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DAFTAR ISI

[-anjutan Kitab Shalat
51 3. Masalah: Orang yang keluar dari rumah kota atau kampung

atau wilayah yang ditinggaliny4 kemudian dia menempuhj arak

perjalanansejauh1milataulebih............. ....""""""""1
5 1 4. Masaiah : Hukum perj alanan j auh yang dilakukan di darat, laut

atau sungai sama saja. ...'..."" 36

5 1 5. Mas alah : Ap abila seseoran g bepergian j auh untuk b erj ihad, haj i,

umrah atau keperluan lain, lalu menetap di sebuah tempat selama

20 hari 20 malam,maka dia boleh mengqashar shalat. .lika dia

r^renrtap lebih dari itu maka dia harus melaksanakan shaiat

,Jengan jumlah rakaat sempurna meskipun daiam satu shalat. .. "..... 3 5

5 1 6. Masaiah : Orang yang sej ak awal memulai shalat daiam kcndisi

menetap, kemudian dia bemiat melakukan perj aianan j auh atau

oralig yang sejak awai melakukan shalat dalam kondisi

hepei"gian j auh, kemudian bemiat menetap cii sebuah teiirpa't. . .. . .. . 5 1

j 1 7. $,f a:;alah : Crang y"ang ingat selama dalam perj alzman j au ir rha"iat

:,ang ti:riupakan atau terlelvatkan lantaran tedidur selan:a

licr rnuicirn, maka dia harus menggantinya denqan meiakszur:ii<an

riraX;zt 2 ra.xaat.Jika oran.q tersebut menglngat saat itu jr:ga

kev,raiiban shalat yang terlupakan ketika dalamperjalanan jauh'

rnal<: iiial:ar15 menggantinya dengan meiatrmkan shalat.4 i:ai<aat. .. 52

ji 1 8. r vtas aiah : Jika orang yang j--qetrakukan perj atranan shai at la."'aknya

.' |-na; : r l.ang menetap, maka dia harus rnengqashar shaiat. Jika

r,)ffing yarlg betmuiim shaiatlayaknya seorang yallg sedang

tne llrhukan perj alanan, maka dia harus siralat secara sempurna' '. ' ' 5 5

ShalatKhauf

519. Masalah: Orang yang berada dalam kondisi takut atau

terancam lantaran teror atau agresi pihak musuh non muslim
atau pemberontak atau banjir, kebakaran, atau hewan buas dan
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lain sebagainya, sementarajumlah orang tersebut sebanyak 3
atau lebih, maka pemimpinnya mempunyai pilihan sebanyak 14
kondisi(ketikamelaksanakanshalatKhau|...............................60

520. Masalah: Orang yang takut terhadap pihak yang datang
menuntut hak darinya tidak boleh melaksanakan shalat khauf
dengan kedua kelompok barisan shalat khauf. ..... . .. .... g0

ShalatJum'at

521. Masalah: WaktuJum'at. ......g2
522. Masalah : Apabil a2 orartgatau lebih melaksanakan shalat

Jum' at sebanyak 2 rukaatmaka bacaarurya dinyaringkan. . ......... .. . g g

523. Masalah : Orang wajib shalat Jum'at danjumlah rakaatny a. ........ 9 4
52 4. Masalah : Maj ikan tidak boleh melarang budaknya

melaksanakanshalatJum'at. ............ ......106
525. Masalah:OrangyangtidakwajibshalatJum'at. .....I07
526. Masalah: Shalat Jum'at wajib dihadiri oleh orang yang datang

ketika matahari telah tergelin cir ke B arat dalam kondisi telah
berirudhu, kemudian dia masukjalan setelah awal matahari
tergelincir ke Barat" dan be{alan dengan tenang dan mendapat
salam, baik dia mendengar adzan maupun tidak. ......................... I 07

.527. Mas alah : Setelah adzanselesai dikumandangkan, Imam
kemudian mengawali ritual Jum'at dengan khutbah.
Dia lalu menyampail<an khutbah tersebut dengan posisi berdiri
sebanyak 2 khutbah yang disela oleh satu kali duduk. ..... "........... llz

