkan kepada kita agar berbakti kepada kedua orang tua

sebagaimana Dia juga mau.rajibkan kepada kita agar berbuat baik

kepada orang lain.

Allah S berfirman,

;$,#6 $Ai:) 6;3( 6njK:yi$r\J
yWv".;76)G q )6i ,6;nsi,s; ;$iJ

J+?\ Jii
uDan befruat baiklah kepada dua onng ibu-bapak, karib-

kerabat, anak-anak yafim, onng-orang miskin, tetangga yang

dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu abil." (Qs.

An-Nisaa' [4]:35)

Apabila ayat ini merupakan dalilakan wajibnya berbuat baik

kepada kedua orang fua dalam menggugurkan hukuman potong

tangan bila keduanya mencuri harta anak keduanya, maka ayat ini
juga menjadi dalil dalam menggugurkan hukuman potong tangan

dari setiap kerabat, Ibnu Sabil, tetangga jauh dan teman sejawat

bila mereka menanri harta kita. Akan tetapi hal ini tidak dikatakan
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oleh mereka. Jadi jelaslah kontradiksi mereka dan batallah

argumentasi mereka dengan ayat tersebut.

Disamping itu, perintah berbuat baik tidak menjadi

halangan untuk menjatuhkan hukuman hadd. Justnr hukuman

hadd yang diterapkan pada mereka merupakan tindakan berbuat

baik pada mereka berdasarkan nash Al Qur'an. Hal ini

berdasarkan firman Allah S,

c;'tit)A\rY-';"Lt-
"sesungguhnya Allah men5ruruh (kamu) berlaku adil dan

berbuat kebajikan." (Qs. An-Nahl [16]' 90). Kita disuruh

menerapkan hukuman hadd, maka menerapkannya pada orang

yang harus dijahrhi hukuman hadd merupakan tindakan baik

terhadapnya, karena dapat mensucikan dan menghapus dosa

orang tersebut (yang dijatuhi hukuman hadd1.

Mereka tidak berselisih pendapat bahwa seandainya

seorang imam memiliki ayah atau ibu yang mencuri, maka dia

(sang imam) wajib menjatuhkan hukuman potong tangan padanya.

Jadi jelaslah kontradiksi mereka dalam menggunakan ayat tersebut

sebagai dalil. Bahkan tepat sekali bila dikatakan bahwa ayat

tersebut menjadi bantahan terhadap mereka.

Adapun tentang firman Allah &, 'tfi$ J H n

"Bersytkurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu."

(Qs. Luqman [31]: 14), maka ayat ini memang benar. Dan di

antara bentuk sytrkur adalah menjalankan perintah Allah & atas

keduanya. Bila kita udak menjalankan perintah Allah atas
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keduanya maka hal

Allah S berfirman,

ini bukan benfuk syrkur kepada-Nya.

{F tr';
)- ,<
PY'iit ;+ --t:ti| S:ti\ -u;1^^6, lj,$

'u-6i:6i7:$

"Jadilah kamu orang tnng benar-benar penqak kadilan,
menjadi saki t<arena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau

ibu bapak dan kaum kerabatmu." (Qs. An-Nisaa' [4]: 135). Jadi
jelas bahwa Allah S menyuruh kita berbuat adil terhadap mereka

dan menjadi saksi atas mereka. Dan di antara benhrk keadilan

adalah menerapkan hukuman hadd pada mereka. Hanya Allah

yang memberi taufiq.

Begitu pula tentang firman Allah &, 'Maka sekali-kali

janganlah kamu mengatakan kepada perl<aban 'ah'dan
janganlah kamu membenbk mereka." (Qs.Al Isma' [17]: 23). Ayat

ini bukanlah dalil untuk menggugurkan hukuman haddatas mereka

bila mereka mencuri harta anak mereka atau dalam kasus lainnya.

Allah $ berfirman, "Keras terhadap orang-orang kafir, tetapi

berl<asih saJmng sesarna mereka." (Qs. Al Fath [48]: 29). Wajibnya

bertuat kasih sayang terhadap sesama kita tidaklah menggugurkan

hukuman hadd yang dilakukan sebagian kita terhadap sebagian

lainnya. Jadi batallah argumentasi mereka dengan ayat tersebut

secara urnum.

Adapun tentang sabda Rasulullah #, AliS 'oriVi e tl

"hgl<au dan harhmu milik a!/ahrnu, " maka telah kami jelaskan
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sebelumnya bahwa hadits tersebut telah di-nasal<h dengan ayat-

ayat tentang warisan dan ayat-ayat lainnyra.

Adaptrn orang-orang yang pertama kali berargumen

dengan hadits tersebut adalah ulama Hanafignh, Malikiyryah dan

Syafi'iyyah, karena mereka tidak berselisih pendapat bahwa

apabila seorang ayah mengambil harta putranya satu dirham -
sedang dia tidak membutuhkannya- maka menunrt mereka sang

ayah harus mengembalikannya baik dia suka maupun tidak suka.

Sebagaimana mereka juga memufuskan demikian pada orang

asing. Kalau harta anak menrpakan harta ayah, tenhrnya tidak

akan diputuskan bahwa sang ayah harus mengembalikan harta

sang anak yang telah diambilnya.

Apabila telah sah bahwa hadits tersebut telah di-nasakh dart

telah sah pula bahwa harta anak merupakan milik anak dan bukan

milik aph, maka sah pula bahwa dia seperti harta orang lain.

Apabila mereka berkata, "Kedua orang tua memiliki hak

pada harta sang anak, karena bila keduanya membuhrhkan sang

anak dipaksa unhrk memberi nafkah kepadanya dan menjaga

kehormatan keduanya. Karena orang fua memiliki hak atas harta

anakn5n, maka tangannya tidak dipotong bila dia mencuri harta

milik anakn5ra," maka kami katakan bahwa pendapat tersebut

merupakan pengaburan yang nyata. Karena tidak ada seorang pun

yang menyelisihi mereka bahwa apabila kedua orang tua

membuhrhkan sesuafu, lalu keduanya mengambil harta anak

keduanya untuk menutupi kebutrhannya dengan sembunyi-

sembunyi atau secara paksaan atau dengan cara lain, maka

keduanya telah mengambil hak keduanya. Yang jadi masalah
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adalah bila keduanya mengambil harta yang tidak dibutuhkan -baik
secara sembunyi-sernbunyi maupun terang-terangan-. Jadi

argumentasi mereka dalam hal ini tidak tepat karena ditempatkan

tidak pada tempahTya.

Mereka juga tidak berselisih pendapat bahwa orang yang

memiliki hak pada seseorang, lalu dia mengambil harta orcrng

tersebut sesuai dengan haknya maka tangannya tidak dipotong

dan tidak perlu mengembalikannya. Apabila orang tua yang

memiliki hak pada harta anaknya tidak dipotong tangannya ketika

mencuri harta anaknya ketika kondisinya sedang tdak
membuhrhkan, maka tenfunya hukuman potong tangan juga gugur

dari omng yang memiliki piutang yang mengambil harta orang

yang berhutang kepadanya yang dia tidak berhak mengambilnya.

Akan tetapi hal ini tidak mereka katakan. Jadillah argumentasi

yang mereka gunakan batal (tidak sah). Segala puji bagi Allah.

Tuhan semesta alam.

Adapun tentang perkataan mereka, "Apabila seorang ayah

membunuh putranya maka dia udak dibunuh. Apabila dia

memotong anggota tubuhnya atau mere maka dia tidak

dihukum qishash. Apabila dia menuduh anaknya berzina dia tidak

dihukum hadd. Apabila dia berzina dengan budak perempuan

anaknya dia tidak dihukum hadd. Apabila dia mencuri harta

anaknya maka dia juga tidak dihukum hadd," maka perkataan ini

batil, dan menjadikan ini sebagai argumentasi adalah argumentasi

unhrk kesalahan karena kesalahan.

Justnr bila ayah membunuh putanya maka dia harus

dibunuh. Bila dia memotong anggota tubuhnya atau
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meremukkannya dia harus diqishash. Bila dia menuduh anaknya

berzina dia harus dihukum hadd. Bila dia berzina dengan budak

perempuannya dia juga harus dihukum hadd seperti pezina yang

dihukum hadd. Masalah ini telah kami jelaskan pada babnya

masing-masing dalam pembahasan tentang darah, qishash, hadd

zina dan hadd qadzaf."

Abu Muhammad *S berkata: Karena mereka tidak memiliki

hujjah lagi, maka kita wajib kembali -ketika terjadi perselisihan-

kepada perintah Allah t& yung diwajibkan kepada kita dalam

firman-Nya,

"Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuafu,

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

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

Maka kami pun melakukannya. Temyata

A[ah & berfirm*r, Liz$1#6fri663tpft "Laki-laki vans

mencui dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan

kduaryn." (Qs. Al Maa'idah [5]: 38)

Kami juga mendapati bahwa Rasulullah 6S mewajibkan

hukuman potong tangan atas orang yang mencuri. Beliau

bersaMa,

i,z z

?tr

)fiG i,i Jyti-, 
^;,c{p 

uV

,s;r;sJ7:1fic2 oy
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"sesungguhnya darah dan harta kalian haram atas kalian."

Allah & dan Rasul-Nya tidak mengkhususkan anak laki-laki dari

orang asing dan juga tidak mengkhususkan harta orang asing dari

hari anak laki-laki. Allah $ berfirman, uDan Tuhanmu tidaklah

lupa.u (Qs. Maryam [19]: 64\. Kami menyadari betul bahwa

seandainya Allah S hendak mengkhususkan ayah dari hukuman

potong tangan, pasti Dia tidak akan melalaikannya dan tidak akan

meremehkannya, karena Dia berfirman, " unfuk menjelaskan

segala sesuatu." (Qs. An-Nahl [16]: 89)

Jadi jelas bahwa hukuman potong tangan wajib diterapkan

pada ayah dan ibu bila keduanya mencuri harta putra keduanya

yang tidak keduanya butuhkan.

Kemudian kami meneliti pendapat orang yang menyatakan

bahwa hukuman potong tangan gugur dari anak laki-laki yang

mencuri harta kedua orang fuanya atau harta orang yang masih

semahram dengannya. Temyata kami dapati bahwa dalil yang

mereka gunakan adalah firman Allah &,

o.A f'ei-,yb '$U 6 4Tt{;
o. A 5 ;b;tr *A 5'{+4 e3 J "fr";ar"

5"e.* o;* 5 "H:A ,>.iX 5 ?;6
,14Ca 5 t,

&rr..-.t 5|1:A qI
i"-v-'rf'e,a:
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uDan tidak (pula) bagi diimu sendiri, makan (bersama-sama

mereka) dirumah kamu sendiri abu dirumah bapak-bapakmu, di
rumah ibu-ibumu dirumah saudan-saudaramu yang laki-laki, di
rumah saudaramu Wng perempuan, di rumah saudara bapakmu

tnng laki-laki, di rumah saudam bapkmu yang perempuan, di
rumah saudara ibumu Smng laki-laki, di rumah saudara ibumu jmng

perempuan, di rumah yang kamu miliki kuncinya atau di rumah

kawan'kawanmer. "(Qs. An-Nuur l24l: 6tl

Kemudian orang tersebut mengatakan lagi, "Apabila Allah

membolehkannya makan di rumah mereka maka hal tersebut

menunjukkan bahwa dia boleh masuk ke rumah mereka tanpa

seizin mereka. Apabila mereka boleh masuk ke rumah mereka

tanpa seizin mereka, maka harta mereka tidak terjaga (fidak

dilindungi) dari mereka, sehingga bila dia mencuri harta mereka,

maka tangannya tidak perlu dipotong karena harta tersebut diambil

dari tempat yang fldak terjaga."

Mereka juga berkata, uPembolehan memakan harta mereka

menunjukkan bahwa tangan mereka tidak boleh dipotong -bila
mereka mencuri-, karena yang diambil adalah hak mereka sendiri,

seperti halnya sekutu."

Mereka juga berkata, "Disamping itu, seseorang wajib

menafkahi orang yang semahram dengannya saat orang tersebut

membutuhkan. Bila demikian halnya maka orang tersebut (yans

diberi nafkah) memiliki hak pada harta orang yang memberi tanpa

kompensasi sehingga mirip orang lnlrg mencuri harta dari Baitul

Mal.'
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Mereka berkata, "Karena dia membufuhkan sesuatu

(nafkah) untuk menghidupi dirinya, maka hal tersebut juga berlaku

untuk semua anggota hrbuhnln, sehingga hukum potong tangan

gugur dari dirinya."

Abu Muhammad db berkata, "lhrlah semua argumentasi

yang mereka keluarkan, akan tetapi ia tidak bisa dijadikan hujjah

oleh mereka, sebagaimana yang akan kami jelaskan nanti insya

Allah. Adapun tentang ayat tersebut, maka ia memang benar,

akan tetapi ia tidak bisa dijadikan hujjah oleh mereka. Justru ia

menjadi bantahan untuk mereka dan mereka telah berdusta dalam

hal ini. Ia tidak bisa dijadikan dalil oleh mereka karena di dalamnya

tidak menyebutkan pengguguran hukuman potong tangan atas

orang yang mencuri dari mereka -baik berdasarkan nasrl atau

dalil-. Di dalamnya hanya menyebutkan pembolehan makan dan

tidak menyebutkan pembolehan mengambil. Dan dalam hal ini

tidak ada seorang imam pun yang menyelisihinya."

Apabila mereka berkata, "Kami mengqiyaskan mengambil

dengan memakan," maka kami katakan "Semua qiyas ifu batil.

Dan seandainya benar pun maka ia tetap batil, karena qiyas

menunrt mereka adalah menyamakan sesuafu dengan yang serupa

dengannya dalam alasannya atau keserupaannya, dan tidak ada

seorang pun dari umat ini yang membolehkan qiyas sesuatu yang

bertentangan dengan sesuafu yang bertentangan -baik kalangan

yang membolehkan qiyas atau melarangnya-, sementara tidak ada

yang lebih bertentangan dalam hal ini darinya. Begitu pula dalam

masalah penghalalan dan pengharaman. Kalian telah sepakat

dengan kami dan kalangan lainnya bahwa mengambil barang-

barang milik saudara laki-laki atau saudara perempuan atau paman
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dari pihak ayah atau bibi dari pihak ayah atau paman dari pihak

ibu atau bibi dari pihak ibu atau ayah atau ibu atau teman dari

rumah mereka dan mengangkutnya adalah diharamkan, sementara

memakannya dihalalkan. Maka bagaimana bisa kalian

menghalalkan qiyas hukum haram yang terlarang dengan hukum

halal yang dibolehkan?"

Adapun tentang pendapat mereka berkaitan dengan ayat

tersebut dan kedustaan mereka di dalamnya adalah ucapan yang

menyatakan bahwa bila Allah & membolehkan makan di rumah

mereka, maka Dia juga membolehkan masuk ke rumah mereka

tanpa seizin mereka.

Sangatdisayangkansekali!Bagaimanamereka
memposisikan ayat tersebut dengan ayat di bawah ini atau ayat-

ayat lainnya ketika ada seseorang masuk ke rumah temannya

tanpa seizinnya. Sungguh ini sangat mengherankan! Apakah

mereka belum pemah mendengar firman Allah &,

'r5t'Kt6 ;Ki1 i.$"{" iay\i( 6Ji d!6-

'r;:i r--) ;g"tt, ,y"?$ rii-h(LtHi
'F ** i;i "{i$ rt', ):, :t3';#t U &A.

K* .4,t1 2$'r:;,& i# 7i !S$ d:il

ry{d;"e"g$tllry-dYK\#.{t"'?:;
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(.'z^'b#:;$ idfi'e3!5rt {!$@ 1*
K\J :4); H';i i#- atKL.g,r. Oji i,:Ei

@t+ry
"Hai orang-orang yang beriman, hendaknya budak-budak

(lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang 
'mng 

belum

baligh di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kai (dalam

safu haril yaitu: sebelum shalat Shubuh, ketika kamu

menanggakan pakaian (luar)mu di tengah hai dan sesudah shalat

Iqn'. (Itulah) tiga aunt bagi kamu. Tidak ada dos atasmu dan

tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktl itu. Mereka

mela5nni kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada

sebahagian 6nng lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat

bagi kamu. Dan Nlah Maha Mengetahui lagi Maha B$aksana. Dan

apabila anak-anakmu telah sanpai umur baligh, maka hendaknya

mereka meminb izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka

meminta izin. Demihanlah Nlah menielaskan ayat-ayat-Nya. Dan

Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Qs. An-Nuur [24]:

58-59)

Allah S menyatakan bahwa orang yang telah baligh tidak

boleh masuk ke rumah orang lain kecuali dengan seizinnya

(pemilik rumah). Dan hal ini juga berlaku bagi ayah, anak laki-laki

dan selain keduanya. Kecuali budak-budak dan anak-anak kecil,

maka mereka tidak perlu minta izin kecuali pada tiga waktu

tersebut saja. Hanya Allah yang memberi taufiq.
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2279. Masalah, Apabila salah satu dari pasangan suami-

istri mencuri dari yang lainnya (istri mencuri harta suaminya atau

sebaliknya).

Abu Muhammad eq$ berkata: Para ulama berselisih

pendapat dalam masalah ini. Segolongan ulama berkata, "Tidak

ada potong tangan dalam kasus ini." Hal ini berdasarkan hadits

yang diriwayatkan kepada kami sebagai berikut:

Humam menceritakan kepada kami, hnu Mufarraj

menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada

kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq

menceritakan kepada kami dari hnu Juraij, dia berkata: Telah

sampai kepadaku dari Asy-Sya'bi bahwa dia berkata, "Suami tidak

dipotong tangannya bila dia mencuri barang-barang istrinya."

Abu Hanifah dan para pengikutnya berkata, "Seorang laki-

laki tidak dipotong tangannya bila dia mencuri harta istrinya. Dan

sebaliknya, seorang perempuan juga tidak dipotong tangannya bila

dia mencuri harta suaminya."

Malik, Ahmad bin Hanbal, Ishaq dan Abu Tsaur berkata,

"Masing-masing harus dipotong tangannya bila dia mencuri harta

yang lainnya dari tempat penyimpanannya."

Asy-Syafi'i memiliki tiga pendapat dalam masalah ini.

Pendapat pertama sama dengan pendapat Abu Hanifah,

sedangkan pendapat kedua sama dengan pendapat Malik,

sementara pendapat ketiga menyatakan "Apabila suami mencuri

harta istrinya maka tangannya harus dipotong, sedangkan bila istri

mencuri harta suaminya maka tangannya tidak boleh dipotong."
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Abu Muhammad berkata: Karena mereka berbeda

pendapat dalam masalah ini maka kita harus menelitinya. Temyata

kami dapati bahwa orang-orang yang berpendapat bahwa tangan

suami lnng mencr.ri harta istrinya (atau sebaliknya) tidak perlu

dipotong berargumen dengan hadits yang diriwayatkan kepada

kami dari jalur Muslim: Muhammad bin Rumh menceritakan

kepada kami, Al-laits bin Sa'ad menceritakan kepada kami dari

Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi 6l$ bahwa beliau bersabda,

tit
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"setiap orang dari kalian adalah pemimpin dan setiap

kalian akan diminki pertanggungiawaban tenbng

kepemimpinannya- Seorang amir yang memimpin manusia adalah

pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungiawaban tenbng

. Seorang laki-laki adalah pemimpin baqt

keluarganya dan dia akan diminbi perbnggungiawaban tenbng

kepemimpinannya. Seorang perempuan adalah pemimpin dalam
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(urusan) rumah tangga suaminSn dan anaknya dan dia akan

dimintai pertanggungiawaban tentang kepemimpinann5n. Seonng

budak adalah pemimpin bagi harta majikannya dan dia akan

dimintai pertanggungiawaban tentang kepemimpinann5n.

Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai

pertanggtn giawaban ten tang kepemimpinann5n."

Hadits ini juga diriwaptkan oleh AMullah bin Umar bin

Hafsh, Hammad bin Zaid, Ayyrb fu-Sakhtiyani, Adh-Dhahhak bin

Utsman dan Usamah bin Zaid. Semuanya meriwayatkan dari Nafi'

dari hnu Umar dari Nabi q$.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Salim dari ayahnya dari

Nabi i$ dengan tambahan di dalamnya- Sebagaimana yang

diriwayatkan kepada kami dengan sanad yang telah disebutkan di

atas sampai kepada Muslim: Harmalah menceritakan kepadaku,

hnu Wahb menceritakan kepadaku, Yunus bin Yazid

mengabarkan kepadaku dari Az-Zuhri dari Salim bin Abdullah bin

Umar dari ayahnya bahwa dia mendengar Rasulullah .6}} .--... (dst),

dengan tambahan

*t "* Jtt:;: *o'i ':lc G rtr'b')t:--

"seorang tatd-laki adalah pemimpin bagi harta aghnSa dan

akan dimintai perbnggungiawaban tentang kepemimpinann5n-"

Mereka berkata, 'Baik suami maupun istri sama-salna

menjaga harta yang lainnya sehingga tidak ada hukuman potong

tangan padanya, seperti halnya orang yang meninggalkan barang

titipan."
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Sebagian orang yang tidak peduli dengan hadits ini

memberi tambahan redaksi yang tidak kami ketahui dan juga

menggantinya. Adapun tambahannya adalah "Perempuan adalah

pemimpin bagi harta suaminya dan laki{aki adalah pemimpin bagi

hara istrinya."

Abu Muhammad & berkata: Semuanya tidak bisa dijadikan

hujjah oleh mereka.

Adapun tentang hadits yang telah disebutkan di atas, maka

ia memang benar dan tidak boleh dilanggar. Akan tetapi ia justru

mempakan bantahan terbesar buat mereka, karena Nabi $
memberitahukan bahwa setiap yang telah kami sebutkan adalah

pemimpin yang akan dimintai pertanggungiawaban atas

kepemimpinannya. Karena mereka akan dimintai

pertanggungjawaban maka setiap muslim pasti paham bahwa

mereka tidak dibolehkan melakukan pencurian dan berkhianat

dalam barang yang dititipkan dan diserahkan pada mereka, dan

bahwasanya mereka dalam hal ini seperti orang asing dan orang

jauh. Dan bila seseorang tidak dijadikan pemimpin -lalu
melakukan perbuatan tersebut- maka dosanya lebih besar dan

kondisinya lebih buruk dari orang-orang asing. Apabila demikian

halnya maka minimal mereka memiliki ker,vajiban seperti yang

berlaku pada orang-orang asing. Demikianlah hukum khabar ini

secara hakikatnya.

Disamping itu, mereka tidak berselisih pendapat bahwa

orang-orang yang telah kami sebutkan tadi dalam masalah khianat

memiliki kewajiban seperti orang-orang asing yaitu wajib

mengembalikan dan mengganti barang yang mereka telah
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berkhianat di dalamnya. Mereka adalah orang-orang yang

menggunakan qillas. Mengapa dalam kasus ini mereka tdak

mengqiyaskan sesuafu 5nng diperselisihkan pada kasus pencurian

dan potong tangan dengan sesuatu yang telah disepakati pada

hukum khianat? Mereka adalah orang-orang yang -sebagaimana

lrang telah kami katakan- Udak mengikuti nash dan fidak

menerapkan qiyas dengan baik.

Selain itu, hadits tersebut bukan dalil untuk tdak

menjafuhkan hukuman potong tangan dalam kasus pencurian.

Dan pendapat tentang tambahan yang mereka buat juga sama -
sebagaimana yang telah kami sebutkan- seandainya ia sah'

Adapun tentang perkataan mereka "Keduanya adalah

seperti orang yang diberi titipan dan orang yang diizinkan masuk,"

maka pemyataan ini merupakan bantahan terbesar buat mereka.

Karena mereka tidak berselisih pendapat bahwa apabila orang

yang dititipi barang mencuri sesuatu yang tidak ditiupkan

kepadanya di tempat penyimpanannya dan apabila orang lrang

diDinkan masuk mencuri harta yang disimpan di tempat

penyimpanannya milik orang yang memberinya izin maka tangan

keduanya wajib dipotong mentrut mereka tanpa diperselisihkan

lagi.

Penyerupaan dengan sesuafu yang berlawanan ini

mengharuskan mereka berpendapat bahwa hukuman potong

tangan tidak gugur dari suami yang mencuri harta istrinya atau

sebaliknya kecuali yang diamanatrkan kepadanya dan Udak

disimpan di tempat penyimpanannya. Dan begitu pula tidak wajib

memotong tangan masing-masing dari keduanya dalam pencurian
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barang yang tidak disimpan di tempat penyimpanan yang aman,

seperti orang yang dititipi barang dan orang yang diizinkan masuk.

Ini adalah qi5ras png seandainya ia benar maka hanya merupakan

qiyas sesaat dalam satu masa.

Abu Muhammad g berkata: Jadi semua argumentasi

mereka batal. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

Kemudian kami meneliti pendapat yang membedakan antara

suami dengan istri. Temyata pendapat tersebut menyatakan bahwa

tangan suami hams dipotong bila dia mencuri harta istrinya,

sedangkan bila istri mencuri harta suaminya, maka tangannya tidak

dipotong. Kami dapati bahwa mereka berkata, "Suami tidak

memiliki hak sedikit pun pada harta istrinya sehingga tangannya

harus dipotong bila dia mencuri harta istrinya, karena dalam kasus

ini dia seperti orang lain."

Kami dapati bahwa istri memiliki hak pada harta suaminya

seperti mahar, nafkah, pakaian, tempat tinggal dan pelayanan,

sehingga posisinya adalah seperti sekutu (parher). Dan juga kami

dapati bahwa Rasulullah S pemah bersabda kepada Hindun binti

Utbah yang memberitahukan kepada beliau bahwa Abu Sufuan

tidak memberinya nafkah yang mencukupi kebufuhannya dan

kebutuhan anak-anaknya. Maka Rasulullah $ bersabda,

. .lo, 
g,-

/s--J\ )nil 9rK-6 q*
"Ambillah hartanya untuk mencukupi kebutuhanmu dan

kebufuhan anakmu dengan cam yang baik.'
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Mereka berkata, "Rasulullah 4j} membebaskan Hindun

unfuk mengambil harta suaminya asalkan yang diambil sebatas

keperluannya dan keperluan anak-anaknya. Jadi dia adalah

perempuan yang diberi amanah seperti orang yang dititipi barang."

Mereka berkata, "Akan tetapi suami berbeda dalam hal ini,

karena Allah $ berfirman, v(.. '^ri;iU tS $Uri-fui;yl!;jr:j
'sdang kamu telah membeikan kepada s*eorang di antara

mereka harta Wng barynk, maka janganlah kamu mengambil

kembali dari padanya bamng sedikitpwi." (Qs.An-Nisaa' l4l:20)

Firman Allah &,

"Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu

sebagian dari maskawin ifu dengan senang hati, maka makanlah

(ambillah) pemberian itu (sebagai tnng sedap lagi baik

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

Allah & menjelaskan bahwa hartanya baik sedikit maupun

banyak haram diambil.

Abu Muhammad *u berkata: Adapun tentang

perkataan mereka "Sesungguhnya istri memiliki hak pada harta

suaminya seperti mahar, nafkah, pakaian, tempat tinggal dan

pelayanan, dan bahwa Rasulullah $ membebaskan Hindun untuk

mengambil harta sr-raminya yang disimpan maupun tidak disimpan

sebatas keperluannyra dan keperluan anak-anaknya, maka memang

a_ie;tKG,i+t$e#*o9
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benar demikian dan inilah yang kami katakan. Akan tetapi tidak

ada seorang pun yang ragu bahwa Rasulullah # tidak mem-

bebaskan Hindun untuk mengambil harta suaminya 5ang bukan

haknya. Apabila demikian halnya maka pembolehan Allah dan

Rasul-Nya untuk mengambil hak tersebut bukan dalil untuk

menggugurkan hukuman hadd dari orang yang mengambil harta

yang haram baginya. Jika demikian halnya maka minum perasan

yang halal dapat menggugurkan hadd bila minuman yang halal

tersebut berubah menjadi minuman memabukkan. Jadi yang benar

adalah bahwa istri boleh mengambil harta suaminya sebatas

haknya saja (sebatas kebutuhannya saja), kemudian bila dia

mengambil dengan mencuri baik untuk hak yang wajib hukumnya

maupun untuk sesuatu yang hukumnya mubah, atau unfuk sesuatu

yang hukumnya batil dan diharamkan, maka tangannya hams

dipotong. Dalam hal ini dia seperti orang lain yang memiliki hak

pada orang yang mencuri. Dia boleh mengambil haknya sebatas

harta yang dicuri dari tempat penyimpanannya atau di luar tempat

penyimpanannya. Dia boleh berkelahi untuk mendapatkan kembali

harta tersebut bila pencuri tersebut tidak mau memberikannya dan

darahnya menjadi halal. Bahkan dia mendapat pahala bila

melakukannya (merebut kembali harta tersebut).

Apabila dia sengaja mengambil harta yang bukan haknya,

bila dia sengaja melakukannya dengan memsak jalan maka

stafusnya adalah Muhaib dan berlaku hukum Muhanb padanya;

apabila dia mengambilnya secara temng-terangan tanpa

melakukan kerusakan di muka bumi, maka padanya berlaku

hukum orang yang melakukan ghashab. Dan bila dia
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mengambilnya dengan sembunyi-sembunyi maka berlaku padanya

hukurn pencnri dan Muhaib."

Begitu pula hukum istri berkaitan dengan harta suaminya,

karena Allah & tidak mengkhususkan ketika menyuruh memotong

tangan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, kecuali istri yang

mengambil harta suaminya, dan ini tidak berlaku ketika suami

mengambil harta iskinya. Allah @ befirman, t5Ji: i(6 uDan

ndaktah Tuhanmu lupa.u (Qs. Maryam [19]: 64)

Jadi jelas bahwa hukuman potong tangan wajib diterapkan

pada ayah dan ibu yang menclri harta anak keduanya atau anak

laki{aki dan anak perempuan yang mencuri harta ayahnya atau

ibunya, bila harta tersebut tidak dibolehkan unhrk diambil. Begitu

pula yang berlaku pada setiap orang yang memiliki hubungan

mahram atau yang bukan mahram bila dia mencuri harta orang

yang semahram dengannya atau yang tidak semahram dengannya,

selama harta tersebut tidak dibolehkan untuk diambil- Hukuman

potong tangan berlaku bagi salah sahr pasangan suami-iski yang

mencuri harta pasangannya (suami/isfoinya), seperti yang berlaku

pada orang asing. Akan tetapi bila dia mengambil harta yang

dibolehkan unhrk diambil maka dia telah berbuat baik, baik dia

mengambilnya dari tempat penyimpanannya atau tdak dari

tempat penyimpanannya. Hanya Allah yang memberi taufiq'

2280- Masalah' Apakah tangan pencuri harus dipotong

untuk kasus pertamanya ataukah tidak?
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Abu Muhammad *g berkata: Humam menceritakan

kepada kami, hnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnu Al

Arabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan

kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami dari Ibnu

Juraij, Abdu Rabbih bin Abi Umayyah mengabarkan kepadaku

bahwa Al Harits bin Abdullah bin Abi Rabi'ah dan hnu Sabith Al

Ahwal menceritakan kepadanya: Bahwa seorang budak laki-laki

yang mencuri dibawa kepada Nabi 6$, lalu dikatakan kepada

beliau, "Budak ini telah mencuri dan barang curiannya telah

diambil," kemudian saksinya memberikan keterangan demikian.

lalu seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, ini adalah budak

anak-anak Fulan yang yatim dan mereka tidak memiliki harta

selain budak ini." Maka Nabi pun membiarkan budak tersebut

(tdak memotong tangannya). Kemudian budak tersebut dibawa

lagi unfuk kedua kalin5n sebagai pencuri, kemudian untuk ketiga

kalinya dan kemudian untuk keempat kalinya. Semuanya

mengatakan kepada beliau sebagaimana ketika kasus pertama.

Kemudian budak tersebut dibawa lagi unhrk kelima kalinya, maka

Nabi pun memotong tangannya. Lalu dia dibawa lagi unfuk

keenam kalinya, maka Nabi pun memotong kakinya. Lalu dia

dibawa lagi unfuk ketujuh kalinya, maka Nabi pun memotong

tangannya. lalu dia dibawa lagi untuk kedelapan kalinya, maka

Nabi pun memotong kakinya.

Al Harits berkata, "Empat diganti dengan empat.

Allah @ mengampuninya empat kali lalu menghukumnya empat

kali.u

Abu Muhammad 49 berkata, "Hadits ini mursal, sedang

hadits murcalihttidak bisa dijadikan hujjah.'
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Ulama Hanafi5yah dan ulama Malikiryah yang mengatakan

bahwa hadits mursal seperti hadits musnad akan mengatakan

demikian (mengamalkan hadits mursal. Lebih-lebih lagi karena

mereka berpendapat bahwa hukuman haddharus dicegah bila ada

sybhat (masih samar/belum jelas). Padahal tidak ada sytbhat
yang lebih kuat dari khabar yang mereka amalkan dengan sesuafu

yang sama dengannya ketika mereka menginginkannya. Demi

Allah, khabar ini -disamping ia lemah- lebldr. mar{u'atau sarna

dengan khabar hnu Al Habasyi yang karenanya mereka

menyelisihi zhahir Al Qur'an dan lebih aman dari khabar Miswar
yang dengannya mereka menggugurkan jaminan atas barang yang

dirusak dengan cara yang batil pada harta yang dicuri. Mereka

menyelisihi Al Qur'an yang mewajibkan membalas orang zhalim

dengan perbuatan yang sama, sementara di sisi lain mereka

membolehkan mengambil harta dengan cara yang batil. Hanya

Allah yang memberi taufiq.

Abu Muhammad & berkata: Memotong tangan pencuri

wajib dilakukan pada kasus pertamanya berdasarkan keumuman

ayat Al Qur'an sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya.

Cukuplah Allah bagi kami dan dia adalah sebaik-baik pelindung.

228L. Masalah' Nilai pencurian yang menyebabkan

pelakunya harus dipotong tangannya.

Abu Muhammad xg berkata: Para ulama berselisih

pendapat tentang nilai fiwnlah) pencurian yang menyebabkan

pencurinya harus dipotong tangannya.
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Menurut segolongan ulama, tangan pencuri hartrs dipotong

bila dia mencuri barang yrang ada nilainya baik sdikit atau banyak.

Segolongan ulama lain berkata, "Adapun barang dari emas,

maka tangannya tdak boleh dipotong kectrali bila nilai

pencuriannya mencapai seperempat dinar atau lebih. Sedangkan

unfuk selain emas, maka tangannya harus dipotong untuk semua

barang yang memiliki nilai baik sedikit maupun banyak."

Segolongan ulama lain berkata,

boleh dipotong kecr.rali bila dia mencuri

sama dengan satu dirham atau lebih."

Segolongan ulama lain berkata,

boleh dipotong kecuali bila dia mencuri

sama dengan dua dirham atau lebih."

Segolongan ulama lain berkata, "Adapun bila barangnya

dari emas, maka tangannya tidak boleh dipotong kecuali bila nilai

pencuriannya mencapai seperempat dinar atau lebih- Sedangkan

untuk selain emas, maka tangannya tidak boleh dipotong kecuali

bila nilainya tiga dirham. Bila nilainya sama dengan seperempat

dinar atau setengah dinar atau lebih tapi tidak salna dengan tiga

dirham -karena emasnlra murah- maka tangannSn tidak boleh

dipotong. Sedangkan bila nilainya sama dengan tiga dirham, tapi

tidak sama dengan 10 dinar karena emas mahal, maka tangannya

juga tidak boleh dipotong."

Segolongan ulama lain berkata, "Adapun unfuk barang

yang dari emas, maka tangannya tidak boleh dipotong bila nilai

pencuriannya kurang dari seperempat dinar. Sedangkan unfuk

selain emas, maka setiap barang yang sama dengan seperempat

"Tangan pencuri tidak

satu dirham atau yang

"Tangan pencuri tidak

dua dirham atau yang
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dinar atau lebih, maka tangannya harus dipotong. Apabila ia sama

dengan 10 dirham -atau lebih darinya atau kurang- dan tidak sama

dengan seperempat dinar karena emas mahal, atau sama dengan

seperempat dinar, tapi tidak sama dengan setengah dirham karena

emas murah, maka tangannya harus dipotong unhrk semua kasus

tersebut."

Segolongan ulama lain berkata, "Adapun unfuk barang dari

emas, tangan penanri tidak boleh dipotong bila nilai penanriannya

kurang dari seperempat dinar, sedangkan bila nilainya mencapai

seperempat dinar atau lebih maka tangannya harus dipotong.

Sedangkan unfuk selain emas, bila nilainya sama dengan

seperempat dinar tapi tidak sama dengan tiga dirham, atau sama

dengan tiga dirham tapi tidak sama dengan seperempat dinar,

maka tangannya hams dipotong. Sedangkan bila nilainya tidak

sama dengan seperempat dinar dan tiga dirham, maka tangannya

tidak perlu dipotong."

Segolongan ulama lain berkata, "Tangan pencuri tidak

boleh dipotong kecuali bila nilai pencuriannya 4 dirham atau sama

dengannya atau lebih."

Segolongan ulama lain berkata, "Tangan pencuri tidak

boleh dipotong kecuali bila nilai pencuriannya sepertiga dinar atau

sama dengannya atau lebih."

Segolongan ulama lain berkata, "Tangan pencuri tidak

boleh dipotong kecuali bila nilai pencuriannya 5 dirham atau sama

dengannya atau lebih."
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Segolongan ulama lain berkata, "Tangan pencuri tidak

boleh dipotong kecuali bila nilai pencuriannya sahr dinar emas atau

sama dengannya atau lebih."

Segolongan ulama lain berkata, "Tangan pencuri tidak

boleh dipotong kecuali bila nilai pencuriannya sahr dinar atau 10

dirham atau sama dengan salah satu dari dua jumlah tersebut atau

lebih. Bila nilainya tidak men@pai satu dinar atau 10 dirham,

maka tangannya tidak boleh dipotong."

Segolongan ulama lain berkata, "Tangan pencuri tidak

boleh dipotong kecuali bila nilai pencuriannya 10 dirham atau

sama dengannya atau lebih. Bila nilai pencuriannya lo.,-rrg dari ifu

maka tangannya tidak perlu dipotong."

Abu Muhammad *B berkata: Kami pun menelitinya.

Temyata kami temukan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari

jalw Al Bukhari: Umar bin Hafsh bin Ghiyats menceritakan

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

menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Abu

Shalih As-Samman menceritakan kepadaku dari Abu Hurairah dari
Nabi $ bahwa beliau bersabda,

&JJ z
oJ.,-

"Semoga Allah melaknat pencuri lakilaki tnng mencuri

sebutir telur, lalu bngannya dipotong dan mencuri sebuah tali talu

bngannya dipotong."

a*b;l 'oil Grtl;l hr 31
!! z ) | o-tl 'ro. ?, ,- o ./
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Hadits ini merupakan nash yang jelas bahwa tidak ada

batas minimal $umlah minimal) yang menyebabkan pencuri hams

dipotong tangannya kecuali bila ada dalil lain yang

menjelaskannya.

Kemudian kami menemukan hadits yang diriwayatkan

kepada kami oleh Abdullah bin Rabi', Muhammad bin Muawiyah

menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan

kepada kami, Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami,

Asy'ats menceritakan kepada kami, Al-Laits bin Sa'ad

menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ajlan dari Al

Qa'qa' bin Hakim dari Abu Shalih As-Samman dari Abu Hurairah

dari Nabi $ bahwa beliau bersabda,

. !- o / :',b 6J4 )j

.z.Jzo / / /o/ or, .N zc-.1r. ri oJ z'lz t- o /

W.-p- ,E r^r=Jl qP- )y cU? -*S Op-

o6r e"; /?'oti r# $"o] ,b"i ;r
,f o t z.l z o ) 2,. of ,, . ol,

'a? -*s t':4t w-91
" TidaHah paina dianggap beiman kefika dia b*,

tidaklah pencui dianggap beriman ketika dia mencui, fr'daHah

peminum khamer dianggap beriman ketika dia minum khamer,

dan tidaktah perampok dianggap beiman ketika dia merampok

barang bemilai tinggi yang menyebabkan pandangan manusia

terfuju kepadanya."

O/ /(G-f,''E d.l')l €:; Y

El - AlMuhalla



Dalam hadits ini Rasulullah # menyebut pencurian secara

umum tanpa mengkhususkan pencurian dengan nilai fiumlah)
tertentu. Seandainya yang dimaksud beliau adalah pencurian

dalam jumlah tertentu pasti beliau akan menjelaskannya

sebagaimana beliau menjelaskan tentang perampokan di
dalamnya. Dalam kasus perampokan beliau mengkhususkan
perampokan yang bemilai tinggi (yang dirampok barang berharga)

sehingga menyebabkan pandangan manusia tertuju kepadanya,
sementara dalam kasus zina dan pencurian serta khamer beliau

tidak mengkhususkannya.

Hadits-hadits mutaumtir yang jelas ini sesuai dengan nash
Al Qur'an yang maksudnya telah dijelaskan oleh Allah @ kepada

kita.

L^alu kami menelitinya, dengan harapan apakah kita akan
menemukan dalam Sunnah pengkhususan sesuatu dari nash-nash

tersebut? Temyata kami menemukan hadits yang diriwayatkan

kepada kami dari jalur Urwah, Amrah, Az-Z,rhn dan Abu Bakar

bin Hazm. Sebagaimana hadits yang diceritakan kepada kami oleh

Abdullah 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, Al Walid bin Syula' menceritakan kepada kami, Ibnu

Wahb mengabarkan kepadaku, Yunus mengabarkan kepadaku

dari hnu Syihab dari Unpah dan Amrah dari Aisyah dari
Rasulullah $ bahwa beliau bersabda,
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" Tangan pencuri tidak boleh dipotong kecuali dalam

,(pencurtan senilai) seperempat dinar atau lebih."

Diriwayatkan pula dengan sanadyang sama sampai kepada

Muslim: Bisyr bin Al Hakam Al AMi menceritakan kepada kami,

Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi menceritakan kepada

kami dari Yazid bin Abdullah bin Al Hadi dari Abu Bakar bin

Muhammad bin Amr bin Hazm dari Amrah dari Aisyah bahwa dia

mendengar Nabi $ bersabda,

"Tangan pencuri tidak boleh dipotong kecuali dalam

(pencurian senilaf seperempat dinar atau lebih."

Abu Muhammad #S berkata: Emas dikecualikan dengan

hadits ini dari ayat-ayat tersebut secara umum dan juga

dikecr.ralikan dari keumuman nash-nash yang telah kami sebutkan

sebelumnya. Dan dalam hal ini wajib mengambil semuanya dengan

mengecualikan emas dari seluruhnya. Dengan demikian maka

tangan pencuri tidak boleh dipotong kecuali bila nilai pencuriannya

seperempat dinar menurut timbangan Makkah atau lebih darinya,

sedangkan bila nilai pencuriannya kurang darinya (unhrk pencurian

emas saja) maka tangannya tidak boleh dipotong.

Kemudian kami meneliti lagi apakah kami akan

menemukan nash lain selain emas? Mengingat dalam hadits

tersebut tidak menyebutkan nilai maupun harga dan juga tidak ada
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dalil atasnya dan juga tidak disebutkan tentang hukum sesuahr

selain emas. Temyata kami dapati bahwa Yunus bin AMullah

menceritakan kepada kami, dia berkata: Isa bin Abi Isa

menceritakan kepada kami -yaitu Yahya bin Abdullah bin Yahya-,

dia berkata: Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Wadhdhah menceritakan kepada kami, Abu Bakar

bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Abdunahim bin

Sulaiman menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah dari

ayahnya dari Aisyah: Bahwa tangan pencuri tidak dipotong pada

masa Rasulullah i$ bila nilai pencuriannya kurang dari perisai,

karena keduanya memiliki harga $ang mahal) pada saat itu, dan

bahwasanya tangan pencuri tidak dipotong pada masa

Rasulullah $ bila yang dicuri barang yang tidak ada nilainya.

Hadits ini shahih dan bisa dijadikan hujjah karena ia

Musnad, karena di dalamnya Aisyah menceritakan kasus pencurian

yang terjadi pada masa Rasulullah €& y*g menyebabkan tangan

pelakunya dipotong. Disamping itu seorang pun tidak akan ragu -
baik orang beriman maupun orang kafir- bahwa di Madinah -
tempat tinggalAisyah yang di dalamnya dia menyaksikan peristiwa

tersebut- tidak ada orang yang memotong tangan dalam beberapa

kasus pencurian. Dan tidak ada perbuatan yang bisa dijadikan

hujjah dalam Islam selain Rasulullah $.
Jadi benar bahwa dalam hadits ini ada tiga hukum:

Pertama: Hukum potong tangan hanya wajib dalam kasus

pencurian yang nilainya sama dengan emas -yang sarna dengan

harga perisai-, baik sedikit maupun banyak tanpa pembatasan.
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Kedua, Bahwasanya pencurian yang nilainya kurang dari

itu yang tidak ada nilainya -yaitu barang yang tidak berharga-,

pencurinya tidak dipotong tangannln.

Ketiga, Menjelaskan kedustaan orang yang mengklaim

bahwa harga perisai yang menyebabkan penanrinya dipotong

tangannya adalah safu perisai, yaifu yang dianri oleh pencurinya

lalu Nabi $ memotong tangannya. Karena Aisyah.g,

mengabarkan bahwa yang menjadi acuan adalah harga perisai

yang saat itu memiliki harga (mahal). Disini perisai tidak

dikhususkan dari perisai lain dan perisai lain juga fidak

dikhususkan dari perisai. Aisyah juga mengabarkan bahwa

keduanya sma-sama memiliki harga tanpa membatasi harganya.

Jadi jelas bahwa apa yang kami katakan benar.

Adapun perkataan kami tentang dinar bahwa ia menumt

timbangan Makkah adalah berdasarkan hadits yang diriwayatkan

kepada kami oleh AMullah bin Rabi', Muhammad bin Muawiyah

menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan

kepada kami, Ahmad bin Sulaiman menceritakan kepada kami,

Az-Tahrarri mengabarkan kepada kami, Abu Nu'aim -yaifu Al
Fadhl bin Dukain- menceritakan kepada kami, Sufuan ryaitu Ats-

Tsauri- menceritakan kepada kami clari Hanzhalah bin Abi Sufuan

Al Jumahi dari Thawus dari hnu Umar dari Nabi S bahwa beliau

bersabda,

zA
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"Takaran adalah (berdasarkan) takaran penduduk Madinah,

sementara timbangan adalah herdasarkan) timbangan

Makkah."

Adapun mibqalMal*ah adalah 82 b$i gandum, sedangkan

seperempat dinar adalah timbangan seberat 20 biji dan setengah

b[i. Bila nilai irenanriannya kurang dari itLr, maka tangan

pencurinya tidak dipotong. Ini berlaku untuk emas mumi yang

tidak dicampur dengan perak atau tembaga atau lainnya -baik
sedikit maupun banyak-. Hanya Allah yang memberi taufiq.

2282. Masalah: Penjelasan tentang hadis-hadits yang

menyebutkan tentang pemotongan tangan secara ringkas.

Abu Muhammad *U berkata: Adapun tentang hadits

Ibnu Umar 'Rasulullah S memotong tangan pencuri gang

mencuri) perisai yang harganya tiga dirham," maka hadits ini tidak

ada yang meriwayatkannya selain Nafi' dari hnu Umar dari
Nabi S. Hadits ini diriwayatkan darinya oleh para periwayat yang

tsiqah dari kalangan para imam, yaitu: AyWb As-sakhtiyani, Musa

bin Uqbah, Ayy,rb bin Musa, Hanzhalah bin Abu Sufuan Al
Jumahi, Ubaidillah bin Umar bin Hafsh, Ismail bin Umayyah,

Ismailbin Ulayyah, Hammad bin Zaid, Malik bin Anas, Al-laits bin

Sa'ad, Muhammad bin Ishaq, Juuniri5a,rah bin Asma' dan lain-

lainnya yang tidak bertemu dengan mereka. Dan dalam riwayat-

riwayat mereka tidak ada perbedaan dalam redaksinya. Hanya saja

sebagian mereka berkata, "Nilainya," sementara sebagian lainnSn

berkata, "Harganya."
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Sebagian periwayat tsiqah juga meriwayatkannya dari

Hanzhalah bin Abi Sufuan dari Nafi' dari Ibnu Umar dari

Rasulullah X$ dengan redaksi nYang nilain5n lima dirham. " Ada

pula hadits yang tidak shahih, karena periwayatnya yaitu Abu

Harmal -yang tidak diketahui profilnya- menyebutkan bahwa

"Seorang budak perempuan mencuri ceret (berisi) khamer yang

nilainya tidak mencapai tiga dirham dan Rasulullah {$ tidak

memotong tangannya."