52 8. Masalah : Khutbah tidak boleh dilakukan terlalu lama. .............. 1 1 9
539. Masalah: Orang yang rnenghadiri shalat Jum'at, baik yang

mendengar adzanatau pun tidak, berkewajiban tidak berbicara
sedikitpunselamakhutbahdisampaikan. .......... .......I21

5i3 fl" h{as alah : Duduk dengan pos isi ihtib a' saat khutbah
Jum'atdisampaikanadalahboleh. ....".....133

53 tr. Masalah: Orang yang masuk masjid saat imam sedang
menyampaikan khutbah Jum'at hendaknya melaksanakan
shalat 2 rakaat sebelum duduk. ... . .. . .... ... I 34

53 2. l\{asalah : Ketika muadzin mengumandangkan adzan pacia hari
Jum'at, jamaah masih boleh berbicara selama khutbah belum
dimulai. .............143

533. Masalah : Orang yang mimisan atau memiliki keperluan lainnya
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yang mengharuskannya keluar dari masjid pada hari Jum' at saat

imam seciang menyampaikan ktrutbah boleh keluar dari masj id. ... 1 45

534. Masalah: Orang yang baru ingat shalat wajib yang lupa

dilakukan atau terlewatkan lantaran ketiduran saat khutbah

disampaikan """146
53 5. Masalah : Orang yang hanya mendapat satu rakaat shalat

Jum'atbersamaimamataududuksaja......'.'... '...-....147
53 6. Masalah : Mandi Jum' at hukumnya wajib untuk t hari bukan

unflrkshalat ........ i51

537. Masalah: Jika masjid terlalu sempit atau tempat terlalu penuh

danbarisan shalat salingberdempetan, maka shalat Jum'at

bolehdilakukanditempatlainnya. ..........151

53 8. Mas alah : Jika j amaah Jum' at penuh dan berdesak-desakkan,

lalu mereka suj ud dan ruku sebisa munglin atau memberi isyarat,

rnaka itu sudah dianggap sah. . '. .. . ... . .. ... .. 1 5 5

539. Masalah: Jika ada2 atau3 orang datang seteiah shalat Jum'at,

maka mereka boleh memrnaikan shalat sebagai shalat Jum'at. - . . ' . 1 5 6

540. Masatah: Orang yang tinggal di kota atau negeri, lalu ber:angkat

shalatJum'atdi awal siang, makaitubaik. ...""......-.......'...'........' 156

541. Masalah: Shalat yang dilakukan di dalam kandang adalah

sah, sedangkan dosanya berlaku bagi orang yang meiarang. . ' .. . . . ' 157

5.12. Masalah: Transaksijual beli tidakboleh dilakukan sejak matahari

tep at berada di tengah, dari mengambilnya sej ak matahan

tergelincir ke Barat hingga shalat Jum'at selesai ditunaikan. ' . . .. .. .. 1 5 I

Shalatld

543. Masalah: Defenisi Shalat Id, penjelasan waktu pelaksanaannya

danhukumnya ....163

544" Masatah : Budak, orang merdeka, orang yang bermukim, orang

-vang bepergian jauh, satu orang, .wanita. melakukan shalat

idul Fithri dan Idul Adha, di setiap kampung, baik kecil mapun

besar, hanya saj a j ika peiakunya hanya satu orang, maka tidak
perlu adakhutbah. ............ ...I14

545. Masalah : Wanita yang masih perawan, wanita yang mengalami

haiddantidakhaidkeluarkelokasishalat. .-'.-'-....'.-.175

546. Masalah: Orang yang keluar shalat Id disunahkan melewati

sebuah j alan, dan kembali melewati j alan yang berbeda. .... - -'...... L7 9
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547. Masalah : Jika Hari Raya Idul Fithri atau Idul Adhajatuh dalam

hari yang sarna, maka shalat Id dilalarkan terlebih dahulu,

: kemudianshalatJum'at. ............ ...........,.179

i 548. Masalah:BertakbirpadamalamldulFithriadalahsebuah
kewajiban, sedangkanpadamalam IdulAdha adalah baik. ......... 181

' 549. Masalah: Sebelumberangkatke lokasi shalat, seseorang

dianjurkan untuk makan sebelum berangkat melaksanakan shalat

IdulFittri. .........181
550. Masalah: Melaksanakan shalat sunah sebelum menunaikan

shalatIdulFitridanIdulAdhaadalahbaik.......... ......182
. 551. Masalah: Takbir setelah selesai shalat Id, yaitu pada Hari

Raya Idul Adha hari-hari tasynq, dan hari Arafah, adalah baik. .. 1 83

,' 552. Masalah: OrangyangtidakkeluarpadaHariRayaldulFithri' danldulAdhauntukmelaksanakanshalat. ................................. 185

5 53. Masalah : Bernyanyi, bermain dan menari adalah perbuatan baik

i yangdilakukan selamaHari RayaldulFithri danldulAdha,
baikdimasjidmaupunditempatlainnya. .."...............187

U 
,halat Istisqa' (Shalat Minta Hujan)

R 554. Masalah: Umat Islam dianjurkan untuk berdoa setiap selesai

:, shalat dan sujud serta daiam kondisi apapun ketika terjadi
' panasberkepanjanganatauhujanderashinggamengganggu.......lS9

ShalatGerhana

SujudTilawah

556. Masalah: Ada empat belas ayat sajadah dalamAl Qur'an
dan perbedaan pendapat ulama tentang masalah tersebut. .. . . . . . . . . . 2lI

SujudSyukur

557. Masatah: Sujudsyukuradalahbaik ,....."223
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KITABJENAZAII

ShalatJenazah dan Hukum Mayit

558. Masalah : Memandikan dan mengafani j enazah, baik pria
muslimmaupunwanitamuslimah, adalahwajib. .......... ................227

i SSg. Masalah: Jenazahyangbelumdimandikandandikafani serta

telah dikebumikan, makajasadnya harus dikeluarkan lagi
untukdimandikandandikafani. ........ ......230

560. Masalah: Jasad tidakboleh dikebumikan di malam hari, kecuali
dalam kondisi darurat, ketika matahari terbit, ketika matahari

berada tepat di tengah-tengah langit, ketika awal matahari

terbenam di Barat. ...............230
561. Masalah:MenshalatijenazahumatIslamadalahwajib..............232 

f

562. Masalah: Orang Islam yang terbunuh di tangan non muslim,
terutama dalam kondisi perang di jalan Allah Azza wa Jalla,
tidakperlu dishalati dan dikafani. ...........232

563. Masalah : Menggali liang lahat hingga dalam adalah wajib . ......... 23 4

564. Masalah: Mengebumikan jasad orang kafir harbi danyang lain
adalahwajib .......236

565. Masalah: Kain kafan yang paling baik bagi orang Islam adalah

3 helai kain putih bagr priq dengan cara membungkus j asadnya

tanpa mengenakan baju, surban, ceiana maupun kain. ................. 237
566. Masalah: Jika orang yang meninggal masih mempunyai

tanggungan utang yan g menghabiskan semua harta peninggal ar;nya 243
567. Masalah: Memandikan, mengafani, mengafani dan

menguburkanjenazahhukumnyafardhukifayah .........244
568. Masalah: Caramemandikan jenazah. ...244
569. Masalah: Ketika air tidak ad4 makajenazah ditayamumkan. ...247
570. Masalah: Jenazah tidak boleh dikafani dengan kain kafan yang

tidak boleh digunakan, seperti sutr4 emas ,danmu'ashfar
(pakaian yang dicelup warna kuning). . ....247

57 1. Mas alah : Biaya pengafanan dan penguburan j enazah diambil
dari hartayangditinggalkanjenazatr .......248

572. Masalah: Jenazah dishalatkan dengan cara imam berdiri
menghadap kiblat, sedangkan oftlng-orang berbaris di
belakangnla ......248

573. Masalah : Imam shalat j enazah bertakbfi sedangkan
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makmum mengikuti takbir imam sebanyak 5 kali, tidak boleh
1ebih.......... ........251