Adapun hadits tentang pemotongan tangan pada kasus

pencurian senilai seperempat dinar, maka dia tidak diriwayatkan

kecuali dari Aisyah.&. Dan yang diriwayatkan dari Aisyah ini ada

tiga versi:

Pertama: Rasulullah $ bersaMa, 'Tidak ada potong

tangan kecuali dalam (pencurian senilai) seperempat dinar-'

Kedua, Bahwasanya Rasulullah $ memotong tangan

dalam (pencurian senilai) seperempat dinar, atau "Pemotongan

tangan dalam (pencurian senilai) seperempat dinar."

Ketiga, Nabi $ memotong tangan pencuri dalam kasus

pencurian barang yang harganya kurang dari harga perisai. Jadi

bukan pencurian barang yang sepele (Udak berharga). Dan tidak

ada yang meriwayatkan redaksi-redaksi ini dari Aisyah -dengan

versi yang berbeda-beda- selain Al Qasim bin Muhammad, Urwah

bin Az-Zubair, Amrah binti Abdunahman dan istri Ikrimah -yang

tidak disebut namanya-.

Adapun Al Qasim, dia meriwayatkannya secara mauquf

(berhenti sanadnya) pada Aisyah yang berasal dari redaksi Aisyah

dan tidak meriwayatkannya secara musnad. Hanya saja Aisyah
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berkata, "Pencuri laki-laki harus dipotong tangannya dalam

pencurian senilai seperempat dinar." Dan dalam hal ini putranya

yaifu Abdurrahman mengingkari orang yang meriwayatkannya

secara marfu' dan menyalahkannya.

Adapun tentang pendapat yang mengatakan bahwa tidak

ada potong tangan kecuali dalam pencurian senilai seperempat

dinar, maka tidak ada yang meriwayatkannya selain Yunus dari Az-

Z'lhri dari Urwah dan Amrah dari Aisyah secara musnad,

kemudian Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm dari

Amrah, dari Aisyah secara musnad, kemudian Muhammad bin

Abdurrahman dari Amrah, dari Aisyah secara musnad.

Adapun orang-orang yang meriwayatkan tentang

pemotongan tangan dalam kasus pencurian barang 5rang harganya

sama dengan harga perisai, bukan harga barang sepele yang

kurang dari harga perisai, adalah Hisyam bin Urwah dari ayiahnya,

dari Aisyah, serta istri lkrimah dari Aisyah secara musnad-

Adapun hadits tentang 10 dirham atau dinar, ia sama sekali

tidak berasal dari Rasulullah $ sehingga tidak boleh disebarkan

kepada seorang pun. Dalam hal ini hanya ada riwayat maushul

yang menyebutkan 10 dirham yang berasal dari Abdullah bin Amr

bin Al Ash. Akan tetapi ia juga tidak shahih darinya. Ada juga

yang berasal dari Abdullah bin Abbas. Dia juga merupakan

perkataan Sa'id bin Al Musayyab dan Aiman yang semuanln sah

dari mereka. Kecuali hadits maudhu' lrang tdak diketahui

periwayatrya yang diriwayatkan dari jalur hnu Mas'ud secara

musnad, "Tidak ada potong tangan kecuali dalam (penouian

senilai) seperempat dinar atau 10 dirham." Akan tetapi di
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dalamnya tidak disebutkan tentang nilainya, meskipun riwayat ini

juga lemah.

2283. Masalah' Bagian tubuh pencuri yang dipotong.

Abu Muhammad g berkata: Para ulama berselisih

pendapat tentang bagian tubuh pencuri yang dipotong.

Segolongan ulama berkata, "Tidak boleh dipotong kecuali

satu tangan saja, kemudian setelah itu tidak boleh dipotong lagi."

Segolongan ulama lain berkata, "Tidak boleh dipotong

kecuali tangan dan kaki secara bersilang, lalu setelah itu tidak

boleh dipotong lagi."

Segolongan ulama lain berkata, "Yang dipotong adalah

tangan lalu kaki."

Segolongan ulama lain berkata, "Yang dipotong adalah

tangannya, lalu kakinp secara bersilang, lalu kaki keduanya."

Para ulama juga berselisih pendapat tentang bagaimana

cara memotong tangan dan kaki tersebut, kemudian apa yang

harus dilakukan bila fidak ada bagian tubuh lagi yang harus

dipotong, kemudian manakah dari dua tangan tersebut yang harus

dipotong?"

Insya Allah akan kami bahas setiap bab dari bab-bab ini

dengan menyebutkan orang-orang yang mengatakannya beserta

dalildalil yang digunakan oleh setiap kelompok agar kebenaran
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menjadi terang. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan
(pertolongan) Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung.

Adapun tentang pendapat yang mengatakan bahwa yang

dipotong hanya tangan saja, dalil yang mereka gunakan adalah

hadits yang diriwayatkan kepada kami oleh Humam: hnu Mufarraj
menceritakan kepada kami, hnu Al A'rabi menceritakan kepada
kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq

menceritakan kepada kami dari lbnu Juraij: Aku bertanya kepada
Atha', "Bagaimana bila seseorang mencuri unfuk pertama kalinya?"

Atha' menjawab, "Telapak tangannya harus dipotong." Tanyaku
lagi, "Bagaimana pendapat kalian bila yang dipotong jari-
jemarinya?" Jawab Atha', "Aku tidak menemukan (dalil) kecuali
bahwa seluruh telapak tangan harus dipotong." Tanyaku lagi,

"Bagaimana bila dia mencuri untuk kedua kalinya?" Jawabnya,

"Aku berpendapat bahwa tangan hanya dipotong dalam kasus
pencurian pertama saja. Allah & berfirman, ' potonglah tangan

keduanya' (Qs. Al Maa'idah [5]' 38). Seandainya Allah
menghendaki, pasti Dia akan menyuruh memotong kaki, akan
tetapi Allah & tiaak mungkin lupa." Demikianlah pendapat Atha,.

Adapun tentang pendapat yang mengatakan bahwa yang

dipotong adalah tangan, lalu tangan kedua, sementara kaki tidak
dipotong, maka dalam hal ini ada riwayat dari Rabi'ah dan lainnya.

Dan pendapat inilah yang dinyatakan oleh teman-teman kami.

Adapun tentang pendapat yang berkata, "Yang dipotong
adalah tangannya, lalu kakinya secara bersilang, kemudian setelah

itu tidak boleh dipotong," maka dalilnya adalah hadits yang

diriwayatkan kepada kami oleh Muhammad bin Sa,id bin Nubat:

AIMuhaIla - @l



Abdullah bin Nashr menceritakan kepada kami, Qasim bin

Ashbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah

menceritakan kepada kami, Musa bin Muawiyah menceritakan

kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, Sufuan

menceritakan kepada kami dari Manshur bin Al Mu'tamir dari Abu

Adh-Dhuha, dia berkata: Ali bin Abi Thalib tidak memotong lagi

setelah memotong tangan dan kaki dalam kasus pencurian.

Waki' berkata: Syr'bah menceritakan kepada kami dari

Amr bin Murrah, dari Abdullah bin Salamah bahwa seorang

pencuri dibawa kepada Ali bin Abi Thalib, lalu Ali memotong

tangannya, kemudian dia dibawa lagi kepadanya lalu Ali

memotong kakinya, kemudian dia dibawa lagi kepadanya untuk

ketiga kalinya, maka Ali berkata, uAku malu bila aku memotong

tangannya, bagaimana dia makan nantinya? Aku juga malu bila

aku memotong kakinya, karena bagaimana dia berjalan

nantinya?." L-alu Ali menderanya dan menahannya.

Diriwayatkan pula dengan sanadyang sama sampal kepada

waki,: Israil menceritakan kepada kami dari simak bin Harb dari

Abdurrahman bin Abid Al Azdi, dia berkata: seorang laki{aki yang

tangan dan kakinya burntung yang bemama 'Sadum' dibawa

kepada umar bin l(haththab &. Ketika umar hendak memotong

tangannya, Ali bin Abi Thalib berkata, "Orang ini hanya dipotong

tangan dan kakinya saja." Maka Umar pun menahannya.

Humam menceritakan kepada kami: Ibnu Mufarraj

menceritakan kepada kami, hnu Al A'rabi menceritakan kepada

kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq

menceritakan kepada kami dari hnu Jurarj, Amr bin Dinar
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mengabarkan kepadaku, dia berkata: Najdah bin Amir menulis
surat kepada Ibnu Abbas (yang isinya) "Ada pencuri yang dipotong
tangannya, lalu dia mencuri lagi, Ialu tangannya yang satunya lagi
dipotong. Allah S berfirman,'Potonglah tangan (es. Al
Maa'idah [5]: 38)." Maka hnu Abbas berkata, "Benar, akan tetapi

tangan dan kakinya secara bersilang." Amr bin Dinar berkata,

"Aku mendengar atsarini dari Atha'sejak 40 tahun lalu.',

Abu Muhammad #$ berkata: Sanad atsarini sangat shahih.

Adapun tentang perkataan hnu Abbas di atas, maka ada dua

penafsiran di dalamnya. Pertama: Memang benar bahwa Allah
berfirman demikian, akan tetapi yang wajib adalah memotong
tangan dan kakinya. Kedua, Allah S berfirman demikian dan

ihrlah yang benar, akan tetapi penguasa boleh memotong tangan

dan kakinya. Penafsiran kedua inilah yang perkataan hnu Abbas

tidak boleh ditafsirkan dengan penafsiran lain, karena tidak boleh
Ibnu Abbas menyatakan bahwa ada firman Allah & lalu dia

menentang dan menyelisihinya. Karena tidak boleh meninggalkan
perintah Allah S kecuali bila ada Sunnah Rasulullah S yang

menghapus ayat dalam Al Qur'an yang merupakan wahyu dari
Allah & kepada Nabi-Nya.

Adalah sesuatu yang batil bila Ibnu Abbas menentang
perintah Allah $ dengan pendapatnya atau dengan mengikuti

pendapat seseorang selain Rasulullah $. Padahal dia adalah orang

yang paling jauh dari hal tersebut, karena dia pemah mengajak

mereka melakukan Mubahalah dalam masalah bul dan lainnya.

Dia pemah mengatakan dalam masalah Mut'ah Haji dan
pembatalannya dengan Umrah, 'Aku tidak melihat kecuali bahwa

Allah akan membenamkan kalian ke bumi. Karena aku berkata,
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'Rasulullah $ bersabda', tapi kalian berkata, 'Abu Bakar dan

Umar berkata'."

Adalah suatu hal yang mustahil bila dia (lbnu Abbas)

memiliki hadits dari Rasulullah $, lalu dia tidak menyebutkannya,

karena Allah & telah melindunginya dari hal tersebut.

Adalah suatu hal yang mustahil bila Atha' mendengar

darinya dan memahami bahwa menurutnya pemotongan kaki

merupakan Sunnah yang akan meninggalkan Al Qur'an, lalu Atha'

tidak mau memotong kaki dalam kasus pencurian -sebagaimana

yang telah kami sebutkan darinya- dan tetap berpegang teguh

dengan Al Qur'an dalam hal ini- Allah S berfirman, ,St ;f ft

U uDan tidaHah Tuhanmu lupa-n (Qs- Maryam [19]: 64)'

Seandainya AUah S menghendaki demikian pasti Dia akan

menlnrruh memotong kaki.

Jadi benarlah bahwa perkataan hnu Abbas "Memang

benar, akan tetapi yang dipotong adalah tangan dan kaki"

maksudnya adalah untuk membenarkan pemotongan dua tangan

saja menurut hukum Allah dalam Al Qur'an, dan bahwasanya

perkataannya "Akan tetapi tangan dan kaki" maksudnya adalah

mengabarkan tentang perbuatan yang dilakukan orang-orang yang

semasa dengannya.

Diriwayatkan dari Az-Zuhri, Salim dan lainnya, uAbu Bakar

Ash-shiddiq & memotong kaki pencuri, karena orang tersebut

tangannyra buntung."
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Az-Zvhri berkata, "Kami tidak mendapat riwayat dari

Sunnah kecuali pemotongan tangan dan kaki dan tidak lebih dari
ifu."

Diriwayatkan dari hrahim An-Nakha'i: Mereka berkata,
"Janganlah anak Adam dibiarkan seperti binatang dengan tidak
memiliki tangan untuk makan dan beristinja." Pendapat ini juga

dinyatakan oleh Hammad bin Abi Sulaiman, Sufuan Ats-Tsauri,

Ahmad bin Hanbal dan para pengikutnya.

Abu Muhammad #s berkata: Maka kami pun meneliti

pendapat yang menyatakan bahwa tangan pencuri yang dipotong
hanya satu saja, lalu setelah itu tidak dipotong lagi. Kemudian juga

meneliti pendapat yang menyatakan bahwa pemotongan tangan

setelah pemotongan tangan saja dan tidak ada pemotongan kaki
sama sekali.

Temyata kami dapati bahwa mereka mengatakan:
Allah @ berfirman,

t:i_itils6'ir_66,rAi;
"I-ah-laki yang mencuri dan perempuan yang mencui,

potonglah tangan keduanya." (Qs. Al Maa'idah [5], 38)

Rasulullah $ bersabda,

l. lz t
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"seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti

Muhammad akan memotong tangannya-"

Rasulullah Ei$ bersabda,

.t+6 )6; i" e\L,g:tr +'&'t
I

" Tangan tidak boteh dipotong kecuali dalam (pencurian

senilai) seperempat dinar atau lebih."

Rasulullah $ bersabda,

Jtz ti o-{ :. oi, ,- o / ' \' /
;-L ,b;i 4t it; Gtt;t "irt -J-U./

.llz.ll o-!t tro. 
?, t- o //

.oq ein J.".>.JI O-*-S

"semoga Atlah melaknat pencuri laki-taki yang -unrrO
sebutir telur lalu tangannya dipotong dan mencuri sebuah tali lalu

tangann5n dipotong."

Demikianlah ayat Al Qur'an dan hadits-hadits shahih dan

Rasulullah S yang menyebutkan tentang pemotongan tangan

tanpa menyebutkan tentang pemotongan kaki. Allah S berfirman, 
i

*'n&r JiuW
'Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu."

(Qs.Al A'raaf [7]: 3)

Telah kami jelaskan bahwasanya tidak ada hadits shahih

dari Rasulullah # yang menyebutkan tentang pemotongan kaki
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pencuri. Seandainya ada pasti kami akan menyebutkannya dan

tidak akan mengabaikannya.

Tidak ada riwayat yang menyebutkan tentang pemotongan

kaki pencuri kecuali dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Ya'la

bin Munabbih.

Adapun riwayat dari Utsman, maka ia tidak shahih.

Adapun riwayat dari Abu Bakar, memang ada riwayat

darinya bahwa yang dimaksud olehnya adalah memotong kaki

kedua dalam penanrian ketiga. Akan tetapi mereka tidak

mengatakan hal ini.

Disebutkan dengan riwayat yang shahih dari Ali rg bahwa

dia tidak berpendapat bahwa kaki kedua dan tangan kedua hams

dipotong.

Jadi jelaslah bahwa ada perselisihan pendapat di kalangan

mereka dalam masalah ini.

Ada hadits yang diriwayatkan kepada kami oleh

Muhammad bin Sa'id bin Nubat: Abdullah bin Nashr menceritakan

kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami,

Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Musa bin Muawiyah

menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami,

Sufuan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Abdurrahman

bin Al Qasim dan Muhammad bin Abu Bakar dari ayahnya, dia

berkata, "Yang dimaksud Abu Bakar adalah memotong kaki

setelah tangan dan kaki."
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Umar r{9, berkata, "Yang Sunnah adalah memotong

tangan." Demikianlah Umar, dia hanya berpendapat bahwa yang

Sunnah adalah memotong tangan.

Abu Muhammad & berkata: Jadi masalah ini sudah jelas.

Segala puji bagi Allah.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur AI Bukhari: Yahya bin

Bukair menceritakan kepada kami, Al-Laits menceritakan kepada

kami dari Yunus dari Ibnu Syihab dari Ubaidillah bin Abdullah bin

Utbah bahwa Ibnu Abbas menceritakan: Bahwa seorang laki{aki

datang kepada Rasulullah $ lalu berkata, 'Tadi malam aku

bermimpi." -lalu dia menyebutkan haditsnya-. Dan bahwasanya

Abu Bakar menafsirkan mimpi tersebut. Lalu Rasulullah S
bersabda kepada Abu Bakar, 'Kamu benar sebagiannya dan salah

. " Jadi semua orang selain Rasulullah S bisa salah

dan bisa benar.

Apabila ada orang yang berkata: Telah datang dari

Rasulullah s sabda beliau, 'Berpegang teguhlah dengan

Sunnahlru daru Sunnah l{hulafaur Rasyidin saudahku."

Maka kami katakan: Sunnah Khulafaur Rasyidin adalah

mengikuti Sunnah Nabi mereka. Adapun sqsuatu yang mereka

amalkan berdasarkan ijtihad, maka kita tidak wajib mengikuti

ijtihad mereka dalam masalah tersebut.

Telah diriwayatkan secara shahih dari Abu Bakar, Umar,

Utsman, Ali, Ibnu Az-Zubar, Khalid bin Al Walid dan lainnya

bahwa tamparan ada qishashnya. Akan tetapi ulama Hanafiyyah,

Malikiyryah dan Syafi'i1yah tidak mengatakan demikian.
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Adapun bagi kami, tidak ada tjma' kecuali yang telah

dipastikan bahwa mereka dari awal hingga akhir mengatakannya,

mengamalkannya dan membenarkannya tanpa ada yang diam dari

mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang

menyelisihinya. Inilah yang benar-benar disebut ijma'. Hanya Allah

yang memberi taufiq.

Apabila Al Qur'an dan Sunnah menyatakan bahwa pencuri

hanya dipotong tangannya dan tidak dipotong kakinya, maka tidak

boleh memotong kakinya sama sekali. Ini merupakan hal yang

tidak samar lagi. Segala puji bagi Allah.

Apabila demikian halnya, maka apabila seorang laki-laki

atau seorang perempuan mencuri, maka tangannya harus

dipotong. Apabila' salah safunya mencuri lagi, maka tangan

keduanya harus dipotong. Demikianlah yang berlaku berdasarkan

nash N Qur'an dan Sunnah. Apabila dia mencuri untuk ketiga

kalinya maka dimaafkan dan dididik kembali, karena manusia

harus dicegah dari kejahatannla sampai dia menjadi baik lagi.

Segala puji bagi Allah.

2284. Masalah: C-ara memotong tangan.

Telah kami riwayatkan dari Ali r$ tentang pemotongan jari-

jemari tangan dan pemotongan separuh kaki. IGmi juga telah

menyebutkan pendapat Umar rSa dan lainnya tentang pemotongan

tangan dan kaki dari pergelangan.

Adapun Khawarij, mereka berpendapat bahwa

pemotongan tangan dimulai dari siku atau lengan atas.
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Abu Muhammad #S berkata, Mereka berargumen dengan

firman Allah g, t:[-fi 1H;6 "Potonglah tangan keduanya;,

(Qs. Al Maa'idah [5], 38)

Mereka berkata, "Kata '! ltungun)' dalam bahasa Arab

adalah bagian tubuh dari pangkal lengan atas (bahu) sampai ujung
jari-jemari."

Meskipun mereka mengatakan demikian, tapi 166'ItJl juga

berlaku untuk telapak tangan dan berlaku unfuk bagian antara jari-

jemari sampai siku. Apabila demikian halnya, maka yang berlaku

bagi kita adalah bagian minimal yang disebut '! (tangan)', karena

tangan haram dipotong sebelum terjadi pencurian sebagaimana

dijelaskan oleh nash tentang pemotongan tangan. Bila demikian

halnya, maka tidak boleh keluar dari keharaman yang pasti kecuali

bila telah pasti bahwa harus keluar darinya. Dan yang pasti adalah

telapak tangan sehrngga tidak boleh memotong lebih panjang dari

telapak tangan.

Kita juga mendapati bahwa ketika Allah S menyrruh kita

bertayammum, Dia berfirman,

1#6 ry 6* 1# 
"(, 

\r4'r"
L:;&$s?+?,,

ulalu kamu tidak memperoleh air, maka bertagmmmumlah

dengan tanah yang baik (bercih); sapulah mukamu dan tanganmu
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dengan tanah rtu" (Qs. Al Maa'idah [5], 6).Temyata Rasulullah $
menafsirkan kata 'Tangan' yang dimaksud Allah & dalam ayat ini

yaitu dua telapak tangan saja, sebagaimana yang telah kami

sebutkan.

Diriwayatkan dengan shahih dari Nabi $ bahwa beliau

membedakan hukuman hadd orang merdeka dengan hukuman

hadd budak sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya.

Apabila Nabi $ telah membedakan hukuman haddbudak dengan

hukuman hadd orang merdeka, maka hal ini bersifat umum dan

tidak boleh dikhususkan tanpa adanya nash atau tjma'.

Apabila budak mencuri maka yang wajib dipotong adalah

ujung jari-jemarinya saja yaitu separuh tangan saja. Sedangkan bila

orang merdeka mencuri, maka tangannya dipotong dari

pergelangan telapak tangan. Adapun dalam kasus Muharabah

(pembegalan dsb), tangan orang merdeka dipotong dari

persendiannya dan kakinya dari persendiannya, sedangkan tangan

budak dipotong dari ujung jari-jemarinya dan kakinya (dipotong)

setengah kakinya dari betis, sebagaimana yang diriwayatkan dari

Ali bin Abi Thalib &. Kami hanya mengambil pendapat yang

sesuai nash, sedangkan pendapat yang tidak sesuai nasi kami

tinggalkan. Hanya Allah yang memberi taufiq.4

4- Dalam footnote naskah No. 14 terdapat tulisan sebagai berikut:

Adapun tentang tangan png dipotong dari dua tangan tersebut, maka dalam

hd ini Affiullah bin Rabi'menceritakan kepada kami, dia berkata: hnu Mufarraj

menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, hnu
Wadhdhah menceritakan kepada kami, Sahnun menceritakan kepada kami, hnu
Wahb menceritakan kepada kami dari Makhramah bin Bukair Al Asrraj dari

ayahnya dari Nafi' Maula lbnu Umar, dia berkata: "Pada masa Ali bin Abi Thalib

ada pencuri yang menctri di lraq, lalu penanri tersebut dibawa kepada Ali unfuk
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2285- Masalahr Memotong tangan orang yang

mengingkari barang pinjaman.

Abu Muhammad & berkatat Diriwayatkan kepada kami

dari jalur Muslim: Abd bin Humaid menceritakan kepada kami,

Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar mengabarkan

kepada kami dari Az-Z,,rhn dari Urwah dari Aisyah, dia berkata,

"Seorang perempuan Makhzumiyyah meminjam barang tapi dia

mengingkarinya. Maka Rasulullah $ menSmruh memotong

tangannya. [^alu keluarganya mendatangi Usamah bin Zaid unhlk

melobinya (agar tangannya tidak dipotong). Kemudian Usamah

berbicara kepada Rasulullah S (melobinya) tentang perempuan

tersebut." (dst)

Humam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarraj

menceritakan kepada kami, hnu Al A'rabi menceritakan kepada

dipotong tangannya, lalu pencuri tersebut menyodorkan tangan kirinya, tapi orang-

orang tidak menladari demikian hingga tangan tersebut dipotong. lalu Ali
diberitahu tenbng hal tersebut. Temyata dia membiarkannya dan tidak memotong

tangan yang sahrnlra". Pendapat ini dikatakan oleh Malik dan Abu Hanifah.

Sebagian teman-teman kami mengatakan, "Bagi orang yang memotong

tangan pencuri tersebut harus membayar Diyat'.
Ada pula Srang mengatakan, 'Tangan kanannya harus dipotong". Mereka

menlratakan bahwa yang wajib adalah memotong tangan kanan dengan

berargumen dengan bacaan hnu Mas'ud " Wassaariqu Wassaariqafu Faqtha'uu

Aimaanahumaa (laki-laki gn7 mencui dan perempuan yang mencuri, potonglah

tangan kanan kdwnjp)'. Akan tetapi bacaan ini tidak benar. Mereka mengklaim

bahwa hal ini merupakan Ijma', akan tetapi ia tidak benar, karena Ali memotong

tangan kiri dan tidak memotong tangan kanan dan dia menganggap cukup hal

tersebut. Kalau memotong tangan kanan wajib tentu Ali menganggap bahwa

memotong tangan kiri belum cukup, sebagaimana tidak cukupnya beristinja

dengan tangan kanan atau makan dengan tangan kiri. Dan tidak ada nash kectnli
nash dalam Al Qur'an dan Sunnah 5nng ma,vajibkan memotong tangan- HanF
saja kami menganjurkan mernotong tangan kanan karena ada atsar dari Nabi 1}
bahwa beliau menlnrkai sebelah kanan dalam segala hal.
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kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq

menceritakan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami

dan Az-A:hri dari Urwah dari Aisyah Ummul Mukminin, dia

berkata,,,seorang perempuan Makhzumiyyah meminjam barang

(perabotan dsb) tapi dia mengingkarinya- Maka Nabi $ menyuruh

agar tangannya dipotong. lalu keluarganya menemui usamah bin

Zaid dan berbicara dengannya (melobi kepadanya). Lalu usamah

melobi kepada Nabi E& tentang perempuan tersebut. Maka

Nabi $ bersabda kepadanya, 'Wahai (Jsamah, janganlah engkau

melobi tentang salah satu hukuman hadd dari hadd-hadd yang

telah ditetapkan oleh Nlah &'.

Lalu Nabi S berdiri dan berPidato,

I 6 ,, I . /-..u'-*t@ar

'sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kalian

adalah bila ada orang fungsawan tnng mencui mereka

membiarkannya (frdak meniatuhkan hukuman

sdangkan bila yang mencuri orzrng lemah (ralgnt ielata) mereka

memotong tangannya. Demi Dzat yangiiwa Muhammad berada di

Tangan-Nya, seandain5n Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti

akan kupotong lalu beliau memotong tangan

perempuan Bani Mat'hzum tersebut."

$y^frW os a|tsiujt
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Diriwayatkan dari Nafi' dari hnu Umar, dia berkata,

"Seorang perempuan Bani Makhzum meminjam barang
(perabotan) tapi dia mengingkarinya. Maka Nabi S men5mruh

memotong tangannya."

Abdullah bin Ahmad bin Hanbal berkata: Aku bertanya

kepada ayahku, "Apakah engkau memilih hadits ini (untuk

dijadikan acuan)?" Ahmad menjawab, 'Sejauh yang aku ketahui

tidak ada yang dapat menolaknya." Dia berkata lebih lanjut,

"Tangan orang yang meminjam harus dipotong bila dia

mengingkarinya lalu me5rgakuinya. "

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad

bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib

menceritakan kepada kami, Utsman bin Abdullah bin Al Hasan bin

Hammad menceritakan kepada kami, Amr bin Hasyim Abu Malik

menceritakan kepada kami dari Ubaidillah bin Umar bin Hafsh bin

Ashim dari Nafi' dari lbnu Umar, dia berkata: Seorang perempuan

meminjam perhiasan kepada seseorang, lalu dia menahannya
(tidak mengembalikannya). Maka Rasulullah S bersabda,

'Hendaknya perempuan tersebut beXobat kepada Allah dan

mengembalikan barang Wng telah diambilnya dari orang tersebut

(yang meminjami)'. Kemudian beliau bersabda, 'Bangkitlah wahai

Bilal! Peganglah tangannya lalu potonglah !"

Abu Muhammad #S berkata: Di antara bantahan orang

yang mengatakan pendapat ini adalah ucapannya, "Hadits yang

kalian riwayatkan masih diperselisihkan, karena sebagian mereka

meriwayatkan bahwa perempuan Bani Makhzum tersebut

mencuri.tt
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Sebagaimana hadits yang diriwayatkan kepada kami dari

jalur Muslim: Muhammad bin Rumh menceritakan kepada kami,

Al-l-aits -yaitu Ibnu Sa'ad- menceritakan kepada kami dari Ibnu

Svihab dari Urwah, dari AisYah:
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Bahwa orang-orang Quraisy memberi perhatian dalam

kasus perempuan Al Makhzumisryah yang mencuri- Mereka

berkata, "siapakah yang mau melobi Rasulullah $?" Mereka
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berkata, 'Tidak ada yang berani melakukannya selain Usamah bin

Zaid, kesayangan Rasulullah i$." [-alu Usamah berbicara kepada

Nabi q*& (melobinya). Maka Rasulullah g$ bersabda, 'Apakah

engkau akan memberi syafaat dalam salah safu hukuman hadd dari

hukuman-hukuman hadd?" [-alu Nabi $ berdiri dan berpidato,

"Wahai hadirin, rusaknya orang-orang sebelurn

kalian adalah bila ada orang bangsawan yang mencuri mereka

membiarkannya (ddak menjatuhkan hukuman kepadanya),

sedangkan bila yang mencui orang lemah (rakyat plata) mereka

memotong tanganntn. Demi Allah, sandainya Fatimah binti

Muhammad mencui, pasti akan kupotong tangannya."

Diriwayatkan dari jalur Muslim: Harmalah menceritakan

kepada kami, hnu Wahb mengabarkan kepadaku, Yunus bin

Yazid mengabarkan kepadaku dari hnu Syihab, Urwah bin Az-

Zubair mengabarkan kepadaku dari Aisyah, istri Nabi S:
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Bahwa orang-orang Quraisy memberi perhatian dalam

kasus perempuan Al MakhzumiWah yang mencuri pada masa

Rasulullah S saat terjadi perang penaklukan Makkah. Mereka

berkata, "siapakah yang bisa melobi Rasulullah $ dalam kasus

ini?" Mereka berkata, uTidak ada yang berani melakukannya selain

Usamah bin Zaid, kesayangan Rasulullah,$$." [-alu Usamah

mendatangi Nabi $ dengan membawa perempuan tersebut, lalu
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dia berbicara kepadanya tentang perempuan tersebut (melobi

kepadanya agar perempuan tersebut tidak dihukum). Maka wajah

Rasulullah $ berubah, lalu beliau bersabda, 'Apakah engkau akan

memberi syafaat dalam salah safu hukuman hadd dari hukuman-

hukuman hadd?" Usamah berkata, "Wahai Rasulullah,

mohonkanlah ampun kepada Allah untukku." Pada sore harinya

Rasulullah $ berdiri dan berpidato. Setelah memuji Allah dan

menyanjung-Nya, beliau bersabda, u,*nma Ba'du. Saungguhnya

rusaknya orang-orang sebelum kalian adalah bila ada orcng

bangsawan tmng mencuri mereka membiarkannya (tidak

menjatuhkan hukuman kepadanya), sedangkan bila yang mencui

orang lemah (rakyat jelata) mereka menjatuhkan hukuman hadd

kepadanya. Demi Dzat yang jiwaku berada di Tangan-Nya,

seandainya Fatimah binti Muhtammad mencuri, pasti akan

kupotong tangannya." Lalu Nabi $ menyuruh agar perempuan

yang mencuri tersebut dipotong tangannya.

Mereka semua meriwayatkan bahwa perempuan tersebut

mencuri (bukan meminjam).

Mereka berkata, "Di antara dalil yang menunjukkan bahwa

perempuan tersebut satu orang (orang yang sama) dan kisahnya

juga satu (kisah yang sama) dan bahwa dia mencuri, serta bahwa

orang yang meriwayatkan bahwa perempuan tersebut meminjam

telah keliru, adalah bahwa dalam mayoritas riwayat tersebut orang-

orang (Quraisy) meminta kepada Usamah bin Zaid agar melobi

kepada Rasulullah,$, lalu Rasulullah $ mengingkarinya dan

melarangnya memberi syafaat dalam salah satu dari hukuman-

hukuman haddyangtelah ditetapkan oleh Allah &.-
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Adalah mustahil bila Usamah bin T-:iid &. yang

Rasulullah i*b telah melarangnya memberi syafaat dalam salah satu

dari hukuman-hukuman hadd yangditetapkan Allah S mengulangi

lagi dengan memberi syafaat dalam kasus lain.

Mereka mengatakan: Orang yang meminjam telah

berkhianat, sementara orang yang berkhianat itu tidak boleh

dipotong tangannya. Lebih-lebih lagi ada hadits yang diriwayatkan

kepada kami oleh Abdullah bin Rabi': Ibnu Mufarraj menceritakan

kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami,

hnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Sahnun menceritakan

kepada kami, hnu Wahb menceritakan kepada kami, dia berkata:

Aku mendengar hnu Juraij menceritakan dari Abu Az-Zubair Al

Makki dari Jabir bh Abdullah bahwa Rasulullah $ bersabda,

,* Yr ,Jilt Je Yi J.At ,rv d

'Tidak ada potong tangan bagi onng tnng berkhianat

oftng yang menmpas (dengan fipuan) dan orang Wng
merampok."

Dia berkata: Bisa pula ditafsirkan bahwa riwayat yang

menyebutkan bahwa perempuan tersebut meminjam sesuafu, lalu

Rasulullah 1l$ menyrruh memotong tangannya: Bahwa mereka

hendak mengenalkannya bahwa dia telah meminjam perhiasan lalu

mencurinya, lalu tangannp dipotong karena kasus pencurian,

bukan karena peminjaman.
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Mereka berkata, "Hal ini sebagaimana hadits yang

menyebutkan '7fit9 Ca, 
'Sat faun babl (puasan5n) oftng

t/arlg membekam dan onng tnng dibekam'. Dan juga sebagaimana

hadits yang menyebutkan bahwa Rasulullah $ melihat laki-laki

yang shalat di belakang shaff, lalu Rasulullah S menyuruhn5ra

mengulangi shalatrya. u

Mereka berkata, "Rasulullah $ memberitahukan bahua

puasa keduanya batal bukan karena bekam, tapi karena hal lain.

Kemudian laki-laki tersebut disuruh mengulangi shalatrya bukan

karena dia shalat di belakang shaff, akan tetapi karena sebab lain."

Abu Muhammad & berkata: Demikianlah semua dalil yang

mereka pakai, dan semuanya tidak bisa dijadikan hujjah oleh

mereka, sebagaimana yang akan kami jelaskan nanh-insya AllalT.

Kami katakan -seraya memohon petunjuk kepada Allah-:

Adapun perkataan mereka bahwa terdapat riwayat yang berbeda-

beda dari Az-Zvhri, maka hal tersebut tidak bisa dijadikan acuan

oleh mereka; karena Ma'mar dan Syu'aib bin Abi Hamzah

meriwayatkannya dari Az-Zuhri, dan keduanya terkenal sangat

tsiqah dan kompeten. Begitu pula A54nrb bin Musa. Mereka semua

m: Perempuan tersebut meminjam sesuatu, lalu dia

mengingkarinya, lalu kasus tersebut dilaporkan kepada Nabi S,
lalu Nabi $ menytrruh agar tangannya dipotong. Beliau

memberitahukan bahwa dia merupakan salah safu hukumarr hadd

dari hukuman-hukuman hadd yang ditetapkan oleh Allah &.
Dalam hal ini tidak ada riwayat yang mudhthanb pada Ma'mar dan

Syu'aib bin Abi Hamzah, meskipun Al-Laits dan Yunus bin Abi
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Yazid serta Ismail bin Umag4,rah dan Ishaq bin Rasyid menyelisihi

keduanya.

Riwayat Al-laits adalah mudhtharib. Begitu pula riwayat

Yunus bin Abi Yazid. Karena Al-laits, Yunus, Ismail dan Ishaq

tingkatan hapalannya tdak di atas Ma'mar dan Sy,r'aib. Dan yang

sepakat dengan keduanya adalah putra saudara laki-laki Pv-Zuhrt

dari pamannya.

Adapun tentang argumentasi mereka dengan riwayat yang

shahih dari Rasululluh g, oOrang yang membekam dan orang

yang dibekam tetah babl puasanya, "dan juga argumentasi mereka

dengan perintah Nabi $ kepada orang yang shalat di belakang

shaf{ agar mengulangi shalahya, maka argumentasi ini hanya

semakin menambah cacat diri mereka. Mereka telah menghalalkan

dusta yang tidak dianggap mudah oleh orang Islam. Karena

mereka berkata, "Keduanya telah berbuka, karena keduanya telah

merrg-ghibah manusia." Maka ditanyakan kepada mereka,

"Apabila orang yang sedang berpuasa menggunjing manusia,

apakah menurut kalian puasanya batal?" Tenfu mereka akan

menjawab, uTidak."

Ini adalah hal-hal lucu dan merupakan peremehan terhadap

perintah-perintah Nabi $ dan juga kedustaan terhadapnya, karena

dalam hal ini Nabi $ bersabda uOrang wng membel<am dan

omng tnng dibel<am babl puasanjn, "tapi mereka berkata, "Rlasa

salah seorang dari keduanya tidak batal."

Apabila dikatakan kepada mereka, "Apakah kalian

mendustakan sabda Nabi $ bahwa puasa keduanya telah batal?"
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Maka mereka akan berkata, "Puasa keduanya batal karena hal lain
yaitu ghibah;'

Apabila ditanyakan kepada mereka, "Apakah ghibah dapat
membatalkan puasa," maka mereka akan menjawab, ',Tidak."
Dalam hal ini mereka telah kembali kepada sesuatu yang

sebelumnya mereka lari darinya untuk menipu orang-orang Islam

dan orang-orang lemah yang terpedaya dengan mereka.

Adapun tentang hadits yang menyebutkan bahwa Nabi S
menyuruh orang yang shalat di belakang shaff sendirian agar

mengulangi shalatnya, seandainya sebelas sahabat tidak
meriwayatkannya dari Nabi S dengan sanad-sanad yang shahih
yang menyebutkan bahwa Nabi $ menyuruh meluruskan shaff
dan merapatkannya serta mengancam orang-orang yang tidak
melakukannya, tenfu mereka akan dimaafkan karena kebodohan,

akan tetapi sayangnya mereka tidak dimaafkan dalam hal ini.

Seorang muslim tidak boleh menduga bahwa Nabi $
bersabda kepada umatnya "Orang yang membekam dan orang
yang dibekam batal puasanya" dan menyuruh orang yang shalat di

belakang shaff sendirian agar mengulangi shalahrya, lalu dia
menduga bahwa Nabi S tidak menjelaskan sebab puasa keduanya

batal dan sebab orang yang shalat sendirian di belakang shaff
mengulangi shalahrya, karena hal ini merupakan tuduhan dusta
kepada Nabi S. Maka seorang muslim tidak boleh menduga

bahwa Nabi S menyuruhnya mengulangi shalat tanpa

menjelaskan sebabnya kepada kita.

Adapun tentang perkataan mereka bahwa peminjam yang

mengingkari pinjamannya dianggap berkhianat, sementara orang
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yang mengingkari itu tidak dipotong tangannya, maka telah kami

jelaskan bahwa hadits tersebut diriwayatkan dari Jabir. Dan kami

telah menjelaskan rusaknya hadits tersebut di awal pembahasan

kami tentang pemotongan tangan penanri, bahwa Ibnu Juraij tidak

mendengamya dari Abu Az-Zubair dan Abu Az-Zubair tdak

mendengamya dari Jabir, karena dia mengakui sendiri bahwa dia

meriwayatkannya secara mudallas. Dengan demikian maka

argumentasi dengan hadig ini gugur. Segala puji bagi Allah, Tuhan

semesta alam.

Abu Muhammad *S berkata: Kami katakan -seraya

memohon petunjuk kepada Allah-: Sesungguhnya riwayat yang

menyebutkan bahwa perempuan tersebut meminjam sesuatu lalu

Rasulullah $ menyuruh memotong tangannya dan riwayat yang

menyebutkan bahwa perempuan tersebut mencuri lalu

Rasulullah $ menyuruh memotong tangannya adalah satna-sama

shahih, karena keduanya diriwayatkan oleh para periwayat tsiqah

yang bisa dijadikan hujjah dalam agama sebagaimana yang akan

kami jelaskan nanti.

Yang mengherankan adalah bahwa ada orang-orang yang

menolak Sunnah dengan menggunakan hadits-hadits yang kacau.

Mereka mengambil hadits, :g> g); ll glfu' U 'eLrt \ "Tidak

ada potong tangan kecuali dalam (pencuian senilai) seperempat

dinar," dan juga mengambil hadits yang menyebutkan tentang

pemotongan tangan dalam kasus pencurian perisai Sang harganya

10 dirham, padahal kedua hadits ini sarna-sama mudhthaib,

sebagaimana yang telah kami jelaskan. Dan status mudhtharibnya

lebih parah dari status mudhthaib hadits di atas. Mereka juga
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mengambil hadits riwayat hnu Umar yang menyebutkan bahwa

Rasulullah 6$ menyrruh memotong tangan orang yang mencuri

perisai seharga 3 dirham, padahal di dalamnya tidak menjelaskan

bahwa ia merupakan hadd pencurian. Disamping itu ada hadits

shahih yang menyelisihinya yang menyebutkan tentang

pemotongan tangan dalam kasus penorrian barang senilai

seperempat dinar.

Abu Muhammad & berkata: Alasan mudhthaib dalam hal

ini tidak menjadi cacat dalam hadits. Kami katakan bahwa dua

riwayat yang salah satunya menyebutkan bahwa seorang

perempuan meminjam barang lalu dia mengingkarinya lalu

Nabi S menyuruh memotong tangannya, kemudian riwayat yang

safunya lagi menyebutkan bahwa perempuan tersebut mencuri lalu

Rasulullah S menyuruh memotong tangannya, maka bisa jadi dua

hadits ini merupakan dua kisah unfuk dua perempuan yang

berbeda atau merupakan satu kisah untuk perempuan yang sama.

Bila hadits ini merupakan dua kisah untuk dua perempuan

yang berbeda, maka masalahnya telah jelas dan sesuahr yang

kacau telah berlalu, sehingga yang dibahas tinggal masalah syafaat

Usamah bin Zaid unfuk kedua perempuan tersebut, sebagaimana

yang telah kami sebutkan bahwa dia meminta syafaat dalam kasus

pencurian tapi dia dilarang, lalu dia meminta syafaat untuk kasus

perempuan yang meminjam sesuatu tanpa dia ketahui bahwa

hukuman haddnya adalah potong tangan.

Hanya saja seandainya yang kami kehendaki adalah

pemotongan tangan, maka keduanya adalah perempuan lrang

berbeda dan kasus 5nng berbeda. Dan dalam hal ini kami memiliki
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acuan. Berbeda dengan klaim mereka yang kosong dari dalil dan

hanya sekedar menampakkan kebatilan dan kedustaan.

Sebagaimana yang diceritakan kepada kami oleh Humam: hnu

Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan

kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq

menceritakan kepada kami, hnu Juraij menceritakan kepada kami,

dia berkata: Ikrimah bin Khalid Al Makhzumi mengabarkan

kepadaku bahwa Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin

Hisyam Al Makhzumi mengabarkan kepadanya: Bahwa seorang

perempuan datang kepada perempuan lain lalu berkata, "Si

fulanah hendak meminjam perhiasan kepadamu." Padahal dia

dusta (yakni bahwa perempuan yang dimaksud tidak hendak

meminjam perhiasan kepadanya). lalu perempuan yang dipinjami

heminjamkan perhiasan kepadanya. Kemudian setelah beberapa

lama dia tidak melihat perhiasannya. [-alu dia mendatangi

perempuan yang dituduh dusta telah meminjam perhiasan

kepadanya, lalu meminta perhiasannya. Maka perempuan tersebut

berkata, "Aku tidak meminjam apapun darimu." Lalu dia

mendatangi perempuan satunya lagi (yang meminjam dengan

mengatasnamakan perempuan pertama) dan meminta kepadanya

perhiasannya, tapi perempuan tersebut mengingkari bahwa dia

telah meminjam perhiasan kepadanya. Maka dia (perempuan

pemilik perhiasan) pun mendatangi Rasululluh & (unh-rk

melaporkan kepadanya). [.alu Rasulullah S memanggil

perempuan tersebut. Maka perempuan tersebut berkata, "Demi

Dzat yang mengufusmu dengan benar, aku tidak meminjam apa-
apa darinya." Nabi pun bersabda, "Pergilah kalian dan ambillah

tersebut di bawah kasumya. " Lalu perhiasan tersebut
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diambil, kemudian Nabi S menynrruh agar tangan perempuan

tersebut dipotong.

hnu Jurarj berkata: Bisyr bin Tamim mengabarkan

kepadaku bahwa perempuan tersebut adalah Ummu Amr binti

Sufyan bin Abdul Asad.

Ibnu Juraij berkata: Aku tidak mengambil yang lainnyn, aku

tidak mengambil yang lainnya.

Ibnu Juraij berkata: Amr bin Dinar mengabarkan kepadaku,

dia berkata: Al Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib

mengabarkan kepadaku, dia berkata: Seorang perempuan mencuri

lalu dia dibawa kepada Nabi,$, lalu Amr bin Abi Maslamah

datang lalu berkata kepada Nabi S, "Dia adalah bibiku." Maka

Nabi g$ bersabda, "fundainya Fatimah binti Muhammad mencuri,

pasti akan kupotong tangann5n."

Amr bin Dinar berkata: Aku Udak ragu ketika Hasan

mengatakan: Amr berkata kepada Nabi S, 'Dia adalah bibiku. Dia

adalah puti Al Asumd bin Abdil Asad.'

Abu Muhammad & berkatat hnu Juraij meriwayatkan dari

Amr bin Dinar bahwa dia tidak ragu bahwa perempuan yang

mencuri adalah puti Al Aswad bin Abdul Asad. Dia juga

mengabarkan dari Biq,n At-Taimi bahwa perempuan yang mencuri

adalah putui Sufuan bin Abdul Asad. Keduanya adalah puhi

pamannya 5nng berasal dari Bani Makhzum. Paman keduanya

adalah Abu Salamah bin Abdul Asad rg, suami Ummu

Salamah ig sebelum Rasulullah $.
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Akan tetapi kami katakan -seraya memohon pehrnjuk

kepada Allah-' Kalaupun seandainya dia perempuan yang sama

dan kisahnya sama, tetap saja ia tidak bisa dijadikan hujjah, karena

redaksi yang menyebut'Pencurian' berasal dari sebagian periwayat

dan bukan dari Nabi $. Begih: pula redaksi tentang'peminjaman'.

Redaksi yang berasal dari Nabi,S adalah "Seandainya Fatimah

binti Muhammad mencuri, pasti akan kupotong tangannya."

Berdasarkan hal tersebut maka ada dua pendapat tentang

redaksi 'Pencurian':

Pertama: Periwayat berpendapat bahwa peminjaman

merupakan pencurian, lalu dia mengabarkan dengan redaksi

'Pencurian'.

Kedua; Yang dimaksud adalah peminjaman, lalu bila

diingkari maka ia menjadi pencurian secara nyata dan bukan

majaz. Karena bila orang yang meminjam bila disebut menurut

Iidah orang lain adalah orang yang meremehkan dalam hal

mengambil harta orang lain, kemudian kalimat tersebut dihaluskan

dengan kalimat'Peminjaman' atau lainnya, lalu dia memiliki barang

tersebut secara sembunyi-sembunyi. Maka hal ini adalah pencurian

sesungguhnya dan bukan pura-pura. Jadi redaksi ini telah keluar

dari sesuatu yang telah kami sebutkan. Dengan demikian maka

redaksi 'Peminjaman' tidak ditafsirkan dengan penafsiran lain.

Abu Muhammad #S berkata: Jadi tangan peminjam yang

mengingkari barang yang dipinjamnya hams dipotong

sebagaimana dipotongnya tangan pencuri, bila barang yang

dipinjamnya itu dari emas senilai seperempat dinar dan tidak

kurang dari itu, berdasarkan sabda Rasulullah $, "Tidak ada
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potong tangan kecuali dalam (penanrian senilai) seperempat dinar

abu lebih."

Begitu pula untuk selain emas yang berupa barang yang

memiliki nilai -baik sedikit maupun banyak-, karena ia merupakan

pemotongan tangan dalam kasus harta yang diambil se@ra

sembunyi-sembunyi dan tidak secara terang-terangan.

Tangan perempuan juga harus dipotong sebagaimana

dipotongnya tangan laki{aki, karena kaum muslimin telah sepakat

bahwa hukum laki-laki dalam kasus ini seperti hukum perempuan.

Begitu pula dalam hal-hal yang menggugurkan pencurian dan hal-

hal yang malajibkan pemotongan tangan. Dan tidak ada potong

tangan kecuali berdasarkan keterangan saksi yang menyatakan

bahr,ra pelakuqa telah mengambilnya atau memilikinya tapi

mengingkarinln atau mengakuinya. Bila dia mengulangi lagi untuk

kedua kalinya maka tangan yang safunya hams dipotong, karena

Rasulullah # **y,rruh memotong tangannya dan hal ini bersifat

urnurn, karena orang yang meminjam tersebut mendapatkannya

secara sembunyi-sembunyi dengan pura-pura mengambilnya

(meminjamnya) sehingga hukumnya seperti pencuri yang wajib

dipotong tangannya. cukuplah Allah bagi kami dan Dia adalah

sebaik-baik pelindung.

2286. Masalah' Memotong uang dirham.

Abdullah bin Muhammad bin Ali Al Baji menceritakan

kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Abu

Ubaid bin Muhammad Al Kasy:ri menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Yusuf Al Hu&afi menceritakan kepada kami,
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Abdunazzaq menceritakan kepada kami, Daud bin Qais

menceritakan kepada kami, Khalid bin Abi Rabi'ah mengabarkan

kepadaku bahwa ketika ft:lnu Az-Zubair tiba di Makkah melihat

seorang laki-laki yang memotong uang dirham. Maka dia pun

memotong tangannya.

AMullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Ibnu

Mufarraj menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh

menceritakan kepada kami, hnu Wadhdhah menceritakan kepada

kami, Sahnun menceritakan kepada kami, hnu Wahb mencerita-

kan kepada kami, Abdul Jabbar bin Umar menceritakan kepada

kami dari Abu Abdirrahman At-Taimi, dia berkata: Ketika aku

sedang bersama Umar bin Abdul Aziz -yang saat itu menjadi

gubemur Madinah-, seorang laki-laki yang telah menggunting

(memotong) uang dirham dibawa kepadanya -setelah ada orang

yang memberi kesaksian tentang perbuatannya-, lalu dia

menderanya dan memborgolnya, kemudian dia menyuruh agar

laki{aki tersebut diarak keliling kota seraya mengumumkan "lnilah

balasan orang yang menggunting uang dirham."

Kemudian laki-laki tersebut dibawa lagi kepadanya, lalu dia

(Umar bin Abdul Aziz) berkata, "Sesungguhnya tidak ada yang

menghalangiku untuk memotong tanganmu kecuali karena aku

belum datang sebelum hari ini, dan sekarang aku telah datang.

Maka barangsiapa yang mau memotong tangannya, silahkan dia

memotongnya."

Abu Muhammad & berkata: Diriwayatkan kepada kami

dari jalur Sa'id bin Al Musayryab bahwa dia berkata, "Aku ingin
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sekali tangan dipotong dalam kasus pernotongan uang dinar dan

dirham."

Abu Muhammad & berkata: Artinya adalah uang dirham

yang digunakan dalam bentuk bilang dan bukan berat, yaihr orang

yang memiliki dirham atau dinar, lalu memotongnya dengan

gunting dari bulatannya lalu dia memberikannya dalam bentuk

bilangan, lalu sisa potongannya diambil.

Abu Muhammad *B berkata: Demikianlah yang dilakukan

Ibnu Az-Zubair -seorang Sahabat- tanpa ada seorang pun sahabat

yang menyelisihinya. Akan tetapi anehnya ulama Hanafiyyah

berpendapat bahwa air zamzam yang kotor karena diobok-obok

orang negro sebagai hujjah dan ijma' yang tidak boleh ditentang

demi untuk menentang kebatilan mereka bahwa air ifu menjadi

najis bila ada sesuatu yang jatuh ke dalamnya -meskipun tidak

berubah-. Padahal dalam riwayat mereka tidak disebutkan bahwa

air zamzarrt tersebut tidak berubah dan bisa jadi ia berubah. Dan

bisa pula air tersebut kadamya kurang dari dua Qullah

sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i-

Padahal telah shahih bahwa orang beriman itu tidak najis

dan mereka berhujjah dengan ini. Akan tetapi mereka

menggugurkan Sunnah yang shahih tentang perintah

Rasulullah $, 'Barangsiapa memandikan mayat, hendaknya dia

mandi."Mereka berargumen bahwa orang beriman tidak najis dan

tidak ada kaitan dalam hal ini. Padahal mandi karena habis

memandikan mayat bukanlah karena dia najis disebabkan si mayat

dan bukan pula karena karamah. Dia tetap suci -bila dia seorang

beriman-. Akan tetapi ini adalah syariat, seperti halnya mandi
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karena habis memasukkan penis (ke dalam vagina), meskipun

kedua kemaluan tersebut sama-sama suci, dan juga seperti mandi

karena bermimpi.

Apabila mereka menyebut hadits yang diriwayatkan kepada

kami oleh Abdullah bin Rabi': Ibnu Mufarraj menceritakan kepada

kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Ibnu

Wadhdhah menceiitakan kepada kami, Sahnun menceritakan

kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami dari Ibnu

I--ahi'ah dari Abdul Malik bin Abdul Aziz bahwa Abdullah bin Az-

Zubatr mendera seorang lakilaki yang memotong dinar dan

dirham.

Maka kami katakan -seraya memohon pehrnjuk kepada

Allah-: Hadits ini tidak menyelisihi hadits yang telah kami sebutkan

sebelumnya, karena di dalamnya tidak disebutkan bahwa dia

menggunting kadar yang wajib dipotong sehingga tangannya tidak

wajib dipotong.

Adapun bagi kami, tidak ada hujjah dalam perkataan

seorang pun selain Rasulullah $. Dan dalam hal ini tidak ada

hadits dari beliau yang mewajibkan pemotongan tangan karena

menggunting dinar dan dirham, karena pelakunya tidak disebut

pencuri dan tidak pula disebut orang yang meminjam. Hanya Allah

yang memberi taufiq.

2287. Masalah, Pengharaman khamer dan perbedaan

pendapat para ulama tentang hukuman hadd bagi orang yang

meminumnya.

AlMuhatla - EI



-t

Segolongan ulama berkata, "Rasulullah $ tidak

mewajibkan hukuman hadd dalam kasus ini. Yang mewajibkannya

adalah orang-orang sesudah beliau-"

segolongan ulama lain berkata, "Tidak ada hukuman hadd

dalam kasus khamer, karena Rasulullah 6$ tidak menetapkan

haddnya."

segolongan ulama lain berkata, "Justm Rasulullah,6$

menetapkan hadd di dalamnYa."

Kemudian mereka berselisih pendapat. Segolongan ulama

berkata, "80 kali dera." Sementara segolongan ulama lainnya

berkata, "40 kali dera-"

AdapunpendapatyangmengatakanbahwaRasulullaht$

tidak menetapkan hukuman hadd dalam kasus khamer, dalil yang

mereka gunakan adalah hadits yang diriwayatkan kepada kami

oleh Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid: Ibrahim bin Ahmad

menceritakan kepada kami, Al Farabri menceritakan kepada kami,

Al Bukhari menceritakan kepada kami, Abdullah bin Abdul

wahhab Al Hajabi menceritakan kepada kami, l(l.Ialid bin Al Harits

menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan

kepada kami, Abu Hushain menceritakan kepada kami, dia

berkata: Aku mendengar Umair bin Sa'ad An-Nakha'i berkata: Aku

mendengar Ali bin Abi Thalib berkata, uAku tidak pemah

menerapkan hukuman hadd pada seseorang yang menyebabkan

dia wafat, lalu hatiku gelisah, kecuali dalam kasus orang yang

minum khamer. Bila dia mati aku akan membayat diyatuntuknya,

karena Rasulullah $ tidak menerapkan hukuman hadd di

dalamnya."
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Abu Muhammad #s berkata: Begitu pula hadits yang

diriwayatkan kepada kami oleh Abdurrahman bin Abdullah.

Diriwayatkan pula dengan sanadyanq sama sampai kepada

Al Bukhari: Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Abdul

Wahhab bin Abdul Majid menceritakan kepada kami dari Ayyub

As-Sakhtiyani dari Abdullah bin Abi Mulaikah dari Uqbah bin Al

Harits bahwa dia berkata: An-Nu'aiman atau lbnu An-Nu'aiman

didatangkan, lalu orang-orang yang ada di rumah disuruh

menderanya. Aku sendiri termasuk yang memukulnya dengan

terompah.

Diriwayatkan pula dengan sanadyang sama sampai kepada

Al Bukhari: Qutaibah menceritakan kepada kami, Abu Dhamrah

menceritakan kepada kami, Anas bin Iyadh menceritakan kepada

kami dari Yazid bin Al Hadi dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi

dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf dari Abu Hurairah

bahwa dia berkata: Seorang laki-laki yang minum khamer dibawa

kepada Nabi .$$, lalu beliau bersabda, 'Pukullah dia!" Abu

Hurairah berkata, "Maka di antara kami ada yang memukulnya

dengan tangannya, ada pula yang memukulnya dengan

terompahnya, ada pula yang memukulnya dengan pakaiannya-

Ketika dia berlalu, sebagian orang berkata, 'Semoga Allah

menghinakanmu'." Maka Nabi,S bersabda, 'Uangan berkata

seperti ifu! Janganlah kalian membanfu syetan unfuk

menjerumuskannya."

Diriwayatkan pula dengan sanadyang sama sampai kepada

Al Bukhari: Makki bin hrahim menceritakan kepada kami dari Abu

Al Ja'ad dari Yazid bin Khushaifah dari As-Sa'ib bin Yazid, dia
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berkata, "seorang peminum khamer dibawa kepada kami pada

masa Rasulullah i$, masa pemerintahan Abu Bakar dan awal

pemerintahan Umar. Maka kami pun memukulinya dengan tangan

kami, terompah kami dan sorban kami. Kemudian pada masa

terakhir pemerintahan Umar, dia mendemnya (peminum khamer)

40 kali. Apabila orang tersebut (peminum khamer) tems

membandel maka dia menderanya 80 kali."

Diriwayatkan pula dengan sanadyarrg sama sampai kepada

Al Bukhari: Yahya bin Bukair menceritakan kepada kami, Al-Laits

bin Sa'ad menceritakan kepadaku, Khalid bin Yazid menceritakan

kepada kami dari Sa'id bin Hilal dari Zaid bin Aslam dari ayahnya,

dari Umar bin Khaththab' Bahwa pada masa Rasulullah 6$ ada

seorang laki-laki bemama Abdullah yang dijuluki 'Himar'. Dia

sering membuat Rasulullah $ tertawa. Rasulullah1l$ menderanya

dalam kasus khamer. Suatu hari dia dibawa lagi kepada beliau.

Maka beliau menyuruh menderanya. Maka salah seorang laki-laki

yang hadir berkata, "Ya Allah, laknatlah dia! Alangkah seringnya

dia dibawa kesini." Maka Rasulullah $ bersabda, 'uangan laknat

dia! Demi Allah, aku b'dak mengetahui kecuali bahwa dia

mencintai Atkh dan Rasul-Nya.' Lalu Rasulullah $ wafat dan

itulah Sunnah beliau (terhadap orang yang minum khamer)'

Kemudian Abu Bakar mendera 40 kali dalam kasus

khamer, lalu Umar mendera 40 kali pada kasus yang sama pada

masa awal pemerintahannya, lalu Utsman mendera 80 kali dan 40

kali dalam kasus yang sama, lalu Muawiyah menetapkan bahwa

hukuman haddnYa 80 kali dera.
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Abu Muhammad & berkata: Barangsiapa yang mengacu

pada tambahan Umar;$a dan orang-orang yang menambah

hukuman tersebut sebagai ta'zir lalu menjadikannya sebagat hadd

yang wajib, maka dia wajib membakar rumah penjual khamer dan

menjadikannya sebagai sesuahr yang waiib, karena Umar rg,

melakukannya. Dia juga harus mengasingkan orang yang minum

khamer dan menjadikannya sebagai sesuafu yang wajib karena

Umar melakukannya.

Apabila seseorang mengatakan: Umar berkata, "Aku tidak

akan mengasingkan seorang pun setelah ini."

Maka dikatakan: Umar mendera 40 kali dan 50 kali setelah

mendera 80 kali berdasarkan sanad paling shahih yang ada.

Dalam hal ini mereka juga harus mewajibkan hukuman dera 80

kali terhadap orang yang melebihkan Ali atas Abu Bakar atau

Umar, atau orang yang melebihkan Umar atas Abu Bakar, karena

Umar dan Ali mengatakan demikian di hadapan para sahabat.

Mereka juga harus mendera -sebagai hadd yang wajib- setiap

orang yang berdusta atas Nama Allah & dun Al Qur'an. Bila tidak,

maka mereka telah bersikap kontradiktif dengan kebatilan. Jadi

jelaslah bahwa pendapat mereka rusak.

Abu Muhammad & berkata: Diriwayatkan dengan shahih

berdasarkan uraian yang telah kami sebutkan bahwa pendapat

yang mengatakan bahwa dalam kasus khamer pelakunya harus

didera 40 kali adalah pendapat Abu Bakar, L)mar, Utsman, Ali, Al

Hasan bin Ali dan AMullah bin Ja'far di hadapan seluruh sahabat.

Pendapat ini juga dinyatakan oleh As5r-Syafi'i, Abu Sulaiman dan
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para pengikut keduanya. Dan kami juga berpendapat seperti ini.

Hanya Allah yang memberi taufiq.

2288. Masalah, Apakah orang yang minum khamer

setelah dihukum hadd tiga kali harus dihukum mati ataukah tidak

boleh?

Abu Muhammad *S berkata5t Para ulama berselisih

pendapat peminum khamer yang telah dihukum hadd lalu dia

minum lagi dan dihukum hadd rnt.fu kedua kalinya, lalu dia minum

lagi dan dihukum hadd untuk ketiga kalinya, lalu dia minum lagi

unfuk keempat kalin5ra.

5- Dalam catatan kaki naskah (manuskrip) no. 14 terdapat tambahan yang

tidak terdapat dalam naskah-naskah lainnya sebagai berikut:

Abu Muhammad Rahimahullah berl<ata, Khamar hukumnya haram

berdasarkan nash Al Qur'an dan Sunnah serta Ijma'. Bamngsiapa menganggapnya

halal sedang dia telah mendengar nashnln (dalilnya) dan mengetahui llma'-nya

maka dia telah kafir murtad sehingga darah dan hartanya halal. Adapun dalil dari

Al Qur,an adalah firman Allah SWT "saungguhryn Khamal'sampai "Jauhilah id'

(Qs. Al Maa'idah, 90). Allah SWT mengharamkan hal-hal kotor secara umum dan

menyatakan bahwa Khamar termasuk barang kotor dan malajibkan kepada

manusia agar menjauhinya; karena perintah-perintah Allah SWT hukumnya wajib

sampai ada dalil lain yang menunjukkan bahwa ia tidak wajib. Allah SWT

berfirman "Katakanlah, 'Tuhanku hanya menghammkan pefruatan yang keii, baik

yang nampak ataupun gang tersembunyi, dan pefruabn dosa, melanggar hak

manusia tanp alasan 5nng benal' (Qs. Al A',raaf: 33). Disini Allah swT
menyatakan bahwa haram berbuat dosa. Allah SWT juga berfirman, "Mereka

bertanjn kepadamu tentang khamar dan iudi. I{ataAanlah' "Pada keduarym

terdapat dosa jnng 6emy'' (Qs. Al Baqarah, 219). Jadi jelas bahwa perbuatan dosa

ihr haram dan bahwasanya dalam Khamar itu ada dosa yang bila ia diminum maka

akan menjemmuskan ke dalam dosa yang diharamkan. Adapun dalil dari Sunnah

maka ia sudah sangat terkenal.
Demikianlah kutipan dari naskah tersebut. Segala puji bagi Allah.

Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi

Muhammad $ dan keluarganya.
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Segolongan ulama berkata, "Dia hams dibunuh (dihukum

mati)."

Segolongan ulama lain berkata, "Dia tidak perlu dibunuh.u

Adapun tentang pendapat yang mengatakan bahwa

peminum khamer (yang telah minum sampai empat kali) harus

dibunuh, dalil yang mereka gunakan adalah atsar yang

diriwayatkan kepada kami oleh Ahmad bin Qasim: Ayahku yaihr

Qasim bin Muhammad bin Qasim menceritakan kepada kami,

kakekku yaih: Qasim bin Asbhagh menceritakan kepada kami, Al

Harits -yaitu hnu Abi Usamah- menceritakan kepada kami, AMul

Wahhab bin Atha' menceritakan kepada kami, Qurrah bin l(halid

mengabarkan kepada kami dari Al Hasan bin AMullah bin An-

Nashri dari Abdullah bin Amr bin Al Ash bahwa dia berkata,

"Bawalah kepadaku laki-laki yang telah dihukum hadd dalarn kasus

khamer. Bila aku tidak membunuhnya maka aku telah berdusta""

Malik, Asy-Syafi'i, Abu Hanifah dan lainnya berkata, "Dia

tidak boleh dibunuh." Mereka meriwayatkan atsar dari Umar bin

I(haththab dan Sa'ad bin Abi Waqqash tentang hal ini.

Abu Muhammad & berkata: Karena mereka berselisih

pendapat dalam masalah ini maka kita harus menelitinya. Temyata

kami dapati bahwa orang-orang yang berpendapat bahwa

peminum khamer harus dibunuh melandaskan pendapat mereka

pada hadits yang diriwayatkan kepada kami oleh Abdullah bin

Rabi': Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, hnu Al

Arabi menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan

kepada kami, Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, Abu

Salamah menceritakan kepada kami, Aban -yaifu lbnu Yazid Al
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Aththar- menceritakan kepada kami dari Ashim -yaitu hnu Abi

An-Najud- dari Abu Shalih As-samman dari Muawiyah bin Abu

Sufuan, dia berkata: Rasulullah 6$ bersabda, "Apabila orang-orang

minum khamer, deralah mereka! Kemudian bila mereka minum

lagi deralah mereka! Kemudian bila mereka minum lagi bunuhlah

mereka!'

Humam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufanaj

menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada

kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq

menceritakan kepada kami, Sufuan Ats-Tsauri menceritakan

kepada kami dari Ashim bin Abi An-Najud dari Dzal$ran -yaitu

Abu Shalih As-samman- dari Muawiyah: Bahwa Nabi s bersabda

tentang orang yang minum khamet, "Apabila seseorang minum

khamer, deralah dia lBila dia minum lagi deralah dia! Bila dia

minum lagi untuk keempat kalinya, tebaslah lehemya!'

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad

bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Rafi' menceritakan

kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

menceritakan kepada kami dari Suhail bin Abi Shalih dari ayahnya

dari Abu Hurairah bahwa Nabi $ bersabda, "Barangsiap minum

khamer, denlah dia! Bita dia minum lagi, deralah dia! Bila dia

minum lagi, deralah dial Bila dia minum lagi untuk keempat

kalinya, bunuhlah dia!'

Humam menceritakan kepada kami, hnu Mufarraj

menceritakan kepada kami, Ibnu Al Arabi menceritakan kepada

kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Auurrazzaq
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menceritakan kepada kami dari suhail bin Abi Shalih dari ayahnya

dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah i$ bersabda, "Barangsiapa

minum khamer, deralah dia! Bila dia minum lagi, denlah dia! Bila

dia minum lagi, deralah dia! Bila dia minum lagi, bunuhlah dia!

Abu Muhammad & berkata: Dua jalur riwayat ini sangat

shahih. Ada pula riwayat dari jalur lain, akan tetapi tidak bisa

dijadikan acuan. Seandainya ia didapatkan oleh orang-orang yang

kontra dengan hal ini, pasti mereka akan segera mengambilnya

dengan cepat. Di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan

kepada kami oleh Ahmad bin Muhammad bin Abdullah Ath-

Thalmanki, Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnu Al

A,rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan

kepada kami, Muhammad bin Ayyub Ash-shamut menceritakan

kepada kami, Ahmad bin Umar bin AMul Khaliq N Bazzat

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yahya Al Qathi'i

menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Al Minhal menceritakan

kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami,

dari Jamil bin ziyad dari Nafi' dari Ibnu umar, dia berkata:

Rasulullah $ bersabda, "krangsiapa minum khamer, deralah dia!

(sampai 3 kali). Bila dia mengulangi lagi untuk keempat kalinya,

bunuhlah dia!'

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami: Muhammad

bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib

menceritakan kepada kami, Ishaq bin hrahim -yaitu lbnu

Rahawaih- mengabarkan kepada kami, Jarir -yaihr hnu Abdil

Hamid- mengabarkan kepada kami dari Al Mughirah bin Miqsam

dari Abdurrahim bin hrahim dari Abdullah bin umar bin

Khaththab dan beberapa sahabat Rasulullah $, mereka berkata:
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Rasulullah qj$ bersabda, "Barangsiapa minum khamer, deralah dia!

Bita dia minum lagi, deralah dia! Bila dia minum lagi, deralah dia!

Bila dia minum lagi, bunuhlah dia!

Yunus bin Abdullah bin Mughits menceritakan kepada

kami, Abu Bakar bin Ahmad bin Khalid mengabarkan kepada

kami, ayahku menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah

menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abi Syaibah

menceritakan kepada kami dari syababah bin Sawwar dari Ibnu

Abi Dzi'ib dari Al Harits bin Abdurrahman dari Abu Salamah bin

Abdunahman bin Auf dari Abu Hurairah dari Nabi @ bahwa

beliau bersabda, "Apabila seseorang mabuk, deralah dia! Bila dia

mabuk lagi, deralah dial Bila dia mabuk lagi, deralah dia! Bila dia

mabuk lagi, penggallah lehemSn!'

Ahmad bin Qasim menceritakan kepada kami, ayahku yaihr

Qasim bin Muhammad bin Qasim menceritakan kepada kami,

kakekku yaitu Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami,

Ahmad bin Zuhair menceritakan kepada kami, Ibrahim bin

Abdullah menceritakan kepada kami, Hisyam mengabarkan

kepada kami, Mughirah bin Ma'bad bin Khalid mengabarkan

kepada kami dari AM bin Abd dari Muawiyah secara mar{u" dla

berkata, ,Barangsiapa minum khamer, deralah dia! Bila dia

mengulangi lagi, deralah dia! Bita dia mengulangi lagi, bunuhlah

dia!o

Ahmad bin Zuhair berkata: Demikianlah yang dikatakan

oleh Abd bin Abd -atau Abu Abdillah Al Jadali-.

Ahmad bin Zuhair berkata: Aku bertanya kepada Yahya bin

Ma'in tentang Abu Abdillah Al Jadali. Dia menjawab, "Dia adalah
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fulan hnu Abd, orang Kufah yang tsiqah dan berasal dari Qais."

Yahya tidak hapal namanya.

Abu Muhammad *5 berkata: Hadits ini juga diriwayatkan

oleh Syurahbil bin Aus, Abdullah bin Amr bin Al Ash dan Abu

Ghuthaif Al Kindi. Semuanya meriwayatkan dari Nabi 6$.

Abu Muhammad & berkata: Yang lebih ringan dari hal ini

adalah bahwa mereka menjadikan atsar-atsar yang sesuai dengan

madzhab mereka sebagai riwayat mutawatir, seperti perkataan

ulama Hanafiyyah tentang minum arak yang memabukkan dan

seperti acuan ulama Malikiyyah dalam membatalkan Sunnah-

Sunnah yar$ Shahih tentang pembatasan waktu dalam mengusap

berdasarkan riwayat Abu Abdillah Al Jadali. Dan masih banyak

yang lainnya.

Abu Muhammad & berkata: Riwayat dari Muawiyah dan

Abu Hurairah shahih dan dapat dijadikan huijah. Hanya Allah yang

memberi taufiq.

Kemudian kami meneliti dalil yang digunakan orang-orang

yang kontra dengan kami. Temyata mereka mengatakan:

Sesungguhnya khabar ini telah di-nasakh. Mereka menyebut hadits

yang diriwayatkan kepada kami oleh Abdullah bin Rabi':

Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin

Syu'aib menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Sa'ad bin

hrahim bin Sa'ad menceritakan kepada kami, pamanku -yaitu

Ya'qub bin Sa'ad- menceritakan kepada kami, Syarik menceritakan

kepada kami dari Muhammad bin Ishaq dari Muhammad bin Al

Munkadir dari Jabir bin AMullah dari Nabi $ bahwa beliau

bersaMa, 'Apabila seorang laki-laki minum (I{hamer), denlah dia!
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Bita dia minum lagi, deralah dia! Bila dia minurn lagi, deralah dia!

Bila dia minum lagi untuk keempat kalinSm, bunuhlah dia!' l-alu

seorang laki-laki dari golongan kami dibawa kepada Nabi S, tapi

beliau tidak membunuhnya.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad

bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syr'aib

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Musa mengabarkan

kepada kami, ziyad bin Abdullah Al Bakka'i menceritakan kepada

kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepadaku dari

Muhammad bin Al Munkadir dari Jabir bin Abdullah, dia berkata:

Rasulullah 6$ bersabda,

'ot! , i;.?u '>G ",sYi ,i;.?u r.sJt ar,
.;;L t;?6 ?:t')r e 'G'u6 ,iiPs;e

"Barangsiapa minum khamer, denlah dia! Bila dia minum

lagi, deralah dia! Bila dia minum lagi, deralah dia! Bila dia minum

tagi untuk keempat kalinya, lehemya!' lalu
Rasulullah $ mendera Nu'aiman empat kali.

Kaum muslimin berpendapat bahwa hukuman hadd telah

dihapus dan hukuman mati juga telah dihapus.

Humam menceritakan kepada kami, Abbas bin Ashbagh

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin

Aiman menceritakan kepada kami, Ismail bin Ishaq menceritakan

kepada kami, Abu Tsabit menceritakan kepada kami, hnu Wahb

menceritakan kepada kami, Yunus bin Yazid mengabarkan

kepadaku, tbnu Syihab mengabarkan kepadaku bahwa Qabishah

a
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bin Dzu'aib menceritakan kepadanya bahwa telah sampai

kepadanya dari Rasulullah .$h bahwa beliau bersabda kepada orang

yang minum khamer, "Bila saeorang minum khamer, deralah dia!

Bila dia minum lagi, deralah dia! Bila dia minum lagi, deralah dia!

Bila dia minum lagi, bunuhlah dia!' lralu seorang laki{aki yang

telah minum khamer tiga kali dibawa kepada beliau, maka beliau

pun menderanya. lalu dia dibawa lagi kepada beliau setelah

minum empat kali. Maka beliau menderanya dan menghapus

hukuman mati dari manusia.

Muhammad bin Abdul Malik berkata: Abu Ismail bin

Muhammad bin Ismail At-Tirmidzi menceritakan kepada kami,

Sa'id bin Abi Maryam menceritakan kepada kami, Sufyan bin

Uyainah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar

Ibnu Syihab menceritakan hadits ini -yakni hadits Qabishah bin

Dzu'aib- kepada Manshur bin Al Mu'tamir, salah seorang duta

penduduk lrak.

Abdurrahman bin AMullah bin Khalid menceritakan kepada

kami, Ibrahim bin Ahmad Al Farabri menceritakan kepada kami,

Al Bukhari menceritakan kepada kami, Yahya bin Bukair

menceritakan kepada kami, Al-Laits menceritakan kepadaku,

Khalid bin Yazid bin Abi Hilal menceritakan kepadaku dari Zaid

bin Aslam dari ayahnya dari Umar bin l(haththab: Bahwa pada

masa Rasulullah S ada seorang laki{aki bemama Abdullah yang

dijuluki 'Himar'. Dia sering membuat Rasulullah $ tertawa.

Rasulullah $ menderanya dalam kasus khamer' Suatu hari dia

dibawa lagi kepada beliau. Maka beliau menyuruh agar dia didera.

lalu salah seorang laki-laki yang hadir berkata, 'Ya Allah,

AlMuhalta - @l



laknatlah dia! Alangkah seringnya dia dibawa kesini." Maka

Rasulullah'$ bersabda,

.i;;'th' '*i r\ry" !",tritlk\
"Jangan latnat dia! Demi Allah, aku tidak mengetahui

kecuali bahv,n dia mencinta Nlah dan Rasul-N1a-"

Mereka juga menyebut hadits shahihdari Rasulullah S

:*\ cilV;vf F 'fit {'H Y

>^x'J ,pL r*, j:':i q,L'fr.';< ,yt
o.'

,Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah

atu dai tiga hal: Kafir setelah beiman, berzina setelah menikah,

abu jiwa dengan jiwa (membunuh orang lain bnpa alasan yang

benar).' Maka fidak boleh dibunuh seorang pun yang tidak

disebutkan dalam hadits ini.

Abu Muhammad & berkata: Andai saja ulama Malikiyyah,

HanafiSryah dan Syafi'i!ryah berargumen atas diri mereka sendiri

dengan hadits ini dalam hal membunuh orang yang Allah & dan

Rasul-Nya tidak membolehkan membunuhnya. Seperti ulama

Hanafiyryah yang membunuh orang karena klaim sakit dan

Qasamah dua orang, atau ulama Syafi'i1ryah yang membunuh

orang yang melalmkan perbuatan kaum Nabi Luth dan orang yang

mengakui kewajiban shalat tapi berkata, "Aku tidak akan shalat,"
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atau ulama Hanafi5yah dan Malikilryah yang membunuh penyihir-

Padahal mereka semua tidak kafir, tidak berzina setelah menikah

dan tidak membunuh. Semua ini adalah rusaknya pendapat

mereka dalam hal membunuh orang yang minum khamer sampai

empat kali berdasarkan sabda Nabi $.
Abu Muhammad & berkata: Demikianlah semua dalil yang

mereka pakai.

Mereka juga menyebut atsar-atsar dari sahabat sebagai

berikut:

Humam menceritakan kepada kami, hnu Mufarraj

menceritakan kepada kami, hnu Al A'rabi menceritakan kepada

kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdunazzaq

menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Rasyid dari Abdul

Karim bin Abi Umayyah bin Abi Al Mukhariq dari Qabishah bin

Dzu'aib: Bahwa Umar bin Khaththab mendera Abu Mihjan yang

minum khamer sampai delapan kali.

Atsar yang sama juga diriwayatkan dari Sa'id. Akan tetapi

semuanya tidak bisa dijadikan hujjah oleh mereka, sebagaimana

yang akan kami jelaskan nanti, insya Allah.

Adapun hadits Jabir bin AMullah tentang penghapusan

riuralat yang menyuruh membunuh orang 5ang minum khamer

sampai empat kali tidaklah shahih, karena tidak ada yang

meriwayatkannya dari hnu Al Munkadir dengan sanad yang

bersambung selain Syarik Al Qadhi dan Ziyad bin AMullah Al

Bakka'i dari Muhammad bin Ishaq dari hnu Al Munkadir. Dan

keduanya adalah periwayat dha'if.
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Adapun hadits Qabishah bin Dzu'aib, ia adalah hadits

munqathi'yang tidak bisa dijadikan hujjah.

Adapun hadits Zaid bin Aslam yang diriwayatkan dari jalur

Ma'mar, ia juga hadits munqathi'- Kemudian seandainya ia shahih,

tetapi saja tidak bisa dijadikan hujjah, karena di dalamnya tidak

disebutkan bahwa hal tersebut setelah perintah Rasulullah f}$ agar

membunuhnya. Apabila demikian halnya maka sesuatu yang telah

pasti tidak boleh ditinggalkan hanya karena sesuatu yang lemah

yang tidak shahih. Seandainya ia shahih, maka hanya sekedar

dugaan saja. Jadi menjadikannya sebagai acuan tidaklah shahih

(batal).

Seandainya seseorang didera Rasulullah $ tiga kali dalam

kasus khamer sebelum diperintahkan untuk dibunuh ketika minum

unhrk keempat kalinya, maka konsekuensi dari perintahnya adalah

agar mulai menderanya lagi setelah itu tiga kali; karena ketika

Rasulullah $ mengatakan dalam hadits tersebut, beliau menyuruh

mendera orarlg yang minum khamer lagi, kemudian bila dia

minum lagi maka dia harus didera unhrk kedua kalinya, kemudian

bila dia minum lagi untuk ketiga kalinya dia juga harus didera,

kemudian bila dia minum lagi untuk keempat kalinya maka harus

dibunuh. Demikianlah sabda beliau dalam hadits tersebut. Yang

menjadi hujjah hanyalah bila beliau menjelaskan bahwa orang

tersebut dibawa kepada beliau setelah empat kali setelah beliau

menyrruh membunuhnya unfuk kasus keempat. Begihr pula

pendapat berkaitan dengan hadits Umar yang diriwayatkan dari

jalur Sa'id bin Abi Hilal dari Zaid bin Aslam.
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Abu Muhammad *B berkata: Adapun pendapat kami

adalah bahwa wajib menggabungkan perintah Allah dan Rasul-Nya

antara yang satu dengan yang lainnya dan wajib memahrhi

semuanya dan mengamalkannya, dan tidak boleh mengatakan

unfuk salah safu darinya bahwa dia telah di-nasal<h kectrali alasan

yang kuat (yang pasti benar).

Dalilnya adalah firman Allah &,

lfis\\j$:'if\#
"Taatilah Allah dan bafilah Rasul-(Nln)-" (Qs. An-Nisaa' [4]:

5e)

Jadi jelas bahwa semua yang diperintahkan Allah dan

Rasul-Nya wajib kita amalkan dan wajib kita taati. Barangsiapa

mengklaim bahwa ada nasakh di dalamnya maka perkataannya

tertolak, karena sama saja dia mengatakan kepada kita "Jangan

taati perintah Allah dan Rasul-Nya." Jadi kita wajib menentang

orang yang mengatakan demikian. Kecuali bila ada rasrl yang jelas

yang menyatakan bahwa perintah tersebut telah di-rasafrh atau

ada ijma' tentang hal tersebut atau ada sejarah terpercaya yang

menjelaskan bahwa salah satu dari keduarrya me-nasakh yang

lainnya.

Adapun menurut kami, kami berpendapat bahwa

Allah & telah menjaga agama-Nya dan menyempumakannya dan

melarang kita mengikuti dugaan-dugaan. Maka tidak bolih

menolak dua nash yang salah satunya bisa mengkhususkan yang

sahrnya lagi dan digabungkan dengannya kecuali bahwa ia
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mempakan sesuatu yang dimaksudkan Allah secara pasti. Dan

bahwasanya tidak ada nasakh di dalamnya tanpa diragukan lagi.

Seandainya ada nasakh di dalamnya pasti Allah & akan

menjelaskannya dengan sejelas-jelasnya dan tidak akan

membiarkannya ftrnql tanpa penjelasan. Dan tidak mungkin

Allah & melakukan demikian (tidak menjelaskannya).

Abu Muhammad #*, berkata: Maka tidak ada lagi selain

ditolaknya dua nashyang salah satunya bisa di-takhsish pada yang

lainnya, karena ia merupakan arti yang paling minimal. Bisa pula

dia di-takhsish dengan sesuatu yang lebih umum dan

penjelasannya adalah bahwa yang lebih khusus ifu sebelum yang

lebih umum tanpa diragukan lagi. Apabila ditemukan demikian

maka hukumnya adalah nasakh sampai ada nash lain atau ijma'

yang pasti bahwa ia dikhususkan dari sesuatu yang umtxn yang

datang sesudahnya.

Dalilnya adalah bahwa Allah & telah berfirman dalam

Kitab-Nya , 
u (Jntuk menjelaskan segala sesuatu." (Qs. An-Nahl [16]:

8e)

Allah & j,rgu berfirman kepada Rasulullah,

-je\,i;iuqW&
"Agar kamu menerangkan pada umat manusia apa Wng

tetah diturunkan kepada mereka." (Qs. An-Nahl [16]: 44l'

Penjelasan -tanpa diragukan lagi- adalah sesuatu yang sesuai

dengan zhahir suafu lafazh selama tidak ada nash lain atau ijma'

pasti yang menunjukkan bahwa ia dialihkan dari zhahimya'
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Apabila para sahabat berbeda pendapat maka wajib kembali

kepada sesuatu yang diwajibkan Allah & dalam firman-Nya,

)fiC 6i Jyt;:-, ,,F cfip ug

"Kemudian iika kamu berlainan pendapat tentang sesuafu,

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

9rnnahnya/ (Qs. An-Nisaa' [4]: 59)

Diriwayatkan dengan shahih perintah Nabi $ agar

membunuh peminum khamer yang meminum sampai empat kali

dan tidak sah riwayat yang menyebutkan bahwa ia telah di-nasakh.

Seandainya riwayat tersebut shahih pasti kami akan

mengatakannya. Dan tidak ada hujjah dalam perkataan seorang

pun selain Rasulullah $.

2289. Masalah, Minuman campuran.

Telah kami jelaskan dalam pembahasan tentang minuman

halal dan minuman haram bahwa kurma kering, kurma matang,

kurma mentah, kurma yang belum matang dan kismis -khusus

untuk lima jenis ini dan tidak berlaku untuk yang lainnya- boleh

diperas dan dijadikan minum secara sendiri-sendiri dan tidak boleh

dicampur dengan yang lainnya, baik dari lima jenis tersebut atau

dari jenis yang lainnya di dunia.

Jadi tidak boleh mencampur minuman perasan tersebut

dengan yang lainnya -baik dari jenis tersebut atau dari jenis

lainnya-. Adapun untuk selain lima jenis tersebut maka boleh

menjadikannya sebagai minuman (dengan diperas) baik dua jenis
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atau lebih secara sekaligus dan boleh mencampumya baik dua

jenis minuman atau lebih. Kami telah menjelaskan Sunnah-Sunnah

dalam hal ini. Barangsiapa meminum minuman campuran yang

diharamkan yang telah kami sebutkan yang tidak memabukkan

maka dia telah minum sesuahr 5rang haram seperti darah dan air

kencing, akan tetapi tidak ada hukuman hadd padaxtya. karena dia

tidak minum khamer, mengingat yang ada hadd+rya hanlalah

khamer.

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah g$, "Barangsiapa

minum l<hamer, deralah dia!' Dan juga berdasarkan atsar-atsar

yang shahih bahwa Rasulullah s mendera orang yang minum

khamer.

Rasulullah # jrrgu bersabda, osetiap yang memabukkan

adalah khamer." Apabila ia bukan khamer maka tidak ada hadd

bagi orang yang meminumnya, tapi hanya ta2ir saia, karena dia

telah melakukan kemungkaran-

Adapun setiap minuman campuran yang telah kami

sebutkan selain ifu, bila dia memabukkan maka ia adalah khamer

dan orang yang meminumnya wajib dihukum hadd, berdasarkan

uraian yang telah kami jelaskan. Hanya Allah yang memberi taufiq'

2290. Masalah, Kapan orang yang mabuk dihukum

hadd? Apakahsetelah dia sadar atau ketika dia mabuk?

Abu Muhammad g berkata: Para ulama berselisih

pendapat dalam masalah ini.
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Diriwayatkan dari Umar bin Abdul Azu dan Asy-Sya'bi

bahwa keduanya berkata, "Orang yang mabuk tidak boleh

dihukum hadd sampai dia sadar." Pendapat ini juga dinyatakan

oleh Sufuan Ats-Tsauri dan Abu Hanifah.

Segolongan ulama lain berkata, "Dia harus didera ketika

telah ditangkap."

Sejauh yang kami ketahui argumentasi yang digunakan

orang yang berkata, "Hukuman harus difunda dulu sampai dia

sadar," adalah karena hukuman dera menrpakan penyiksaan yang

menyebabkan rasa sakit, sementara orang mabuk tidak akan

merasakan hal tersebut.

Abu Muhammad *S berkata: Orang-orang yang

berpendapat bahwa orang mabuk harus dihukum setelah

ditangkap berargumen dengan hadits shahih dari Rasulullah s
yang diriwayatkan dari lalur Utbah bin Al Harits, Anas bin Malik

dan lainnya: Bahwa orang yang minum khamer dibawa kepada

Rasulullah $, lalu beliau menderanya tanpa menunggu dia sadar

terlebih dahulu.

Penelitian tidak berlaku bagi hadits yartg shahih. Maka wajib

mendera orang mabuk setelah dia ditangkap (tanpa menunggu

sadar terlebih dahulu). Kecuali bila dia tidak bisa merasakan apa-

apa sama sekali dan tidak bisa memahami apa-apa, maka

hularman boleh ditunda sampai dia bisa merasakan sesuatu. Hanya

Allah yang memberi taufiq.
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229t. Masalah' Tentang orang yang dudukduduk

bersama para peminum khamer dan orang yang menyerahkan

putranya kepada orang kafir, lalu orang kafir tersebut memberinya

minum khamer.

Abu Muhammad g berkata: AMullah bin Rabi'

menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Utsman

menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan

kepada kami, Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Al

Hajjaj bin Al Minhal menceritakan kepada kami, Hammad bin

Salamah menceritakan kepada kami dari Ali bin Zaid bin Jud'an

dari Al Hasan Al Bashri bahwa Ibnu Amir berkata, "Tidaklah

dibawa kepadaku laki-laki yang telah menyerahkan putranya

kepada orang Yahudi atau orang Nashrani, lalu si Yahudi (atau

Nashrani) tersebut memberinya minum arak kecuali akan kudera

ayahnya sebagai hukuman hadd bagpnya."

Diriwayatkan pula dengan sanadyartg sama sampai kepada

Hammad bin Salamah: Hisyam bin Urwah mengabarkan kepada

kami dari ayahnya bahwa seorang laki-laki yang sedang berpuasa

dibawa kepada Marwan bin Al Hakam karena dia mengundang

orang-orang, lalu memberi mereka minuman arak meskipun dia

tidak ikut minum bersama mereka. Maka mereka pun didera dan

laki-laki tersebut ikut didera bersama mereka-

Abu Muhammad g berkata: Hal ini f,dak perlu

diperhatikan, karena Rasulullah $$ telah bersabda,
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\ru'rt &tFrt;AG:b
t

{

'll-r-

"sesungguhnSn darah, harta, kelzormatan dan kulit kalian

haram atas kalian."

Telah kami jelaskan bahwa tidak ada hukuman haddkeqnli

atas pezina atau orang murtad atau orang yang melakukan hirabah

atau orang yang melakukan qadzaf atau pencuri atau peminjam

yang mengingkari pinjamannya atau orang yang minum khamer.

Adapun orang Srang memberi minum khamer kepada orang

lain maka dia tidak dihukum hadd, karena kulitnya haram.

Disamping itu tidak ada dalil yang mewajibkan hukuman hadd

terhadapnya baik dari Al Qur'an atau Sunnah Shahihah atau

Sunnah yang lemah atau ijma' atau pendapat sahabat-

Abu Muhammad *$ berkata: Orangorang yang

berpendapat bahwa ada qishash berupa hukuman mati terhadap

orang yang menangkap seseorang hingga orang tersebut (yang

ditangkap) dibunuh se@ra zhalim, atau berpendapat bahwa ada

hukuman hadd dalam kasus sindiran karena diqiyaskan dengan

qadzaf (menuduh zina), atau orang yang berpendapat bahwa ada

hukuman hadd terhadap orang yang melakukan perbuatan kaum

Nabi Luth karena diqiyaskan dengan zina, maka mereka (yatg

berpendapat demikian) hams berpendapat bahwa hukuman hadd

wajib diterapkan pada orang yang memberi minuman khamer

kepada orang lain (hingga orang tersebut meminumnya) karena

diqiyaskan dengan orang yang meminumnya. Bila mereka tidak

zd

,6) d
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melakukan demikian maka qiyas yang mereka lakukan saling

bertentangan satu sama lainnya. Hanya Allah yang memberi taufiq.

2292. Masalahr Orang yang terpaksa minum khamer.

Abu Muhammad *S berkata: Barangsiapa yang dipaksa

minum khamer atau terpaksa meminumnya karena kehausan atau

untuk pengobatan atau mencegah sakit tenggorokan (leher seperti

tercekik), atau dia tidak tahu bahwa minuman tersebut khamer (lalu

dia meminumnya), maka tidak ada hukuman haddatas orang yang

meminumnya.

Adapun orang yang dipaksa maka dia sama saja orang

yang terpaksa. Allah @ berfirman,

"Padahal Allah telah menjelaskan kepada

kamu apa yang diharamkan-N3m atasmu, kecuali apa yang

terpakn kamu memakannya." (Qs. Al An'aam [6]: 119)

Allah @ berfirman,

,5; iy$)G{i{; i';E;i*
"Tetapi banngsiapa dalam kadaan terryka

(memakannya) sdang dia Udak menginginkannia dan tidak (pula)

melampaui batas, maka tidak ada dosa bagin5n " (Qs. Al Baqarah

121: t73l

4t i:F' Y J y&_{G'i; f F i# 6
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Jadi jelas bahwa orang yang terpaksa tidak haram makan

atau minum sesuatu yang dia terpaksa memakan atau

meminumnya.

Adapun orang yang tidak tahu, dia tidak melanggar sesuatu

yang diharamkan Allah &. Dan tidak ada hukuman hadd kecuali

atas orang yang mengetahui keharamannya. Begitu pula, kaum

muslimin tidak berselisih pendapat bahwa perempuan yang

disusupkan ke tempat seorang laki-laki lalu laki-laki tersebut

menyetubuhinya tanpa dia ketahui siapa perempuan tersebut,

karena dia menyangka bahwa perempuan tersebut istrinya, maka

tidak ada hukuman hadd atasnya.

Adapun orang yang membaca Al Qur'an, lalu dia

menggantinya karena Udak tahu, maka tidak ada hukuman

atasnya. Allah {S berfirman,

t&U't-rr{sit

"supaya dengan dia aku memberi peingatan kepadamu

dan kepada orang-orang Wng sampai Al-Quran (kepadanya)' (Qs.

Al An'aam t6l: 19). Jadi jelas bahwa tidak ada hukuman hadd

kecuali atas orang yang telah mengetahui keharamannya dan

omng yang telah mengetahui bahwa zfu:a haram, lalu dia

melakukannya secara sengaja. Hanya Allah yang memberi taufiq.

2293. Masalah, Hukuman hadd l.:r:rt.:k l<afir dzimmi yang

meminum khamer.
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Abu Muhammad & berkata: Telah kami jelaskan dalam

banyak tempat tentang keharusan menghukum kafir dzimmi

dengan hukum 5ang diterapkan pada orang Islam (menghukum

dengan hukum Islam).

Hal ini berdasarkan firman Allah &,

b,l\ i-,H, 3i:;- 5K I 6 "J#i
;iLtb

"Dan perangilah mereka, supa5a iangan ada finat{6111 dan

supaya agama itu semata-mata untuk Allah-" (Qs- Al Anfaal [8]:

39). Juga berdasarkan firman Allah &,

uDan hendaknya kamu memufuskan perkan di antara

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

4el

Al Hasan bin Ziyad berkata: Tidak ada hukuman hadd atas

l<afir dzimmi kecuali bila dia mabuk. Bila dia mabuk maka dia

harus dihukum hadd.

Abu Muhammad & berkata: Pembagian ini tidak berdasar,

karena ia tidak diua;ibkan oleh Al Qur'an atau Sunnah atau ijma'.

Hanya Allah yang memberi taufiq.

Xi{f-a,iqiA,J;
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2294- Masalah, Abu Muhammad *S berkata: Boleh

menjual perasan (perahan buah fus dsb[ kepada orang yang

diyakini tidak akan menyimpannya agar menjadi khamer (minuman

memabukkan). Bila penjualnya meyakini bahwa si pembeli akan

menjadikannya sebagai khamer, maka dia tidak boleh menjualnya

kepadanya dan jual-belinya batil.

Hal ini berdasarkan firman Allah &,

,5 ir\5 ;ii 
"yiL;c,$t 

iir7 li iF wt:s
" Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)

kebajikan dan takum, dan jangan tolong'menolong dalam berbuat

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

Jadi dapat kita simpulkan bahwa orang yang menjual buah

anggur atau buah tin atau khamer kepada orang yang hendak

menjadikannya sebagai khamer, maka orang tersebut telah

membantunya dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan hal ini

diharamkan berdasarkan nash N Qur'an. Karena ia diharamkan,

maka Rasulullah db telah bersabda,

.\; i t';i r:tL;;'*',F ";
"Barangsiapa melalrukan perbuabn yang tidak sauai

dengan urusan kami (fidak kami peintahkan) maka ia tertolak-"

Abu Muhammad & berkata: Barangsiapa yang

memecahkan bejana khamer atau merobek geriba khamer maka

dia harus menggantinya, karena tidak ada atsar yang sah dalam

masalah ini, sementara harta manusia itu haram (dizhalimi).
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Karena terkadang bejana atau geriba tersebut dicuci lalu digunakan

unhrk sesuatu yang halal, sehingga bila seseorang merusaknya,

maka sama saja dia telah merusak harta benda orang lain'

Apabila dikatakan: Sesungguhnya Abu Thalhah dan

beberapa sahabat menghancurkan bejana-bejana arak'

Maka kami katakan: Tidak ada hujjah dalam perkataan

seorang pun selain Rasulullah S. Dalam hadits tersebut tidak

disebutkan bahwa Nabi $ mengetahuinya lalu mengakuinya.