574. Masalah: Bacaan shalatjenazah. ............ ................259
575. Masalah: Sebaik-baikdoakepadajenazah..............................265
576. Masalah : Lubang lahad dibuatkan di antara sisi kubur ..............266
577. Masalah: Tidak boleh membangun kuburan, tidak pula

mengapur dan tidak menambahkan sesuatu di atasnya tanahnya. .267
578. Masalah:Tidakbolehdudukdiataskuburan ...........27I
579. Masalah: Seseorang tidak boleh berjalan di antara dua kuburan

dengan mengenakan sandal sibtiyaft (sandal yang tidak ada

bulunya). ...........273
580. Masalah: Bagian tubuh yang ditemukan dari seorang muslim

tetap dishalati, meskipu:r itu berupa sepotong lcuku maupun
rambut ataupun selebihnya. ...................277

58 1. Masalah: Shalat di area pekuburan adalah boleh, meskipun
',,angdikubtrkanitu telah dishalati. .........28 i

582. Masalah: Jika adaseorangmuslim yangmenikahi wanita
,<afu, kemudian wanita itu hamil dan meninggal sewakhr hamjl.
sementara kandungannya rtu beium mencapai umur 4 bulan dan
l:elunditiupkanruh..."........... ............."..286

583" Mas alah : Anak kecil yang ditawan bersama kedua orang finnya
.iLau salah satu dan keduanya. atau selain dari keduanva
rnerunggal. .........288

584. S{asalah: Orang yang paiing lrerhak menshalatkanjenazah laki
rianwarutaadalahpara.aialinya. .............289

5 85. &Ias alah : Yang paling berhak menurunkan.j enazah wanita ke

'lalamkubumya. ......... ...."....29L
c86. i;miutanmasalahsebelumnya. ...............293
5S?. Masalah: Menciumjenazahdiperbolehkan. ....."...... .."...............294
588- $l{asalah: Jenazah ciitutup (dibungkus) dengan baiu atau kain

ileLn riiletakkan di atas pemtnya sesuatu yang bisa
;renghaiangi pembengkakan di perutrya .....,....."..".."..295

:r 19. Masalah : Sabar (ketika mendapat musibah) hukumnya
,".' aj i b sedangkan m e.nangis hukumnya mub ah selama tidak
irleiatap. ...........295

5 90. Mas alah : Apabila orang yang sedang ihram meninggai dunia
di antara ihramnya sampai terbit matahari pada Hari Nahar
{idui Adha) j ika sedang haj i atau dia menyempurrakan thawaf
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dansa'ijikasedangumrah. ............ ........301
59 1. Masalah : Anjuran berdiri menghormati j enazah ketika

melihatnya sekalipun itu adalahjenazah orang kafir sampai

diletakkan di liang lahat atau meninggalkannya . . . . . . . . . .3I2
592. Mas al ah : Menyegerakan (p enguburan j enazah) dan

mempercepatperjalanannyaadalahwajib..................................315
593. Masalah: Imamberdiri ketikamenshalati jenazah laki-laki di

depan kepalanya, dan bilaj enazahnya wanita maka imam
berdiri di depanbagian tengah (perut)nya. ................3I7

594. Masalah: Tidak halal memaki mayat dengan maksud
menvakitinla .....319

595. Masalah: Membimbing orang yang sedangmenghadapi
sakaratul maut untuk mengucapkan (kalimat laa ilaaha illcllaah)
yang masih ada dalam ingatannya (yang masih bisa mengingahrya)
adalahw{ib ......32A

5 9 6. Masalah : Anj uran memej amkan kedua m ata j enazah ketika
telahrnenghembuskannafasyangterakhir. ................321

597. Masalah: Orang yang terkena musibah sangat dianjurkan
membacadoa. ............ ........322

598. Masalah: Menshalati anak kecil (bayi) yang dilahirkan dalam
keadaan hidup kemudian meninggal, baik menangis maupun
tidakmenangis adalahdianjurkan. ..........323

599. Masalah: Kami tidak memakruhkan dan melarang wanita
unftrkmengiringi jenazfu. .....327

600. Masalah: Anjuranziarahkubur. ............... ...............329
501. Masalah : Orang yang hadir di kuburan untuk membaca doa ..... 3 3 0
602. Masalah:Jumlahorangyangmenshalatijenazah.......................331
603. Masalah : Memasukkan jenazah ke dalam masjid dan

menshalatinyaadalahperbuatanyangbaik-........... ....332
604. Masalah: Tidak mengapa menghamparkan kain di kuburan

yangdiperuntukkanbagSjenazall............ .................336
605. Masalah : Cara mengiringi j en azahbagSorimg yang

berkendaraandanorangyangberjalankaki. ........................,.....337
606. Masalah : Jenazah yang pemah menelan mata uang Dirham,