Hadits tentang merobek geriba perak tidak shahih, karena ia

berasal dari riwayat Thalq, sementara dia tidak diketahui profilnya'

Dia meriwayatkan dari syarahil bin Nukail yang majhul (tidak

diketahui profilnya).

Abu Muhammad & berkata: Barangsiapa memasukkan

ikan dan garam ke dalam khamer hingga membuatnya pahit, maka

dia telah durhaka kepada Allah & dan harus dihukum tazir,

karena dia menggunakan khamer yang tidak boleh digunakan dan

juga tidak halal sama sekali. Dan tidak ada yang halal padanya

selain ditumpahkan. Apabila ditemukan demikian -karena khamer

itu ada baunya atau rasanya atau wamanya- maka semuanya harus

dihrmpahkan.

Begihr pula setiap bamng cair yang dicampur dengan

khamer. Akan tetapi bila fidak ditemukan indikasi demikian dan

tidak ada bekasnya sama sekali, maka hukumnya tidak apa-apa

dan boleh memakan dan menjualnya. Dan ia menjadi milik orang

yang pertama kali menemukannya, bukan milik orang yang

membuang khamer tersebut. Bila ia telah dijah,rhkan maka

gugurlah kepemilikann5n darinya, dan bila demikian maka ia tidak
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kembali lagi kepadanya kecuali berdasarkan nash atau ijma'-

Hanya Allah yang memberi taufiq.

Masalah-Masalah ta'zir dan Sesuatu Yang Tidak
Ada Hukuman Haddnya

2295- Masalah, Abu Muhammad & berkata: Telah kami

katakan bahwa tidak ada hukuman hadd yang ditetapkan

Allah & dan Rasul-Nya kecuali dalam hrjuh hal, yaitu' Murtad,

hirabah sebelum pelakunya ditangkap (sebelum pelakunya

bertobat), zina, menuduh zina, minum sesuafu yang memabukkan

-baik orangnya mabuk atau tidak-, mencuri, dan mengingkari

barang pinjaman.

Adapun perbuatan maksiat lainnya, maka hukumanya

hanya ta'zir saja, yaitu hukuman yang bersifat mendidik. Akan

tetapi dari sekian banyak perbuatan tersebut, sekelompok ulama

terdahulu ada yang berpendapat bahwa ada hularman hadd yang

wajib, yang akan kami sebutkan nanti -insya Allah-. Kami akan

menyebutkan dalildalil yang digunakan orang-orang yang

berpendapat bahwa ada hukuman haddtya dan dalil-dalil 5nng

digunakan orang-orang yang berpendapat bahwa tidak ada

hukuman haddtrya, agar kita mengetahui lang benar,

sebagaimana yang kami lakukan dalam kitab-kitab kami yang lain.

Di antara perbuatan-perbuatan tersebut adalah mabuk,

menuduh orang lain, minum khamer, menyindir, minum darah,
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makan daging babi, makan bangkai, melakukan perbuatan kaum

Nabi Luth (homoseksual), menyetubuhi binatang, perempuan

mengawini binatang, menuduh seseorang bersetubuh dengan

binatang, lesbianisme, meninggalkan shalat tanpa mengingkari

kewajibannya, bertuka puasa di bulan Ramadhan, dan sihir. Insya

Allah kami akan membahasnya satu per safu.

2296. Masalah' Mabuk.

Abu Muhammad *qB berkata: Abu Hanifah membolehkan

minuman dari anggur kering yang telah dimasak, minuman dari

kurma yang telah dimasak, perasan fut) anggur yang telah

dimasak sampai hilang dua pertiganya, meskipun semuanya

memabukkan. Menunrtnya hukumnya halal dan tidak ada

hukuman hadd padanya selama tidak diminum dengan kadar yang

memabukkan. Apabila ia diminum dengan kadar yang

memabukkan maka peminumnya harus dihukum hadd'

Apabila seseorang meminum minuman dari buah tin yarg

memabukkan atau minuman dari madu yang memabukkan atau

minuman dari buah apel yang memabukkan atau minuman dari

gandum atau jerrrawut atau jagung yang memabukkan, lalu dia

mabuk atau tidak mabuk, maka tidak ada hukuman hadd atasnya.

Abu Muhammad & berkatat Mereka berkata, "Hukuman

haddiutidak diambil berdasarkan qiyas sama sekali'"

Maka kami katakan kepada mereka, "Dari mana kalian

mendapatkan pembagian tersebut? Apakah kalian mendapatkan-

nya dalam Al Qur'an atau sunnah shahihah atau sunnah yang
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lemah atau Sunnah yang maudhu'atau ijma' atau dalil ijma' atau

perkataan sahabat atau perkataan seseorang sebelum kalian atau

qiyas, atau pendapat Snng sah?'

Mereka pasti Udak akan mampu menunjukkan dalil

tersebut. Karena jika mereka berkata, "Allah S mengharamkan

khamer dalam Al Qur'an," maka kami katakan "Memang benar,

lalu dari mana kalian menemukan hukuman hadd untuk sesuafu

yang memabukkan yang bukan khamer? Justnr ia halal menunrt

kalian lagi baik; karena ia adalah minuman anggur png dimasak

yang dua pertiganya telah hilang atau minuman dari kismis atau

kurma yang telah dimasak dan tidak ada khamer di dalamnya."

Bila mereka berkata, "Rasulullah,$ mendera orang mabuk

yang dibawa kepadan5a.'

Mereka juga meriwa5ntkan hadits tentang khamer dan

mabuk karena selain khamer, atau karena semua minuman sertia

hadits, "Minumlah dari bejana dan jangan sampai mabuk," dan

juga hadits-hadits lainn3n ynng semakna.

Maka kami katakan kepada mereka -set?Ila memohon

petunjuk kepada Allah-: Kalian adalah orang yang pertama kali

menyelisihi hal ini, karena kalian berpendapat bahwa tidak ada

hukuman hadd pada oremg yang ditemukan dalam keadaan

mabuk. Disamping itu, apakah kalian menemukan bahwa Nabi $
menanyakan kepada orang tersebut tentang minuman yang

diminumnya yang menyebabkannya mabuk?. Bila orang tersebut

mengatakan kepadanya, uAku minum perasan madu atau perasan

gandum atau perasan jagung -yang semuanya ada pada mas€r

Nabi $." Atau mereka mengatakan kepadanya, uAku minum
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perasan kurma kering atau perasan kismis atau perasan anggur,"

lalu beliau menjatuhkan hadd kepadanya. Apakah mereka

menemukan hal ini dalam riwayat yang benar atau riwayat yang

dusta?. Dari mana kalian mendapat pembagian seperti ini. Kami

tanyakan kepada kalian tentang hal ini, tentang pengharaman dan

penghalalan serta pembolehan sesuatu yang diharamkan atau

tentang pengguguran hukuman haddyang wajib.

Apabila mereka berkata, "Diriwayatkan dengan shahih ijma'

bagi orang yang mabuk, karena minum perahan anggur yang

belum dimasak harus dihukum hadd. Meskipun untuk selain ini

para ulama berselisih pendapat."

Maka kami katakan kepada mereka, "Dari mana kalian bisa

mewajibkan hukuman hadd atas orang yang mabuk karena minum

perasan kurma kering -baik yang dimasak atau tidak-, atau

perahan kurma matang atau perahan kurma bagus atau perahan

kurma yang belum matang atau perahan kismis, padahal tidak ada

ijma' atas wajibnya hukuman haddini?"

Diriwayatkan kepada kami dari Al Hasan dan lainnya

bahwa tidak ada huluman hadd atas orang yang mabuk karena

minuman air perasan buah.

Diriwayatkan pula dari hrahim An-Nakha'i tentang hal ini

dan juga diriwayatkan dari Ibnu Abi laila. Mereka sama sekali

tidak akan menemukan perkataan sahabat atau tabi'in yang

melakukan pembagian ini.

Begitu pula orang yang terpaksa minum khamer karena

kehausan atau lehemya seperti tercekik (sakit tenggorokan) dan dia

hanya minum sekadamya saja unfuk menghilangkan hausnya atau

I
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sakit tenggorokannya. Hukumnya adalah halal baginya -menumt
kami dan menurut kalian- meskipun setelah ihr dia mabuk (tanpa

disengaja). Hal ini udak dikatakan oleh mereka.

Jadi benarlah bahwa mabuk tidak ada haddrya, Karena

yang ada hukuman hadd dan pengharamannya adalah minuman

yang memabukkan -baik ketika meminumnya membuat mabuk

atau tidak-. Terkadang kita menemukan orang yang mabuk karena

minum 3 rithl atau 4 rithl -dan menyebabkannya mabuk berat-.

Terkadang kita juga menemukan orang yang tidak mabuk

meskipun minum khamer 20 rithllebih.

Adapun tentang menuduh seseorang minum khamer, telah

kami jelaskan sebelum ini dalam beberapa bab. Kami juga

menyebutkan pendapat Roja' bin Haiwah dan lainnya tentang

wajibnya hukuman hadd dalam kasus ini. Kami juga menjelaskan

bahwa hukuman haddtldak wajib dalam kasus ini karena tidak ada

dalil yang menjelaskannya baik dalam Al Qur'an atau Srnnah atau

ijma'. Hanya Allah yang memberi taufiq.

Adapun tentang sindiran dalam qadzaf, telah kami jelaskan

sebelumnya pendapat kami tentang hadd qadzaf secara panjang

lebar bahwa tidak ada hukuman hadd dalam kasus menyindir,

karena tidak ada dalil yang mewajibkannya baik dalam Al Qur'an

atau Sunnah yang shahih atau lemah atau ijma'. Karena pam

sahabat berselisih pendapat dalam masalah ini. Dan pendapat

sebagian mereka tidak lebih utama dari pendapat sebagian lainnya.

Kami juga menjelaskan tentang shahilrnya hadits dari

Rasulullah $ yang menyebutkan tentang laki-lald yang

memberitahukan kepada beliau bahwa istrinya melahirkan anak
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berkulit hitam -dimana dia menyindir sebagai pengingkarannya

terhadap anak tersebut-. Juga kami sebutkan hadits tentang laki- 
f

laki yang memberitahukan kepada Nabi s bahwa istrinya tidak j

menolak tangan orang-orang yang memegangnya, dimana dalam 
I

kasus ini Rasulullah # tidak menetapkan hukuman hadd di 
I

dalamnya. Hanya Allah yang memberi taufiq. 
i

l

i

2297 . Masalah, Minum darah, makan daging babi dan I

bangkai. 
I

Abu Muhammad #8, berkata: Humam menceritakan kepada 
I

kami, Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, hnu Al A'rabi 
I

menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, 
I

Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, hnu Juraij menceritakan 
I

kepada kami: Aku bertanya kepada Atha', "Bagaimana bila ada 
I

laki-laki yang makan daging babi seraya mengatakan 'aku 
I

menginginkannya' atau seekor unta badanah lewat di hadapannya, 
I

lalu dia menyembelihnya padahal dia tahu bahwa ia Badanah, atau 
I

seorang perempuan berbuat di bulan Ramadhan, atau seorang 
I

Iaki-laki menyetubuhi istrinya yang sedang haidh atau membunuh I
binatang buruan di tanah Haram secara sengaja atau minum 

I
khamer dan meninggalkan sebagian shalat?" Atha' menlawab, 

I
"Allah $ tidak mungkin lupa. Seandainya Dia mau pasti Dia akan I
menjelaskannya dengan menyebutkannya. Aku tidak mendengar I
apapun (hadrts) berkaitan dengan hal ini." lalu dia mengulanginya I
lagi sampai dia berkata, "Bila seseorang melakukan demikian satu I
kali, maka tidak apa-apa. Tapi bila dia membiasakannya maka I
hukumlah dia!" Dia juga menyebutkan tentang laki-laki ** 

|
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mencium istrinya dan lak-laki yang menggauli istrinya di bulan

Ramadhan.

Diriwayatkan pula dengan sanadyang sama sampai kepada

Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Qatadah, dia berkata, "Apabila
seseorang makan daging babi, maka dia harus disuruh bertobat.

Bila dia mau bertobat (maka dibiarkan), tapi bila dia tidak mau,

maka harus dibunuh."

Diriwayatkan pula dengan sanadyang sama sampai kepada

Ma'mar dan Az-Zr:hri tentang seorang laki-laki yang berbuka di

bulan Ramadhan. Dia berkata, "Bila dia orang fasik maka dia harus

dihukum dengan hukuman yang menyakitkan dan harus

membayar kafarat. Tapi bila dia melakukannya karena menganut

agama selain Islam maka dia harus disuruh bertobat.'

Diriwayatkan pula dengan sanadyang sama sampai kepada

Abdurrazzaq dari Sufyan Ats-Tsauri tentang hukum makan daging

babi, "Pelakunya harus dihukum hadd seperti hadd khamer. Akan

tetapi sejauh yang kami ketahui dari Abu Hanifah, Malik, Asy
Syafi'i dan para pengikut mereka serta para pengikut kami adalah

bahwa dia hanya dihukum ta'zirsaja."

Jadi berkaitan dengan makan daging babi ada lima

pendapat:

Pertama: Pelakunya dihukr,rm haddseperti hadd khamer.

Kedua Tidak ada hukuman hadd padan5n sarna sekali.

Pendapat ini juga dinyatakan oleh Sufuan Ats-Tsauri dan salah

satu dari dua pendapat Atha'.
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Ketiga: Dia harus disuruh bertobat. Bila dia bertobat (maka

dibiarkan). Tapi bila tidak, maka harus dibunuh. Pendapat ini

dinyatakan oleh Qatadah.

Keempat: Bila dia melakukannya unhrk pertama kalinya

maka tidak apa-apa. Tapi bila dia mengulanginya maka hanrs

dihukum ta'zir.

Kelima: Dia harus dihukum tabir.

Abu Muhammad **, berkata: Maka kami pun meneliti dalil

yang digunakan orang yang berpendapat bahwa ada hukuman

haddnya. Temyata kami tidak mendapati apa-apa selain qiyas'

Karena khamer adalah minuman haram yang ada haddl<hususnya,

maka setiap minuman yang diharamkan juga ada hadd khususnya

seperti khamer karena diqiyaskan dengannya. Inilah qiyas yang

paling shahih seandainya qiyas itu dibenarkan pada suahr hari.

Segolongan ulama berkata, "Rasulullah S tidak

mewajibkannya. Akan tetapi para sahabat sepakat bahwa ia wajib

sehingga ia menjadi wajib karena ijma'."

Segolongan ulama lain berkata, "la diwajibkan karena

diqiyaskan dengan hadd qadzaf, karena ia menyebabkan mabuk

sehingga seperti qadzaf."

Adapun golongan yang mengatakan bahwa Rasulullah S
mewajibkan hadd khamer, pangkal pendapat mereka adalah

mengqiyaskan sesuatu yang didiamkan dengan sesuatu yang

dinash. Mereka mengqiyaskan memegang anus dengan memegang

penis karena keduanya menunrt mereka mempakan kemaluan.

Padahal orang berakal tidak ragu lagi bahwa seandainya qiyas itu
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dibenarkan, tenfunya mengqiyaskan minum darah dan makan

daging babi serta bangkai dengan minum khamer lebih benar

daripada mengqiyaskan anus dengan penis.

Mereka mengqiyaskan hukum air mawar dan madu yang di

dalamnya ada tikus atau bumng mati yang tidak menyebabkan

wama dan rasa serta baunya berubah dengan samin yang di
dalamnya ada tikus mati. Padahal mengqiyaskan babi dan darah

serta bangkai dengan khamer lebih benar daripada semua qiyas

tersebut seandainya qiyas ifu dibenarkan.

Adapun burung, maka tidak sama dengan tikus, karena

burung itu boleh dimakan, sementara tikus tidak boleh dimakan.

Burung juga harus diganti di tanah halal dan tanah Haram dan

tidak boleh dibunuh, sementara tikus tidak diganti dan boleh

dibunuh di sana.

Begifu pula air mawar dan madu, ia tidak sama dengan

samin, karena madu menurut sebagian mereka ada zakatnya,

sementara samin tidak ada zakahrya. Air mawar tidak ada ribanya

menumt sebagian mereka, sementara samin ada ribanya menurut

mereka semua. Jadi jelas bahwa mereka meninggalkan qiyas yang

dengannya mereka berhujjah. Mereka tidak mengamalkannla

dengan baik dan tidak menolaknya.

Adapun golongan yang mengatakan bahwa para sahabat

mer,vajibkan hadd khamer, maka qiyas menurut mereka wajib
sebagaimana yang diwajibkan kelompok-kelompok tersebut.

Adapun golongan yang mengatakan bahwa hadd khamer
hanya diwajibkan karena diqiyaskan dengan hadd qadzaf, maka

qiyas bagi mereka lebih patut diterapkan; karena sebagaimana
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boleh mewajibkan hadd khamer karena diqiyaskan dengan hadd

qadzaf, maka diwajibkan pula hadd memakan daging babi dan

bangkai serta minum darah karena diqiyaskan dengan hadd

khamer. Dan mayoritas mereka membolehkan qiyas dengan

sesuah: yang diqiyaskan- Jadi jelaslah bahwa pendapat mereka

sangat rusak.

Kemudiankamimenelitipendapatyangmengatakanbahwa

pelakunya harus disuruh bertobat dan bila dia tidak mau bertobat

maka harus dibunuh. Temyata kelompok ini menerapkan

hukuman orang murtad padanya. Dan hal ini salah kaprah, karena

ia merupakan pendapat yang tidak berdasar sama sekali. Kita tidak

boleh menghukumi orang muslim sebagai orang kafir hanya

karena perbuatan maksiat yang dilakukannya kecuali bila ada nasi

yang sah atau ijma' yang pasti yang menunjukkan bahwa orang

tersebut telah kafir dan perbuatan tersebut merupakan kekufuran'

Dan dalam hal ini kami tidak memiliki dalil baik nasrl atau ijma'

yang menyatakan bahwa orang yang makan dagrng babi dan

bangkai serta darah -dengan tidak menghalalkannya- telah kafir.

Dia hanya berbuat maksiat, berdosa dan fasik. Kecuali bila dia

melakukannya dengan menghalalkannya, maka dia menjadi kafir,

karena menentang ijma' yang telah sah dari nash-nash Al Qur'an

dan Sunnah Rasulullah db adalah kekafiran -tanpa diperdebatkan

lagi-.Jadi pendapat ini gugur sebagaimana yang telah kami

jelaskan, dan juga berdasarkan sabda Rasulullah $'
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uAku disuruh memenngi manusia sampi mqelca betatrsi

bahua tidak ada Tuhan selain Allah dan aku Muhammad utusn
Allah, mendirikan shalat dan membaSnr zakat. Apbita mqel<a
melaln*annya maka danh dan haX:a mereka tqiag keanati
dengan hak Islam dan perhinngan mereka abs Allah."

2398- Masalah, Orang yang meninggalkan shalat

dengan sengaja sampai keluar

Abu Muhammad &, berkata: Malik dan AsySyafi,i

berpendapat bahura orang yang berkata, 'shalat ifu unjib, hanp
saja aku tidak ingin shalat," maka dia dibiarkan dulu sampai keluar

uakhr shalat, lalu setelah ifu dia dibunuh-

Abu Hanifah, Abu Sulaiman dan pengikut kedtanln
berkata, "Dia tidak boleh dibunuh, akan tetapi arkup dihukum
la'zhsampi dia rnau shalat-"

Abu Muhammad g ber.kata: Adapun Malik dan Aq1$Bfi,i,
keduanya berpendapat bahura omng lnng meninggalkan shalat
yang telah kami sebutkan tadi tetap orang Islam, karena keduanya

t&; u; I

AtMuhatla - l a75l



menganggap bahwa harta dan anaknya diwariskan, dishalati,

dimakamkan bersama kaum muslimin, tidak dipisahkan dengan

istrinya, wasiatnya dilaksanakan dan dia mendapat warisan dari

orang yang wafat sebelumnya dari ahli warisnya yang muslim.

Apabila demikian halnya, maka gugurlah pendapat keduanya yang

mengatakan bahwa orang tersebut hanrs dibunuh, karena tidak

halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga hal:

kafir setelah beriman, berzina telah menikah dan membunuh orang

lain (tanpa alasan yang benar).

Orang yang meninggalkan shalat secara sengaja

sebagaimana yang telah kami sebutkan- bisa jadi dia menjadi kafir

dan bisa pula tidak kafir. Apabila dia telah kafir, maka mereka

tidak mengatakan demikian, karena bila mereka mengatakannya

maka hukum murtad akan berlaku padanya seperti

memisahkannya dengan istrinya dan hukum-hukum lainnya.

Apabila dia tidak kafir, tidak membunuh orang lain, tidak berzlna

setelah menikah, tidak melakukan Hirabah dan tidak dihukum

hadd tlga kali dalam kasus khamer, maka darahnya haram

berdasarkan nash. Jadi lelas bahwa pendapat mereka gugur tanpa

samar lagi. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

Apabila mereka berhujjah dengan hadits shahih yang telah

kami sebutkan tadi,

o / jzo z 6.
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"Aku disuruh memerangi manusia sampai mereka bersaksi

bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku Muhammad utusan

Allah, mendiikan shalat dan membayar zakat. Apabila mereka

melakukannya maka darah dan harta mereka terjaga kecuali

dengan hak Islam dan perhifungan mereka atas Allah." Dan juga

dengan firman Allah @,

7ti-Jt ntYt ;;3 * I'q{-:,5i i -#-16

Yjr6',$-A\ VG?rij2C a$'*; jL -&'v:gt;

uMaka bunuhlah orang-orang musSrikin ifu dimana saja

kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka

dan intailah ditempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan

mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka benlah kebebasan

kepada mereka untuk berjalan." (Qs. At-Taubah [9]: 5)

Mereka berkata, "Tidak boleh melepaskan orang yang tidak

shalat dan tidak membayar zakat."

Mereka menyebutkan hadits yang diriwayatkan kepada

kami dari jalur Muslim: Haddab bin Khalid menceritakan kepada
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kami, Hammam bin Yahya menceritakan kepada kami, Qatadah

menceritakan kepada kami dari Al Hasan dari Dhabbah bin

Mihshan dari Ummu Salamah Ummul Mukminin bahwa

Rasulullah $ bersabda, uNanti akan ada pemimpin-pemimpin

yang kalian kenal dan kalian ingkari- Barangsiapa Wng

mengenalnya maka dia harus berlepas din darinya (dengan

hatinya), sedangkan bagi yang mengingkainya maka dia akan

selamat. "Beliau berkata lebih lanjut, "Akan tetapi siapa saia yang

idha dan mengikuti (maka dialah yang akan dihukum)." Orang-

orang bertanya kepada Nabi i$, 'Apakah kami boleh memerangi

mereka?"Rasulullah i$ menjawab, "Jangan! selama mereka masih

shalat"

Diriwayatkan dari jalur Muslim: Daud bin Rasyid

menceritakan kepada kami, Al Walid bin Muslim menceritakan

kepada kami, Abdurrahman bin Yazid bin Jabir menceritakan

kepada kami, Maula Bani Fazarah Zuraiq bin Hayyan

mengabarkan kepadalm bahwa dia mendengar Muslim bin

Qarazhah yaitu putra paman Auf bin Malik Al Asyja'i berkata: Aku

mendengar Auf bin Malik berkata: Aku mendengar Rasulullah $
bersabda,
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"Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian mencintai

mereka dan mereka mencintai kalian, kalian mendoalan mereka

dan mereka juga mendoakan kalian. Sedangkan seburuk-buruk

pemimpin kalian adalah yang kalian membenci mereka dan

mereka membenci kalian, kalian melaknat mereka dan mereka

juga melaknat kalian."

Kami bertanya, 'Wahai Rasulullah, bolehkah kami melawan

mereka pada saat ifu?"

Nabi S menjawab, 'Uangan! Selama mereka masih

menunaikan shalat di tengah-tengah kalian. Jangan! Selama

mereka masih menunaikan shalat di tengah-tengah kalian..-"

Juga dua hadits yang redaksinya, "Aku melarang

membunuh onng-orang tnng shalat. Mereka adalah orang-orang

yang Allah @ melarangku membunuh mereka," dan hadits yang

redaksinya "Jangan! Barangkali dia masih shalat"

Diriwayatkan dari jalur Muslim: Qutaibah menceritakan

kepada kami, Abdul Wahid -yaitu hnu Ziyad- menceritakan

kepada kami dari Umarah bin Al Qa'qa', Abdurrahman bin Abi

An-Nu'm menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar

Abu Sa'id Al Khudri berkata: Ali bin Abi Thalib pemah mengirim

kepada Rasulullah $ beberapa potong emas yang dimasukkan
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dalam kulit yang telah disamak dengan daun qarazh yang tidak

didapatkan dari tanah (penambangannya) -dst-'

Maka berdirilah seorang laki{aki bermata cekung yang pipi

bagian atasnya menonjol, janggutnya lebat, rambut,ya pendek dan

sanrngnya disingsingkan, lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah,

bertals ralah kepada Allah!" Nabi s bersabda, ucelaka kamu!

Bukankah aku penduduk bumi yang pating berhak (paling waiib)

bertakwa kepada Altah?" Kemudian laki-laki tersebut pergi- Lalu

Khalid bin Al walid berkata, "wahai Rasulullah, bolehkah aku

memenggal lehernya?" Maka Nabi s bersabda, "Barangkali dia

masih shalat."

Abu Muhammad &) berkata: Diriwayatkan dari jalur

Muslim, Hannad bin As-Sari menceritakan kepada kami, Abu Al

Ahwash menceritakan kepada kami dari sa'id bin Masruq dari

Abdurrahman bin Abi Nu'm dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata:

Ali bin Abi Thalib mengirim beberapa potong emas yang masih

dalam tanahnya kepada Nabi rj* -dst-. Di dalam riwayat tersebut

disebutkan:
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Maka datanglah seorang laki-laki yang janggutnya lebat,

pipi bagian atasnya menonjol, matanya cekung, dahinya menonjol

dan kepalanya botak, lalu dia berkata, "Wahai Muhammad,

bertal$/alah kepada Allah!" Maka Rasulullah $ bersabda,

'Siapakah yang akan taat kepada Allah bila aku sendiri tidak taat

kepada-Nya? Apakah Dia per@ya kepdaku untuk
(menyarnpaikan Risalah kepada) penduduk bumi sementan

engkau tidak percaya kepadaku?"

Lalu laki{aki tersebut pergi. Kemudian salah seorang laki-

laki yang hadir minta izin kepada beliau untuk membunuhnya -
menumt mereka dia adalah Khalid bin Al Walid-. Maka

Rasulullah S bersabda, "Nanti akan keluar dari kefurunan orzng

ini suafu kaum Wng membaca Al Qurbn tapi tidak melqtmti
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kerongkongan mereka. Mereka membunuh orang-orang Islam tapi

membiarkan para penyembah berhala. Mereka keluar dari Islam

sebagaimana melesatnya anak panah dai busurnya. Jika aku

mendapati mereka pasti akan kubunuh mereka (kuperangi mereka)

sebagaimana pembunuhan terhadap kaum Ad'"

Abu Muhammad & berkata: Nabi @ mengabarkan bahwa

beliau disuruh memerangi manusia sampai mereka mengucapkan

"Tidak ada Tuhan selain Allah," mendirikan shalat dan membayar

zakat. Bila mereka telah melakukan demikian maka darah mereka

haram. Jadi benarlah bahwa bila mereka tidak melakukannya

maka darah mereka halal.

Nabi S juga melarang membunuh para pemimpin selama

mereka masih menunaikan shalat. Jadi jelas bahwa bila mereka

tidak shalat, maka mereka diperangi. Juga shahih bahwa

membunuh diharamkan bila orangnya masih shalat. Bila demikian

halnya, maka untuk selain shalat dihalalkan.

Telah diriwayatkan secara shahih pula bahwa Nabi s
melarang membunuh orang-orang yang sedang shalat. Maka jelas

bahwa beliau tidak melarang membunuh selain orang-orang yang

shalat. Sejauh yang kami ketahui mereka tidak memiliki huiiah

dalam hal pembolehan membunuh orang yang tidak shalat selain

ini. Akan tetapi semuanya tidak bisa dijadikan hujjah oleh mereka,

sebagaimana yang akan kami jelaskan nanti, insya Allah'

Adapun berkaitan dengan ayat yang telah disebutkan

sebelumnya, maka ia hanya menyebutkan tentang memerangi

orang-orang musyrik sampai mereka mendirikan shalat dan

membayar zakat-
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I O"" tidak berselisih dua orang dari umat ini bahwa

I Rasulullah $ senantiasa mengajak kaum musyrikin untuk beriman

I sampai beliau wafat. Beliau tidak mendidik orang yang merespon

I dakwahnya agar memeluk Islam sampai datang waktu shalat lalu

I dia shalat dan sampai berlalu sahr tahun penuh, Ialu dia membayar

| ,*at, kemudian beliau melepaskannya. Hal ini tidak ditentang

| 
,.n seorang pun.

I Adapun berkenaan dengan hadits-hadits tentang hal ini,

I maka hadits Ummu Salamah dan Auf bin Malik tidak bisa dijadikan

I hujjah oleh mereka, karena di dalamnya hanya menyebutkan

I larangan membunuh para penguasa selama mereka menunaikan

I shalat. Kami tidak bersama mereka dalam masalah peperangan,

| ,upi kami hanya bersama mereka dalam masalah membunuh diluar

I nenerangan. Dan tidak semua orang yang boleh dibunuh harus

I aiUunuh ketika telah ditangkap (dikuasai). Allah @ berfirman,

I
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| 'D* kalau ada dua golongan dari merel<a tnng beriman ifu

I berperang hendaknSn kamu darnaikan antan kduan5n! Tapi

I kalau Wng satu melanggar perjanjian terhadap Wng lain,

I henduknW Wng melanggar perjanjian itu kamu perangl sampi
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surut kembali pada perintah Attah. Kalau dia telah surut,

damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaknya

kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang

yang berlaku adil." (Qs. Al Hujuraat t491' 9l'Allah S menyuruh

memerangi kaum pemberontak sampai mereka kembali (kepada

perintah Allah), lalu Dia mengharamkan membunuh mereka bila

mereka telah kembali.

Begitupulasetiaporangyangmenolakmemberikanhak

apapun -meskipun dia bangkrut- baik hak Allah atau hak

manusia, maka dia boleh diperangi karena dia telah membangkang

terhadap saudaranya dan membangkang agamanya'

Begitu pula setiap orang yang menolak melakukan

perbuatan yang diwajibkan Allah &. gila mereka telah ditangkap,

maka mereka harus dipaksa melakukannya baik dengan hukuman

ta'zirmaupun Penjara-

Sebagaimana Rasulullah S juga meny:ruh orang yang

melakukan kemungkaran agar terus dididik (direhabilitasi) sampai

dia menunaikan kewajibannya atau mati -tanpa bermaksud

membunuhnya-. Dan darah mereka hukumnya haram berdasarkan

nash danijma'. orang yang meninggalkan shalat adalah salah sahr

dari mereka. Bila dia tidak mau melalnrkannya, maka dia

diperangi, sedangkan bila dia tidak menolaknya (mau

melakukannya) maka dia tidak boleh dibunuh, karena tidak ada

dalil yang mewajibkan hal ini baik dari Al Qur'an maupun ijma'.

Dia cukup dididik sampai mau menunaikannya atau mati,

sebagaimana yang telah kami katakan -tanpa bermaksud

membunuhnya-.
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Jadi jelas bahwa dua hadits ini -yaitu hadits Umnru
Salamah dan hadits Auf- hanya berkaitan dengan memerangi para

penguasa, bukan berkaitan dengan memerangi orang yang

ditangkap yang telah shalat.

Adapun tentang hadits Abu Sa'id Al Khudri "Barangkali dia

shalat," ia hanya melarang membunuh orang yang shalat dan tidak

melarang membunuh orang yang tidak shalat sama sekali. Justru
hal ini didiamkan. Apabila Rasulullah $$ mendiamkan suatu

hukum maka seorang pun tidak boleh mengatakan sesuatu yang

tidak disabdakan oleh Rasulullah S. Karena bila demikian, maka

dia telah berdusta atas namanya dan memberitahukan sesuafu

yang tidak dimaksud beliau, yang ancamannya dia akan masuk

neraka.

Abu Muhammad & berkata: Adapun tentang hadits ,,Aku

melarang (kalian) membunuh orang-orang Wng shalat" dan hadits
'Mereka adalah orang-orang yang Allah @ melarang aku

membunuh mereka," maka memang benar bahwa tidak boleh

membunuh orang yang shalat kecuali bila ada nash yang

menjelaskan kebolehan membunuhnya. Dan di dalamnya tidak
disebutkan tentang membunuh orang yang tidak shalat bila dia

mengakui (ka,vajiban) shalat sama sekali.

Telah kami katakan bahr,rn tidak boleh menisbatkan kepada
Rasulullah $ sesuatu yang tidak dikatakan beliau. Maka

ditanyakan kepada orang yang mengatakan demikian, "Apakah
Rasulullah $ mengatakan seperti yang engkau katakan?" Bila dia

menjawab "Ya," maka dia telah berdusta terang-terangan.

Sedangkan bila dia menjawab'Tidak, akan tetapi ada indikasi yang
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menunjukkannya," maka dikatakan kepadanya, "Mana dalilmu atas

hal ini?" Dia tidak akan mampu menyebutkan dalilnya keorali

hanya sekedar dugaan dusta. Jadi mereka sama sekali tidak

memiliki dalil baik dari Al Qtr'an atau Sunnah atau ijma' atau

pendapat sahabat atau qiyas atau pendapat yang benar- Apabila

demikian halnya maka ia merupakan kesalahan yang fidak

diragukan lagi.

Abu Muhammad *S berkah: Seluruh pendapat ini hanya

dikatakan oleh orang yang mengatakan harus membunuhnya,

padahal menumhya orang tersebut belum kafir. Adapun tentang

pendapat yang mengatakan bahwa orang tersebut kafir bila

meninggalkan satu shalat sampai keluar waktunya, maka hal ini

tidak akan kami bahas disini, karena masalah ini akan kami bahas

secara rinci dalam pembahasan iman, insya Allah.

Abu Muhammad *S berkata: Karena pendapat tersebut

batal, maka kami katakan -serirln memohon petunjuk kepada

Allah-: Diriwayatkan dengan shahih-berdasarkan yang telah kami

sebutkan- sabda Rasulullah $, "Ehrangsiapa di antara kalian

melihat kemungkann, hendalm5n dia merubahn5m dengan

tangannya bila dia mampu." tni adalah perintah untuk mendidik

orang yang melakukan kemungkaran. Orang yang tidak mau

menunaikan shalat, tidak bersuci dengan mandi janabah, tidak

berpuasa Ramadhan, fidak memba5nr zakat, tidak menunaikan

Haji dan tidak menunaikan seluruh kalajiban serta tidak mau

memberikan hak manusia -dengan cara apapun-, maka semua ini

merupakan kemungkaran tanpa diragukan lagi dan tanpa

diperselisihkan oleh seorang ulama pun. Karena semuanya haram

dan semua yang haram itu mungkar secara pasti.
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Diriwayatkan dengan shahih berdasarkan perintah

Rasulullah $ bahun beliau membolehkan memukul setiap orang

yang telah kami sebutkan tadi dengan tangan. Juga diriwayatkan

dengan shahih dari beliau bahwa tidak boleh memukul dalam

hukuman ta'zir lebrh dari 10 pukulan, sebagaimana yang akan

kami sebutkan dalam Bab "Berapa Pukulan Dalam Hukuman

T a' zir?" -insya Allah-.

Apabila demikian halnya, maka wajib memukul setiap

orang yang telah kami sebutkan tadi sebanyak 10 kali. Apabila

orang tersebut telah melakukan kewajibannya seperti shalat atau

lainnya, maka dia telah bebas dan tidak perlu dihulum lagi. Bila

dia tetap membandel, maka dia telah melakukan kemungkaran lain

sehingga harus didera lagi 10 kali. Begitulah yang berlaku

seterusnya sampai dia melakukan hak Allah & atau sampai dia

mati -tanpa dimaksud membunuhnya-. Dan hul+rman pukul tidak

dihilangkan darinln sampai keluar waktu shalat dan masuk waktu

lainnya. Maka dia harus dipukul sampai dia menunaikan shalat

yang telah masuk waktun5n. Begifulah seterusnya sampai tengah

malam.

Apabila waktu lqn telah keluar, maka dia dibiarkan, karena

dia tidak mampu menunaikan shalat yang telah keluar wakh:nya.

Kemudian dia dipukul lagi bila telah masuk waktu shalat fajar

sampai keluar Kemudian dia dibiarkan sampai awal

waktu zuhur. Dan Snng memukulnya adalah orang yang telah

shalat.

Apabila orang lain telah shalat, maka dia harus keluar untuk

menunaikan shalat lalu orang lain tersebut harus memukulnya.
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Demikianlah seterusnya sampai dia meninggalkan kemungkaran

tersebut atau sampai dia mati. Yang benar adalah membunuhnya

dan statusnya tetap muslim. Hanya Allah yang memberi taufiq.

2299 - Masalah, Perbuatan Kaum Nabi Luth.

Abu Muhammad *iB berkata: Perbuatan kaum Nabi Luth

(homoseksual) termasuk salah sah-r dari dosa-dosa besar yang

diharamkan, seperti halnya dosa memakan daging babi dan

bangkai, minum darah dan khamer, berzina dan perbuatan

maksiat lainnya. Barangsiapa menghalalkan salah satu dari

perbuatan tersebut yang telah kami sebutkan, maka dia telah kafir

lagi musyrik sehingga darah dan hartanya halal.

Para ulama berselisih pendapat tentang hukuman yang

wajib atasnya.

Menurut segolongan ulama, pelakunya harus dibakar

dengan api baik yang di atas (yang menyodomi) maupun yang di

bawah (yu.,g disodomi).

Segolongan ulama lain berkata, "Orang yang di atas

maupun orang yang dibawah harus dibawa ke puncak bukit, lalu

dijatuhkan darinya, lalu dilempari batu.'

Segolongan ulama lain berkata, "Orang yang di atas dan

orang yang dibawah harus dirajam, baik dia telah menikah atau

belum."

Segolongan ulama lain berkata, "Keduanya harus dibunuh

sekaligus."
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Segolongan ulama lain berkata, "Orang yang dibawah

harus dirajam -baik telah menikah atau belum-, sedangkan orang

yang di atas harus dirajam bila dia telah menikah, sementara bila

dia belum menikah maka dia harus didera seperti hukuman dera

dalam kasus zina."

Segolongan ulama lain berkata, "Orang yang di atas dan

orang yang di bawah hukumnya sama. Bila salah satunya telah

menikah maka dia dirajam, sedangkan yang belum menikah maka

didera 100 kali seperti zina."

Segolongan ulama lain berkata, "Tidak ada hukuman hadd

atas keduanya dan tidak ada hukuman mati, akan tetapi cukup

hukuman ta'zir.u

Adapun tentang pendapat pertama, dalil yang digunakan

mereka adalah hadits yang diriwayatkan kepada kami oleh

AMullah bin Rabi', hnu Mufarraj menceritakan kepada kami,

Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, hnu Wadhdhah

menceritakan kepada kami, Sahnun menceritakan kepada kami,

Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, hnu Sam'an mengabarkan

kepadaku dari seorang laki{aki yang mengabarkan kepadanya

bahwa dia berkata: Beberapa orang datang menemui Khalid bin Al

walid, lalu memberitahukan kepadanya tentang seorang laki-laki

dari golongan mereka yang disetubuhi seperti disetubuhinya

perempuan (homoseksual) dan dia telah menikah. Maka Abu

Bakar berkata, "Dia hams dirajam." Para sahabat lainnya juga

sepakat dengan Abu Bakar. Akan tetapi Ali berkata, 'Wahai

Amirul Mukminin, sesungguhnya orang-orang Arab memandang

hina aib seperti ini yang tidak bisa dibandingkan dengan hukuman
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hadd yang telah berlaku. Aku berpendapat bahwa dia harus

dibakar dengan api." Maka Abu Bakar berkata, "Abu Al Hasan

benar." [-alu dia menulis surat kepada Khalid bin Al Walid

"Bakarlah dia dengan api." Lalu Khalid melakukannya.

Ibnu Wahb berkata, 'Aku tidak melihat Khalid

membakamya dengan api kecuali setelah membunuhnya, karena

yang menyiksa dengan api hanya Allah &."

hnu Habib berkata: Barangsiapa membakar orang yang

melakukan perbuatan kaum Nabi Luth (homoseksual) maka dia

tidak berdosa.

Diriwayatkan dari hnu Habib: Mutharrif bin abdullah bin

Abdul Aziz bin Abi Hazim menceritakan kepada kam dari

Muhammad bin Al Munkadir, Musa bin Uqbah dan Shafwan bin

Sulaim: Bahwa Khalid bin Al Walid menulis surat kepada Abu

Bakar Ash-Shiddiq bahwa dia menemukan di salah satu pantai

seorang laki-laki yang disefubuhi seperti disefubuhinya perempuan

dan ada saksi yang melihat hal tersebut. Maka Abu Bakar meminta

pendapat para sahabat Rasulullah $. Saat itu yang pendapatrya

paling keras adalah Ali bin Abi Thalib 46. Dia berkata,

"Sesungguhnya ini adalah dosa yang tidak pemah dilakukan oleh

umat-umat terdahulu kecr.rali safu umat saja (kaum Nabi Luth) dan

Allah & telah menghukum mereka sebagaimana yang kalian

ketahui. Menurutku dia (pelaku homoseksual) harus dibakar

dengan api." Maka para sahabat sepakat agar oftmg tersebut

dibakar dengan api. L^alu Abu Bakar menulis surat kepada tGalid

bin Al Walid "Bakarlah dia dengan api!" Kemudian lbnu Az-Zubair

membakar keduanya (pelaku homoseksual) pada masanya, lalu
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Hisyam bin Abdul Malik juga membakar keduanya, lalu Al Qasri

juga membakar keduanya di lrak.

Ismail bin Dulaim Al Hadhrami, seorang hakim Mairuqah

menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Ahmad

bin Al Khallash menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al

Qasim bin Sya'ban menceritakan kepada kami, Muhammad bin

Ismail bin Aslam menceritakan kepadaku, Muhammad bin Daud

bin Abi Najiyah menceritakan kepada kami, Yahya bin Bukair

menceritakan kepada kami dari Abdul Aziz bln Abi Hazim dari

Daud bin Abu Bakar, Muhammad bin Al Munkadir, Musa bin

Uqbah dan Shafwan bin Sulaim: Bahwa dia menemukan di salah

satu pantai seorang laki-laki yang disetubuhi sebagaimana

disetubuhinya seorang perempuan (melakukan homoseksual) -Abu
Ishaq berkata: Namanya adalah Al Fuja'ah-. Maka Abu Bakar

meminta pendapat para sahabat Nabi #. t-alu disebutkan hadits

yang sama dengan hadits Abdul Malik yang telah kami sebutkan

tadi.

Adapun pendapat yang mengatakan bahwa pelaku

homoseksual harus dibawa ke puncak bukit desa setempat, dalil

yang digunakan adalah hadits yang diceritakan kepada kami

Ahmad bin Ismail bin Dulaim: Muhammad bin Ahmad bin Al

Khallash menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Qasim bin

Sya'ban menceritakan kepada kami, Ahmad bin Salamah bin Adh-

Dhahhak menceritakan kepada kami dari Ismail bin Mahmud bin

Nu'aim, Mu'adz menceritakan kepada kami, Abdurrahman

menceritakan kepada kami, Hassan bin Mathr menceritakan

kepada kami, Yazid bin Maslamah menceritakan kepada kami dari

Abu Nadhrah dari Ibnu Abbas bahwa dia ditanya tentang hukuman
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hadd bagi pelaku homoseksual. Maka dia menjawab, "Dia harus

dibawa ke puncak bukit desa setempat, lalu dijatuhkan darinya,

lalu dilempari dengan batu."

Adapun pendapat yang mengatakan bahwa orang yang

diatas dan orang yang dibawah sama-sama dirajam baik keduanya

telah menikah atau belum, dalil yang digunakan adalah hadits yang

diceritakan kepada kami oleh Muhammad bin Sa'id bin Nubat:

Abdullah bin Nashr menceritakan kepada kami, Qasim bin

Ashbagh menceritakan kepada kami, hnu Wadhdhah mencerita-

kan kepada kami, Musa bin Muawiyah menceritakan kepada kami,

Waki' menceritakan kepada kami, hnu Abi l-aila menceritakan

kepada kami dari Al Qasim bin Al Walid Al Mihrani dari Yazid bin

Qais bahwa Ali merajam orang yang melakukan homoseksual

(sodomi).

Humam menceritakan kepada kami: hnu Mufarraj

menceritakan kepada kami, hnu Al Arabi menceritakan kepada

kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq

menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami,

Abdullah bin Utsman bin Khutsaim mengabarkan kepadaku bahwa

dia mendengar Mujahid dan Sa'id bin Jubair menceritakan dari

hnu Abbas bahwa dia berkata tentang jejaka yang ditemukan

sedang berada di atas (menyefubuhi) orang homoseks, "Dia harus

dirajam."

Diriwayatkan dari hrahim An-Nakha'i bahwa dia berkata:

Seandainya ada orang yang layak diraiam dua kali, maka pelaku

homoseksual layak dirajam dua kali.
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Diriwayatkan dari Rabi'ah bahwa dia berkata, "Apabila

seorang laki-laki mengambil laki-laki homoseks (untuk diajak

berhomoseksual) maka dia harus dirajam, baik laki-laki tersebut

telah menikah atau belum."

Diriwayatkan dari Fe-A;drrri bahwa dia berkata, "Pelaku

homoseksual harus dirajam, baik dia telah menikah atau belum."

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Ibnu

Mufarraj menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh

menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada

kami, Sahnun menceritakan kepada kami, hnu Wahb

menceritakan kepada kami, Asy-Syamir bin Numair dan Yazid bin

Iyadh bin Ja'dabah serta orang yang aku percaya mengabarkan

kepadaku. Dia menulis surat kepada Ibnu Abi Sabrah. Asy-Syamir

berkata: Dari Husain bin Abdullah bin Dhumairah dari ayahnya

dari kakeknya dari Ali bin Abi Thalib. Yazid bin Iyadh bin Ja'dabah

berkata: Dari Abdul Malik bin ubaid dari Sa'id bin Al Musayyab.

Ibnu Abi Sabrah berkata: Aku mendengar Abu Az-Zinad. Orang

yarry tsiqah berkata: Dari Al Hasan. Kemudian Ali, Sa'id bin Al

Musayyab, Abu Az-Zinad dan Al Hasan sepakat- Semuanya

berpendapat seperti pendapat Az-7;uhtil Pendapat ini juga

dinyatakan oleh fuy-Syafi'i, Malik, Al-Laits dan Ishaq bin

Rahawaih.

Adapun tentang pendapat yang mengatakan bahwa

keduanya harus dibunuh, dalilnya adalah atsar yang diriwayatkan

kepada kami dari lbnu Abbas bahwa dia berkata, "Bunuhlah

pelaku (orang yang menyodomi) dan objek (orang yang disodomi)."
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Adapun tentang pendapat yang mengatakan bahwa

hukumnya seperti zina dimana bila salah safunya telah menikah

harus dirajam dan yang belum menikah harus didera 100 kali,

dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan kepada kami oleh Ahmad

bin Ismail bin Dulaim, Muhammad bin Ahmad bin Al Khallash

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Qasim bin Sya'ban

menceritakan kepada kami, Ahmad bin Salamah dan Adh-

Dhahhak menceritakan kepada kami dari Ismail bin Muhammad

bin Nu'aim, Mu'adz bin Al Harits menceritakan kepada kami,

Abdurrahman bin Qais Adh-Dhabbi menceritakan kepada kami

dari Al Yamani bin Al Mughirah, Atha' bin Abi Rabah

menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku pemah menyaksikan

tujuh laki-laki dibawa kepada Abdullah bin Az-Zubair. Mereka

ditangkap karena melakukan perbuatan homoseksual. [-alu dia

menanyakan tentang mereka. Ternyata empat di antara mereka

telah menikah. Maka dia pun menyuruh agar mereka dikeluarkan

dari tanah Haram, lalu mereka dilempari bafu sampai tewas.