Dinar atau mutiara maka perutrya dibelah unhrk mengeluarkan
DinaratauDirhamihrdarinya .................340

607. Masalah: Jika seorang wanita hamil meninggal dan anaknya
(bayi dalam kandungannya) masih hidup bergerak melewati usia
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6bulan. .............342
608. Masalah: Seorang tidak boleh menginginkan kematian karena

kesulitanyangmenimpanya ...343
609. Masalah: Tandu (kerandamayat) boleh diangkat sesuai

kehendak orang yangmembawanya ........344
61 0. Masalah : Mensh alati jenazahgaib (shalat gaib) dilaksanakan

dengan c ara dip imp in o leh seorang imam dan secara berj am aah . . 3 47
5ll. Masalah: Jenazah muslim yang baik, durhak4 terbunuh karena

terkena sanksi hukuman, hir a b ah, dan meninggal karena
memberontak kepada pemerintahan yang sah tetap dishalati . ...... 3 47

612. Masalah: Menjenguk orang sakit dari kaum muslimin adalah
wajibwalauharryasekali............... ........354

61 3. Masalah : Tidak boleh lad dari orang yang terkena penyakit
tha'un (wabah penyakit) apabila teq'adi wabah di suatu daerah
tempat diaberada. ..............356

61 4. tsIasalah : Anjuran rnenunda pemakaman walaupun sampai
sehari se,Ir.^ eilarn sela.gi tidak dikhawatirkan adanya perubahan

radajenazah ,. ".?,57
iiJ5" iviasaiah: Carameietai<karr jen;zahcaieuri<uburan. ............ .. .:,'i7
,i I 6, I o{as alah : Men ghaclapkan j ena,:ali ice arair ii triat a.e}alah

'.'erL:itatanbaik. ......... ... ..." ." ... .:158

r; I ? iv{;isala h : Secrang wanrta d rborehkan rneruancil,<iui j r:na,:;rh

:, ilarnrnva, seC an gk an umi n u, : v * I. a d tltperbol ehkan
.rternalt'iii:enjenffiaillla;rkil,iny',r. '.':),

, i i]- ;' 1;;;i}Nr-iil i ;ika secim6. h1:-i. i.ltc rncrunggri Li.i tulta.i-a kduu:
ianita ,.taii tillak ada scn:i':ilrn:, lakt-kai<i bcrsir:ina lririfei'it. ir.tl ,-

r.rror;rni. \,vimlia lnerirnggal di tcngair^iengir lixr-laki dirr tidarl

,tia. wa.tlta di ;rntar a merek a. . . .: b -7

, 1 1i. ,i'{:lsar;th: Kedua tangan han,,,a ,Ciangi(at l.a"lr'i si :,ii.-i i,,:. iii!:;-tl r

ri iirval tai."bir" ...."......... .". ,*,.1

:,t!, ,.'4n:raiah: Kirku, kr,mis atau uulukemaiuul lt:na;:ul!r..'.il1g lii: i.r

,lantiulE OiOr;tong " .,. :;6:l

:: i , :dasaiah: Jenazah dimasu'kkan ke daiam i<rinurali seoapat

ilrnngkrn (dari arah mana saja), iraik dan arair kiblat, ciar-i

reiakang kiblat, dzri arah kepaianya, atau dari arah kedua
iiakrnlla .........",..;?65

'".-,2? " Mas alah : Tidak rJip erbo iehkan b erdesak-des akkan
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52s.
626.

(berkerumun)padatandu jenazah. """"'367
623. Masalah: Orang yang tidak mendapatkan sebagian takbir

kepadajenazah. .......... """" 368

624.

I'tikaf

Mas alah : I' tikaf boleh dilakukan selama satu hari atau satu

malam,baiklaki-lakimaupunwanita. ..---369

Masalah: Puasabukan syarat sahnyai'tikaf. .......'..... '.....'---'..-.-373
Masalah: Seorang laki-laki tidak halal menyentuh sedikit pun

dari bagian tubuh isteriny4 dan seorang isteri tidak halal

menyentuhbagiantubuhsuaminyasaatberi'tikaf' .....386

627 . Maszlah : Orang yang beri'tikaf boleh mensyaratkan apa

yang dia kehendaki selama itu masih dalam koridor mubah, dan

keluaruntukmelaksanakannya ................387

62 8. Masalah : I'tikaf tidak menghalangi semua kewaj iban yang

dibeba:rkanterhadap setiap muslim ....'...388

62 9. ft4asalah : Orang yang beri' tikaf boleh meiakukan semua

yangdiperbolehkanbaginyadimasjid. .............. -....--396

630. Masalah:Yangmembatalkani'tikaf. ..-..396

53L. Masalah: Orang melakukanperbuatan maksiat karena lupa,

atau keluar dari masjid karena lupa dan terpaksa, atau dia

bercampur dan melakukan hubungan suami isteri karena lupa

dan terpaksa. .............. -...'...397

632. Masalah : Orang yang beri'tikaf hendaknya adzan ditempat

adzan (menara) bilapintunya di masjid atau di halaman

(bagrantengah) masjid. ..'.'...398

633. Masalah: I'tikafboleh dilaksanakan di semuamasjid, baik di

masjid tersebut diadakan shalat Jum'at maupun tidalq tertutup

maupunterbuka. .......... .......398

634. Masalah : Apabila wanita yang sedang beri'tikaf mengalami

menstruasi (haid). ................405

63 5. Masalah : Jika orang yang meninggal masih mempunyai

kewajibanuntukmemenuhinadzari'tkaf. .......'..'.....406

636. Masalah: Orangyangbemadzari'tikaf selama t hari atau

beberapa hari tertentu, atau bermaksud dengan hal itu
melaksanakantathawwu' (Sunnah). ....--.409
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KITABZAKAT

637. Masalah: Hukum zakat. .....414
638. Masalah: Orangyangdikenaikewajibanzakat.........................4l5
639. Masalah:Zakattidakbolehdiambildariorangkafir..................43l
640. Masalah : Delapanjenis zakat harta yang wajib dikeluark an. ..... 432
64 1. Masalah: Zakatbuah-buahan, sayur-sa)Arran, barang tambang

tidak waj ib dikeluarkan j ika tidak termasuk j enis yang teiah
disebutkan

542. Masalah: Zakatkurma, burr, dart sya 'ir tidak wajib
dikeluarkan sebelum sampai kepada apa yang diperoleh oleh
seseorang, satujenisdarinyaadalah 5wasaq. ..........494

643. Masalah: Hasil yang diperoleh dari tanahrampasan apabila
benihnyamilikorangyangmerampastanah. ............................... 51i

644. Masalah: Zakat burr,Iotrmadansya'zr ketika telah mencapai
5 wasaq atau lebih saat jenis tanaman itu termasuk yang diairi
dengan saluran aa (anak) sungai atau mata air, atau dari
tempatpenadahanairhujan. ............ ......513

645. Masalahz Qamh(gandum) tidak boleh dikumpulkan dengan
sya rr fi ewawut), dan kurma tidak boleh dikumpulkan dengan
keduanya (qamltdansya'ir). .....-..... .....515

646. Masalah: Jenis-j ents qamhboteh digabungkan satu sama lain.
Jenis sya i7 boleh digabungkan sahr sama lain. Demikian pula
jenis kurma, ajwah, barni, shaihani dan semuajenisnya
boleh digabungkan satu sama lain ............518

647. Masalahz Zakatorang mempunyai tanah yang beragam
eii satu kampung, atau di berbagai kampung (tempat) di satu kota
atau beberapa kot4 lalu salah satu dari dua tanahnya di ujung
Chin4dantanahyangsatulagidiujungAndalusia. ...519

54 8. Masalah : Orang yang memetik bulir lalu bulir itu digabungkan
dengan burr dan sya 'rr dikumpulkan kepadanya sebanyak
Swasaqataulebih. .............5i9

ti49. Masalah: Zdcatwajib dikeluarkan oleh orang yang mengeloia
kurma selama berada dalam kepemilikannya. .. . . . . . . . . . 520