Sedangkan tiga yang lainnya dihukum dengan hadd. Saat itu

bersamanya ada hnu Abbas dan hnu Umar dan keduanya tidak

mengingkari hal tersebut.

Diriwayatkan dari Al Hasan Al Bashri bahwa dia berkata

tentang seorang laki-laki yang melakukan perbuatan kaum Nabi

Luth, "Bila dia duda maka harus dirajam, sedangkan bila masih

perjaka maka harus didera."

Adapun tentang pendapat yang mengatakan bahwa pelaku

(yang menyodomi) harus diralam bila telah menikah, sementara

bila dia belum menikah maka harus didera 100 kali dan diasingkan

satu tahun; sedangkan yang disetubuhi harus dirajam baik telah
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menikah atau belum, maka pendapat ini dinyatakan oleh Abu

Ja'far Muhammad bin Ali bin Yusuf, salah seorang fuqaha

Syafi'iyyah.

Adapun tentang pendapat yang mengatakan bahwa tidak

ada hukuman haddtya, dalilnya adalah atsar yang diriwayatkan

kepada kami oleh Muhammad bin Sa'id bin Nubat, Abdullah bin

Nashr menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh

menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada

kami, Musa bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Waki'

menceritakan kepada kami, Sufuan Ats-Tsauri menceritakan

kepada kami dari Manshur bin Al Mu'tamir dan Abu Ishaq Asy-

Syaibani, keduanya dari Al Hakam bin Utaibah bahwa dia berkata

tentang orang yang melakukan perbuatan seperti kaum Nabi Luth

(homoseksual), "Dia harus dihukum dera tapi bukan hadd."

Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Hanifah dan pam pengikutnya,

Abu Sulaiman dan seluruh teman-teman kami.

Abu Muhammad;gs berkata: Karena mereka berselisih

pendapat, maka kita wajib meneliti dalildalil yang digunakan

orang-orang yang berpendapat bahwa pelakunya harus dibakar

dengan api. Ternyata kami temukan bahwa mereka mengatakan

bahwa hal tersebut merupakan ijma' sahabat dan tidak boleh

menyelisihi ijma' mereka.

Apabila dikatakan: Akan tetapi setelah itu ada riwayat dari

Ali, hnu Abbas, hnu Az-Zubair dan Ibnu Umar yang menyatakan

bahwa pelaku homoseksual harus dirajam atau dihukum hadd zina

atau hukuman lainnya.
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Maka dikatakan: Hal tersebut tidak boleh dilakukan, karena

ia bertentangan dengan ijma' mereka.

Demikianlah semua argumentasi mereka yang semuanya

tidak bisa dijadikan hujjah.

Kami mendapati bahwa ia tidak bisa dijadikan hujjah,

karena tidak ada yang meriwayatkannya selain hnu Sam'an dari

seorang laki-laki yang mengabarkan kepadanya -tanpa menyebut

namanya- bahwa Abu Bakar dan Abdul Malik bin Habib

meriwayatkan dari Mutharrif dari Abu Hazim dari Muhammad bin

Al Munkadir, Musa bin Uqbah, Shafwan bin Sulaim dan Daud bin

Bakar bahwa Abu Bakar Ia juga diriwayatkan oleh Ibnu

Sya'ban dari Muhammad bin Al Abbas bin Aslam dari Muhammad

bin Daud bin Abi Najiyah dari Yahya bin Bukair dari hnu Abi

Hazim dari hnu Al Munkadir, Musa bin Uqbah, Shafwan bin Salim

dan Daud bin Bakar bahwa Abu Bakar .......

Semua riwayat tersebut munqathi' (terpufus sanadnya),

karena tidak ada seorang pun dari mereka yang bertemu dengan

Abu Bakar. Disamping itu, hnu Sam'an terkenal pendusta

sebagaimana yang dikatakan oleh Malik bin Anas.

Alasan lainnya adalah bahwa berkaitan dengan membakar

dengan api telah diriwayatkan dengan shahih dari Rasulullah S
bahwa beliau melarangnya. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan

kepada kami oleh AMullah bin Rabi', Umar bin Abdul Malik Al

Khaulani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakar

menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami,

Sa'id bin Manshur menceritakan kepada kami, Al Mughirah bin

Abdurrahman Al Hizami menceritakan kepada kami dari Abu Az-

-

l
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Zlnad dari Muhammad bin Hamzah Ibnu Amr Al Aslami dari

ayahnya: Bahwa Rasulullah S mengangkatnya sebagai komandan

detasemen seraya bersabda, "Jika kalian menemukan si fulan,

bakarlah dia dengan api!' Ketika aku berlalu, beliau memanggilku

sehingga aku pun kembali. Lalu beliau bersabda, 'Uika kalian

menemukan si fulan, bunuhlah dia dan jangan bakar dia, karena

tidak boleh menyiksa dengan api selain Tuhan (pencipta) api."

Kemudian kami meneliti pendapat yang mengatakan bahwa

pelaku homoseksual -baik yang di atas maupun yang di bawah-

harus dibunuh. Temyata mereka berargumen dengan hadits yang

diriwayatkan kepada kami oleh Abdullah bin Rabi', Muhammad bin

Ishaq menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan

kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abu Daud

menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad An-Nufaili

menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad -yaifu

Ibnu Muhammad Ad-Darawardi- menceritakan kepada kami dari

Amr bin Abi Amr dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, dia berkata:

Rasulullah S bersabda,

O/t
,/ O /
l^-,o_

l^C\r
.yj;H1"Pull

"Siapa saja dari kalian yang -*n*u** orang yang

melakukan perbuatan kaum Nabi Luth, bunuhlah (orang

yang menyodomi) dan objeknya (orang yang disodomi)."

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Ibnu

Mufarraj menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh

,pt-#6 yj J .lloz z
o-',jJ*)
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menceritakan kepada kami, hnu Wadhdhah menceritakan kepada

kami, Sahnun menceritakan kepada kami, hnu Wahb

menceritakan kepada kami, Al Qasim bin AMullah bin Umar bin
Hafsh mengabarkan kepadaku, Suhailbin Abi Shalih menceritakan

kepadaku dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Rasulullah #
bahwa beliau bersabda, "Bunuhlah pelaku dan objekn5n!'

Dirir,rayatkan pula dengan sanadyarre sama sampai kepada

hnu Wahb dari Yahya bin Alyub dari hnu Juraij dari hnu Abbas

dari Nabi $ dengan redaksi yang sama.

Diriwayatkan pula dengan sanadyartg sarna sampai kepada

Yahya bin Ayyub dari seorang laki-laki yang menceritakan

kepadanya dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil bin Abi Thalib
dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah $ bersabda,

- ,l-o z ) / / /

.irwv y'-) ij t", L-"- A
"Barangsiapa melakukan *iOuur* kaun Nabi Luth, maka

bunuhlah dia!' I,al*laki tersebut adalah Abbad bin Katsir.

Abu Muhammad *B berkata: Ifulah semua argumentasi

mereka, akan tetapi semuanya tidak ada yang shahih.

Adapun tentang atsar hnu Abbas, Amr bin Abi Amr
meriwayatkannya secara menyendiri -dan dia periwayat dhalf dan

hrahim bin Ismailseorang periwayat dhaif

Adapun tentang atsar Abu Hurairah, Al Qasim bin AMullah
bin Umar bin Hafsh meriwayatkannya secara menyendiri dan dia

sangat ditolak.
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Adapun tentang atsarJabir, ia diriwayatkan dari Yahya bin

Ayyrb -seorang periwayat dhalf dari Abbad bin Katsir Srang lebih

buruk darinya.

Adapun tentang hadits Ibnu Abi Az-Ziyad, ia adalah

periwayat dha'if, sedangkan Muhammad bin AMullah iuga

seorang yang majhul (tidak dikenal). Atsar ini juga mutsal- Jadr

semua dalil dalam bab ini gugur.

Tidak halal menumpahkan darah orang Yahudi atau

Nashrani yang menjadi kafir dzimmi dan juga fidak halal

menumpahkan dari kafir harbi dengan riwayat-riwayat tersebut-

Maka bagaimana pula dengan darah orang fasik atau orang yang

bertobat. Seandainya ada yang shahih pasti kami akan

mengatakannya dan tidak akan menentangnya. Hanya Alah yang

memberi taufiq.

Kemudian kami meneliti pendapat yang mengatakan bahwa

keduanya harus dirajam -baik sudah menikah atau belum--

Temyata kami dapati bahwa mereka berargumen bahwa memang

demikian perbuatan kaum Nabi Luth. Allah S berfirman,

@ il71,,fu i134-W(fuX
3;j';4"-G'

uDan Kami hujani mereka dengan bafu dari bnah inng
tefrakar dengan bertubi-tubi, yang dibei tanda oleh Tuhanmu-"

(Qs. Huud [11]: 82-83)
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Mereka berargumen dengan atsar-atsar yang telah kami

sebutkan tadi.

Ahmad bin Ismail bin Dulaim menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Ahmad Al Khallash menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Al Qasim bin sya'ban menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Ahmad menceritakan kepadaku dari Yunus bin

Abdul AIa dan Abu Ar-Rabi' bin Abu Risydin, Ubaidillah bin Rafi'

menceritakan kepada kami dari Ashim bin Ubaidillah dari Suhail

bin Abi shalih dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi s bahwa

beliau bersabda, "Siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Nabi

Luth, mjamkh orang yang di atas dan orang yang di bawah."Di

dalamnya juga disebutkan: Beliau bersabda, 'Baik keduanya telah

menikah atau belum."

Demikianlah semua dalil yang digunakan mereka. Kami

telah menyebutkannya secara rinci. Akan tetapi semuanya tidak

bisa dijadikan hujjah, sebagaimana yang akan kami jelaskan nanti,

insya Allah.

Adapun tentang perbuatan Allah s terhadap kaum Nabi

Luth, maka ia tidak seperti yang mereka duga, karena

Allah @ berfirman,

'Jr" Jyr+c "d; M(l@ ;3t *3'# ZK

K ;.,rf A:K V4 "i'^:!r@ * # +l

t soo I - Al Muhalla



;" :;;igi @ *\b3t3 css, i,ariij @
;:r4a'6tl; #-('-(r 4+A

"Kaum Luth pun telah mendustakan anaman-ancaman

(nabinya). Sesungguhryn Kami telah menghembuskan kepada

mereka angin Wng membawa bafu-bafu &nng menimpa mereka)

kecuali keluarga Luth. Mereka Kami selamatkan sebelum faiar

menyingsing. sebagai nil<nat dari Kami. Demikianlah Kami

memberi balasan kepada orang-orang yang bersSrukur. Dan

sesungguhnya dia (Luth) telah memperingatkan mereka akan azab-

azab Kami, maka mereka mendustakan ancaman-ancaman ifu.

Dan mereka telah membujuknya (agar

menyerahkan) tamunya (kepada mereka), lalu Kami butakan mata

mereka, maka rasakanlah azab-Ku dan ancaman-anaman-Ku."

(Qs. Al Qamar [54]: 37)

Firman Allah &,

o,,Ai A au 6;Vi 1,futfi' aj.:i Yt-

"sesungguhnya Kami akan menyelamatkan kamu

pengikut-pengikubnu, kecuali istrimu, dia adalah termasuk orang-

orang yang turtinggal (dibinasakan). "(Qs. Al 'Ankabuut [29]: 33)

Firman Allah &,

@
dan
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"sesungguhnya dia akan difimpa azab yang menimpa

mereka." (Qs. Huud t11l' 81). Allah @ menyatakan dengan tegas

bahwa kaum Nabi Luth telah kafir, lalu mereka diazab dengan

angin (yang membawa batu-batu yang menimpa mereka).

Jadi shahih bahwa hukuman rajam (dilempari bahr) yang

menimpa mereka (kaum Nabi Luth) bukan karena perbuatan keji

saja, tapi juga karena kekafiran mereka. Apabila demikian halnya

maka mereka wajib unfuk tidak merajam orang yang melakukan

perbuatan kaum Nabi Luth kecuali bila orang tersebut kafir. Bila

tidak, maka mereka telah menyelisihi hukum Allah @- Dengan

demikian maka argumentasi mereka dengan ayat tersebut tidak

tepat karena mereka menyelisihi hukumnya-

Disamping itu, Allah @ telah memberitahukan bahwa istri

Nabi Luth mendapat azab seperti yang menimpa mereka, padahal

setiap orang berakal tahu bahwa dia tidak melakukan perbuatan

kaum Nabi Luth. Jadi jelas bahwa hukuman tersebut tidak hanya

disebabkan satu perbuatan saja -tanpa diragukan lagi--

Apabila mereka berkata, "lsti Nabi Luth membantu mereka

dalam melakukan perbuatan tersebut. "

Maka kami katakan, "Bila demikian halnya maka rajamlah

setiap orang yang membanfu perbuatan tersebut baik dengan

pehrnjuk atau bimbingan. Bila tidak, maka kalian telah bersikap

kontradiktif dan membatalkan argumentasi kalian dengan AI

Qur'an dan menyelisihinya.u
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Disamping itu, Allah S memberitahukan bahwa mereka

menggda tamu-tamu Nabi ["uth, lalu Allah membutakan mata

mereka. Bila demikian halnya, maka setiap orang yang melakukan

perbuatan kaum Nabi Luth harus dibutakan matanya, karena

Allah & tidak hanya merajam mereka tapi juga membutakan mata

mereka. Bila mereka tidak melakukan demikian, maka mereka

telah menyelisihi hukum Allah @ terhadap mereka (kaum Nabi

Luth) dan membatalkan hujjah mereka. Mereka juga harus

membutakan mata setiap orang yang mengganggu orang lain.

Mereka juga harus membakar orang-orang yang mengurangi

takaran dan timbangan, karena Allah & membakar kaum Nabi

Syu'aib dengan api. Mereka juga hams membunuh orang yang

menyembelih unta orang lain, karena Allah tS menghancurkan

kaum Nabi Shalih ketika mereka menyembelih unta; karena tidak

ada bedanya antara siksaan AUah terhadap kaum Nabi Luth

berupa pembutaan mata dan rajam ketika melakukan perbuatan

keji dengan membakar kaum Nabi Syu'aib ketika mereka

mengurangi takaran dan timbangan serta penghancuran kaum

Nabi Shalih ketika mereka menyembelih unta. Allah S berfirman,

, / )/-/1 llt:?<
t -o_2rfrS oJ-\\9 titi, $i;J;(,

"(Biarkanlah) unta betina Allah dan minumannya, lafu

mereka mendusbkann5n dan menyembelih unta 1fu." (Qs. Asyr-

Syams: 13-14) sampai akhir ayat.

Kemudian kami meneliti pendapat yang mengatakan bahwa

tidak ada hukuman hadd dalam kasus ini. Temyata kami dapati

bahwa mereka berargumen dengan firman Allah &,
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;C;,il@ K4i.o-Eu
'Dan tidak membunuh iitm tnng diharamkan Allah

(membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak

berzina, barang siapa yang melakukan tmng demikian ifu, nisaya

dia mendapat (pembalasan) dosa(nSn). (Wkni) akan dilipat

gandakan azab untuknya pada Hari Kiamat dan dia akan kekal

dalam azab ifu, dalam keadaan terhina. Kecuali orang-orang yang

bertobat."(Qs. Al Furqaan l25l 68l

Rasulullah S bersabda,

'P)L aLV: vr F 'fit ?t',H Y

,r, * "1i ,9t2LL r-; (:'si q-1
ll/'

" Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah

safu dari tiga hal: kafir setelah beriman, zina setelah menikah atau

membunuh onng lain."

Sabda Rasulullah S,

'&L'€'tu:L &t??t "rsJt;i't €ic: Lr

l.z z.?tr

oj/ o / t ./.Jr; -.e)
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"SesungguhnSn danh, harta, kehormatan dan kulit kalian

haram atas kalian."

Allah S mengharamkan damh setiap orcmg -baik muslim

atau kafir dzimmi kecuali dengan alasan yang benar. Dan tidak

ada yang benar kecuali berdasarkan nash atau ijma'.

Nabi $ mengharamkan darah kecuali karena sesuafu yang

membolehkannya, seperti berzina setelah menikah, kafir setelah

beriman, qishash dan orang yang telah dihukum hadd tiga kali

dalam kasus khamer dan orang yang melakukan HAabah sebelum

bertobat. Adapun orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi

Luth, dia bukan salah safu dari mereka sehingga darahnya hamm

kecuali berdasarkan nash atau ijma'.

Telah kami katakan bahwa tidak ada atsar yarq shahih

tentang hukuman mati baginya dan juga tidak ada riwayat yang

shahih tentang hal ini dari para sahabat, karena riwayat dari Abu

Bakar dan Ali serta para sahabat lainnya munqathi'(terputus

sanadnya). Alasan pertama karena ia diriwayatkan dari hnu
Sam'an, sedang dia seorang yar$ majhul ([dak dikenal). Alasan

kedua karena ia diriwayatkan dari orang-orcmg yang riwayatnya

tidak bisa dijadikan acuan.

Adapun tentang riwayat dari hnu Abbas, alasan pertama

adalah karena ia diriwayatkan dari Mu'adz bin Al Harits dari

AMurrahman bin Qais Adh-Dhabbi dari Hassan bin Mathr.

Semuanya adalah periwayat majhuL Sedangkan riurayat dari hnu
Az-Zubar dan Ibnu Umar juga diriwayatkan dari dua periwalnt

majhul. Jadi mengambil riwayat dari sahabat dalam masalah ini

tlrdak shahih.
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Adapun tentang pendapat yang mengatakan bahwa

hukumannya bukan hukuman hadd, maka yang mengatakan ini

adalah Al Hakam bin Utaibah.

Abu Muhammad #s berkata, Apabila telah sah bahwa tidak

ada hukuman mati dan tidak ada hukuman hadd, karena

Allah & dan Rasul-Nya tidak mewajibkannya, maka hukumnya

adalah bahwa dia telah melakukan kemungkaran. Bila demikian

halnya, maka yang wajib berdasarkan perintah Rasulullah S
adalah bahwa harus merubah kemungkaran dengan tangan. Maka

orang tersebut harus dipukul sebagai hukuman ta'zir baginya

sesuai hukuman yang telah ditetapkan Rasulullah S dan tidak

boleh lebih dari itu, dan orang tersebut hanya dijauhkan bahayanya

dari manusia.

Hal ini sebagaimana hadits yang diriwayatkan kepada kami

dari jalur Al Bukhari: Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada

kami, Hisyam -yaitu Ad-Dashrwa'i- menceritakan kepada kami,

Yahya -yaitu Ibnu Abi Katsir- menceritakan kepada kami dari

Ikrimah dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah I melaknat laki-

laki yang berperilaku seperti perempuan (banci) dan perempuan

yang berperilaku seperti laki-laki. Beliau bersabda, 'Keluarkanlah

mereka dari rumah kalian!" Beliau pemah mengeluarkan si fulan

dan pemah pula mengeluarkan si fulan.

Adapun tentang hukuman penjara, dasamya adalah firman

Allah &,

,r:fi5 ; li iF We #671G -4i 
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"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam befruat

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

Setiap orang berakal sehat tahu bahwa mencegah

perbuatan kaum Nabi Luth merupakan perbuatan tolong-

menolong dalam kebaikan dan tal$va, sedangkan meremehkan hal

ini merupakan perbuatan tolong-menolong dalam perbuatan dosa

dan pelanggaran. Maka wajib mencegah mereka melakukan

perbuatan tersebut dengan cara yang tidak menyebabkan darah

mereka terfumpah, kulit mereka terkelupas dan harta mereka

tersita.

Abu Muhammad **-, berkata: Apabila sebagian orang bodoh

berkata, "Bila mereka dibiarkan dengan tidak dibunuh, maka hal

tersebut akan menjadi jalan mereka melakukan perbuatan tersebut

(homoseksual)-" Maka dikatakan kepada mereka, Tindakan kalian

yang tidak membunuh setiap pezrna juga menjadi jalan

pembolehan zina terhadap mereka. Begitu pula tindakan kalian

yang tidak membunuh setiap orang murtad, hal ini merupakan

pembolehan kalian terhadap kekafiran, penyembahan salib dan

pendustaan terhadap Al Qur'an dan Nabi $. Begitu pula tindakan

kalian yang tidak membunuh orang yang makan da$ng babi dan

bangkai serta darah dan orang yang minum khamer, ia merupakan

tindakan lunak kalian yang membolehkan mereka makan daging

babi, bangkai, darah dan minum khamer. Tindakan ini sama saja

membantu mereka melakukan perbuatan mereka.
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uDan sesungguhnya orang-orang yang membela diri

sesudah tenniaSa, tidak ada safu dosapun terhadap mereka.

Sesungguhnya dosa ifu atas orang-orang Jnng berbuat zhalim

kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak.

Mereka itu mendapat azab yang pdih." (Qs. Asy-Syuuraa l42l:

41-42l.

Kami berlindung kepada Allah {$ agar kita tidak membuat-

Nya murka melebihi kemurkaan-Nya terhadap orang yang

merusak agama-Nya atau yang lebih rendah dari ifu, atau agar kita

tidak membuat syariat dengan pendapat-pendapat kita yang rusak.

Kami memuji-Nya dengan pujian yang banyak atas karunianya

terhadap kita sehingga kita tetap berpegang teguh dengan Al

Qur'an dan Sunnah. Hanya Allah yang memberi taufiq.

2300- Masalah, Orang yang menyetubuhi binatang.

Abu Muhammad & berkata: Para ulama berselisih

pendapat tentang orang yang menyefubuhi binatang.

Segolongan ulama berkata, "Dia hams dihukum hadd zina.

Bila dia telah menikah, maka harus diraiam, sedangkan bila belum

menikah maka dia harus didera (dicambuk)."

i
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Segolongan ulama lain berkata, "Dia harus dibunuh.'

Segolongan ulama lain berkata, "Dia harus dihukum

dengan hukuman yang paling ringan dari dua hadd, baik dia telah

menikah atau belum."

Segolongan ulama lain berkata, "Dia harus dihukrm hadd,

kecuali bila binatang tersebut (yang disetubuhi) miliknya."

Segolongan ulama lain berkata, "Dia harus dihukum fa2i
bila binatang tersebut miliknya, kemudian binatang tersebut harus

disembelih tapi tidak boleh dimakan. Sedangkan bila binatang

tersebut milik orang lain, maka ia tidak boleh disembelih."

Segolongan ulama lain berkata, "Hukumannya terganhrng

ijtihad imam."

Segolongan ulama lain berkata, "Hukumannya hartya taZir

dan bukan hukuman hadd.*

Adapun tentang pendapat pertama, dalil yang digunakan

adalah atsar yang diriwayatkan kepada kami oleh Ahmad bin

Umar bin Anas: Abu Dzar menceritakan kepada kami, Abdullah

bin Ahmad bin Hamawaih As-Sarkhasi menceritakan kepada kami,

hrahim bin Khuraim bin Fihr Asy-Syasyi menceritakan kepada

kami, Abd bin Humaid menceritakan kepadaku, Yazid bin Harun

menceritakan kepada kami, Sufuan bin Husain mengabarkan

kepada kami dari Abu Ali Ar-Rahabi dari Ikrimah, dia berkata: Al

Hasan bin Ali ditanya tentang seorang laki{aki yang menyetubuhi

binatang -ketika dia tiba di Syam-. Maka dia menjawab, uBila

pelalmnya telah menikah, maka dia harus dirajam."
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Diriwayatkan dari Amir Asy-Sya'bi bahwa dia berkata

tentang laki-laki yang menyetubuhi binatang atau melakukan

perbuatan kaum Nabi Luth, "Dia harus dihukum hadd."

Diriwayatkan dari Al Hasan Al Bashri bahwa dia berkata

tentang orang yang menyetubuhi binatang, "Bila dia duda maka

harus dirajam, sedangkan bila dia perjaka maka harus didera."

Pendapat ini juga dinyatakan oleh Qatadah, Al Auza'i dan

merupakan salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i.

Adapun tentang pendapat kedua, dalil yang digunakan

adalah atsar dari hnu Al Hadi, dia berkata: hnu Umar berkata

tentang orang yang menyetubuhi binatang, "Kalau aku

menemukannya maka akan kubunuh pelakunya." Pendapat ini

juga dinyatakan oleh Abu Salamah bin Abdunahman bin Auf. Dia

berkata, "Binatangnya juga harus dibunuh-"

Adapun tentang pendapat ketiga, dalil yang digunakan

adalah atsar dat'. Ma'mar dari Az-Zvhn tentang orang yang

menyefubuhi binatang, dia berkata, "Dia hams dihukum yang

paling ringan dari dua hadd, baik telah menikah atau belum.'

Adapun tentang pendapat keempat, dalil yang digunakan

adalah atsar dari Rabi'ah bahwa dia berkata tentang orang yang

menyetubuhi binatang, "Dia adalah orang yang menginginkan

sesuatu yang tidak dihalalkan Allah, maka hukumannya adalah

terganhrng ijuhad imam, karena orang tersebut telah melakukan

perbuatan yang (dosanya) besar dalam Islam." Pendapat ini juga

dinyatakan oleh Malik.

Adapun tentang pendapat kelima, dalil yang digunakan

adalah abar dari hnu Abbas tentang orang yang menyetubuhi
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binatang, "Tidak ada hadd padanya." Diriwayatkan pula pendapat

yang sama dari Asy-Sya'bi.

Diriwayatkan dari Atha' tentang orang yang menyetubuhi

binatang, "Allah & tidak mungkin lupa unfuk menun:nkan

hukumnya. Ia merupakan perbuatan tercela, maka tercelalah

orang-orang yang telah dicela oleh Allah @." Pendapat ini juga

dinyatakan oleh teman-teman kami dan merupakan salah safu dari

dua pendapat AsySyafi'i.

Abu Muhammad berkata: Karena mereka berselisih

pendapat dalam hal ini, maka kita wajib menelitinya.

Kami pun meneliti dalil yang digunakan pendapat pertama.

Temyata mereka mengqiyaskannya dengan zina. Mereka berkata,

"la adalah persefubuhan yang diharamkan." Akan tetapi seluruh

qiyas itu batil. Hanya saja orang yang telah memasukkan penisnya

ke dalam kemaluan binatang, maka dia harus mandi meskipun

tidak sampai keluar sperrna. Ia sama saja seperti bersetubuh

dengan memasukkan penis ke dalam vagina.

Adapun tentang pendapat kedua, kami temukan bahwa

dalil yang digunakan mereka adalah hadits yang diriwa5atkan

kepada kami oleh Humam: Abbas bin Ashbagh menceritakan

kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman

menceritakan kepada kami, AI Harits bin Abi Usamah

menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab -yaitu hnu Atha'AI
Khaffaf- menceritakan kepada kami, Abbad -yaitu hnu Manshur-

menceritakan kepada kami dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dari

Nabi $ bahwa beliau bersabda tentang laki-laki yang menyetubuhi

binatang,
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uBunuhlah pelaku dan objeknya (binatang yang disetubuhi).'

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad

bin Ishaq menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan

kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, An-Nufaili -
yaitu Abdullah bin Muhammad- menceritakan kepada kami, Abdul

Azlz -yaitu lbnu Muhammad Ad-Darawardi- menceritakan kepada

kami dari Amr bin Abi Amr bin Ikrimah dari lbnu Abbas, dia

berkata: Rasulullah $ bersabda,

t_rdu yj i;'13'$i
ar*t;rt:tu*;t
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'Apabila kalian menemukan orang yang melakukan

perbuatan kaum Nabi Luth (homoseksual), bunuhlah pelaku dan

objeknya! Barangsiapa yang menyetubuhi binatang, bunuhlah dia

dan bunuhlah binatang tersebut (inng disetubuhi) bersamanya-"

Ikrimah bertanya, "Apa kesalahan binatangnya?" Ibnu

Abbas menjawab, "Menurutku beliau bersabda demikian karena

beliau tidak suka bila dagingnya dimakan, padahal pelaku telah

menyehrbuhinya."

Ahmad bin Muhammad Ath-Thalmanki menceritakan

kepada kami, lbnu Mufarraj menceritakan kepada kami,
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Muhammad bin Ayyub Ash-Shamut Ar-Raqqi menceritakan

kepada kami, Ahmad bin Umar bin Abdul Khaliq N Bazzar

menceritakan kepada kami, Ismail bin Mas'ud Al Jahdari

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ismail bin Abi Fudaik

menceritakan kepada kami, hrahim bin Ismail -yaihr hnu Abi
Habibah- menceritakan kepada kami dari Daud bin Al Hushain

dari Ikrimah, dari hnu Abbas, dari Nabi S bahwa beliau bersabda,

cr;.'Jr,iil)',ydt trlit 4^:e7l eG t*t
'sJ,;trj 
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"Bunuhlah orang yang menyetubuhi binabng! Bunuhlah

pelaku dan objeknya- Dan yang melakukan perbuatan

kaum Nabi Luth, bunuhlah pekku dan obiekn5n."

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad

bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib

menceritakan kepada kami, Qutaibah bin Sa'id menceritakan

kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi

menceritakan kepada kami, Amr bin Abi Amr menceritakan

kepada kami dari lkrimah dari hnu Abbas bahwa Rasulullah S
bersabda, "Allah melaknat orang Jmng melakukan perbuatan kaum
Nabi Luth (tiga l<ali). Allah @ melaknat orang tnng menyetubuhi

binatang. Apabila kalian menemukan orang yang menyefubuhi

binatang, bunuhkh dia dan bunuhlah binatangnya!"

.Aa
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Maka Ibnu Abbas ditanya, "Apa kesalahan binatangnya?"

Ibnu Abbas menjawab, "Aku tidak mendengar apapun dari

Rasulullah S tentang hal ini. Akan tetapi menurutku beliau

mengatakan demikian karena beliau tidak suka bila dagingnya

dimakan atau digunakan, karena ia telah disetubuhi manusia-"

Abu Muhammad berkata: Mereka tidak memiliki hujjah lain

selain yang telah kami sebutkan. Telah kami jelaskan dalam bab

sebelum ini bahwa atsar-atsar tersebut lemah; karena Abbad bin

Manshur, Amr bin Abi Amr dan Ismail bin hrahim merupakan

periwayat-periwayat dha'if. Seandainya atsar-atsartersebut shahih

pasti kami akan mengatakannya dan tidak akan menyelisihinya.

Karena ia tidak shahih, maka tidak boleh mengatakannya. Hanya

saja ulama Hanafiyyah dan ulama Malikiyyah akan mengatakannya

berdasarkan pokok madzhab mereka, karena mereka berhujjah

dalam banyak tempat dengan riwayat yang lebih lemah darinyra

dalam hal wajibnya hukuman hadd81 kali bagi peminum khamer-

Kemudian kami meneliti pendapat yang mengatakan bahwa

pelakunya harus dihukum dengan hukuman yang paling ringan

dari dua hadd. Temyata kami temukan bahwa hujjahnya tidak ada

sama sekali dan tidak ada argumentasi kuatnya sehingga pendapat

ini gugur.

Kemudian kami meneliti pendapat yang mengatakan bahwa

pelakunya harus dihukum sesuai ijtihad imam. Temyata kami

temukan bahwa pendapat ini salah, karena Allah & telah

memutuskan perkara-perkara dan tidak meremehkannya.

Allah & tiaal memberi wewenang kepada para imam dalam

umsan darah manusia, harta dan kulit serta kehormatan mereka.
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Justru Dia telah menjelaskannya

Rasulullah g$. Beliau bersabda,

€''u.i3 &t?'r,
8.2 z'llr

"Sesungguhnya darah, harta, kehormatan dan kulit kalian

haram atas kalian."

Bisa jadi imam memberi keputusan yang benriung pada

pengebirian atau mengambil hartanya atau membunuhnlra atau

menjualnya. Bila mereka tidak sepakat dengan hal ini, maka

mereka harus ditanya tentang perbedaan antara sesuafu lnng
dilarang mereka dengan sesuafu yang dibolehkan mereka- Dan
pasti mereka tidak akan dapat menjawabnya. Jadi jelas bahwa

pendapat ini gugur.

Kemudian kami meneliti pendapat yang menyatakan bahwa

hukuman bagi pelakunya hanya ta'zir saja. Temyata kami temukan

bahwa pendapat ini benar. Karena pelakunya telah melalrukan

kemungkaran, sedang Allah $ telah berfirman,

sebelum mereka melalui

'3.l;rr €ic: Lf

J e6 r* Jyo" t Y{ e,r?- 13 ir.$s
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'Dan orang-orang yang meniaga kemaluannya, kecuali

terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka

sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa

mencari yang di balik itu, maka mereka ifulah orang-orang Wng

melampaui batas."(Qs. Al Mu'minuun 1231, 5-7).

Para ulama tidak berselisih pendapat bahwa menyehrbuhi

binatang tidak dibolehkan (diharamkan). Apabila ada orang yang

melakukannya, maka dia telah melakukan kemungkaran. Dan

Rasulullah'g$ menyuruh merubah kemungkaran dengan tangan.

Dengan demikian maka pelakunya harus dihukum ta'zir

sebagaimana yang akan kami jelaskan -insya Allah--

23OL- Masalah, Orang yang menuduh orang lain

menyehlbuhi binatang atau melakukan perbuatan kaum Nabi Luth.

Abu Muhammad *B berkata: Para ulama berselisih

pendapat dalam masalah ini.

Segolongan ulama berkata, "Dia hams dihukum hadd

qadzaf;'

Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan kepada kami oleh

Humam: Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, hnu Al A'rabi

menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami,

Abdurrazzaq menceritakan kepada kami dari Ma'mar dari Az-

Zuhri, dia berkata, "Barangsiapa menuduh orang lain menyetubuhi

binatang (berzina dengan hewan), maka dia harus dihukum dengan

hadd qadzaf;'
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Akan tetapi menunrt Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'i,

tidak ada hadd qadzafpada pelakunya.

Abu Muhammad *S berkata: Barangsiapa yang

menganggap bahwa menyefubuhi binatang sarna dengan zina,

maka dia telah menolak pokok pendapatnya. Begitu pula orang

yang menganggap bahwa perbuatan kaum Nabi Luth sama

dengan zina, dia juga telah menolak pokok pendapatnya, karena

dia berpendapat bahwa menuduh zina dalam dua kasus ini sama

dengan zina. Padahal telah kami jelaskan bahwa keduanya bukan

zina- Dengan demikian maka menuduh zina dalam dua kasus ini

bukan menuduh zina yang mewajibkan hukuman hadd, akan tetapi

hanya sekedar tindakan menyakiti yang hukumannya taZir.

Adapun ulama Malikiyryah, mereka sepakat dengan kami

bahwa perbuatan kaum Nabi Luth bukan zina dan menyetubuhi

binatang juga bukan zina. Mereka menyamakan keduanya dalam

bab ini. Kemudian mereka menetapkan bahwa perbuatan

menuduh orang lain melakukan perbuatan kaum Nabi [.uth harus

dihukum seperti hadd zina. Akan tetapi mereka tidak menetapkan

bahwa perbuatan menuduh orang lain berzina dengan binatang

harus dihukum haddzina.lni adalah sikap kontradiksi mereka.

Apabila mereka berkata, "Perbuatan kaum Nabi Luth lebih

parah dari zina," maka dikatakan kepada mereka uSeandainya ia

seperti kekafiran, mengapa kalian tidak menetapkan bahwa

menuduh orang lain kafir harus dihukum dengan hadd zina

berdasarkan pokok pendapat kalian yang rusak?" Mereka tidak

akan bisa menjelaskan hal ini sama sekali.
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Apabila mereka berkata, "la sama dengan zina, akan tetapi

zina yang paling berat, sehingga hukuman yang diterapkan juga

hukuman zina yang paling berat, karena orang yang dizinahi bisa

menjadi halal suatu saat nanti, sementara pertuatan kaum Nabi

Luth objeknya tidak halal selamanya bagi pelakunya. Jadi ia lebih

berat tanpa diragukan lagi."

Maka dikatakan kepada mereka: argumentasi ini batal

karena beberapa alasan,

Pertama: Orang yang berzina dengan mahramnya yang

senasab dengannya atau sepersusuan tidak halal baginya

selamanya. Maka tetapkanlah hukuman hadd zina yang paling

berat berdasarkan pokok pendapat kalian.

Kedua: dikatakan kepada mereka: Orang yang

menyetubuhi perempuan lain pada kemaluannya telah melakukan

perbuatan yang tidak dihalalkan baginya selamanya- Bila dia

menikahinya, terapkanlah hukuman zina yang paling berat

padanya berdasarkan pokok pendapat kalian-

Ketiga: Dikatakan kepada mereka: Orang yang

menyetubuhi binatang telah melakukan perbuatan yang Udak

dihalalkan baginya selamanya. Dia telah menyamakan perbuatan

kaum Nabi Luth dengan alasan yang ditetapkan dalam pendapat

kalian. Mengapa kalian tidak menetapkan padanya hukuman hadd

zina yang paling berat?.

Kemudian kami kembali kepada pendapat mereka

"Sesungguhnya perbuatan kaum Nabi Luth merupakan zina yang

paling besar."
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Maka kami katakan kepada mereka, ,Telah kami jelaskan

bahwa kalimat zina menurut bahasa Arab dan berdasarkan sabda
Rasulullah $$ udak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan

kaum Nabi Luth. Telah kami jelaskan pula bahwa ia bukan zina
dan tidak lebih besar dari zina, karena Rasulullah g|$ pemah
ditanya tentang dosa yang paling besar. Maka beliau menjawab
bahwa dosa tersebut adalah syirik, Ialu orang yang membunuh
anaknya karena takut dia akan makan bersamanya (takut akan
kelaparan), lalu berzina dengan istri tetangga. Jadi jelas bahwa
berzina dengan istri tetangga lebih besar dosanya dari perbuatan
kaum Nabi Luth (homoseksual) berdasarkan hadits Rasulullah $
yang tidak boleh ditolak." Hanya Allah yang memberi taufiq.

2302. Masalah: Kesaksian dalam hal-hal yang telah kami
sebutkan.

Abu Muhammad #B berkata: Segolongan ulama seperti

Imam Asy-syafi'i dan teman-teman kami berkata, "Kesaksian

tentang perbuatan kaum Nabi Luth tidak diterima. Begitu pula
kesaksian tentang menyetubuhi binatang bila saksinya kurang dari
empat orang."

Abu Hanifah dan para pengikutrya berkata, ,'Kesaksian dua
orang dapat diterima."

Abu Muhammad *$ berkata, ,'Adapun orcmg yang

menganggap dua bahwa dua dosa ini sama dengan zina, maka dia
telah menolak asalnya. Telah kami jelaskan dengan dalil-dalil yang
jelas bahwa keduanya bukan zina sehingga tidak berlaku hukuman
zina pada keduanya."
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Sebagian teman-teman kami berargumen dalam masalah ini

dengan berkata, "Kulit itu haram kecuali berdasarkan nash atau

ijma,. Dan dalam hal ini para ulama tidak sepakat tentang

pembolehan kulit orang yang melakukan perbuatan Nabi Luth dan

kulit orang yang menyefubuhi binatang dengan hukuman ta'zirdart

lainnya kecuali berdasarkan keterangan empat saksi' Maka tidak

boleh membolehkan hukuman tersebut terhadap keduanya dengan

saksi yang kurang dari empat orang."

Abu Muhammad AB berkata: Bagi orang yang memperhati-

kan hal ini, maka dia tidak boleh menerapkan hukuman qishash

kecuali berdasarkan keterangan empat saksi, karena para ulama

tidak sepakat tentang pembolehan darah orang yang disaksikan

unfuk dibunuh dengan saksi yang kurang dari empat orang saksi

adil.

Apabila ada orang yang mengatakan hal ini, maka

perkataan bersamanya berasal dari selain ini, yaitu dengan

dikatakan kepadanya, "Diriwayatkan dengan shahih iima' yang

benar dan menyakinkan bahwa Rasulullah $ menyr-rnfi menerima

saksi dalam seluruh hukum -dari awal hingga akhir-, dan beliau

menyuruh menghukum hadd dalam sebagian hukum dengan

jumlah tertenhr dan mendiamkan dalam sebagiannya. Apabila hal

ini tidak diragukan lagi, maka dua hukum ini dan lainnya telah kita

yakini bahwa Allah S menymruh kita melaksanakan sesuahr yang

wajib di dalamnya dengan kesaksian para saksi."

Yang wajib dalam hal ini adalah menerima sesuahr yang

bisa disebutkan sebagai kesaksian, kecuali bila ada nash yarg

melarangnya, maka baru dihentikan. Dan nash telah melarang
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kesaksian orang kafir dan orang fasik. Nash juga menyatakan

bahwa kesaksian seorang perempuan hukumnya separuh dari

kesaksian seorang laki{aki, dan bahwasanya anak-anak kecil tidak

disunfi memberi kesaksian dalam salah satu dari hukum-hukum

ini. Jadi mereka tidak termasuk dalam saksi karena nasrl telah

mengecualikan mereka.

Disamping itu, Allah & berfirman,

'tl7 
${LE f ';:, oLWc CJi q:d-

"Hai orang-orang Wng bertman, jika datang kepadamu

orang fasik membawa suafu berita, maka perikalah dengan teliti.n

(Qs. Al Hujuraat l49l: 61. Jadi jelas bahwa ini merupakan hukum

Allah & y*S berlaku dalam setiap kasus terhadap setiap orang

yang berkaitan dengan darahnya, hartanya, kulitnya dan lainnya.

Seandainya tidak ada hadits shahih yang menyatakan

"Bahwa Rasulullah $ memuhrskan bahwa orang yang menunfut

harus bersumpah bersama seorcrng saksi" dan hadits shahih yang

menyebutkan "bahwa Nabi $ tidak menerima kesaksian seorang

saksi tanpa sumpahnya," maka tenhrnya wajib menerima

kesaksian safu orang berdasarkan ayat tersebut, keorali bila ada

nash yang menyebutkan bahwa saksinya harus dua orang atau

empat orang.

Mengingat dalam dua kasus ini tidak boleh menyrruh orang

yang menuntut agar bersumpah, karena keduanya bukan safu hak

tapi merupakan dua hak Allah S, maka dalam keduanya tidak

wajib menetapkan kecuali yang dikatakan oleh orang:orang yang
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membolehkannya, yaihr kesaksian dua laki{aki atau empat

perempuan atau seorang laki-laki dan dua perempuan seperti

hukum-hukum lainnya.

Adapun dalam kasus zina saja, maka tidak diterima di

dalamnya saksi yang kurang dari empat orang, berdasarkan nash

yang menjelaskannya. Hanya Allah yang memberi taufiq.

2303. Masalah' Lesbian

Abu Muhammad *B berkata: Para ulama berselisih

pendapat tentang lesbian (hubungan seksual dengan sesama

perempuan).

Segolongan ulama berkata, "Masing-masing dari keduanya

harus didera 100 kali.'

Hal ini sebagaimana hadits yang diceritakan kepada kami

oleh Humam: Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnu Al

A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan

kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, hnu Juraij

menceritakan kepadaku, Ibnu Syihab mengabarkan kepadaku, dia

berkata, "Aku mendapati ulama-ulama kami mengatakan tentang

perempuan yang menyefubuhi perempuan fiesbian) bahwa

keduanya harus didera 100 kali, baik pelaku maupun obleknya-"

Diriwayatkan pula dengan sanadyang sama sampai kepada

Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Ibnu Syihab dengan redaksi yang

sama.

Segolongan ulama lain memberi dispensasi dalam hal ini'

sebagaimana hadits yang diriwayatkan kepada kami oleh Humam:
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Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi

menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami,

AMurrazzaq menceritakan kepada kami, hnu Juraii menceritakan

kepada kami, orang yang aku benarkan telah meriwalntkan dari Al

Hasan Bashri mengabarkan kepadaktr bahwa dia berpendapat

bahwa tidak apa-apa perempuan memasukkan sesuafu (ke dalam

kemaluannya) unfuk memuaskannlra agar dia tidak bertuat zina.

Segolongan ulama lain berkata, "Hukumnya haram, tapi

tidak ada haddrrya dan han3n ada hulrumart ta'zir."

Abu Muhammad &, berkata: Karena mereka berselisih

pendapat dalam hal ini -sebagaimana yang telah kami sebutkan-

maka kita wajib menelitinya.

Kami pun meneliti pendapat Az-Zuhri, temyata ia tidak

ada hujjahnya sarna sekali, kecuali ucapan yang berkata,

"sebagaimana perbuatan kaum Nabi Luth dianggap zina yang

paling parah, lalu diterapl<an hadd zina padanya, maka begitu pula

lesbian dianggap zina yang paling ringan sehingga hukuman hadd-

nya iuga paling ringan."

Abu Muhammad *B berkata: Ini adalah qiyas yang lazim

bagi orang yang menetapkan bahwa hukuman rajam berlaku bagi

orang yang melakukan pertuatan kaum Nabi Luth, karena ia lebih

parah dari zina. Akan tetapi tidak ada acuan mereka dalam hal ini.

Mereka menetapkan bahwa lesbian juga merupakan zina yang

paling parah seperti kaum Nabi hth, maka mereka pun

hanrs menerapkan hukuman rajam padanp sebagaimana yang

mereka terapkan pada orang lnng melahrkan kaum
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Nabi Luth (homoseksual), karena dua perbuatan tersebut dilakukan

dengan kemaluan tapi di tempat yang tidak dihalalkan.

Akan tetapi sayangnya mereka tidak menerapkan qiyas

dengan baik, tidak mengetahui cara mengambil dalil, tidak

menolak pendapat-pendapat tersebut, tidak melazimkan alasan

mereka dan tidak berpedoman pada nash. Mengapa disini mereka

tidak berkata, "sesungguhnya Az-hhn bertemu (semasa) dengan

para sahabat dan para tabi'in besar, dan dia ildak mengatakan ini

kecuali dari mereka." Kami fidak mengetahui ada perselisihan

dalam masalah ini di kalangan orang-orang yang berpendapat

bahwa perbuatan tersebut diharamkan, lalu mereka mengambil

pendapatnya, sebagaimana mereka melakukannya bila hal tersebut

sqsuai dengan taklid mereka.

Abu Muhammad *S berkata: Adapun menunrt kami, qiyas

itu semuanya batil dan kita tidak wajib mengikuti seorang pun

selain Rasulullah @. Lesbian bukanlah zina, dan karena ia bukan

zina maka tidak berlaku hadd zina padanya. Dan seorang pun

tidak dibolehkan membagi pendapatrya -baik lebih tinggi maupun

lebih ringan- dengan membagi-bagi hadd sesuai keinginannya,

karena hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hadd-hadd

Allah & dan pensyariatan dalam agama ini yang tidak diizinkan

Allah @. Karena Allah & telah berfirman,

iG,'lL ri $ifi*'rq;;
"Dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah,

maka saungguhnya dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya

sendiri)' (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1). Orang yang melakukan hal ini
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(pelanggaran) hanyalah orang yang telah tegak hujjah atasnya tapi

dia tetap membandel dalam kesalahannya demi membela taklidnya

(mazhabnya).

Abu Muhammad & berkata: Karena perkataan Az-Zrrhri

tidak didukung oleh dalil dari Al Qur'an atau Sunnah yang shahih,

maka kulit hukumnya diharamkan dan dalam hal ini tidak ada

hukuman haddrryasama sekali. Hanya Allah lang memberi taufiq.

Apabila mereka menyebutkan hadits yang diriwayatkan

kepada kami oleh Ahmad bin Qasim: Ayahku yaitu Qasim bin

Muhammad bin Qasim menceritakan kepada kami, kakekku yaihr

Qasim bin Asbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin

Wadhdhah menceritakan kepada kami, Hisyam bin Khalid

menceritakan kepada kami, Baqiyyah bin Al Walid menceritakan

kepada kami, Utsman bin AMurrahman menceritakan kepadakr,

Anbasah bin Sa'id menceritakan kepadaku, Makhul menceritakan

kepada kami dari Watsilah bin Al Asqa' bahvra Nabi $ bersabda,

"Lesbian adalah zina antara sesama wanib, "maka hadits ini tidak

shahih, karena ia diriwayatkan dari Baqi5ryah -seorang periwayat

dhalf yang tidak bertemu dengan Makhul dan Watsilah. Jadi

hadits ini munqaihi'(terpuhrs sanadnya). Kemudian seandainya ia

shahih, tetap saja ia bukan dalil yang mewajibkan hukuman hadd,

karena Nabi S telah menjelaskan dalam hadits Al Aslami bentuk

zina yang mewajibkan hukuman hadd. Karena yang dimaksud zina

yang ada haddtya adalah seorang laki-laki menyehrbuhi

perempuarl secara haram (bukun isfuin1a, melalui vagina)

sebagaimana dia menyefubuhi istrinya gnng halal.
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Nabi.@ juga memberitahukan bahwa anggota tubuh itu

berzina dan kemaluan terkadang mendustakan atau

membenarkannya. Jadi jelas bahwa tidak terjadi zina antara laki-

laki dan perempuan kecuali bila penis dimasukkan ke dalam vagina

yang merupakan tempat keluamya anak.

Hadits ini melazimkan orang yang berpendapat dengan

pendapatnya semata (tanpa berdasarkan dalil) bahwa perbuatan

kaum Nabi Luth merupakan zina paling besar, padahal dia tidak

memiliki landasan nash sama sekali. Dan seandainya mereka

menemukan seperti ini maka mereka telah melampaui batas. Jadi

argumentasi mereka gugur secara umum.

Kemudian kami meneliti pendapat Al Hasan yang

membolehkan hal tersebut. Temyata kami dapati bahwa pendapat

tersebut salah, karena Allah S berfirman,

Sentr*nY ilt: e;Afrri,
iSj s) * 6:"j1 r ffy'#;Kx,(

l;6?4&*
'Dan orang-oftng yang meniaga kecuali

terhadap isti-isbi mereka atau budak Jnng mereka miliki, maka

sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa

mencari yang di balik ifu, maka mereka ifulah orang-orang yang

melampa ui ba tas. " (Qs. Al Mu' minuu n [23]: 5-71.
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Dan telah sah berdasarkan dalil dari Al Qur'an dan ijma'

bahwa perempuan tdak halal bagi budak laki-lakinya, dan

bahwasanya budaknya merupakan mahramn5n; karena

Allah S menggugurkan hijab pada para Ummul Mukminin dari

budak-budak lelaki mereka, sama seperti gugumya hijab dari

mahram-mahram mereka yang perempuan.

Jadi memang benar bahwa budak laki-laki men-rpakan

mahram baE majikannya. Apabila seorumg perempuan

membolehkan kemaluannya unfuk selain suaminSra dan tdak
menjaganya maka dia telah durhaka kepada Allah B. Dan telah

sah bahwa kulit perempuan haram untuk selain suaminya

berdasarkan nash. Bila dia membolehkan kulitnya untuk

perempuan atau laki-laki png bukan suaminya maka dia telah

membolehkan sesuafu ynng haram.

Diriwayatkan dari jalur Muslim: Abu Bakar bin Abi Syaibah

menceritakan kepada kami, Zaid bin Al Hubab -yaitu AI Ukli-

menceritakan kepada kami, Adh-Dhahhak bin Utsman -lraitu Al
Hizami- menceritakan kepada kami, Zaid bin Aslam mengabarkan

kepadaku dari AMurrahman bin Abu Sa'id Al Khudri dari aphnyra

bahwa Rasulullah $ bersaMa,

Jif;t \) ,y';r tr_r jt "V';r lr,-,t
,""; ,t .tr')t Jt y';t 6r>,at \) ,;f';t ,t?
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,,Seorang laki-taki tidak boleh melihat aurat lakllaki dan

perempuan juga tidak boleh melihat aurat perempuan. Seorang

laki-laki tidak boteh berada dalam satu selimut dengan laki-laki

sejenisnya dan seorang perempuan tidak boleh berada dalam safu

selimu t dengan perempuan sejenisnya. "

Ahmad bin Qasim menceritakan kepada kami, ayahku yaitu

Qasim bin Muhammad bin Qasim menceritakan kepada kami,

kakekku yaitu Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami,

Muhammad bin wadhdhah menceritakan kepada kami, Abu Bakar

bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Abu Al Ahwash -
yaifu Sallam bin Sulaim- menceritakan kepada kami dari Manshur

bin AI Mu'tamir dari Abu Wa'il -yaihr Syaqiq bin Salamah- dari

Abdullah bin Mas'ud, dia berkata: Rasulullah #& melarang seorang

perempuan berada dalam satu kain (sah.r selimut) dengan seorang

perempuan lain, karena barangkali perempuan tersebut akan

menggambarkan (bentuk tubuh)nya kepada suarninya sehingga

seakan-akan suaminya melihatnya (secara langsung).

Diriwayatkan pula dengan sanadyang sama sampai kepada

Qasim bin Ashbagh: Muhammad bin Abdussalam Al Khusyani

rnenceritakan kepada kami, Muhammad bin Basysyar -Bundar-

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far -Ghundar-

menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami

dari Qatadah dari lkrimah dari Ibnu Abbas, dia berkata:

,'t"tlt
)z o

;1";l
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Rasulullah $ melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan

perempuan yang menyerupai laki-laki.

Abu Muhammad & berkata: Ini adalah dalildalil yang

sangat jelas yang mengharamkan persenfuhan hrlit secara

langsung antara laki-laki dengan lakilaki dan perempuan dengan

perempuan. Bila orang yang dilarang bersenfuhan kulit dengan

sejenisnya melanggamya (melakukannya) maka dia telah durhaka

kepada Allah dan Rasul-Nya, dan telah melakukan perbuatan

haram. Apabila perbuatan tersebut dengan menggunakan

kemaluan, maka keharamannya lebih besar dan kemaksiatannya

berlipat ganda. Apabila perempuan memasukkan ke dalam

vaginanya sesuahr selain yang dibolehkan baginya yaifu kemaluan

suaminya atau sesuah-r yang dapat mencegah haidh, maka dia

tidak menjaga kemaluannya. Bila dia tidak menjaga kemaluannya,

maka dia telah melakukan kemaksiatan yang berlipat ganda. Jadi

pendapat Al Hasan dalam masalah ini batil. Hanya Allah yang

memberi taufiq.

Abu Muhammad & berkata: Apabila benar bahwa

perempuan yang melakukan lesbian dengan sesama perempuan

telah berbuat maksiat, maka dia telah melakukan kemungkaran

dan wajib merubahnya dengan tangan sebagaimana yang

diperintahkan Rasulullah $ dalam saManya, "hrangsiapa

melihat kemungkaran, hendaknya dia merubahnia dengan

tangannya. "Maka dalam kasus ini dia harus dihukum ta'dr.

Abu Muhammad *U berkata: Apabila seorang perempuan

menunjukkan kemaluannya (kepada laki-laki lain) tanpa menyuruh

laki-laki tersebut memasukkan penisnya ke dalam vaginanya

AlMuhalla - @1

L



sampai spermanya keluar, maka hukumnya makruh (dilarang), tapi

dia tidak berdosa. Begitu pula laki-laki yang melakukan onani,

karena bila laki-laki memegang penisnya dengan tangan kirinya

hukumnya dibolehkan. Begitu pula perempuan memasukkan jari

(tangan kirinya) ke dalam vaginanya, hukumnya juga dibolehkan

menurut ijma' seluruh kaum muslimin. Bila ia dibolehkan maka

tidak ada tambahan atas sesuatu yang dibolehkan kecuali sengaja

mengeluarkan sperma. Hal ini tidaklah haram sama sekali, karena

Allah @ berfirman,

'Padahal Allah telah menjelaskan kepada

kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu." (Qs. Al An'aam [5]:

119). Dan hal ini bukanlah sesuatu yang dijelaskan oleh

Allah *& sehingga hukumnya halal. Juga berdasarkan firman

Allah &,

"Yang menjadikan sqala yang ada di bumi untuk kamu."

(Qs. Al Baqarah 121 29). Hanya saja kami menganggapnya

makruh karena ia tidak sesuai dengan akhlak yang mulia dan tidak

pantas dilakukan (oleh orang yang beradab).

Para ulama telah membahas masalah ini. Segolongan

ulama ada yang menganggapnya makruh dan ada pula yang

membolehkannya.

#i;e F'#6
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Sebagaimana hadits yang diriwayatkan kepada kami oleh

Humam: hnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnu AI A'rabi

menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami,

Abdurrazzaq menceritakan kepada kami dari Sufuan Ats-Tsauri

dari Abdullah bin Utsman dari Mujahid, dia berkata: hnu Umar

ditanya tentang onani. Dia menjawab, "ltu (yang dipegang) adalah

barangnya sendiri."

Diriwayatkan pula dengan sanadyarrq sama sampai kepada

Sufyan Ats-Tsauri dari Al A'masy dari Abu Razin dari Abu Yahya

dari hnu Abbas bahwa seorang laki-laki berkata kepadanya, "Aku
sering memain-mainkan penisku (onani) hingga keluar sperma."

Ibnu Abbas berkata, "Ah! Menikahi budak perempuan lebih baik

dari itu, tapi ia lebih baik dari zina."

Segolongan ulama ada yang membolehkann5ra.

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan kepada kami dengan sanad

yang telah disebutkan tadi sampai kepada Abdurazzaq: hnu Juraij

menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Abu Bakar mengabarkan

kepadaku dari seorang laki-laki dari hnu Abbas bahwa dia berkata,

"la sama seperti orang yang mengelus-ngelus rambut kemaluannya

hingga sperrnanya keluar."

Muhammad bin Sa'id bin Nubat menceritakan kepada kami,

Ahmad bin Aunillah menceritakan kepada kami, Qasim bin

Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin AMussalam

Al Khusyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bas5nyar

-Bundar- menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far -
Ghundar- mengabarkan kepada kami, Sytr'bah menceritakan
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kepada kami dari Qatadah dari seorang laki{aki dari Ibnu umar

bahwa dia berkata, "la adalah urat yang engkau urut (elus-elus)."

Diriwayatkan pula dengan sanadyang sama sampai kepada

Qatadah dari Al Ala' bin Ziyad dari ayahnya bahwa mereka

melakukan onani dalam peperangan. Seorang laki-laki memainkan

penisnya dengan mengurutnya sampai spernanya keluar.

Qatadah berkata: Al Hasan berkata tentang laki-laki yang

melakukan onani sampai keluar sperma, "Mereka melakukannya

dalam peperangan."

Diriwayatkan dari Jabir bin Zaid Abu Asy-Sya'tsa', dia

berkata, "la adalah spelrnamu sendiri yang engkau keluarkan."

Diriwayatkan dari Mujahid bahwa dia berkata, "Orang-

orang dulu menyrruh para pemuda mereka melakukan onani

untuk menjaga diri mereka (agar tidak berzina)-"

Abdunazzaq berkata, Ma'mar meriwayatkannya dari Ayyub

As-Sakhtiyani atau lainnya dari Mujahid dari Al Hasan, bahwa dia

berpendapat bahwa tidak apa-apa melakukan onani-

Diriwaya&an dari Amr bin dinar, "Menurutku onani tidak

apa-apa."

Abu Muhammad ** berkata, Sanad-sanad dan Ibnu Abbas

dan Ibnu Umar tentang dua pendapat tersebut masih

diperselisihkan. Akan tetapi riwayat yang menyebutkan bahwa

hukumnya makruh adalah shahih dari Atha'. sedangkan riwayat

yang membolehkan secara mutlak iuga shahih dari Al Hasan.

Diriwayatkan pula tentang hal ini dari Amr bin dinar, Ziyad Abu Al

Ala, dan Mujahid. Orang-orang juga meriwayatkan dari mereka,
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dari para tabi'in besar yang hampir dipastikan meriwayatkannya

dari para sahabat.

Abu Muhammad *S berkata: Terdapat atsar-atsarberkaitan

dengan perempuan yang memecahkan keperawanan perempuan

lain dengan jarinya.

Sebagaimana atsar yang diriwayatkan kepada kami oleh

Humam: Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, hnu Al A'rabi

menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami,

Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, hnu Juraij menceritakan

kepada kami dari Atha' dari Ali bin Abi Thalib dan Al Hasan bin

Ali: Bahwa Al Hasan bin Ali mengeluarkan fatwa tentang

perempuan yang memecahkan keperawanan perempuan lain

dengan jarinya dan perempuan tersebut (Vang dipecahkan

kepemwanannya) dipegangi oleh beberapa perempuan, "Mereka

harus mengeluarkan di5nfutya." Ali juga berpendapat sama dalam

hal ini.

Diriwayatkan pula dengan sanadyarrq sama sampai kepada

Abdurrazzaq dari Sufuan Ats-Tsauri dari Manshur dan Mughirah.

Manshur berkata: dari Al Hakam bin Utaibah. Mughirah berkata:

dari lbrahim. Kemudian Al Hakam dan Ibrahim sepakat

meriwayatkan dari Ali dan Al Hasan bahwa Al Hasan berfatwa

tentang perempuan yang memecahkan keperawanan perempuan

lain dengan jarinya: Bahwa perempuan tersebut $ang
memecahkan) dan perempuan-perempuan yang memeganginya

hanrs membayar mahamya.

Pendapat ini juga dikatakan oleh Al Mughirah. Al Hakam

berkata dalam riwayatnya, 'Yang membayar mahar hanya
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perempuan yang memecahkan keperawanan." Keduanya sepakat

bahwa Ali memuhrskan demikian'

Diriwayatkan dari Az-Zthi: Apabila seorang perempuan

memecahkan keperawanan perempuan lain dengan jarinya, maka

dia harus membayar mahamya seperti mahar yang berlaku pada

perempuan dari kaumnYa.

Diriwayatkan dari lyadh bin Ubaidillah, hakim Mesir, bahwa

dia menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz yang isinya

menanyakan tentang anak kecil laki-laki yang menghilangkan

keperawanan anak kecil perempuan dengan jarinya. Maka Umar

membalas suratnya (dengan mengatakan): Aku tidak mendapatkan

riwayat dalam hal ini meskipun aku telah mengumpulkan para

ulama unhrk membahasnya. Maka putuskanlah berdasarkan

pendapatmu." Maka Iyadh memutuskan bahwa anak kecil laki-laki

tersebut harus membaYar 50 dinar-

Abu Muhammad *s berkata: Riwayat dari Ali ini mursal'

Rasulullah 5i$ bersabda, "sesunggwhnya darah dan harta kalian

haram atas kalian."

Maka tidak boleh memutuskan bahwa anak laki-laki

tersebut harus membayar mahar, karena kasus ini bukan

pernikahan. Dan tdak ada mahar kecuali dalam pernikahan.

Adapun untuk selain pernikahan, maka ia tidak diwajibkan baik

oleh nash atau ijma', baik yang memecahkan keperawanan

seorang laki{aki atau perempuan, dan tidak ada ganti rugi dalam

hal ini, karena Allah & dan Rasul-Nya tidak mewajibkannya'

Apabila mereka tetap berargumen dengan berkata, "lni

adalah perkataan Ali dan Al Hasan bin Ali."
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Maka kami katakan kepada mereka, "Dua khabar tersebut

Udak mewajibkan hukuman atas orang yang memecahkan

keperawanan baik lakilaki maupun perempuan. Kalian

mewajibkan etika dalam hal ini, tapi ia justm bertentangan dengan

sikap kalian sendiri ketika kalian mencaci hukum Ali dan Al Hasan.

Yang berdosa adalah bila seseorang manrajibkan mengikreti riwayat

sahabat tapi disisi lain dia orang yang pertama kali

menyelisihinya."

Adapun bagi kami, fidak wajib mengikuti seorang pun

selain Rasulullah S, sehingga bagi kami tidak masalah bila kami

menyelisihi sesuatu yang menurut kami tidak waiib kami ilarti.

Menurut kami yang wajib dilakukan terhadap lak-laki atau

perempuan yang memecahkan keperawanan seorang perempuan

dengan jarinya atau orang yang memasukkan sesuatu ke dalam

anus orang lain, dia harus dihukum ta'zir, karena semua yang telah

kami sebutkan merupakan maksiat dan kemungkaran, berdasarkan

saMa Rasulullah $,
'&""€'j:i:6 &,;it'rAt;L €is: Lf

.rt?

"saungguhnya darah, harta, kehormatan dan kulit l<alian

haram atas kalian."

Mereka telah merusak kulit yang diharamkan dan

melakukan kemungkaran. Barangsiapa yang melakukan kemung-

karan maka wajib merubahnya dengan tangan sebagaimana lpng
diperintahkan Rasulullah $. Maka bagi orang yang melakukan
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perbuatan tersebut atau melakukan kemungkaran lainnya, dia

harus dihukum ta2ir sebagaimana yang akan kami jelaskan nanti

setelah ini -insya Allah-.

Abu Muhammad **, berkata: Sejauh yang kami ketahui'

tidak ada orang yang mengatakan bahwa perbuatan tersebut harus

dihukum dengan hadd zina atau hadd lainnya. Dan tidak ada

bedanya antara perbuatan tersebut dengan perbuatan lainnya yang

mereka mewajibkan hukuman hadd di dalamnya yang tidak ada

nash shahih-nya. Hanya Allah yang memberi taufiq.

2304. Masalah, Sihir.

Abu Muhammad;g* berkata: Para ulama berselisih

pendapat tentang sihir.

Segolongan ulama berkata, "Penyihir harus dibunuh dan

tidak perlu diminta bertobat, karena sihir adalah kekafiran."

Pendapat ini juga dinyatakan oleh Malik.

Abu Hanifah berkata, "Penyihir harus dibunuh-"

Asy-Syafi'i dan teman-teman kami berkata, "Apabila

ucapan yang digunakan untuk menyihir merupakan ucapan

kekafiran, maka penyihimya murtad, sedangkan bila ucapan

tersebut bukan kekafiran maka dia tidak boleh dibunuh karena

belum kafir."

Dia menyebutkan beberapa atsardari para ulama terdahulu

sebagai berikut:
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Humam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarraj

menceritakan kepada kami, hnu Al A'rabi menceritakan kepada

kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq

menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, Amr bin Dinar

mengabarkan kepadaku, dia berkata: Umar bin Khaththab rg
menulis surat kepada Jiziy bin Muawiyah -paman Al Ahnaf bin

Qais- yang saat itu menjadi pegawai (bawahan) Umar bin

Khaththab rp", "Bunuhlah setiap penyihir." Saat itu Bajalah

menjadi sekretaris Jiziy. Dia berkata: Maka kami pun dikirim

(untuk mencari para penyihir). Temyata kami menemukan tiga

penyihir. Maka kami pun memenggal leher mereka.

Diriwayatkan pula dengan sanadymtg sama sampai kepada

Abdurrazzaq dari hnu Uyainah dari Amr bin Dinar, dari Salim bin

Abi Al Ja'ad, dia berkata, "Qais bin Sa'ad membunuh penyihir laki-

laki."

Diriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar: Bahwa budak

perempuan Hafshah menyihir Hafshah dan dia mengakui

perbuatannya. Maka Hafshah menyuruh Abdurrahman bin Zaid

agar menghukumnya. Maka AMurrahman membunuhnya. Akan

tetapi Utsman mengingkari hal tersebut. Maka Ibnu Umar berkata

kepadanya, "Apa yang engkau ingkari pada Ummul Mukminin?

Bukankah ada perempuan yang menyihimya dan mengakui

perbuatannya?" Maka Utsman pun diam.

Diriwayatkan dari A5ryub As-Sakhtiyani dari Nafi': Bahwa

Hafshah disihir, lalu dia menyuruh saudara laki{akinya yaitu

Ubaidillah bin Umar agar menghukum pelakunya. Maka Ubaidillah

membunuh dua penyihir perempuan.
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Diriwayatkan dari Al Aththaf bin Khalid Al Makhzumi Abu j

Shafwan bahwa dia berkata: Aku melihat Salim bin Abdullah I
berdiri di atas tembok rumah milik putra-putra saudaranya yang 

I
yatim. Dia didatangi empat anak laki{aki dan bersama mereka ada I
seorang anak yang kondisinya lebih lemah dari mereka (sedang I
sakit). Lalu dia berkata, "Wahai Abu Umar, lihatlah apa yang 

I
terjadi pada anak ini?" Salim bertanya, "Apa yang terjadi?" Lalu I
dia mengambil benang dari dalam pakaiannya, lalu memotongnya I
-saat itu Salim melihatnya- lalu menggabungkannya di antara dua I
jarinya lalu meludahinya dua kali atau tiga kali, kemudian dia I
membentangkannya. Temyata anak tersebut sehat kembali seperti I
sediakala. Maka kudengar Salim berkata, "seandainya aku I
memiliki wewenang dalam hal ini pasti akan kusalib dia." 

I
Diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al Anshari bahwa Khalid I

bin Al Muhajir bin Khalid membunuh orang kafir dzimmi yang I
melakukan sihir. I

Diriwayatkan dari Yahya bin Abi Katsir, dia berkata: Bahwa I
pelayan Umar bin Abdul Aziz menangkap seorang penyihir t
perempuan, lalu memasukkannya dalam air, lalu mengangkabrya I
kembali (secara terus-menerus). Maka Umar bin Abdul Aziz I
menulis surat kepadanya, "Sesungguhnya Allah & fidak t
menyuruhmu memasukkannya ke dalam air. Bila dia mensaku I
maka bunuhlah dia!" I

Diriwayatkan dari Ibnu Syihab bahwa dia berkata, Penyihir I
kaum muslimin harus dibunuh, tapi penyihir Ahlul Kitab tidak I



bemama hnu A'sham dan seorang perempuan Khaibar bemama

Zainab. Tapi beliau tidak membunuh keduanya.

Abu Muhammad ** berkata: Demikianlah yang dilakukan

oleh Umar bin Khaththab;9,, Hafshah -putri Umar-, Abdullah -
putra Umar-, Ubaidillah -putra Umar-, Utsman dan Qais bin

Rabi'ah.

Adapun dari kalangan tabi'in, mereka adalah Salim bin

Abdullah, Khalid bin Al Muhajir, Umar bin Abdul Aziz dan

Abdurrahman bin Zaid bin Al Khaththab.

Adapun pendapat yang bertentangan dengan pendapat di

atas, dalil yang digunakan kelompok ini adalah hadits yang

diriwayatkan kepada kami oleh Humam: Ibnu Mufarraj

menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada

kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq

menceritakan kepada kami dari Malik bin Anas dari Muhammad

bin Abdurrahman -yaitu Abu Ar-Rijal- dari Amrah binti

Abdurrahman: Bahwa Aisyah Ummul Mukminin memerdekakan

budak perempuannya secara mudabbar (dinyatakan sebagai orang

merdeka setelah Aisyah wafat). Suatu ketika budak tersebut

menyihimya dan dia mengakui perbuatannya seraya berkata, "Aku

ingin merdeka." Maka Aisyah men5ruruh putra saudara laki{akinya

menjualnya kepada orang Arab Baduwi yang kejam terhadap

budak miliknya. Dia (Aisyah berkata), "Belilah budak perempuan

dengan menggunakan uang hasil penjualan budak tersebut lalu

merdekakan ia!"

Diriwayatkan pula dengan sanadyang sama sampai kepada

Abdurrazzaq dari Sufyan bin Uyainah dari Yahya bin Sa'id Al
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Anshari, dari Abu Ar-Rijal, dari Amrah, dia berkata: Aisyah sakit

dalam waktu lama, lalu putra-putra saudara lelakinya menemui

seorang laki{aki dan menceritakan kepadanya tentang penyakit

Aisyah. Maka laki-laki tersebut berkata, "Kalian memberitahukan

kepadaku tentang perempuan yang terkena sihir-" Kemudian

mereka melihatnya. Temyata budak perempuan Aisyah yang

dimerdekakan secara mudabbar telah menyihimya. Maka Aisyah

bertanya kepadanya, "Apa yang engkau inginkan dariku?" Budak

tersebut menjawab, "Aku ingin engkau mati agar aku bisa

merdeka." Aisyah berkata, "Engkau akan dijual kepada orang fuab

yang paling kejam dalam mengasuh budak." Lalu Aisyah menjual

budak tersebut dan menyuruh agar hasil penjualannya digunakan

untuk membeli budak yang sama (budak perempuan)-

Diriwayatkan dari Rabi'ah dari Atha' bahwa seorang budak 
I

laki-laki menyihir budak perempuan Arab yang mengikutinya, lalu 
I

kasus tersebut dilaporkan kepada Urwah bin Muhammad -yang 
I

saat itu menjadi pegawai Umar bin Abdul Aziz-. Maka Umar bin 
I

ry3: #::ff1
mengingkari hukuman mati terhadap penyihir. 

I
Abu Muhammad *b berkata: Karena mereka berselisih I

pendapat dalam hal ini, maka kita wajib menelitinya. Setelah kami 
I

teliti, temyata orang yang berpendapat bahwa penyihir harus I
dibunuh berargumen dengan mengatakanr Allah $ berfirman, 

I
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';3i G\3( olgr \t5{ <ADA|.,# S'#"
uDan mereka mengikuti apa Wng dibaa oleh syetan-syetan

pada masa kerajaan Sulaiman (dan merel<a mengabl<an bahwa

Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir
(tidak mengerjakan sihir), hanya syetan-syetan lah jnng kafir
(mengerjakan sihir). Mqel<a mengajarkan sihir kepada manusia."

(Qs. Al Baqarah lzh L02)

Mereka mengatakan: Allah S menyatakan bahwa sihir

adalah (perbuatan) kekafiran dengan ftrman-Nya, (-*r!ri "5,;:S

';:;t ,111i 'd;.$, lt$ "Hanya syetan-syetan tah 5ang kaftr

(mengerjakan sihir). Merel<a mengajarkan sihir kepada manusia."

(Qs. Al Baqarah l2l: l02l

Orang-orang tersebut berkata, "Kalimat 'Mereka

mengajarkan' adalah ganti dari 'orang-orang kafir'. Jadi

mengajarkan sihir mempakan kekufuran. "

Mereka juga berargumen dengan firman Allah &,

" Saungguhryn kami hanJn cobaan hagimu), sebab ifu
kamu kafir;' (Qs. Al Baqarah l2l: 102)

Dan firman Allah S,

i*<fiUiiGy
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"Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa

barangsiapa yang menukamya (kitab Allah) dengan sihir itu,

tiadalah baginya keuntungan di akhirat-" (Qs' Al Baqarah l2l: L02)

Juga firman Allah &,
i

\3't4 5 W =r\;aY 6;4j
<;'rzr

uDan amat iahatlah perbuatan mereka meniual diinya

dengan sihir, kalau mereka mengetahur." (Qs- Al Baqarah 121: l02l

Mereka juga menyebutkan hadits yang diriwayatkan kepada

kami oleh Humam: hnu Mufarraj menceritakan kepada kami, hnu

Al Arabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan

kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami dari Sufuan

bin Uyainah dari Ismail bin Muslim dari Al Hasan, dia berkata:

Nabi S bersabda,

?i;u ^;:n ,tlt'*
uHukuman hadd bagi penyihir adalah memukulnya

(m en ebasnya) dengan pedang."

@l - AlMuhalla



Diriwayatkan pula dengan sanadyang sama sampai kepada

Abdurrazzaq dari Ibrahim bin Abi Yahya dari Shafwan bin Sulaim,

dia berkata: Rasulullah $ bersabda,

>Tik f;k
),,'!t,t

"Ehmngsiapa mempelajari sihir baik sdikit atau barynk,
maka perjanjian ada pada Allah &..

Yahya bin AMurrahman bin Mas'ud menceritakan kepada

kami, Ahmad bin Juhaim menceritakan kepada kami, Ibrahim bin

Hammad menceritakan kepada kami, Ismail bin Ishaq

menceritakan kepada kami, AI Hajjaj bin Al Minhal menceritakan

kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami
dari Sa'id Al Jariri dari Abu Al Ala': Bahwa Rasulullah $ berada di

dekat Uqbah pada suatu malam, lalu beliau furun seraya

mengucapkan syair Rajaz, "Jundub, siapal<ah Jundub? Dan
siapakah Al Aqtha', ini adalah beib, ini adalah berita."

Pada keesokan harinya para sahabatrya bertanya, "Wahai

Rasulullah, kami tidak pemah mendengar syair Rajaz yang lebih

baik dari syair Anda tadi malam. Siapakah Jundub dan siapa ,4/
Aqtha' (orang yang bunhrng)?" Nabi $ menjawab, 'Uundub

adalah seorang lakilaki dai umatku lnng memukul dengan satu

pukulan dengan karenanya safu umat dibangkitkan pada hari
Kamat. Sedangkan Al Aqtha' adalah lakilaki tnng tangann5m

dipotong lalu bngann5m dimasul*an ke Surga dalam sekejap

sebelum fubuhn5m."

'rly1 r;rPU
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Maka para sahabat menafsirkan bahwa yang dimaksud Al
Aqtha'adalah Zaid bin Shuhan yang tangannya bunh-rng pada

waktu perang Yarmuk sebelum perang Jamal bersama Ali'

Sedangkan Jundub adalah laki-laki yang telah membunuh penyihir.

Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, Abu

Imran -Al Jauni- menceritakan kepada kami: Bahwa suatu ketika

pernah ada seorang penyihir yang memainkan sihimya di hadapan

Al Walid bin Uqbah. Dia bisa masuk ke dalam perut sapi dan

keluar darinya. Ketika Jundub melihateya, dia pergi ke rumahnya,

lalu mengambil pedangnya. Ketika penyihir tersebut masuk ke

dalam perut sapi, dia (Jundub) menebas keduanya (dengan pedang)

seraya membaca ayat, 6j,$ l$ *4\ 4;6 "Maka apakah

kamu menerima sihir ifu, padahal kamu menimksikannya?' (Qs- Al

Anbiyaa' [21]: 3). Maka orang-omng pun gempar, lalu membubar-

kan diri seraya berkata, "Dia orang Haruri-" Lalu Al Walid

memenjarakannya. Kemudian dia menulis surat kepada utsman

bin Affan. Akhimya setiap malam pintu dibukakan untuk Jundub

hingga dia bisa pulang kepada keluarganya, kemudian pada esok

harinya dia kembali ke penjara. Maka orang-orang berpendapat

bahwa Jundub adalah orang yang memukul penyihir (sebagaimana

yang dikatakan dalam syair Nabi ,$).

Abu Muhammad #S berkata: Sejauh yang kami ketahui

mereka tidak memiliki dalil lain selain yang telah kami sebutkan.

Kami telah menjelaskannya secara detail dan menyebutkan dalil

yang sebelumnya belum pemah kami sebutkan. Semuanya tidak

bisa dijadikan hujjah sebagaimana yang akan kami jelaskan nanti,

insya Allah. Hanya Allah yang memberi taufiq.
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Adapun perkataan-perkataan sahabat yang mereka

sebutkan, maka ia tidak bisa dijadikan hujjah oleh mereka.

Adapun tentang perkataan Umar &, ia adalah atsar yang

shahih darinya. Mereka mengambil apa yang mereka inginkan dan

meninggalkan yang lainnya. Ia adalah atsar yang diriwayatkan

kepada kami oleh Humam: hnu Mufarraj menceritakan kepada

kami, hnu Al Arabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari

menceritakan kepada kami, Abdunazzaq menceritakan kepada

kami dari Ma'mar dan Sufyan bin Uyainah, keduanya

meriwayatkan dari Amr bin dinar, dia berkata: Aku mendengar

Bajalah -sekretaris Jiziy- menceritakan kepada Abu Asy-Sya'tsa'

dan Amr bin Aus tentang sifat suara bising (suara lirih yang tidak

dapat dipahami) pada masa pemerintahan Mush'ab bin Az-Zubair,

dia berkata: Ketika aku menjadi sekretaris Jiziy -paman Al Ahnaf

bin Qais-, dia mendapat surat dari Umar bin Khaththab satu tahun

sebelum wafatnya (yatg isinya), "Bunuhlah setiap penyihir!

Pisahkanlah setiap orang Majusi yang semahram dan larangiah

mereka bersuara bising (suara lirih yang tidak dapat dipahami)."

Jiziy berkata, "Maka kami membunuh tiga penyihir."

Bajalah berkata lebih lanjut, "Lalu dia membuat banyak

makanan dan menunjukkan pedangnya, kemudian dia

mengundang orang-orang Majusi. Maka mereka membuang cukil

gigi dari perak yang biasa digunakan unhrk makan oleh mereka

yang ada dalam muatan seekor Baghal atau dua Baghal, lalu

mereka makan tanpa bersuara bising."

Dia berkata lebih lanjut, 'lJmar tidak memunEot JWah dart

orang-orang Majusi sampai AMurrahman bin Auf menyatakan
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bahwa Nabi $ memungut Jizyah dari kaum Majusi Hajar." Dan

seterusnya.

Ulama Maliki5ryah dan Hanafiyyah menyelisihi Umar dalam

atsar ini yang tidak boleh ditentang, seperti perintah Umar agar

memisahkan setiap orang Majusi yang semahram, karena hal ini
merupakan perintah Allah S dalam firman-Nya,

uDan hendaknya kamu memufuskan perkam di antara

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

49). Dan juga firman-Nya,

b$\1iH,4,3-5Kt 6ilw;
;itfiL

"Dan perangilah mereka, supa5n jangan ada fittat{6111 dan

supaya agama itu semata-mata untuk Allall' (Qs. Al Anfaal [8]: 39)

Ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah berkata, "Orang Majusi

dengan mahramnya tidak boleh dipisah dan Jizyah harus dipungut

dari setiap umat yang bukan Ahlul Kitab dari golongan bangsa

Ajam." Mereka menyelisihi Al Qur'an dan perkataan Umar bin

Khaththab yang sebenamya tidak boleh ditentang. Akan tetapi

disisi lain mereka taklid kepadanya dalam masalah hukum yang

ditetapkan berdasarkan ijtihadnya yang tidak ada keterangannya

dalam Al Qur'an atau Sunnah yang shahih. Ini adalah sikap

mereka yang kontradiktif .

{itid;\Y-,,#.3::,6;

i
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Yang dimaksud hmzamah adalah ucapan-ucapan orang

Majusi ketika makan yang pasti mereka ucapkan, yang menurut

agama mereka tidak boleh makan tanpa mengucapkan kalimat-

kalimat tersebut. Ia adalah ucapan mengagungkan Tuhan yang

diucapkan dengan lidah yang tidak boleh diselisihi. Mereka juga

memiliki kayu-kayu kecil 5nng digunakan pada saat melakukan

demikian dan juga cukil-cukil gigi. Ini adalah kebodohan dan sikap

berlebih{ebihan yang ada pada mereka.

Diriwayatkan dengan sanad yang telah disebutkan sampai

kepada Abdurrazzaq dari Abdurrahman dari Al Mutsanna bin Ash-

Shabbah dari Amr bin Syr'aib dari Sda'id bin Al Musa5ryab: Bahwa

Umar bin Khaththab menangkap penyihir, lalu memendamnya (ke

dalam tanah) sampai dadanya, lalu membiarkannya sampai dia

tewas.

Mereka Udak mengambil riwayat ini yang menjelaskan

hukum yang diterapkan Umar terhadap penyihir. Bahkan

kalaupun mereka mengikuti semua perkataan Umar, bila ia benar

maka terdapat riwayat dari Aisyah yang bertentangan dengannya.

Dan perkataan Umar itu tdak lebih utama dari perkataan Aisyah.

Begihr pula perkataan Aisyah, ia tidak lebih utama dari perkataan

Umar.

Apabila terjadi perselisihan pendapat, yang wajib dilakukan

adalah kembali kepada apa yang diwajibkan Allah & yaitu Al

Qur'an dan Sunnah. Maka gugurlah acuan mereka dengan

perkataan Umar.

Adapun tentang hadits Qais bin Sa'id yang menyebutkan

bahwa dia membunuh penyihir, maka bisa jadi penyihir tersebut
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kafir dan dapat membahayakan orang Islam sehingga dia dibunuh.

Inilah yang kami katakan. Disamping itu, telah sah riwayat yang

bertentangan dengannya dari Aisyah.$. Maka gugurlah acnan

mereka dengan hadits Qais.

Adapun tentang hadits Hafshah dan hnu Umar, maka telah

kami katakan bahwa tidak ada hujjah dalam perkataan seorang

pun selain Rasulullah $.
Kemudian kami menelit atsar-arbar yang telah disebutkan

dalam masalah ini. Temyata kami dapati bahwa atsar riwayat Al

Hasan statusnya mursal, sementara hadits mursal itu tidak dapat

dijadikan hujjah. seandainya ia shahih, tetap saja ia tidak bisa

dijadikan aqlan oleh mereka, karena di dalamnya hanya dijelaskan

bahwa hukuman bagi penyihir adalah dipukul dengan pedang dan

bukan membunuhnya. Dan pukulan itu terkadang meleset dan

hanya melukai saja (Udak sampai mematikan) dan terkadang

mematikan. Mereka telah menyelisihi afsar ini dan mewajibkan

bahwa penyihir hams dibunuh.

Adapun atsar tentang Jundub, maka ia sangat lemah'

Alasan pertama karena ia murcal dan tidak diketahui dari siapa

Abu Al Ala' mendengamya.

Maka tidak ada lagi yang tersisa selain ayat yang telah

disebutkan tadi. Setelah kami teliti, temyata ia dimulai dengan

redaksi, ';$ GlSi i';:$; \tF <aV!'t |#; "Hanva

syetan-syetan lah yang kafir (mengeriakan sihir). Merel<a

mengajarkan sihir kepada manusia." (Qs. Al Baqarah l2l: L02)
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Mereka mengatakan: kalimat "Mengajarkan" adalah ganti

dari "orang-orang kafir." Setelah kami teliti, temyata yang

dimaksud bukan demikian -tidak sebagaimana yang mereka

maksud- dan perkataan mereka merupakan klaim yang tidak

berdasar. Justru pendapat yang kuat adalah bahwa kalimat

tersebut selesai pada redaksi "Yang kafir." Dan kalimat ini sendiri

telah sah dan sempuma, \t3K <uVltt|f.Jj 'Hanya syetan'

syetan lah yang kafir (mengerjakan sihir).u (Qs. Al Baqarah [2]:

102). Kemudian Allah S memulai kisah lain yang dimulai dengan

redaksi i4i ,113i ii,$ "Merek mengajarkan sihir kepada

manusia)' (Qs. Al Baqarah I2): 1021. Jadi kalimat G6i ttA;I

';:;l "Mereka mengajarkan" adalah permulaan kalimat dan bukan

badal(garfii).

Kemudian kalaupun benar bahwa kalimat "Mereka

mengajarkan" mempakan ganti dari kalimat'Yang kafir" dan tidak

ada kemungkinan lain, tetap saja ia tidak bisa dijadikan hujjah oleh

mereka, karena hal tersebut menrpakan informasi dari

Allah & bahwa ia merupakan hukum syetan setelah masa

pemerintahan Nabi Sulaiman &, dan ia merupakan syariat yang

tidak lazim bagi kita. Dan hukum Allah S berkaitan dengan syetan

men-rpakan hukum yang berada di luar hukum kita, sementara

hukum yang bukan syariat kita udak lazim bagi kita.

Bahkan telah sah bahtqa hukum jin sekarang dalam syariat

kita tidak sama dengan hukum kita, sebagaimana telah sah dari

Nabi $ bahwa beliau membolehkan kotoran binatang dan tulang
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belulang sebagai makanan unfuk mereka. Jadi kotoran binatang

yang haram bagi kita dihalalkan unhrk mereka. Apabila zhahir ayat

mengandung dua kemungkinan arti maka tidak boleh menafsirkan- l

nya pada salah safunya tanpa mempertimbangkan yang lainnya

kecuali berdasarkan dalil. Dan telah kami jelaskan bahwa dua

pendapattersebuttidakbisadijadikanhujjaholehmereka.

Disamping itu, redaksi perkataan mereka adalah bahwa 
l

syetan telah kafir karena mengajarkan sihir kepada manusia- 
I

Mereka mengklaim bahwa dua malaikat yang mengajarkan sihir 
i

kepada manusia tidak kafir. Mereka mengakui perbedaan hukum 
]

mengajar sihir dan bahwasanya ia merupakan kekafiran. Apabila 
I

demikian halnya, mengapa mereka menyatakan bahwa manusia j

yang melakukan sihir kafir karena diqiyaskan dengan syetan, tapi 
i

mengapa mereka tidak mengqiyaskannya dengan dua malaikat 
I

tersebut. Sungguh semua qiyas adalah batil. 
I

Jadi jelas bahwa pendapat mereka tidak dapat dijadikan I

hujjah, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa penyihir dari 
I

kalangan manusia telah kafir karena diqiyaskan dengan pendapat 
I

bahwa syetan telah kafir karena mengajarkan sihir. Hal ini adalah 
I

bila benar bahwa kekafiran syetan karena mereka mengajarkan I
sihir saja. Padahal ini tidak benar sama sekali. Justru mereka telah I
kafir sebelum ihr dan sihir yang diajarkan mereka kepada manusia I
merupakan kesesatan tambahan dan maksiat yang lain. Inilah yang I
dimaksud dari zhahir ayat tersebut yang tidak akan ditentang I
kecuali oleh orang-orang yang mengandalkan argumentasi yang I
tidak berdalil. Hanya Allah yang memberi taufiq. I
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Kemudian kami meneliti firman Allah Sl, ,; A 4J3Y')
.jk {l "4 '", t-iy -ifi &: "sedang keduan5m tidak

mengajarkan (sesuafu) kepada seorangpun sebelum mengatakan,

'Sesungguhnya kami hantn cobaan (bagimu), sebab ifu janganlah

kamu kafir'." (Qs. Al Baqarah [2]: lOZ). Temyata kami dapati

bahwa ayat ini tidak bisa dijadikan hujjah oleh mereka dengan

alasan apapun, karena ayat ini hanya melarang kekafiran secara

umum dan keduanya tidak berkata, "Janganlah kamu kafir dengan

belajar sihir dan mengajarkan sihir." Inilah yang tidak dipahami

mereka dari ayat ini.

Begitu pula sabda Rasulullah El$, A*- tuk g*. t-h'j 't

f.q6:"P "Janganlah kalian kembali kafir sesudahku dengan

saling menebas leher (berperang) di antara kalian-" Ia adalah

Iarangan melakukan kekafiran sejak awal dan larangan melakukan

kemurtadan, bukan karena mereka membunuh safu sama lain saja

lalu menyebabkan mereka kafir. Hal ini telah jelas dan tidak samar

lagi. Hanya Allah yang memberi taufiq.

Barangsiapa berpendapat berkaitan dengan ayat ini dengan

mengatakan, "Sesungguhnya firman Allah & yung menceritakan

tentang dua malaikat yang mengatakan 'Sesungguhnya kami hanya

cobaan ftagimu), sebab itu janganlah kamu kafil (Qs. Al Baqarah

l2l L02l, maksudnya adalah: janganlah kamu kafir dengan

mempelajari apa yang kami ajarkan kepadamu," maka dia telah

berdusta dan menambah dalam Al Qur'an sesuafu yang tidak

terdapat di dalamnp.
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Kemudian kami meneliu firman Allah Si, U \4i'bt5a;;

-;,--t ")i '& -r 63j"Maka mereka mempelaiai dari kedua

malaikat ifu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan

antara seorang (suami) dengan istinya." (Qs. Al Baqarah 12]1021,
maka kami temukan bahwa ayat ini lebih tidak patut lagi dijadikan

hujjah oleh mereka, karena para ulama Ahlussunnah tidak

berselisih pendapat bahwa orang yang memisahkan antara suami

dengan istrinya tidak kafir.

Justru kami temukan bahwa ulama Malikigyah dan

Hanafiyyah memisahkan antara suami dengan istrinya dengan

sesuatu yang tidak diizinkan Allah & dan Rasul-Nya, seperti

syarat-syarat yang rusak, men5nrruh memilih, menjadikan milik,

impotensi dan tidak memberi nafkah. Dan yang lebih

mengherankan dari ifu semua adalah bahwa ulama Hanafiyyah

membolehkan orang fasik yang tangannya panjang dan tangannya

pendek mendatangi orang yang rindu terhadap istri seorang laki-

laki muslim agar membawa cemeti di atas punggungnya sampai

dia mengucapkan telah menthalak istrinya dengan dipaksa.

Kemudian bila sang istri telah menjalani iddah maka si fasik

tersebut boleh memaksanya untuk menikah dengannya dengan

cemeti sampai dia mengucapkan ridha meskipun dipaksa. Menurut

mereka hal ini merupakan pemikahan yang baik dan diberkahi

serta persefubuhan halal yang dapat mendekatkan diri kepada

Allah &.

Demi Allah, dalam syariat Allah & tiaat ada yang lebih

besar dosanya daripada memisahkan seseorang dengan istrinya
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dan tidak ada yang lebih menjauhkan dari keridhaan-Nya daripada

perbuatan demikian. Tidak ada yang lebih rendah dari pendapat

iblis dan syetan daripada pemisahan yang mereka lakukan dan

mereka bolehkan. Kami berlindung kepada Allah & dari perbuatan

dan sytbhaf seperti ini.

Terkadang kita mendapati orang yang suka mengadu

domba memisahkan antara seorang laki-laki dengan isfuinya, tapi

hal tersebut tidak membuatrya kafir. Lalu dari mana mereka bisa

memvonis kafir orang yang melakukan sihir? Jadi argumentasi

mereka dengan dalil ini batal dan tidak sah.

Begitu pula pendapat berkaitan dengan firman Allah &, YJ

i-)s_t: {:-:b_c o_"i!?,-{3 ;!#_s 'o;k3"$i oiy,ny #'$i Oiy,it,C1 it.*,'"_i6, i
uDan mereka itu (ahli sihir) tidak membert mudharat dengan

sihimya kepada seoranpun, kecuali dengan izin Allah. Dan

mereka mempelajari squafu Jnng tidak memberi mudharat

dan tidak metnberi manfaaf." (Qs.Al Baqarah [2]: lO2l,
karena tidak semua hal yang menimbulkan mudharat kepada

orang lain menyebabkan pelakunya kaftr. Dia hanya bermaksiat

kepada Allah & dan tidak kafir yang halal darahnya.

Kemudian kami meneliti firman Allah &, ,f t* fAi

5 ;i:.:r1 ul;i1 Y Z;$ ";{ -tc i;$i O A u 'tfri
<;.\4 l3\1 "Demi, sesungguhng mereka telah meyakini

bahwa yang menukamya (ldbb Allah) dengan sihir itu
tiadalah bugrnW keuntungan di al<himt, dan amat jahadah
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perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka

mengetahur. " (Qs. Al Baqarah l2): lO2). Temyata kami dapati

bahwa ia tidak bisa diladikan hujjah oleh mereka dalam

mengkafirkan penyihir dan penghalalan darahnya, karena sifat ini

tidak ada pada seorang muslim berdasarkan ijma' mereka-

Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari ialur

Muslim: Syaiban bin Farnrkh menceritakan kepada kami, Jarir bin

Hazim menceritakan kepada kami, Nafi' menceritakan kepada

kami dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah $ bersabda,

;i G\* ,r.Jfur

"sesungguhnya yang memakai sutera di dunia hanyalah

orang yang tidak mendapat bagian di akhirat."

Abu Muhammad *gB berkata: Mereka udak berselisih

pendapat bahwa memakai sutera tidak kafir dan tidak boleh

membunuh orang yang memakainya. Jadi argumentasi mereka

dengan ayat ini batal. Segala puji bagi Allah.

Kemudian kami meneliti barangkali mereka memiliki

argumentasi lain berkaitan dengan ayat ini. Temyata ia tidak ada

baik dalam Al Qur'an atau hadits-hadits yang shahih atau hadits-

hadits yang lemah atau ijma', atau perkataan sahabat atau qiyas,

dan pendapat yang benar. Justru semuanya membatalkan

pendapat mereka.

G. J--el '-;ti tiy
-z/

Ya
.;r\r e
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Karena pendapat yang mengatakan bahwa penyihir harus

dibunuh merupakan pendapat yang batil, begitu pula pendapat

yang mengatakan bahwa penyihir telah kafir mempakan pendapat

yang batil, maka kita harus meneliti pendapat ketiga.

Temyata kami dapati bahwa Allah @ berfirman, fff; {;
'8'+1uDan janganlah lamu membunuh dirimu." (Qs. An-Nisaa'

I4l,291

Firman Allah &t,

i'FG n':ii i;3* L" -,,-r-$iiff;6

Y;t;3 ',j-Ai VCf, ij2t: 
"$ "t-; 

jL iil t :Sr;

Wlkiuti
uMaka bunuhlah oftng-onng musyrikin ifu dimana saja

kamu jumpai merel<a dan bngkaplah mereka. Kepunglah mereka

dan intailah di tempat pengintaian. Jika merel<a bertobat dan

mendirikan shalat dan menunaikan zakat maka bedah kebebasan

kepda mereka untuk berjalan."(Qs. At-Taubah [9]: 5)

Firman Allah €i,

6\, $ yx'i;,4\ J#)i t{.;i S 5
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uDan kamu membunuh jiow yang diharamkan

Alkh (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) Wng
benar." (Qs. Al An'aam [6]: 151)

Firman Allah @,

,.r.. -12t I ?, 1 13, //r-LL,-!. \-+:f s}-.r.e.)- ar"J

uDan tnng membunuh seorang mul<rnin

dengan sengaja'' (Qs. An-Nisaa' [4]: 93)

Rasulullah $ bersabda, "Sesungguhnya darah dan harta

kalian haram atas kalian."

Jadi telah sah berdasarkan AI Qur'an dan Sunnah bahwa

setiap muslim haram darahnya kecuali berdasarkan nash yang

shahih atau ijma' yang pasti.

Kemudian kami meneliti apakah berkenaan dengan sihir

ada nash shahih yang menjelaskannya?.

Ternyata kami temukan sebuah hadits yang diriwayatkan

dari jalur Muslim: Harun bin Sa'id Al Aili menceritakan kepada

kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Bilal

mengabarkan kepadaku dari Tsaur bin Yazid dari Abu Al Ghaits

dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah $ bersabda,

'J;', 
L- :

lz
to-/

Ps

),
4iJl
to

iJl -*'tll t;)
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G3r ki, #t J6

aL-V;

4roa^-'6;u 
YI ar ??

*'fi'?:'k

loz

FS
.?q'glt rrti*l;t -t"s, *'Jt?'i #t:

"Jauhilah fujuh perkam yang menghancurkan,, Beliau
kemudian ditanya, 'Wahai Rasulullah, dpd fujuh perkara ifu?"
Rasulullah $ menjawab, 'Menyekufukan Allah, sihir, membunuh
jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alaan yang benar,

memakan iba, memakan harta anak tntim, lad dan pepenngan,
dan menuduh seorang mukminah yang sudah bercuami betbuat
zina." Hadits ini menjelaskan dengan gamblang bahwa sihir bukan
syirik, tapi hanya maksiat lang menghancurkan seperti membunuh
jiwa dan yang sejenisnya. Dengan demikian maka hilanglah
syubhatberkaitan dengan hal ini. Segala puji bagi Allah.

Diriwayatkan dengan shahih bahwa sihir itu bukan
kekafiran, dan karena ia tidak sampai kepada kekafiran maka
penyihir tidak boleh dibunuh, karena Rasulullah $ bersaMa,

Y
a

u:&)t,,,

".r,L.rl 1lt ,gt2LL r-,.6:\f q.JJ;-L';dJ )?
l/

"Tidak halal damh seorang muslim kecuali karena salah

safu dari tiga hal: l<afir setelah beriman (murtad), zina setelah

menilah, dan membunuh omng lain (tanp alasan Snng benar).u
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Penyihir bukanlah orang kafir sebagaimana yang telah kami

jelaskan, bukan pembunuh dan bukan pula orang yang berzrna.

Tidak ada nash shahih yang menyebutkan bahwa dia hams

dibunuh layaknya tiga golongan tadi, sebagaimana yang berlaku

pada orang yang melakukan Hirabah alau orang yang telah

dihukum hadd karena minum khamer sampai tiga kali. Jadi

jelaslah bahwa darahnya haram secara pasti dan tidak samar lagi.

Kami juga mendapati hadits yang diriwayatkan dari jalur Al

Bukhari: Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, aku

mendengar Sufuan bin Uyainah berkata: Hisyam bin Urwah

menceritakan kepada mereka dari ayahnya dari Aisyah Ummul

Mukminin bahwa dia berkata, "Rasululluh # pemah disihir sampai

beliau dibuat membayangkan seolah-olah beliau mendatangi istri-

istrinya padahal beliau tidak mendatangi mereka." -lbnu Uyainah

berkata: Ini adalah sihir paling berat yang menimpa beliau-. Lalu

beliau bersabda, oWahai Aisyah, apakah kamu tahu bahwa Allah

telah memberikan jawaban kepadaku tentang apa yang aku

tanyakan kepada-Nya tentangnya (sihir, -ed)?. Ada dua orang yang

mendatangiku, satu diantaranya duduk di dekat kepalaku dan yang

satunya lagi berada di dekat kakiku. I-alu orang yang duduk di

dekat kepalaku bertanya (kepada temannya), 'Sakit apa orang ini?'

Jawab temannya, 'Disihir'. Dia bertanya lagi, 'Siapa yang telah

menyihirnya?' Temannya menjawab, 'l^abid bin A'sham' -seorang

laki-laki dai Bani Zuraiq yang meniadi sekutu Yahudi 5nng meniadi

orang munafiq'. Dia bertanya lagi, 'Dengan apa dia menyihimya?'

Jawab temannya, 'Dengan sisir dan rontokan rambut'. Dia

bertanya lagi, 'Di mana rambut ifu?' Jawab temannya, 'Pada
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mapng kurma jantan di bawah tembok Wng mengelilingi mulut

sumur Darwan'. "

Maka Nabi S mendatangi sumur ifu bersama beberapa

orang sahabat beliau lalu mengeluarkan sihir tersebut. L-alu beliau

bersabda, "Ini adalah sumur yang aku lihat (dalam mimpi), seakan-

akan aimya berwarna merah seperti perasan daun pacar, dan

seakan-akan pohon korman5n seperti kepala syetan. "

Setelah ia dikeluarkan, aku (Aisyah) pun berkata, "Tidakkah

engkau meminta dikeluarkan?." Jawab Nabi, "Allah S telah

menyembuhkanku dan aku tidak ingin memberi pengaruh buruk

kepada umat manusia dalam hal ini."

Abu Muhammad *s berkata: Hadits ini shahih.

Allah & telah memberitahukan kepada Nabi $ tentang orang

yang menyihimya dan beliau tidak membunuhnya.

Apabila dikatakan, "Dalam hadits tersebut disebutkan

bahwa Labid orang munafiq," sedangkan dalam sebagian

riwayatnya yang lain disebutkan bahwa dia orang Yahudi. Kalian

mengatakan bahwa apabila orang kafir membahayakan orang

Islam maka wajib dibunuh dan telah hilang status dzimmi dari

dirinya, dan apabila orang munafiq telah diketahui (kedoknya)

maka dia harus dibunuh.'

Maka kami katakan: Kami juga mengatakan demikian,

karena dalil menunjukkan demikian. Adapun tentang l<afir dzimmi

yang membahayakan orang Islam, maka dasamya adalah firman

Allah &, 6;t {t ,$ & i-41 \rE, 'i* "sampai mereka

membayar jtzyah dengan pafirh sedang mereka dalam keadaan
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tunduk;' (Qs. At-Taubah [9]' 29). Darah Ahlul Kitab hanya

diharamkan bila mereka tunduk. Apabila mereka tidak mau tunduk
(kepada umat Islam) maka status Dzimmi hilang dari mereka dan

darah mereka tidak lagi haram (kembali menjadi halal), karena

Allah S menghalalkan darah mereka kecuali bila mereka tunduk.

Apabila mereka tdak tunduk maka darah mereka tidak haram.

Apabila mereka membahayakan orang Islam, maka mereka tidak

funduk dan mereka telah menghinakan diri mereka sehingga darah

mereka halal.

Adapun orang munafik, bila dia telah diketahui kafir maka

Rasulullah S telah bersabda, lfi$ 'a;'-2 ,SU. * "Barangsiapa

mengganti agamznp maka bunuhlah dia!' vnbtk orang munafik

atau orang Yahudi ini, kita yakin bahwa saat itu Allah S belum

menymruh Rasulullah $ agar membunuh orang yang mengganti

agamanya dan orang l<ahr dzimmi 5rang tidak funduk kepada kaum

muslimin. Alasannya adalah bahwa orang beriman -meskipun
hanya sebesar biji sawi- tidak ragu lagi bahwa Rasulullah & tdak

mungkin sengaja mendurhaka Tuhannln. Seandainya Tuhann5ra

menytrruhnya membunuh mereka pasti beliau akan melakukannp.

Karena beliau tidak membunuhnya maka dapat dipastikan bahwa

hal tersebut terjadi sebelum furunnya ayat yang menytrruh

membunuh orang-orang Ahlul Kitab yang tidak mau membalar

Jizph dalam keadaan hrnduk dan sebelum turun perintah

membunuh orang yang mengganti agamanya (murtad).

Apabila mereka berkata, "Apakah kalian juga mengatakan

hal ini berkaitan dengan penyihir?"

@l - AIMuhaIta



Kami katakan: Ya, kami mengatakan demikian.
Berdasarkan hadits tersebut penyihir haram darahnya. Begitu pula

orang Yahudi yang membahayakan orang Islam. Begitu pula orang
yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran.

Kemudian telah sah perintah Allah & yu.,g mengharamkan

darah orang-orang Ahlul Kitab bila mereka membayar Jiryah
dalam keadaan tunduk dan penghalalan darah mereka bila mereka
tidak mau membayar Jizyah. Juga diriwayatkan dengan shahih
perintah Rasulullah $ agar membunuh orang yang mengganti

agamanya. Maka kami pun mengamalkannya. Dan dalam hal ini
tidak ada perintah yang shahih (berdasarkan hadits shahih) yang
menyuruh membunuh penyihir, sehingga dengan demikian maka
darahnya tetap haram (tidak boleh dibunuh).

Setelah penjelasan ini maka hilanglah kesamaran dalam
masalah ini. Hanya Allah yang memberi taufiq.

3205. Masalah, tabir.

Abu Muhammad *S berkata: Para ulama berselisih

pendapat tentang ukuran (jumlah) hukuman ta'zir.

Segolongan ulama berkata, "Tidak ada ukuran tertenfu
padanya. Imam boleh menetapkannya dengan pendapatnya dan
boleh melewati hukuman hadd -berapapun ukurannya-." Pendapat

ini dinyatakan oleh Malik dan merupakan salah satu dari pendapat

Abu Yusuf. Ia juga merupakan pendapat Abu Tsaur dan Ath-
Thahawi dari kalangan pengikut Abu Hanifah.
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Segolongan ulama lain berkata, "Hukuman ta'zir itu l0O
kali dera atau kurang darinya."

Segolongan ulama lain berkata, "Hukuman tahir ifu
maksimal 100 kali dera kurang satu (99 kali).,

Segolongan ulama lain berkata, "Hukuman ta zir itu
maksimal 79 kali dera atau kurang dari itu." Ini adalah salah satu
pendapat Abu Yusuf.

Segolongan ulama lain berkata, "Hukuman ta zir ifu
maksimal 75 kali dera atau kurang dari itu." Ini adalah pendapat
hnu Abi laila dan salah satu pendapat Abu Yusuf.

Segolongan ulama

maksimal30 kali dera."

Segolongan ulama

maksimal 20 kali dera."

Iain berkata, "Hukuman ta'zir ifu

lain berkata, "Hukuman ta'zir ifu

Segolongan ulama lain berkata, "Hukuman tahir frdak
boleh lebih dari 9 kali dera." Ini adalah pendapat sebagian
pengikut AsgSyafi'i.

Segolongan ulama lain berkata, "Hukuman ta'zir ifu
maksimal 10 kali dera atau kurang darinya dan tidak boleh lebih
darinya." Ini adalah pendapat Al-Laits bin sa'ad dan teman-teman
kami.

Abu Muhammad *s berkata: Di antara dalilyang digunakan
pendapat pertama adalah ahr png diriwayatkan kepada kami
oleh Ahmad bin Umar bin Anas: Al Hasan bin yaeub

menceritakan kepada kami, sa'ad bin Falhun menceritakan kepada
kami, Yusuf bin Yahya menceritakan kepada kami, AUul Malik
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bin Habib menceritakan kepada kami, dia berkata: Mutharrif bin

Abdullah -seorang periwayat tsiqalr berkata kepadaku: Ketika

Hisyam bin Abdullah Al Makhzumi menjadi hakim di Madinah,

seorang laki-laki bejat (paedofil) dibawa kepadanya. Dia terkenal

suka mengikuti anak-anak kecil dan memepetrnya (menyodominya)

di tempat keramaian yang penuh sesak (berdesak-desakan) hingga

sperrnanya keluar. Lalu Hisyam membawanya kepada Malik dan

bertanya kepadanya, "Bagaimana menurutmu bila aku membunuh-

nya?" -Hisyam memang terkenal keras dalam menerapkan

hukuman hadd-. Jawab Malik, "Jangan dibunuh, tapi cukup

dihukum dengan hukuman yang menyakitkan." Hisyam bertanya,

"Berapa?" Malik menjawab, "lhl terserah padamu." Maka Hisyam

menyuruh agar laki-laki tersebut didera 400 kali dan dipenjara.

Tidak lama setelah itrr laki{aki tersebut tewas. Kemudian kasus

tersebut dilaporkan kepada Malik. Temyata Malik tidak

mengingkarinya dan tidak mengatakan bahwa hal tersebut salah.

Abu Muhammad *B berkata: Muhammad bin Sahnun bin

Sa'id menuturkan dalam kitabnya yang menghimpun hukum-

hukum (kepufusan-kepufusan) ayahnya ketika menjabat sebagai

hakim kota Qairawan pada masa pemerintahan (gubemur) hnu Al

Aghlab: Seorang perempuan mengadukan suaminya kepada

ayahkr karena dia telah menyebabkan putrinya hilang. [-alu

ayahku mengirim ufusan untuk menemui ayah gadis tersebut.

Kemudian dia bertanya kepadanya, "Di mana putrimu?"

Jawabnya, "Demi Allah, aku tidak tahu dimana dia sekarang dan

aku fidak mengetahui kabamya."

Maka dia pun menyuruh agar laki{aki tersebut dibawa ke

tengah-tengah pasar lalu dicambuk 100 kali dan dipenjara,
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kemudian laki-laki tersebut dikeluarkan lagi dari penjara unfuk

kedua kalinya lalu dicambuk 100 kali di tengah-tengah pasar.

Kemudian aku ragu apakah laki-laki tersebut dikeluarkan lagi untuk

ketiga kalinya atau keempat kalinya. lalu laki-laki tersebut ter,vas di

penjara karena cambukan tersebut. Setelah itu puhinya ditemukan

di lereng gunung bsama orcng-orang bejat.

Adapun dalil 5nng digunakan pendapat kedua adalah atsar

yang diriwaptkan kepada kami oleh Humam: hnu Mufanaj

menceritakan kepada kami, hnu Al A'rabi menceritakan kepada

kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq

menceritakan kepada kami dari hnu Juraij, Hisyam bin Untrah

mengabarkan kepadaku dari ayahnya bahwa Yahya bin

Abdurrahman bin Hathib menceritakan kepadanya, dia berkata:

Abdurrahman bin Hathib wafat dan dia telah memerdekakan

budak-budaknya yang shalat dan puasa. Dia juga memiliki budak

perempuan Ajam (non Arab) yang shalat dan puasa meskiptrn

belum begitu memahami Islam. Temyata dia hamil dan statusnya

saat itu adalah janda. Maka Yahya bin Abdunahman mendatangi

Umar dengan ketalutan lalu menceritakan kasus tersebut

kepadanya. Maka Umar berkata, "Kamu orang yang datang

dengan tdak mernbawa kebaikan." Lalu Umar menyrruh

seseorang agar mendatangi perempuan tersebut, lalu dia bertanya

kepadanya, 'Apakah kamu hamil?" Jawab budak perempuan

tersebut, "Ya, dengan imbalan dua dirham."

Saat ifu bersama Umar ada Utsman, Ali dan AMurrahman

bin 'Auf. Maka Umar berkata, 'Berilah saran kepadaku." Saat itu

Utsman sedang duduk, lalu dia bertaring. Maka Ali dan

Abdunahman berkata, nDia harus dihukum hadd." lalu Umar
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berkata,'Wahai Utsman, sampaikanlah pendapatrnu." Utsman

berkata, "Dua saudaramu telah memberi pendapat tadi." Umar

berkata, "Berilah pendapatmu." Utsman berkata, "Aku berpen-

dapat bahwa seakan-akan bayrnya lahir sedang dia Udak

mengenalnya. Hukuman hadd hanyalah bagi orang yang

mengetahuinya."

Maka Umar menylruh agar perempuan tersebut didera

100 kali lalu diasingkan. Lalu dia berkata, "Kamu benar, demi Dzat

yang jirlnku berada di Tangan-Nya, hukuman hadd hanya bagi

orang yang mengetahuinya."

Diriwayatkan pula dengan sanadyang sama sampai kepada

Abdurrazzaq dari Muhammad bin Rasyid, dia berkata: Aku
mendengar Makhul menceritakan bahwa seorang laki-laki

ditemukan di rumah seorang laki-laki setelah waktu IsSn dalam

kondisi sedang memakai selimut di tikar. Maka Umar menderanln

100 kali.

Diriwayatkan pula dengan sanadyang sama sampai kepada

Abdurrazzaq: hnu Juraij menceritakan kepada kami, Ja'far bin

Muhammad menceritakan kepada kami dari ayahnya dari Ali:

Bahwa apabila dia menemukan seorang laki-laki dalam satu

selimut dengan seorcmg perempuan maka dia mendem keduanya

masing-masing 100 kali.

Diriwayatkan pula dengan sanadyang sama sampai kepada

Abdurrazzaq dari Sufuan bin Uyainah dari Al A'masy dari Al Qasim
bin AMurrahman bin Abdullah bin Mas'ud dari a5nhnya bahua dia

berkata: Seorang laki-laki yang ditemukan berada dalam satu

selimut dengan seorang perempuan dibawa kepada lbnu Mas'ud.

L-_
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Maka Ibnu Mas'ud mendera keduanya masing-masing 40 kali dera.

Lalu keluarga dari pihak laki-laki dan keluarga dari pihak

perempuan melaporkan hal tersebut kepada Umar bin

Khaththab.&. Maka Umar bertanya kepada Ibnu Mas'ud, "Apa

yang dikatakan mereka?" hnu Mas'ud menjawab, "Aku telah

melakukannya."

Adapun dalil yang digunakan pendapat ketiga adalah afsar

yang diriwayatkan kepada kami dari jalur sa'id bin Al Musayyab.

Juga diriwayatkan kepada kami dari jalur hnu Syihab, dia berkata:

Umar bin l(haththab &, mendera seorang laki-laki kurang dari 100

kali karena dia menemukannya sedang bersama seorang

perempuan setelah waktu IsYa-

Adapun pendapat yang mengatakan bahwa hukuman tazir

itu 30 kali dera, dalil yang digunakan adalah atsar yang

diriwayatkan kepada kami dari Sufyan bin Uyainah dari Jami' dari

Syaqiq, dia berkata: Seorang laki-laki memiliki hak pada Ummu

Salamah ummul Mukminin, lalu dia menulis surat kepadanya agar

keluar menemuinya. Maka Umar menyuruh agar laki{aki tersebut

didera 30 kali.

Adapun pendapat yang mengatakan bahwa hukuman ta'zir

itu 20 kali, dalil yang digunakan adalah atsar yang diriwayatkan

kepada kami dari waki' dan Abdunahman. [-alu keduanya sepakat

meriwayatkannya dari Sufuan Ats-Tsauri dari Humaid Al Araj dari

Yahya bin Abdullah bin shaifi: Bahwa Umar bin Khaththab &,

menulis surat kepada Abu Musa, *Tidak boleh menghukum ta'zir

lebih dari 20 kali dera."
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Abu Muhammad &, berkata: Karena mereka berselisih

pendapat sebagaimana yang telah kami sebutkan, maka kita wajib

menelitinya. Setelah kami teliti pendapat yang menggugurkan

hukuman ta2ir secara umum dan pendapat yang mengatakan

bahwa hukumannya harus lebih dari 10 kali dera -mengingat tidak

ada lagi selain dua pendapat ini karena pendapat-pendapat lainnya

gugu secara umum-, temyata kami dapati bahwa terdapat dalil-

dalil yang melarangnya secara umum. Sebagaimana a/sar yang

diriwayatkan dari Umar bin Khaththab +" dan Atha'. Inilah hukum

asalnya, berdasarkan sabda Rasulullah $,

7)t-r0 &t?1rt €G|
4.2 z.?tr

"SesunggahnSm darah, harta, kehormatan dan kulit kalian

hanm atas kalian."

Akan tetapi ketika Rasulullah $ bersaMa,

jzA

3.17).rl
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"Banngsiapa di antara kalian melihat kemungkaran,

hendaknya dia merubahnya dengan tangann5n bila mampu. Bila

dia tidak mampu hendaknya (dia merubahnya) dengan lidahnya,"

maka ia bersifat mutlak dalam hal merubah kemungkaran dengan

tangan. Kita tidak tahu bagaimana cara merubahnya dengan

to 9.. toli
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tangan, karena merubah dengan tangan ifu bisa dengan pedang,

atau bafu, atau tombak, atau pukulan, dan hal ini tidak bisa

dilakukan kecuali dengan penjelasan dari Allah & melalui lidah

Nabi-Nya $.
Kemudian kami meneliti pendapat Malik, temyata kami

dapati bahwa ia merupakan pendapat yang paling jauh dari

kebenaran karena tidak mengaor pada AI Qur'an atau Sunnah

atau ijma' atau perkataan salah seorang sahabat atau pendapat

yang benar.

lalu kami menelitinya. Temyata kami temukan hadits yang

diriwayatkan kepada kami oleh Abdurrahman bin Abdullah bin

Khalid: hrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri

menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada

kami, Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Al-laits Ibnu

Sa'ad menceritakan kepada kami, Yazid bin Abi Habib

menceritakan kepadaku dari Bukair bin Abdullah, dari Sulaiman

bin Yasar, dari Abdurrahman bin Jabir bin Abdullah bin Abi
Burdah, dia berkata: Rasulullah $ bersabda,

o g. ? / / / /"d "rt e YI ?,il; ;* O"g jl;i Y

), t,
'1r ;-r-l"-

"Seseorang tidak boleh dihukum dera lebih dan 10 l<ah

kecuali dalam salah satu hadd dari hadd-hadd Allah." Ini

merupakan penjelasan gamblang yang tidak boleh ditentang lagi

oleh seorang pun.

1
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Diriwayatkan kepada kami dari Sufuan Ats-Tsauri dari Abu

Hushain dari Abu Amir, dia berkata: Seorang laki-laki !,ang

ditemukan di bawah kasur seorang perempuan dibawa kepada Ali.

Maka Ali berkata, "Bawa dia dan bolak-balikkan tubuhnya di

tempat yang busuk baunya, karena dia telah berada di tempat

yang lebih buruk dari tempat Sang busuk baunya."

Diriwayatkan dari jalur Muhammad bin Al Mutsanna: Adh-

Dhahhak bin Makhlad menceritakan kepada kami dari Sufun Ats-

Tsauri dari Abu Ishaq AsySyaibani dari seorang laki{aki: Bahura

seorang laki-laki datang kepada AIi bin Abi Thalib dalam keadaan

siaga lalu berkata, "Orang ini telah bermimpi dengan ibuku tadi

malam." Maka Ali berkata, "Bawa dia dan suruhlah dia berdiri di

terik matahari lalu pukullah bayangannyh."

Abu Muhammad & berkata: Bagi orang yang melakukan

banyak kemungkaran maka hakim hams menderanya 10 kali

unhfi setiap kemungkamn yang dilakukann5a atau kurang darinya,

karena perintah dalam hukuman ta'zir disebutkan secara global

untuk orang yang melakukan kemungkaran agar dirubah dengan

tangan. Hal ini tidak sama dengan zina yang telah sah berdasarkan

ijma' dan nasrl bahwa memasukkan penis ke dalam vagina

meskipun dilakukan bemlang-ulang hukumnya tetap sama, dan

juga tidak sama dengan kasus minum khamer yang telah sah

berdasarkan ijma' dan nash bahwa satu tegukan atau sampai

mabuk hukumnya sarna, dan juga tidak sama dengan kazus

penarian yang telah sah berdasarkan ijma' dan nash bahwa ormg

yang mencr.ri barang senilai seperempat dinar atau lebih

hukumnya sama, dan juga tdak sama dengan kasus qadaf
(menuduh orang lain berbuat zina) yang telah sah berdasarkan

L-
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nasi bahwa orang Snng melakukwt qadzaf terhadap safu orang

atau lebih hukumnya sama. Hanya Allah yang memberi taufiq.

3206. Masalah, Apakah orang-orang yang berakhlak

baik harus dimaafkan bila melakukan kesalahan? Dan bagaimana

memaafkan orang-orang Anshar -Radhijnllahu Anhurrr yang

berperilaku buruk?.

Abu Muhammad & berkata: Abdullah bin Rabi' mencerita-

kan kepada kami, Umar bin Abdul Malik Al Khaulani menceritakan

kepada kami, Muhammad bin Bukair Al Bahsri menceritakan

kepada kami, Abu Daud As-Sijistani dan Ja'far bin Musafir At-
Tinnisi menceritakan kepada kami, hnu Abi Fudaik menceritakan

kepada kami dari Abdul Malik bin Zaid -salah satu anak keturunan

Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail- dari Muhammad bin Abu Bakar
bin Amr bin Hazm dari Amrah dari Aisyah rg, dia berkata:

Rasulullah,gf$ bersabda,

"Maafkanlah oftng-orang Wng baik budi pekerti dan

akhlaknya dari kqhhan mereka, kecuali Wng menyangkut

hukuman hudud."

Humam menceritakan kepada kami, Abbas bin Ashbagh

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin

Aiman menceritakan kepada kami, Abu Abdillah menceritakan

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

Bakar bin Nafi' Maula Al Umari5ryin menceritakan kepada kami,

-r*jr otg*?qtu)1 t-Mi
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dia berkata, Aku mendengar Abu Bakar bin Muhammad bin Amr
bin Hazm berkata: Amrah berkata: Aisyah berkata: Rasulullah $
bersabda,

"Maallanlah orang-orang Wng baik budi pekerti dan

akhlalmya dari kqalahan mqeka."

Ahmad menceritakan kepada kami, Muhammad bin Qasim
bin Ashbagh menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan

kepada kami, kakekku menceritakan kepada kami, Mudhar bin

Muhammad menceritakan kepada kami, Makhlad bin Malik

menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Muhammad bin Abi
Ar-Rajjal menceritakan kepada kami dari hnu Abi Dzi'ib, AMul
Aziz bin AMullah bin Abdullah bin Umar bin t{haththab

mengabarkan kepadaku bahwa dia melukai mantan budakn5n, lalu

dia minta tolong kepada Ibnu Hazm -gubemur Madinah saat ifu--

Maka lbnu Hazm berkata: Aku mendengar nenekku yaifu Amrah
menceritakan dari Aisyah rg bahwa Nabi $ bersabda,

e.t: rl r4p ?qt aslt#f
"Maalkanlah kaalahan -atau kaalahan-kenlahan- oftng:

onng yang memiliki budi pel<erti baik." Engkau adalah orang baik

dan aku telah memaafkanmu.

Abdullah bin Rabi'menceritakan kepada kami, Muhammad

bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib

menceritakan kepada kami, Amr bin Ali mengabarkan kepada

.et:;; ?qt u)it#.'l
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kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Abdul 
',

Malik bin Zaid Al Madini menceritakan kepada kami dari Abu l

Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm dari ayahnya dari Amrah 
I

dari Aisyah bahwa Nabi $ bersabda, 
l

€)'-?Qtu)it-Mf 
I

"Maalkanlah kesalahan-kesalahan orang-orang Wng I
memiliki budi pekeni tnng baik.u 

I
Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad I

bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib I
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Hatim menceritakan I
kepada kami, Suwaid -yaifu Ibnu Nashr-menceritakan kepada I
kami, Abdullah -yaifu Ibnu AI Mubarak- menceritakan kepada I
kami dari Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdullah bin Umar dari I
Muhammad bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm I
dari ayahnya dari Amrah bahwa Rasulullah,$ bersaMa, I
"Maafkanlah kesalahan oftng Jnng befiudi pekerti baik.u I

Abu Muhammad #S berkata: Hadits Abdul Malik bagus I
seandainya Muhammad bin Abu Bakar tidak dituduh bahwa dia I
tidak mendengar dari Amrah, karena hadits ini diriwayatkan dari 

N

ayahnya yaitu Abu Bakar dari Amrah. Adapun Abu Bakar bin I
Nafi', ia adalah periwayat dha'if. Dan dia bukanlah Abu Bakar bin I
Nafi' maula hnu Umar, karena orang ini tsiqah, sementara Abu t
Bakar yang pertama merupakan orang belakangan. Dan yang I
paling bagus adalah hadits AMurrahman bin Mahdi, karena ia bisa I;::::: 

I



Diriwayatkan dari jalur Muslim: Muhammad bin Al

Mutsanna menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far

menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami,

aku mendengar Qatadah menceritakan dari Anas bin Malik bahwa

Rasulullah $ bersabda, " Orang-orang Anshar adalah (onng)

kepercayaanku dan yang dekat dan sesungguhnya

orang-orang -yang akan masuk Islanr akan menjadi banWk

sementara mereka akan menjadi sdikit-oleh karena ihr, maka

terimalah yang berbuat baik di antara mereka dan ampunilah yang

berbuat buruk di antara mereka."

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada

kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Fambri

menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada

kami, Muhammad bin Yahya Abu Ali Ash-Shani' menceritakan

kepada kami, Syadzan -saudara laki-laki Abdan- menceritakan

kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Syu'bah bin Al
Hajjaj menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Zaid, dia

berkata: Aku mendengar Anas bin Malik berkata, Abu Bakar dan

Al Abbas pernah melewati majlis kaum Anshar dan mereka

didapati mereka sedang menangis. Maka dia bertanya kepada

mereka, "Mengapa kalian menangis?" Mereka menjawab, 'Kami
teringat majlis Rasulullah $ bersama kami." Maka Abu Bakar

masuk menemui Rasulullah # dun memberitahukan hal tersebut

kepada beliau. Lalu Rasulullah $ keluar dengan mengikat

kepalanya dengan ujung selimutnya, kemudian beliau naik mimbar

-dan setelah itu beliau tidak naik lagi-. Setelah memuji Allah dan

menyanjung-Nya, beliau bersaMa,
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"Aku berumsiat kepada kalian agar befiuat baik kepda

laum Anshar, karena mereka adalah orangorang kepercaganku

dan orang-onng deka*u. Merel<a telah menunaikan kewniiban

mereka, semenbn hak-hak merel<a masih tersisa unfuk mereka.

Maka teimalah orang-oftng yang berbuat baik di antam mereka

dan maa{kanlah oftng-orang tnng betbuat buruk di antam

mereka."

Diriwayatkan pula dengan sanadyarrg sama sampai kepada

Al Bukhari, Ahmad bin Ya'qub menceritakan kepada kami, hnu Al

Mughallas menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku

mendengar Ikrimah berkata: Aku mendengar hnu Abbas berkata:

Rasulullah S keluar dengan memakai selimut yang diikatkan pada

kedua bahunya dan ikat kepala berwama hitam, lalu beliau duduk

di atas mimbar. Setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya, beliau

t;& &)t:;\
"Amma ba d. Hadiin semuzrnt/a, sesungguhnya manusia

akan semakin banyak semenbra oftng-oftng Anshar akan
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semakin sedikit, hingga merel<a menjadi seperti garam pada

makanan."

Apabila ada orang yang mengatakan: Bagaimana bisa

atsar-atsar ini digabungkan dengan sabda Nabi $ "Banngsiapa di
antara kalian melihat kemungkaran, hendakryn dia merubahnSa

dengan tangannya bila mampd' dan hadits yang diriwayatkan

kepada kalian oleh Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid: hrahim

bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri menceritakan

kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Abdan -yaitu
Ibnu Utsman- menceritakan kepada kami, AMullah bin Al
Mubarak menceritakan kepada kami, Yunus -yaifu hnu Yazid-

menceritakan kepada kami dari Az-Zvhi, Urwah mengabarkan

kepada kami dari Aisyah bahwa dia berkata, "Rasulullah & fidak

membalas unfuk dirinya dalam sesuafu yang dibawa kepadanya,

kecuali bila kehormatan Allah diinjak-injak, maka beliau akan

membalasnya karena Allah &.'
Abu Muhammad *g berkata: Maka kami katakan-seraya

memohon pefunjuk kepada Allah-r Sesungguhn5n seluruhnya

adalah benar dan mungkin serta jelas. Setiap kebunrkan yang tidak

sampai kepada kemungkaran maka pelakunya wajib dimaafkan

dengan tidak dihukum /a'zir bila dia orang Anshar, sedangkan

untuk selain orang Anshar maka tidak boleh diringankan. Begitu

pula untuk setiap hadd ingan bila orang Anshar dimaafkan maka

selain orang Anshar tidak boleh dimaafkan. Misalnya omng Anshar

yang minum khamer dipukul dengan ujung kain, sementara selain

orang Anshar dipukul dengan tangan atau pelepah kurma atau

terompah. Dan apabila orang tersebut merupakan orang baik,

maka dia dimaafkan bila melakukan kesalahan, selama kesalahan

L-_
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tersebut bukan hadd atau kemungkaran. Bila ia merupakan hadd

atau kemungkaran maka dia harus dihukum hadd dan b zir.

Hanya Allah yang memberi taufiq.

2307 - Masalah, Apakah orang Quraisy hams dibunuh

(dihukum matil bila dia melakukan perbuatan dosa yang

menyebabkan harus dibunuh seperti merajam orang yang berzina

yang sudah menikah (Muhshan). qishash, Hirabah dan kasus

minum khamer bila dia telah minum tiga kali?.

Abu Muhammad g berkata: Ahmad bin Muhammad Al

Jasur menceritakan kepada kami, Abu Bakar Ahmad bin Al Fadhl

Ad-Dinawari menceritakan kepada kami, Muhammad bin Jarir

Ath-Thabari menceritakan kepada kami, Affiullah bin Sa'ad bin

Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf Az-hhn menceritakan kepada

kami, pamanku yaifu Ya'qub bin hrahim menceritakan kepadaku,

syu'bah bin Al Hajjaj menceritakan kepadaku dari Abdullah bin

Abi As-Safar dari Amir AqrSya',bi dari AMullah bin Muthi' bin Al

Aswad dari ayahnya yaihr Muthi' -saudara laki-laki Bani Adi bin

Ka'ab yang bemama Al Ash lalu Rasulullah S mengganti

namanya menjadi Muthi'-, dia berkata' Aku mendengar

Rasulullah $ bersabda di Makkah, 'Makkah tidak boleh diperangi

setelah tahun ini dan oftng Quraisy tidak boleh dibunuh setelah ini

di luar peperangan dan seara tipu da5a.o

Ahmad bin Muhammad bin Al Jasur menceritakan kepada

kami, Ahmad bin Al Fadhl bin Bah'ram menceritakan kepada kad,

Muhammad bin Jarir menceritakan kepada kami, Auullah bin

Muhammad Az'Z,thn menceritakan kepadaku, Sufun -yaitu hnu
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Uyainah- menceritakan kepada kami dari Zakariya -yaitu Ibnu Abi
Za'idah- dari Asy-Sya'bi, dia berkata: Al Harits bin Malik bin Al
Barsha' berkata: Rasulullah S bersabda, 'Makkah tidak boleh

diperangi setelah tahun ini."

Ahmad bin Muhammad bin Al Jasur menceritakan kepada

. kami, Ahmad bin Al Fadhl menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Jarir menceritakan kepada kami, Nashr bin

Abdurrahman Al Azdi menceritakan kepadaku, Muhammad bin

Ubaid menceritakan kepada kami dari Zakariya -yaitu Ibnu Abi
Za'idah- dari Amir Asy-Sya'bi dari Al Harits bin Malik bin Al
Barsha', dia berkata: Aku mendengar Rasulullah $ bersabda pada

hari penaklukan Makkah, 'Makkah tidak boleh diperangi setelah

tahun ini sampai Hai Kiamat."

Abu Muhammad *s berkata: Al Harits disini adalah AI

Harits bin Malik bin Qais bin Aud bin Jabir bin Abdi Manaf bin

Kinanah bin Sa;a'bin Amir bin L^aits bin Bakar bin Abdi Manaf bin

Kinanah *Asy-Sya'bi tidak mendengar dari Abdullah bin Muthi'-.

Abdullah bin Muthi' disini tewas terbunuh bersama Abdullah bin

Az-Zubair dalam pengepungan pertama. Dia juga tidak mendengar

dari Al Harits bin Malik bin Al Barsha'. Jadi dua hadits tersebut

munqathi' dan tidak bisa dijadikan hujjah.

Kemudian seandainya ia shahih, maka maksudnya adalah

bahwa Nabi S tidak akan memeranginya selamanya dan tidak

akan membunuh orang Quraisy setelah hari itu di luar
peperangan. Ini adalah salah safu dari tanda-tanda kenabian
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Penjelasan tentang kebenaran tah,ruil ini adalah firman

Allah &,

$fi uy-'a."€;t*:-&"*rtt#:+i"|v*;

uDan kamu memerangi mereka di Masiidil

Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat ifu. Jika

mereka memerangi kamu (di tempat ifu), maka bunuhlah mereka."

(Qs. Al Baqarah l2), 191). Allah @ mengabarkan kepada kita

bahwa kita akan berperang di dalamnya dan akan membunuh atau

dibunuh.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim: Qutaibah bin

Sa,id, Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Ishaq -yaitu hnu lbrahim-

menceritakan kepada kami -dengan redaksi riwayat Qutaibah-.

Ishaq berkata: Dia mengabarkan kepada kami. Sedangkan dua

yang lainnya berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Abdul

Aziz bin Rafi' dari Abdullah bin Al Qibthiy'yah, dia berkata: Al

Harits bin Abi Rabi'ah dan Abdullah bin Shafwan masuk

bersamaku menemui Ummu Salamah Ummul Mukminin, lalu

Ummu Salamah berkata: Rasulullah g$ bersabda, "Suatu saat

ketak akan ada orang yang berlindung di Baitullah. Lalu dikirimlah

pasukan kepada mereka. Setelah mereka berada di tanah lapang

(padang pasir) maka mereka dibenamkan " Aku pun bertanya,

"Wahai Rasulullah, bagaimana halnya dengan orang yang tidak

suka (tidak ridha)?" Nabi S menjawab, 'Dia juga akan dibenamkan

.) ," 3t(
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bersama mereka, lalu pada Hari Kiamat dia akan dibangkitkan

berdasarkan niattya.u

Abu Muhammad *S berkata: Kami menggugurkan dari

hadits ini perkataan sebagian para periwayatrya yang tidak ada di

dalamnya karena keliru. Dia menyatakan bahwa peristiwa tersebut

terjadi pada masa pemerintahan Ibnu Az-Zubair, padahal ini salah,

karena Ummu Salamah -Ummul Mukminin- wafat pada masa

pemerintahan Muawiyah. Yang dimaksud dalam hadits ini adalah

menyebutkan sabda Rasulullah 6$ dan bukan perkataan orang lain.

Jadi hadits ini tidak bisa dijadikan hujjah oleh mereka (karena tidak

relevan).

Diriwayatkan dari jalur Muslim: Amr bin Muhammad An-

Naqid menceritakan kepada kami, Sufuan bin Uyainah

menceritakan kepada kami dari Uma5ryah bin Shafwan bahwa dia

mendengar kakeknya yaitu Abdullah bin Shafwan berkata:

Hafshah mengabarkan kepadaku bahwa dia mendengar Nabi $
bersabda,

tritt tiy & t:*W;.#t tr; '"rX'Sl
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uRumah ini (Masjidil Haram) pasti akan dipemngi olelt

pasukan Wng memeranginSn. Hingga ketika mereka tiba di
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padang Sahara dari bumi ini, maka ditenggelamkanlah humi) di

tengah-tengah mereka. Yang pertama tenggelam akan memanggil'

manggil yang terakhir dari mereka, hingga semuanya

ditenggelamkan. Dan tidak ada seorang pun yang hidup dai

mereka, kecua/i yang tersisa akan menceritakan tentang kabar

mereka ifu."

Diriwayatkan dari jalur Muslim: Muhammad bin Hatim bin

Maimun menceritakan kepadaku, Al Walid bin Shalih mencerita-

kan kepada kami, ubaidillah bin Amr menceritakan kepada kami,

Yazidbin Abi Unaisah menceritakan kepada kami dari Abdul Malik

Al Amiri dari Yusuf bin Mahik, Abdullah bin Shafwan mengabar-

kan kepadaku dari Ummul Mukminin bahwa Rasulullah,gS

bersabda,

z$
t l/ -/ //

)y A-rJA

t;s
'ff.

uSuafu saat nanti akan ada kaum yang berlindung di

Baitullah. Mereka tidak memiliki kekuatan, iumlah pasukan dan

persiapan. Kemudian akan dikirim kepada mereka pasukan. I-alu

ketika mereka berada di tanah lapang mereka dibenamkan-"

Yusuf berkata: Penduduk Syarn saat itu pergi ke Makkah'

Abdullah bin Shafwan berkata: Demi Allah, mereka

bukanlah pasukan itu.
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Diriwayatkan dari jalur Muslim: Abu Bakar bin Abi Syaibah

menceritakan kepada kami, Yunus bin Muhammad menceritakan

kepada kami, Al Qasim bin Al Fadhl Al Haddani menceritakan

kepada kami dari Muhammad bin Ziyad dari Abdullah bin Az-
Zubatr, dia berkata: Aisyah berkata: Rasulullah S mengigau dalam

tidumya. Maka aku pun bertanya, "Wahai Rasulullah, engkau
melakukan sesuahr yang tidak biasa engkau lakukan" Nabi S
bersabda, "Sungguh mengherankan, ada sekelompok orang dari
umatku 5nng pergt ke Baitullah untuk mendatangi seorang lakLlaki

Quraisy yang berlindung di Baitullah. Akan tetapi ketika mereka

berada di tanah hpang mereka dibenamkan " Kami bertanya,

"Wahai Rasulullah, sesungguhnya jalan tersebut biasa dilewati
orang-orang." Nabi $ bersabda, 'Memang benar, di antara

mereka ada yang datang dengan sengaja, ada yang dipaksa dan

ada lbnu Sabil, lalu mereka dibinasakan semuanya dan

dikembalikan ke tempat yang berbeda-beda, sampai Allah
membangkitkan mereka sesuai niat mereka masing-masing."

Abu Muhammad #s berkata: Hadits ini sangat Shahih

karena diriwayatkan dari tiga Ummul Mukminin,{9. Dan

diriwayatkan pula dari lbnu Az-Zubair -seorang sahabat- bahwa
Nabi $ memperingatkan bahwa Makkah akan diperangi (diserang)

sepeninggal beliau.

Adapun tentang pembunuhan orang Quraisy di luar

peperangan dan tanpa tipu daya, dalilnya adalah hadits yang

diriunyatkan kepada kami dari jalur Muslim: Muhammad bin Al
Mutsanna menceritakan kepada kami, hnu Abi Adi menceritakan

kepada kami dari Utsman bin Ghiyats dari Abu Utsman An-Nahdi
dari Abu Musa AI Asy'ari, dia berkata: Ketika Rasulullah $ sedang
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berada di salah safu perkebunan kota Madinah, seorang laki{aki

minta dibukakan pintu untuknya. (dst).

Di dalamnya disebutkan: Kemudian seorang laki-laki

minta dibukakan pintu, lalu Nabi S bersabda, 'Bukalah

berilah kabar gembira kepadanya dengan Surga atas ujian yang

akan menimpanya. " Abu Musa berkata, "Ternyata dia adalah

utsman bin Affan. Maka aku pun membukakan pintu dan

memberinya kabar gembira (bahwa dia akan masuk) surga, lalu

aku mengatakan sebagaimana yang disabdakan Nabi S." lalu

Nabi ,# bersabda, oYa Allah, dia akan dibunuh di luar peperangan.

Hanya Allah yang dimintai pertolongan."

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Umar bin

Abdul Malik Al Khaulani menceritakan kepada kami, Muhammad

bin Bakar menceritakan kepada kami, Abu Daud As-Sijistani

menceritakan kepada kami, Musaddad menceritakan kepada kami,

Yazid bin Zurai' dan Yahya bin sa'id Al Qaththan menceritakan

kepada kami -dengan redaksi riwayat Yahya-, keduanya berkata:

Sa'id bin Abi Arubah menceritakan kepada kami dari Qatadah dari

Anas bin Malik bahwa dia menceritakan kepada mereka: Bahwa

Nabi s pemah naik ke bukit Uhud dengan diikuti oleh Abu Bakar,

Umar dan Utsman. [-alu bukit Uhud gemetar- Maka Nabi S
memukulnya dengan kakinya seraya bersabda, "Tenanglah waha

Uhud, sesunggwhnya di atasmu ada seorang Nabi, seorang yang

Shiddiq dan dua orang yang akan mati syahid."

Muhammad #S berkata: Rasulullah S
memperingatkan bahwa Ka'bah akan dihancurkan oleh Dzu fu-

Suwaiqatain dari Habasyah, dan ini tidak akan terjadi kecuali

lain

dan
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setelah Makkah diserang -tanpa diragukan lagi-. Rasulullah S
telah menegaskan bahwa Makkah akan diserang sepeninggal

beliau. Beliau juga menjelaskan bahwa Utsman akan mengalami

ujian -sebagaimana yang telah terjadi padanya-. Pemyataan ini

menunjukkan bahwa Utsman akan dibunuh meskipun dia orang

Quraisy.

Diriwayatkan dengan shahih secara meyakinkan bahwa

hadits Asy-Sya'bi dari hnu Muthi' dan Al Harits bin Barsha',
seandainya ia shahih maka maksudnya adalah bahwa Nabi @
tidak akan menyerangnya setelah hari itu (penaklukan Makkah)

selamanya sampai Hari Kiamat, dan bahwasanya beliau tidak akan

membunuh orang Quraisy di luar peperangan setelah hari ifu
sampai Hari Kiamat. Demikianlah maksudnya seandainya ia
shahih. Dan disebutkan dengan shahih bahwa orang Quraisy itu

sama dengan orang non Quraisy bahwa dia harus dibunuh bila dia

membunuh orang lain di luar peperangan, sebagaimana halnya

bila yang membunuh adalah orang non Quraisy. Dan bahwasanya

hukuman hadd harus diterapkan padanya sebagaimana ia

diterapkan pada selain orang Quraisy. Hal ini mempakan perkara

yang telah disepakati bersama (oleh para ulama). Hanya Allah
yang memberi taufiq.

2308- Masalaht Apabila seseorang mencaci maki
Rasulullah $ atau Allah S atau salah seorang Nabi -selain Nabi

Muhammad $- atau salah seorang malaikat atau orang shalih,

apakah dia menjadi murtad karenanya -bila dia muslim- ataukah
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tidak? Dan apakah hal tersebut merusak perianjiannya -biia dia

seorang kafir dzimmi ataukah tidak?.

Abu Muhammad #*. berkata: Para ulama berselisih

pendapat tentang orang yang mengaku Islam yang mencaci maki

Nabi gt& atau salah seorang nabi.

Segolongan ulama berkata, "Hal tersebut bukan kekafiran

(tidak menyebabkan dia murtad)."

Segolongan ulama lain berkata, "Hal tersebut merupakan

kekafiran."

Adapun para ulama lain, mereka memilih tidak

berkomentar dalam hal ini dan inilah pendapat teman-teman kami.

Adapun tentang pendapat yang mengatakan bahwa ia

bukan kekafiran, dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan kepada

kami, akan tetapi sanadnya hilang dalam catatan kami. Hanya saja

Ali bin Abi Thalib berkata, "Tidaklah dibawa kepadaku orang yang

menuduh Nabi Daud &g berbuat zina kecuali akan kudera dia dua

kali."

Adapun tentang pendapat yang mengatakan bahwa hal

tersebut merupakan kekafiran (menyebabkan pelakunya murtad)

dan pelakunya halal darahnya, dalilnya adalah atsar yang

diriwayatkan oleh Abdullah bin Rabi" dia berkata: Muhammad bin

Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Ala' mengabarkan

kepada kami, Abu Bakar menceritakan kepada kami, Abu

Muawiyah menceritakan kepada kami dari Al A'masy dari Amr bin

Murrah dari Salim bin Abi Al Ja'ad dari Abu Barzah, dia berkata:
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Abu Bakar rS, marah kepada seseorang, lalu aku bertanya

kepadanya, "Siapakah dia wahai khalifah Rasulullah?" Dia

menjawab, uUntuk apa?" Aku menjawab, uAku akan membunuh-

nya jika engkau menyrruhku melakukannya." Dia bertanya,

"Apakah engkau akan melakukannya?" Aku menjawab "Ya." Maka

dia berkata, "Sungguh sebagian besar perkataanku yang aku

katakan telah menghilangkan kemarahannya." Kemudian dia

berkata, "Hal ifu tidak boleh bagi seorangpun setelah

Rasulullah S."

Humam menceritakan kepada kami, Abbas bin Ashbagh

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin

Aiman menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ismail At-

Tirmidzi menceritakan kepada kami, Al Humaidi menceritakan

kepada kami, Ya'la bin Ubaid menceritakan kepada kami, Al

A'masy menceritakan kepada kami dari Amr bin Murrah dari Abu

Al Bakhtari dari Abu Barzah, dia berkata: Aku pemah melewati

Abu Bakar yang sedang marah terhadap seorang lakilaki, lalu

kutanyakan kepadanya, "Wahai Khalifah Rasulullah S, siapakah

orang yang telah membuatmu marah?" Abu Bakar bertanya,

"Mengapa engkau menanyakan tentang dia?'Aku menjawab, uAku

akan memenggal lehemya." Dia berkata, "Demi Allah, ucapanku

akan menghilangkan kemarahannya." [^alu dia berkata,

"Sesungguhnya hal itu tidak boleh dilakukan untuk seorang pun

setelah Rasulullah 6$."

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad

bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna

menceritakan kepada kami dari Abu Daud Ath-Thayalisi, Syu'bah
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menceritakan kepada kami dari Amr bin Murrah, dia berkata: Aku

mendengar Abu Nashr -yaihr Humaid bin Hilal- menceritakan dari

Abu Barzah, dia berkata: Aku menemui Abu Bakar yang saat itu

sedang marah terhadap seorang laki-laki dan menolaknya. Lalu

aku berkata, "Bolehkah kutebas lehemya?" Abu Bakar berkata,

"Sesungguhnya ia tidak layak untuk seorang pun setelah

Rasulullah 6}$."

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad

bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib

menceritakan kepada kami, Abu Daud mengabarkan kepada kami,

Affan menceritakan kepada kami, Yazid bin Zurai' menceritakan

kepada kami, Yunus bin ubaid menceritakan kepada kami dari

Humaid bin Hilal dari Abdullah bin Muthanif bin Asy-syikhkhir

dari Abu Barzah Al Aslami, dia berkata: Ketika kami sedang

bersama Abu Bakar, dia marah besar terhadap seorang laki{aki

dari kalangan kaum muslimin. Ketika aku melihat hal tersebut, aku

pun berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, bolehkah kupenggal

kepalanya?" Setelah ih-r aku membicarakan hal lain. Setelah kami

berpisah, Abu Bakar mengutus seseorang kepadaku, lalu dia

berkata, "Wahai Abu Barzah, apa yang telah engkau katakan?

Apakah engkau telah lupa." Aku berkata, "lngatkanlah aku" Abu

Bakar berkata, "Tidakkah engkau ingat apa yang telah engkau

katakan?" Aku menjawab, "Tidak, demi Allah." Dia berkata,

"Ketika engkau melihatku sedang marah terhadap seseorang,

engkau berkata, 'aku akan memenggal kepalanya'. Apakah

engkau masih ingat? Apakah engkau benar-benar akan

melakukannya?" Aku menjawab, "Ya, demi Allah, kalau engkau

menyuruhku aku akan melakukannya" Abu Bakar berkata, "Demi
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Allah, kalau engkau menSruruhku maka aku akan melakukannya."
Abu Bakar berkata, "Demi Allah, ia tidak layak unfuk seorang pun
setelah Rasulullah,$."

Abu Muhammad *u, berkata: Apabila dikatakan ,,Atsar ini
diriwayatkan oleh Amr bin Murrah, terkadang dari Salim bin Abi
Al Ja'ad dan terkadang dari Abu Al Bakhtari, dan keduanya sama-
sama meriwayatkan dari Abu Barzah."

Maka kami katakan: Lalu kenapa? Semuanya periwayat
tstqah, dia mendengamya dari masing-masing periwayat, lalu
menceritakannya demikian. Amr bin Murrah termasuk periwayat
tsiqah dan tidak ada yang mencelanya kecuali orang bodoh.

Apabila dikatakan, "sesungguhnya arti perkataan Abu
Bakar adalah 'Seseorang tidak boleh ditaati dalam hal
penumpahan darah setelah Rasulullah $,,,, maka kami katakan:

Memang demikian, dan ada juga maksud lainnya, sebagaimana
hadits yang diriwayatkan kepada kami dengan sangat jelas.

Muhammad bin Sa'id bin Nubat menceritakan kepada kami,
Ahmad bin Aunillah menceritakan kepada kami, easim bin
Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam
Al Khusyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basysyar
menceritakan kepada kami, Mu'adz bin Jabal AI Anbari
mengabarkan kepada kami, syu'bah menceritakan kepada kami
dari Tsaubah Al Anbari, dia berkata: Aku mendengar Abu As-
sawwar Al Qadhi Abdullah bin eudamah menceritakan dari Abu
Barzah, dia berkata: Abu Bakar marah kepada seorang lakilaki,
lalu aku berkata, "Bolehkah aku membunuhnya?', Abu Bakar

L
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menjawab, ,'Hal itu tidak boleh dilakukan kecuali terhadap orang

yang mencaci maki Rasulullah S."

Dalam hadits ini Abu Bakar menjelaskan bahwa orang yang

mencelanya tidak boleh dibunuh, akan tetapi bila yang dicela

Rasulullah S maka pelakunya harus dibunuh'

Telah kita ketahui bersama bahwa darah kaum muslimin

haram kecuali yang dibolehkan oleh Allah &. Dan dalam kasus ini

Allah $ sama sekali tidak membolehkannya kecuali dalam kasus

kafir setelah beriman (murtad), zina setelah menikah atau hukuman

mati (qishash) karena membunuh orang beriman atau kasus

hirabah dan pembegalan atau melawan orang-orang zhalim atau

mempertahankan hak atau orang yang minum khamer sampai tiga

kali, lalu meminumnya untuk keempat kalinya'

Telah kita ketahui bersama bahwa orang yang mencaci

maki Nabi d& bukan orang yang berzina, tidak minum khamer,

tidak menzhalimi orang Islam secara sengaja dan udak membegal.

Akan tetapi menurut Abu Bakar orang tersebut telah kafir.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, hnu

Mufanaj menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh

menceritakan kepada kami, hnu Wadhdhah menceritakan kepada

kami, Sahnun menceritakan kepada kami, hnu Wahb mencerita-

kan kepada kami dari Khalid, dari Humaid, dari Umar bin

Abdullah dari Abdul Hamid bin Abdunahman bin Zaid bin Al

Khaththab: Bahwa dia pemah menjadi gubemur Kufah pada masa

pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, lalu dia menulis surat kepada

Umar bin Abdul Aziz, "Di Kufah aku menemukan orang yang

mencelamu dan ada saksi yang melihahya, lalu aku ingin
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membunuhnya atau memotong kedua tangannya atau memotong
lidahnya atau menderanya, tapi kemudian aku ingin berkonsultasi

dulu denganmu." Maka umar bin Abdul Aziz membalas suratnya
(dengan mengatakan), "Keselamatan semoga senantiasa terlimpah-
kan atasmu. Amma Ba'du, demi Dzat yang jiwaku berada di
Tangan-Nya, kalau engkau membunuhnya maka aku akan
membunuhmu karenanya, kalau engkau memotong tangannya

maka aku akan memotong tanganmu, kalau engkau menderanya

maka aku akan menderamu. Bila suratku telah sampai, bawalah
orang tersebut ke tempat sampah, lalu celalah dia sebagaimana dia
mencelaku atau maafkanlah!, karena hal tersebut lebih aku sukai,

karena tidak boleh membunuh orang yang telah mencaci maki
seorang manusia, kecuali orang yang mencaci maki Rasulullah g$."

Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq

bin Rahawaih dan seluruh ahli hadits dan para pengikut mereka
berpendapat bahwa orang yang mencaci maki Rasulullah #& telah

murtad.

Abu Muhammad & berkata: Karena mereka berselisih

pendapat dalam hal ini, maka kita wajib meneliti dalirdaril yang
digunakan oleh mereka agar kita mengetahui yang benar, lalu kita
ikuti -dengan pertolongan Allah S-.

Temyata kami dapati bahwa pendapat yang mengatakan
bahwa orang yang mencaci maki Nabi S tidak kafir berargumen

dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim:
Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami, Jarir bin Abdul
Hamid menceritakan kepada kami, dari Manshur bin Ar Mu'tamir
dari Abu Wa'il dari Abdullah bin Mas,ud: pada waktu perang

\-
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Khaibar Rasulullah $ memberi bagian lebih (dari rampasan

perang) kepada beberapa orang, lalu ada seorang laki-laki yang

berkata, "Demi Allah, ini adalah pembagian yang tidak diniatkan

karena Allah trs." Maka aku mendatangi Rasulullah # dan

memberitahukan ucapan orang tersebut kepada beliau. Maka

spontan wajah beliau berubah hingga seperti cairan pewama (kulit)

berwama merah. Lalu beliau bersabda, 'Siapa yang akan berbuat

adil bila Allah dan Rasul-Nya tidak berbuat adil? semoga Allah

merahmati Musa AS, dia telah disakiti lebih banyak dai ini tapi dia

tetap sabar. "

Mereka juga berargumen dengan hadits yang diriwayatkan

kepada kami dari jalur Al Bukhari: Amr bin Hafsh bin Ghiyats

menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami

dari Al A'masy, Sufuan menceritakan kepada kami, dia berkata:

Abdullah bin Mas'ud berkata: Seakan-akan aku melihat Nabi $
menceritakan tentang salah seorang nabi yang dipukuli kaumnya

hingga wajahnya berdarah, lalu dia mengusap darah dari wajahnya

seraya berkata, oWahai Tuhanku, kaumku karena

mereka tidak mengetahui. "

Abu Muhammad & berkata: Hadits ini tidak bisa dijadikan

hujjah oleh mereka karena beberapa alasan.

Adapun tentang orang yang mengatakan bahwa pembagian

Rasulullah # Udak adil dan tidak diniatkan karena Allah S, maka

kami katakan' Peristiwa tersebut terjadi pada waktu perang

Khaibar sebelum Allah @ menyuruh membunuh orang-orang

murtad. Dan dalam hadits ini tidak dijelaskan bahwa orang yang
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mengatakan perkataan tersebut tidak kafir. Apabila demikian

halnya maka hadits ini tidak bisa dijadikan acuan oleh mereka.

Adapun hadits tentang seorang Nabi yang dipukuli

kaumnya hingga wajahnya berdarah, maka maksud doa Nabi

tersebut agar mereka diampuni adalah agar mereka beriman
sehingga Allah @ mengampuni dosa-dosa mereka. Dan nabi

tersebut telah menjelaskan bahwa kaumnya kafir "Karena mereka

tidak mengetahui." Jadi jelas bahwa mereka tidak mengetahui

kenabiannya.

Jadi dengan shahih bahwa dua hadits di atas tidak bisa

dijadikan hujjah oleh mereka.

Adapun tentang mencaci maki Allah &[, maka Udak

seorang muslim pun di muka bumi yang berselisih pendapat

bahwa orang tersebut telah kafir. Kecuali Jahmiyryah dan

Asy'ariyyah yang menyatakan bahwa mencaci maki Allah & dan

menampakkan kekafiran tidak kafir. Sebagian mereka berkata,

"Akan tetapi ia merupakan dalil bahwa orang tersebut meyakini

kekafiran, bukan karena dia kafir karena mencaci maki Allah S."
Pokok madzhab mereka saja sudah bobrok dan keluar dari ijma'

kaum muslimin. Mereka berkata, "lman itu hanya membenarkan

dengan hati saja, meskipun orangnya menampakkan kekafiran dan

menyembah berhala tanpa taqi5tyah dan hikayah, serta dilalilkan
dengan sadar."

Abu Muhammad *qS berkata: Perkataan tersebut merupakan

kekafiran nyata, karena bertentangan dengan Uma' kaum

muslimin, hukum Allah dan Rasul-Nya serta kesepakatan seluruh

sahabat. Karena tidak ada yang berselisih pendapat -baik orang
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kafir maupun orang beriman- bahwa Al Qur'an adalah yang

dibawa Nabi Muhammad t& yulg beliau nyatakan sebagai wahyu

dari Allah s, meskipun segolongan kaum Rafidhah berpendapat

bahwa Al Qur'an dikurangi dan dirubah. Tapi mereka tidak

berselisih pendapat bahwa secara umum memang demikian

sebagaimana yang telah kami jelaskan. Mereka tidak berselisih

pendapat bahwa orang yang mengucapkan kata-kata tertentu telah

kafir, seperti firman Allah &

Ut L-I\'; if 'r'l,Y]6 Oi\ :14 "A

'6;
"sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata:

'sesungguhnya AUah itu ialah At Masih putera Maryaml " (Qs' Al

Maa'idah [5], 17). Dan firman-NYa,

"e$tfa \;iU) FI'^:Y \]6 "Aj

"sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan

kekafiran, dan telah menjadi kafir sesudah Islam." (Qs. AtTaubah

l9l 74l

Jadi telah sah bahwa kekafiran itu bisa dengan ucapan.

Allah & telah memvonis Iblis sebagai orang kafir, padahal Iblis

tahu bahwa Atlah @ menciptakannya dari api sementara Adam

AS diciptakan dari tanah" Allah S menyuruhnya bersujud kepada

Adam dan Allah lebih memuliakan Adam daripada dia, kemudian

dia minta diberi umur panjang sampai Hari Kiamat'
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Kemudian dikatakan kepada mereka, "Bila mencaci maki

Allah & tidak kafir menurut kalian, bagaimana kalian bisa

mengatakan bahwa ia menunjukkan kekafiran?"

Bila mereka berkata, "Karena orang yang mengucapkannya

divonis kafir."

Maka dikatakan kepada mereka, "Ya, dia divonis

berdasarkan ucapannya, bukan berdasarkan sesuahl yang

tersimpan dalam kalbunya yang tidak ada yang mengetahuinya

selain Allah &. Orang tersebut divonis kafir berdasarkan

ucapannya saja. Ucapannya ifulah yang menyebabkan kekafiran.

Barangsiapa menyatakan bahwa yang dimaksud adalah sesuahr

dalam kalbunya, padahal Allah @ telah menyatakan tentang suah-r

kaum 'Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak

terkandung dalam hatinya'. (Qs. Aali Imraan [3]: 167). Karena

ucapan tersebut{ah mereka kafir, seperti orang-orang Yahudi yang

mengakui kebenaran Nubuwwah Nabi Muhammad S
sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka, tapi mereka

tetap kafir kepada Allah & karena mengucapkan kata-kata kafir

dengan terang-terangan.

Abu Muhammad *g*, berkata: Karena mereka berselisih

pendapat dalam masalah ini maka kita wajib meneliti dalil-dalil

yang digunakan oleh orang-orang yang mengatakan bahwa orang
yang mencaci maki Rasulullah,$ atau salah seorang Nabi atau

salah seorang malaikat telah kafir -karena ucapannya tersebut-,

baik dia meyakininya dengan kalbunya atau meyakini keimanan

dengan kalbunya.

L-
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Temyata kami dapati bahwa dalil yang mereka gunakan

adalah firman Allah Is,

{ G} 5;i;; .K-r;;;4>)6$65
K;,.y';. i6'iiii*

"Katakanlah: 'Apakah dengan Allah, ayat-ayatNya dan

Rasul-Njn kamu selalu berolok-olok?'. Tidak usah kamu minta

maaf, karena kamu kafir sesudah beiman." (Qs. At-Taubah [9]:

65-66)

Dan firman Allah @,

uHai orang-orang yang beiman, janganlah kamu

meninggikan suaramu melebihi suara Nabi (SAW.. (Qs. Al
Hujuraat 149):2)

Dan firman Allah &,

#Ci- lnz

6- 6;.;t{ a;,t6

;{;{.

uMaka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatrya) tidak

beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkan
yang mereka perselisihkan " (Qs. An-Nisaa' [4], 65)

,;)(,>- ;.2 C;,'&55 f6j \ rfrt|"'"-pi qV_
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Allah S menyatakan bahwa seseorang tidak dianggap

beriman sampai dia menjadikan Rasulullah $ sebagai hakim

dalam perkara yang diperselisihkan oleh manusia dan dia tidak
merasa keberatan terhadap pufusan yang diberikan beliau dan
menerima dengan sepenuhnya.

Mereka mengatakan: Berdasarkan uraian-uraian di atas

maka setiap orang berakal tahu bahwa siapa saja yang mencaci
maki Ailah tS atau Nabi 6$ atau seorang malaikat atau salah

seorang nabi atau salah sahr ajaran syariat Islam atau meremehkan
salah satu dari semua ifu, maka dia tidak menjadikan Nabi S
sebagai hakim. Karena yang seharusnya dilakukan seorang muslim
adalah mengagungkan Allah S, menghormati para malaikat dan
para nabi serta mengagungkan syariat Allah &. Maka jelas bahwa

orang tersebut tidak beriman dan telah kafir; karena bila seseorang

tidak beriman maka dia telah kafir.

Mereka berkata, "Allah S menyatakan bahwa amalan

orang yang meninggikan suaranya di atas suara Nabi 6l$ akan

dihapus, dan penghapusan amal ifu tidak dilakukan kecuali

terhadap orang kafir."

Termasuk meninggikan suara di atas suara Nabi S adalah

meremehkan beliau, mencelanya dan menentangnya baik ketika
beliau masih hidup maupun setelah wafat.

Mereka berkata, "Allah S menyatakan bahwa orang yang

mengolok-olok Allah S, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya telah kafir
setelah beriman. Maka hilanglah kesamaran dalam hal ini dan telah

sah secara meyakinkan bahwa orang yang mengolok-olok salah

AlMuhalla - [EFl



sahr ayat Allah E dan menghina Rasulullah S telah kafir alias

murtad."

Telah kita ketahui bersama bahwa para malaikat adalah

utusan-utusan Allah &. Allah S berfirman,

tr-$aa\tF
u Yang menjadikan malaikat sebagai ufusan-utusan (unfuk

mengurus berbagai macam urusan)." (Qs. Faathir [35]: 1). Kita juga

telah mengetahui bahwa setiap orang yang mencela dan mencaci

maki pasti dia meremehkan dan mengolok-olok orang yang dihina

dan dicela. Jadi meremehkan dan mengolok-olok merupakan

sesuafu yang satu.

Abu Muhammad e) berkata: Kita juga menemukan bahwa

Allah @ memvonis Iblis sebagai makhluk yang kafir karena dia

meremehkan Nabi Adam AS, karena lblis berkata, " Aku lebih baik

$inya)' (Qs. Al A'raaf l7), 12), sehingga sejak saat itu
Allah S menyuruhnya keluar dari Surga dan memvonisnya kafir

dengan firman-Nya"Dan dia termasuk orang-orang kafir.u (Qs. Al

Baqarah 121 34)

Humam menceritakan kepada kami, Abbas bin Ashbagh

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin

Aiman menceritakan kepada kami, Abu Muhammad Habib Al

Bukhari -teman Abu Tsaur yang tsiqah dan terkenal- menceritakan

kepada kami, Muhammad bin Sahl menceritakan kepada kami,

aku mendengar Ali bin Al Madini berkata: Aku masuk menemui

Amiml Mukminin, lalu dia bertanya kepadaku, "Apakah engkau
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mengetahui hadits musnad tentang orang yang mencaci maki
Nabi $ lalu dibunuh?" Aku menjawab, "Ya." Lalu kuceritakan

kepadanya hadits Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Simak bin Al
Fadhldari Urwah bin Muhammad, dari seorang laki-laki Bulqin, dia
berkata: Seorang laki{aki mencaci maki Nabi S, lalu Nabi

bersabda, "Siapa yang mau membelaku atas musuhku ini?, Maka
Khalid bin Al Walid berkata, "Aku. Lalu Nabi S mengirim orang

tersebut (yang mencela beliau) kepada Khalid laru Khalid
membunuhnya.

Amirul Mukminin berkata kepadanya, "Hadits ini tidak
musnad, apakah ia dari seorang laki{aki?" Aku menjawab, ,'Wahai

Amirul Mukminin, dengan ihrlah laki-laki tersebut dikenal dan ia
adalah namanya. Dia telah mendatangi Nabi S dan membai'atnya

dan dia terkenal." Lalu Amirul Mukminin menyuruh seseorang

agar memberiku 1000 dinar.

Abu Muhammad #s berkata: Hadits ini shahihlagi musnad.

Ali bin Al Madini meriwayatkannya dari Abdurrazzaq sebagaimana
yang disebutkannya. laki-laki yang dimaksud adalah golongan

sahabat yang namanya terkenal dengan sebutan "Rajulun (seorang

lakilaki)" dari Bulqin.

Berdasarkan hal ini maka jelaslah bahwa orcmg yang
mencaci maki Nabi db telah kafir dan menjadi musuh Allah gtrb,

karena Nabi S tidak akan memusuhi orang Islam.

Allah S berfirman,

,4iqJ-#Lrwi;.|Jv

L .,"#+r:rarr.:
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u Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan peremp]
sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian 

I
yang lain;' (Qs. At-Taubah [9], 71) 

|
Jadi benar -berdasarkan uraian yang telah disebutkan- 

|
bahwa setiap orang yang mencaci maki Allah & atau mengolok- 

|

olok-Nya atau mencaci maki salah sahr dari ayat-ayat-Nya atau 
I

mengolok-oloknya atau mencaci maki seluruh syariat Islam, maka 
I

dia telah kafir dan murtad, karena Al Qur'an merupakan ayat-ayat 
I

Allah &. Dan bagi orang tersebut berlaku hukum murtad padanya. 
I

Pendapat inilah yang kami katakan. Hanya Allah yang memberi 
Itaufiq. 
I

Abu Muhammad #B berkata: Hal ini dilelaskan dalam hadits 
]

yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim: Zuhair bin Harb 
i

menceritakan kepadaku, Affan bin Muslim menceritakan kepada 
I

kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, Tsabit Al 
l

Bunani menceritakan kepada kami dari Anas: Bahwa seorang laki-

laki dituduh berzina dengan Ummul Walad Rasulullah d*, lalu

lehernya!" Maka Ali mendatanginya dan saat itu lakilaki tersebut 
i

sedang berada di dalam sumur berisi air untuk mendinginkan 
l

badannya. lalu Ali berkata kepadanya, "Keluarlah!" lalu Ali meraih 
I

tangannya dan mengeluarkannya. Temyata laki-laki tersebut tidak 
I

memiliki penis (penisnya buntung). Maka Ali pun tidak iadi 
I

membunuhnya. Lalu dia menemui Nabi # d* berkata, "Wahai 
I

Rasulullah, penisnya bunfung alias tidak punya penis'" 
I

Abu Muhammad dS berkata: Hadits ini shahih- Ia 
I

merupakan dalil bahwa orang yang menyakiti Nabi S wajib 
I

I

I
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dibunuh. Akan tetapi bila yang disakiti salah seorang dari kaum

muslimin maka pelakunya tidak wajib dibunuh.

Apabila ada orang yang berkata, "Bagaimana bisa

Rasulullah $ langsung menlumh membunuh orang tersebut tanpa

mengeceknya terlebih dahulu tanpa berdasarkan wahyu atau

informasi yang benar atau keterangan saksi atau pengakuan? Dan

bagaimana bisa Rasulullah S menyuruh membunuhnya hanya

berdasarkan dugaan (yang tidak kuat) yang temyata terbukti bahwa

tuduhan tersebut tidak benar?"

Abu Muhammad dg; berkata: Ini adalah pertanyaan-

pertanyaan yang tidak akan dialukan kecuali oleh orang kafir atau

orang bodoh yang ingin mencari celah unh-rk membantah

argumentasi-argumentasi yang telah disebutkan tadi.

Abu Muhammad #S berkata: Jawabannya telah jelas dan

tidak samar lagi. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

ndak mungkin Allah @ menyuruh Rasulullah @ membunuh

seseorang berdasarkan dugaan tanpa pengakuan atau saksi, atau

keterangan nyata, atau tangkap tangan atau berdasarkan wahyu,

atau men5ruruh membunuhnya tanpa membunuh yang safunya.

Rasulullah $ telah mengetahui dengan pasti bahwa orang tersebut

bebas dari tuduhan tersebut dan bahwasanya fuduhan terhadapnya

dusta. Maka beliau ingin menunjukkan kepada masyarakat dengan

menynrruh membunuhnya bila orang tersebut benar-benar

melakukannya, karena memang demikianlah hukum yang benar

untuk orang yang menyakiti Rasulullah $. Beliau juga telah tahu

bahwa hukuman itu tidak akan dilakukan Allah @ menunjukkan

bahwa orang yang dituduh tersebut bebas (tidak terbukti
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melakukannya). Demikianlah yang sebenamya, sebagaimana

ketika beliau mengabarkan tentang saudaranya Nabi Sulaiman AS.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Bukhari: Abu Al

Yaman -yaitu Al Hakam bin Nafi'- menceritakan kepada kami,

Syu'aib -yaitu hnu Abi Hamzah- menceritakan kepada kami, Abu

Az-Zlnad menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdunahman Al

A'raj menceritakan kepadanya bahwa dia mendengar Abu

Hurairah berkata bahwa dia mendengar Rasulullah 6l$ bersabda,

"Perumpamaan aku dengan manusia -lalu beliau mengatakan

sesuafu-. "Di dalamnya disebutkan bahwa Rasulullah S bersabda,

'Pernah ada dua wanita yang membawa anaknya masing-masing,

lalu serigala datang dan membawa anak salah seorang dari

keduanya. Lalu salah safun5n berkata, 'Sesungguhn5m ia

membawa pergt anakmu', sementara wanita yang safunya kgi
berkata, 'Ia membavr,a anakmu'. Ialu melaporkan kasus

tersebut kepada Nabi Daud W, kemudian Nabi Daud memutuskan

bahwa anak tersebut untuk yang lebih tua dari keduanya.

Kemudian melaporkannya kepada Nabi Sulaiman AS.

Maka Nabi Sulaiman berkata, 'Beilah aku pisau agar aku

membelah anak ini untuk (dibagi di anbra) '. Maka

wanita yang lebih muda berkata, Jangan lakukan ifu, semoga

Allah merahmatimu. Dia adalah anakn5n'. Maka Nabi Sulaiman

memufuskan bahwa anak tersebut unfuk wanita yang lebih muda."

Abu Hurairah berkata, "Demi Allah, aku tidak pemah

mendengar kalimat 'Sikkin' (pisau) kecuali pada saat itu.

Sebelumnya kami hanya menyebutnya MudSnh'."
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Abu Muhammad #$. berkata: Kita telah mengetahui dengan

yakin bahwa Nabi Sulaiman AS tidak bermaksud membelah bayi

tersebut menjadi dua untuk keduanya, tapi dia hanya ingin menguji

keduanya, berdasarkan wahyr yang telah diterimanya. Adapun

kepuhrsan Nabi Daud AS bahwa bayi tersebut untuk wanita yang

lebih hra adalah berdasarkan zahimya karena bayi tersebut ada di

tangannya. Begitu pula yang dilakukan Rasulullah $, beliau tidak

hendak melaksanakan hukuman mati tersebut terhadap laki{aki

yang penisnya buntung, tapi beliau hendak menguji Ali 4, dalam

melaksanakan perintahnya. Disamping itu beliau juga ingin

menunjukkan bahwa laki-laki tersebut bebas dari tuduhan tersebut.

Begifu pula, Allah & tiaat menginginkan pelaksanaan

penyembelihan Ismail bin Ibrahim -&- ketika menyuruh Nabi

Ibrahim menyembelihnya, tapi Dia hendak menampakkan

pelaksanaan perintah-Nya. Demikianlah yang bisa disimpulkan dari

kisah-kisah tersebut. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

Dengan demikian maka telah sah bahwa setiap orang yang

menyakiti Rasulullah S, maka dia telah kafir murtad dan wajib

dibunuh. Hanya Allah yang memberi taufiq.

Abu Muhammad ds berkata: Ahmad bin Ismail bin Dulaim

Al Hadhrami menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ahmad

bin Al Khallash menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al

Qasim bin Sya'ban menceritakan kepada kami, AlHasan bin Ali Al

Hasyimi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sulaiman Al

Baghindi menceritakan kepadaku, Hisyam bin Ammar

menceritakan kepada kami, dia berkata: Aliu mendengar Malik bin

Anas berkata, "Barangsiapa mencaci maki Abu Bakar dan Umar,

maka dia harus dihukum dera (cambuk), dan barangsiapa yang
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mencaci maki Aisyah maka dia harus dibunuh." Maka Malik

ditanya, "Mengapa orang yang mencaci maki Aisyah harus

dibunuh?" Malik berkata, "Karena Allah @ berfirman tentang

Aisyah @" 6# { oL6tr -49-V;, i'A W- 'Attah

memperingatkan kamu agar (jangan) kembali memperbuat yang

seperti ifu selamalamanya, jika kamu orang-orang yang beriman'."

(Qs. An-Nuur [24]: l7l
Kata Malik, "Barangsiapa mencaci maki Aisyah, maka dia

telah menentang Al Qur'an, dan barangsiapa yang menentang Al

Qur'an maka dia harus dibunuh."

Abu Muhammad #>, berkata: Perkataan Malik disini adalah

benar, karena orang yang mencaci maki Aisyah r$, telah murtad

total dan mendustakan Allah & yung menyatakan bahwa Aisyah

bebas dari fuduhan yang disematkan kepadanya.

Begih-r pula menghina dan mencaci maki para Ummul

Mukminin lainnya (hukumnya sama dengan mencaci maki Aisyah).

Karena Allah S berfirman,

45 6j,*fb'4#)y
6leq5;;,1p3",;,#t't4)G'4.*!-

'Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk lakilaki yang

baik dan lakilaki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik

(pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dai apa yang dituduhkan

oleh mereka Aang menuduh ^rtu/." (Qs. An-Nuur 124): 251. Mereka

t/
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semua bersih dari sesuafu yang dih-rduhkan kepada mereka. Segala

puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

Abu Muhammad A) berkata: Adapun bila orang kafir

dzimmi mencaci maki Nabi $, maka menumt teman-teman kami,

Malik dan para pengikutnya, orang tersebut harus dibunuh.

Pendapat ini juga dinyatakan oieh Al-Laits bin Sa'ad.

Asy-Syafi'i berkata: Wajib ditetapkan syarat-syarat pada

mereka, yaifu: Salah seorang dari mereka (kafir dzimml tidak
boleh menyebut Kitab Allah & dan Sunnah Rasul-Nya dengan

sebutan yang tidak pantas, tidak boleh berzina dengan wanita

muslimah atau menikahinya. Bila dia melanggarnya atau

membegal seorang muslim atau menolong kafir harbi dalam

memerangi kaum muslim atau melindungi mata-mata mareka,

maka dia telah merusak janjinya dan darahnya halal. Dan dia telah

terlepas dari jaminan Allah & dan kaum muslimin.

Akan tetapi ada segolongan ulama yang menafsirkan hal ini

bahwa jika syarat-syarat ini tidak ditetapkan pada mereka, maka

darah mereka tidak halal.

Ali *B berkata: Orang yang menafsirkan demikian keliru,

karena para ulama tidak berselisih pendapat dalam meriwayatkan

dari Asy-Syafi'i atau dari ulama lain bahwa orang kalir dzimmi

yang membegal kaum muslimin darahnya halal, baik sebelumnya

telah ada syarat (perjanjian)dengan mereka atau belum.

Diriwayatkan dari sebagian ulama Malikiyyah, bahwa

apabila ada kafir dzimmi yang mencaci maki Nabi S dengan

cacian yang bukan kekafiran, maka dia harus dibunuh. Lalu

sebagian ulama menjadi pendapat ini sebagai dalil bahwa orang
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yang mencaci maki beliau dengan mendustakan tidak boleh

dibunuh.

Sufyan, Abu Hanifah dan para pengikulnya berkata,
"Apabila orang kalir dzimmi mencaci maki Allah @ atau Rasul-

Nya dengan cacian apapun maka dia tidak boleh dibunuh, tapi

cukup dilarang saja." Sebagian dari mereka ada pula yang berkata,

"Cukup dihukum ta'zir saja."

Diriwayatkan pula dari Ibnu Umar bahwa orang tersebut

tidak perlu dibunuh.

Adapun dalil yang digunakan ulama Hanafiyyah untuk

membela pendapat mereka yang sesat adalah hadits yang

diriwayatkan kepada kami oleh Abdurrahrnan bin Abdullah bin

Khalid: Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Firabri

menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada

kami, Muhammad bin Muqatil menceritakan kepada kami,

Abdullah bin Al Mubarak mengabarkan kepada kami, Syu'bah

mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Zaid, dia berkata: Aku

mendengar Anas bin Malik berkata: Suatu ketika seorang laki-laki

Yahudi melewati Rasulullah;$ lalu berkata, "Assammu Alaika,"

lalu Rasulullah S menjawab 'Wa Alaika." Lalu beliau bersabda,

'Apakah kalian tahu apa yang dikatakannya? Dia mengatakan

Assaammu Alaika'." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah,

bolehkah kami membunuhnya?u Nabi S bersabda, 'Jangan; bila

orang Ajilul Kitab mengucapkan salam kepada kalian, jawablah

(dengan mengabkan) 'Wa Alaikum'."

Diriwayatkan dari jalur Al Bukhari: Abu Nu'aim

menceritakan kepada kami dari Ibnu Uyainah dari Az-Zuhri dari
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Urwah dari Aisyah, dia berkata: Beberapa orang Yahudi meminta

izin kepada Nabi $, lalu mereka mengucapkan 'Assaammu

Alaika, " lalu aku menjawab, "Ya, dan bagi kalian adalah kematian
dan laknat." Maka Nabi S bersabda, "Wahai Aisyah,

sesungguhnya Allah ffi Maha Lembut dan menSrukai kelembutan

dalam segala hal." Aku berkata, "Tidakkah engkau mendengar apa

yang mereka katakan?" Nabi fiS, "Aku menjawab,'Wa Alaikum'."

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad

bin Ishaq menceritakan kepada kami, hnu Al A'rabi menceritakan

kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Yahya bin

Habib bin Adi menceritakan kepada kami, Khalid bin Al Harits

menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami

dari Hisyam bin Zaid bin Anas dari Anas bin Malik: Bahwa
seorang perempuan Yahudi mendatangi Nabi $ dengan

membawa daging kambing beracun, lalu Nabi $ memakannya.

Kemudian perempuan tersebut dibawa kepada Nabi S, lalu Nabi

menanyakan kepadanya tentang alasan dia melakukan pertuatan

tersebut. Maka perempuan tersebut menjawab, "Aku ingin
membunuhmu." Nabi $ bersabda, 'Allah & uaak akan

membiarkanmu melakukannya kepadaku. " Maka orang-orang -
atau Ali- berkata, "Bolehkah aku membunuhnya?u Nabi $
menjawab, 'Uangan!"

Abu Muhammad *b berkata: Mereka berkata,

"Rasulullah 6$ telah mendengar perkataan orang-orang Yahudi

kepadanya Assaammu 'Alaika'." Ini adalah ucapan yang

seandainya diucapkan oleh orang Islam akan menyebabkannya

kafir (murtad). Seorang perempuan Yahudi juga pemah meracuni
makanan yang akan dihidangkan kepada Nabi $, yang
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seandainya perbuatan tersebut dilakukan orang Islam akan

menyebabkannya kafir (murtad). Tapi temyata Nabi $ tidak

membunuh mereka dan tidak membunuh perempuan tersebut.

Begihr pula Labid bin Al A'sham yang menyihir beliau dan beliau

tidak membunuhnya.

Abu Muhammad #B berkata: Sejauh yang kami ketahui

mereka tidak memiliki hujjah lain selain yang telah kami sebutkan.

Akan tetapi semua yang mereka kemukakan tidak bisa dijadikan

hujjah oleh mereka, sebagaimana yang akan kami jelaskan nanti,

insya Allah.

Adapun tentang hadits-hadits yang menyebutkan perkataan

orang-orang Yahudi terhadap Nabi S 'Assaammu Alaika, "maka

ia tidak bisa dijadikan hujjah oleh mereka, karena kalimat

' AssaammrJ adalah kematian.

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan kepada kami dari

jalur Al Bukhari: Yahya bin Bukair menceritakan kepada kami, AI-

L-aits -yaihr hnu Sa'ad- menceritakan kepada kami dari Aqil bin

Khalid dari Ibnu Syihab bahwa Abu Salamah bin Abdunahman bin

Auf dan Sa'id bin Al Musayyab mengabarkan kepadanya bahwa

Abu Hurairah mengabarkan kepada keduanya bahwa dia

mendengar Rasulullah 6j$ bersabda tentang Habbatus Sauda', 'Ta

adalah obat unfuk segala macam penyakit kecuat Assaam

(kematian)."

Ibnu Syihab berkata, "Assaam adalah kematian. Arti

Assaammu Alaika' adalah: Semoga engkau mati. Ini adalah

perkataan yang benar meskipun kasar flancang), karena
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Allah & berfirmu.,, @ ;1 ilJ'1 liy 'sesunsswhnya kamu

akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati (pula)'.'(Qs. Az-

Zumar [39]: 30)

Allah S berfirma n, iA ,;y, qt k " Tiap-tiap yang

berjiwa akan merasakan matl' (Qs. Aali Imraan [3]: 185). Sikap

kasar terhadap Nabi $ akan menyebabkan pelakunya kafir bila

dia seorang muslim, dan bila dia kafir maka darahnya halai.

Adapun orang kafir dzimmi, maka dia memang sudah kafir (sejak

awal). Dan tidak dikatakan bahwa bila orang kafir dzimmi bersikap

kasar kepada Nabi $ akan menyebabkannya kafir. Justru dia telah

kafir (sejak awal meskipun tidak berbuat kasar terhadap beliau).

Dan darahnya tidak halal karena kekafirannya bila niatnya sah,

akan tetapi (darahnya halal) karena hallain.

Begitu pula tentang Labid bin Al A'sham Az-Zuraqi, orang

Yahudi yang menyihir Nabi $ dan perempuan yang meracuni

beliau. Kekafiran karena sikap kasar terhadap Nabi S hanya

terjadi bila ia dilakukan oleh orang Islam. Adapun orang-orang

kahr dzimmi, mereka memang telah kafir sebelum itu dan karena

perbuatan tersebut. Akan tetapi darahnya tidak halal hanya karena

kekafirannya bila mereka menjadi orang-orang dzimmi. Adapun

orang Islam, dia dibunuh karena kekafirannya bila dia melakukan

kekafiran setelah Islam. Sedangkan orang kafir dzimmi tidak

dibunuh meskipun dia melakukan kekafiran yang baru selain

kekafiran sebelumnya, bila kekafirannya tersebut termasuk dalam

jenis dzimmabnya.
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Maka kami pun meneliti sebab yang menjadikan orang kafir
dzimmi halal darahnya bila dia mencaci maki Allah @ atau Rasul-

Nya atau menghina salah satu dari ajaran Islam. Temyata kami

dapati bahwa sebabnya karena mereka melanggar dzimmah

(perjanjian dengan orang Islam), karena ketika mereka menjadi

orang-orang dzimmi darah mereka terjaga dengan syarat mereka

harus membayar jizyah dalam keadaan tunduk.

Allah S berfirman,

$ r\ii r-A\,1't 4t5?-$S e;I\Vrs
'q # ir, <rAiS; ,$;;{ifi (gY
z2z//e)*e

,z l tz.lo*l_-__

",i\\t4';*441 GJ6_1i
<r;;i

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah
dan frdak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka b'dak

mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya

dan tidak beragama dengan agama tnng benar (agama Allah),

(l,aitu onng-orang) yang diberikan Al Kitab kepada mereka,

sampai mereka membayar jtzyah dengan patuh sdang mereka

dalam kadaan tunduk. "(Qs. At-Taubah 19h 291

Firman Allah &,

@l - At Muhaua

I

I
i
I



ic 12.1r, , ,/ ./ ?. -r//iij;rb) e* +-r c 
''.6i}'1-i

w ;'{t

Pi\'{jfjc;-"H-,,
"Jika mereka merusak ,i,-run funji)nya sesudah mereka

berjanji, dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah

pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu.' (Qs. At-Taubah [9]:

12)

Dua ayat ini merupakan dalil yang sangat jelas yang tidak

perlu ditakwil lagi bahwa orang-orang Ahlul Kitab harus diperangi

dan dibunuh sampai mereka membayar jiryah. Dan bahwasanya

bila mereka mengadakan perjanjian dengan kaum muslimin lalu

mereka mencela dan menghina agama kita, maka mereka telah

melanggar perjanjian sehingga wajib diperangi.

Jadi dapat kita simpulkan bahwa apabila mereka mencaci

maki Allah @ atau Rasul-Nya atau salah satu ajaran Islam atau

orang Islam pada kehormatannya secara terang-terangan, maka

mereka tidak lagi tunduk, dan telah menghina kita serta mengolok-

olok kita dan mencela agama kita. Dengan demikian maka mereka

telah merusak perjanjian dengan kita dan membatalkan akad

dzimmah. Apabila demikian halnya maka darah mereka menjadi

halal, dan begitu pula tawanan dan harta benda mereka (menjadi

halal).

Abu Muhammad *b berkata: Ketika perempuan Yahudi

meracuni Nabi pS, peristiwa tersebut terjadi pada waktu perang

Khaibar, yaitu tiga tahun sebelum turunnya surah Bara'ah (At-
Taubah).
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Begifu pula yang kami katakan berkaitan dengan ucapan

orang-orang Yahudi kepada Nabi S "Assaammu Alaika." Begitu

pula yang kami katakan berkaitan dengan sihir yang dilakukan

Labid bin Al A'sham terhadap Nabi i#. Semua itu terjadi sebelum

beliau disuruh unhrk tidak membatalkan akad dzimmah ketika

mereka hrnduk. Dan bahwasanya ketika terjadi gencatan senjata

hal tersebut dibolehkan. Karena maksud hadits Assaam'dan sihir

adalah sama dengan hadits tentang perempuan Yahudi yang

meracuni Nabi S.
Dan hadits tentang perempuan Yahudi yang meracuni

Nabi $ telah di-nasakh -tanpa diragukan lagi- dengan surah

Bara'ah bahwa mereka tidak diakui (perjanjiannya) kecuali bila

mereka tunduk. Jadi hadits Assaam' dan sihir, telah di-nasakh -
tanpa diragukan lagi-, karena arti keduanya telah di-nasakh dan

tidak boleh mengamalkan sesuatu yang telah di-nasa*h. Dan tidak

boleh kedua hadits tersebut ada setelah hrrunnya surah Bara'ah,

karena mustahil Allah ffi me-nasakh sesuahr secara pasti lalu Dia

me-nasakh lagi sesuafu yang me-nasakh tersebut dan

mengembalikan sesuatu yang telah di-nasakh tanpa menjelaskan

sesuafu yang dapat menghilangkan keraguan dan prasangka- Hal

ini tidak mungkin terjadi. Dan segala puji bagi Allah.

Apabila ada orang yang berkata, "Bagaimana bisa kalian

mengatakan ini sementara kalian berkata, 'Sesungguhnya orang

yang meracuni makanan orang lain -sesama muslim- pada hari ini

tidak boleh dibunuh, orang yang menyihir orang Islam tidak boleh

dibunuh dan orang-orang Yahudi yang mengatakan kepada kita

Assaammu Alaikum' tidak boleh dibunuh'. Kalian menetapkan

berdasarkan sesuafu yang menurut kalian telah di-nasakh."

l
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Maka jawaban kami adalah: Bahwa kami tidak mengatakan

bahwa hadits-hadits tersebut di-nasakh kecuali yang berkaitan
perkataan mereka terhadap Nabi S saja, makanan beracun yang

diberikan kepada beliau dan sihir yang dilakukan terhadap beliau.

Inilah yang di-nasakh dan tidak lebih Cari itu, karena tujuannya

adalah mengagungkan dan memuliakan Nabi 6$ serta tidak

memanggil beliau dengan panggilan yang biasa kita ucapkan

kepada sesama kita -baik orang Islam atau orang kafir-.

Telah kita ketahui bersama bahwa ucapan seseorang

kepada Nabi S, "Wahai Muhammad, berlaku adillah!" ucapan ini

merupakan kemurtadan, karena orang tersebut tidak menghormati
dan tidak memuliakan Nabi 6$ dan meninggikan suaranya di atas

suara beliau.

Seandainya ada orang Islam atau orang kafir dzimmi yang

mengatakan kepada Abu Bakar;S,, atau orang yang dibawahnya,

"Wahai Abu Bakar, berlaku adillah Anda!" maka hal ini tidak perlu

diingkari. Begifu pula bila orang-orang Yahudi mengatakan kepada

lnta Assaammu Alaikum'atau mengatakan 'semoga kalian mati',

maka kita akan mengatakan kepada mereka, "Kalian benar dan

tidak ada yang samar dalam hal ini."

Begitu pula bila mereka memusuhi kita dalam hak yang

mereka klaim lalu mereka meninggikan suara mereka di atas suara

kita, maka hal tersebut tidak boleh diingkari. Akan tetapi bila hal

tersebut dilakukan terhadap Rasulullah S baik oleh orang Islam

maupun orang kafir, maka pelakunya kafir dan telah melanggar

perjanjian -bila dia katir dzimmi-.
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Begitu pula bila seseorang menyihir kita baik penyihir

muslim maupun penyihir kafir, maka sihir tersebut tidak akan

bermanfaat baginya dan tidak akan membuatnya bahagia.

Allah @ berfirman,

{;t;;t1i*.o;7 K',iJGt

"sesungguhnya apa yang mereka perbuat ifu adalah tipu

daya tukang sihir helaka). Dan tidak akan menang tukang sihir itu,

dari mana saja ia datang." (Qs. Thaahaa [20]: 69). Tipu daya tidak

merusak perjaniian karena mereka tidak meninggalkan

ketundukan. Akan tetapi bila ia dilakukan terhadap Rasulullah $,
maka hal tersebut merupakan kekafiran dan merusak perjanjian,

karena ia merupakan perbuatan yang tidak mengagungkan

Nabi s, dimana pengagungan ini hanya diwajibkan pada Nabi s
dan tidak untuk orang lain-

Begitu pula orang yang meracuni makanan kita, perbuatan

tersebut hanya memsak harta kita bila makanan tersebut milik kita,

atau mempakan tipu daya dari pelakunya bila makanan tersebut

miliknya. Dan merusak harta atau tipu daya tidak merusak akad

dzimmah. Dan bila ada orang yang melakukan hal tersebut maka

dia tidak kafir. Kecuali bila dia melakukannya terhadap

Rasulullah S, maka perbuatan tersebut menyebabkannya kafir

dan merusak akad dzimmah, karena ia merupakan perbuatan yang

tidak menghormati Nabi s, mengingat menghormafi Nabi dB itu

diwajibkan atas sehrruh penduduk bumi baik lin maupun manusia'

Begitu pula bila ada orang Islam atau orang l<afit dzimmi

yang tidak menerima hukum (keputusan)Abu Bakar i$, atau orang
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yang dibawahnya yang merupakan ijtihadnya yang tirlak berdasar-
kan nash atau Ijma', atau dia tidak ridha dengan perkataan
tersebut, maka hal tersebut tidak apa-apa dan dia tidak berdosa.
Akan tetapi bila keduanya -orang Islam atau kafir dzimmi tidak
menerima hukum Rasulullah.,$ maka dia telah kafir berdasarkan
nash N Qur'an dan telah mengeluarkannya dari keimanan bila dia
orang Islam. sedangkan bila dia orang kafir dzimmi, maka
perbuatan tersebut (tidak menerima hukum Rasulullah S) telah
merusak akad dzimmalrnya karena dia tidak lagi hrnduk dan telah
mencela agama Islam. Hal ini sangat jelas.

Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak.

oir *^tJt

Alhamdulillah Telah selesai Terjemahan Kitab AI Muhalla
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