650. Masalah: Kurma telah berubah warnanya dihitung dengan
perkiraan (dikira-kira atau ditaksir) dan zakatnya ditetapkan
sebagaimana yang telah disebutkan .. .. . .. . 523

65 1. Masalah : Kurma yang telah diperkirakan, baik pemilik

xvi - AlMuhalla

I



buah-buahan menjualnya atau menghibatkanny4 atau

menyedekahkannya, atau diberikan sebagai makanan atau

dimusnatrkan,tidakmenggugurkankewajibanzakat ...525
652. Masalah : Ketika orang yang memperkirakan (menghitung) itu

keliru atau berbuat zhalim dengan menambah atau mengurangi . ... 525

653. Masalah : Jika orang yang menaksir (menghitung

berdasarkan perkiraan) itu menyatakan telah menzhaliminya
atauberbuat salah. ..............526

654. Masalah : Menaksir tanaman itu tidak diperbolehkan . ............... 527

655. Masalah : Bagi semua orang yang memiliki tanaman ketika
dipanen wajib memberikan dari tanaman itu kepada orang yang

hadirdariorang-orangmiskin ........... .....527
656. Masalah : Orang yang mengadakan akad mus aqaft pada kebun

kuffna, atau dengan orang yang menanam kurma di tanahnya

dengan sebagian dari yang keluar (tumbuh, dihasilkan) darinya. .. . 528

657. Masalah: Orang yang mempunyai tanaman atau kurma tidak
boleh menghitung biaya yang telah dia belanjakan pada waktu
pengolahan tanah dan panen, atau pengumpulan, atau penebahan,

atau p emup tkan, atau. j i dad (p emb aruan), atau p enggal i an, atau

lainnya- .............530
658. Masalah : Tidak boleh menghitung kepada pemilik tanaman

dalam zakat benda yang dimakan olehnya dan keluarganya. .. ...... 532
659. Mas alah : Orang yang memperkirakan kurma waj ib meninggalkan

bagi dirinya sisauntuk dikonsumsi sendiri dan keluargariya secara

lebih leluasa, dan diatidak dibebani zakatdannya ......533
660. Masalahz Zakattanarnan atau kurma diairi dengan mata air atau

anak sungai atau dengan airhujan selama setengah tahun,
sedangkan setengah tahun lainnya diairi dengan penyiratnan, kincir,
dan ember, selamapenyiraman itu adayang bertambah dengan
tarnbahanyangjelas, danmemperbaikinya. ..............534

661. Masalah: Orang yang menan am qamh atau sya'ir dua kali
dalam 1 tahun atau lebih dari 1 tahr.ur atau kurma mengandung
duaperutdalam l tahun ........536

662. Masalahz Qamh bilair atau sya' ir btkair, atau kurma bikair,
atau lairurya dari masing-masingjenis ditunda ketika mengering
yang ditunda atau berubah warnanya sebelum sempuma wakhr
panen bikair danjidad-nyaadalah satu tanaman .......537

663. Masalah: Jika gandum atau biji gandum dituai (dipanen)
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kemudianhmbuhlagitanamanpadaakamya- ..........539
664. Masalah : Zakat waj ib pada tanggungan pemilik harta, bukan

padadzat(enis) harta itu sendiri. .............. ...............539
665. Masalah : Semua harta yang zakatnya wajib dikeluarkan dari

jenis hartayang telah disebutkan, baik harta itu rusak, atau

sebagiarury4 banyak atau sedikit, sesudahwaktu yang

memungkinkan untuk mengeluarkan zakatnya setelah wajib
zakat dengan apayangsedikit dari waktu, atau banyak dengan
melebihi batas rusak, atau tanpamelebihi batas. .......540

666. Masalah: Kalau seseorang mengeluarkan zakat dan
memisahkannya supaya bisa membayamya kepada pemungut
zakatataukepada ahli zakat,kemudian zakat itu hilang atau

rusaksemuanyaatausebagiannyasaja........... ..........54t
667 . Mas alah : Gandum burr mana saj ayangdiberikan atau gandum

ryt a' i r mana s aj a yan g di b erikan - zakatny a I eb ih rendah dari ap a

-iang telah diaperoleh atau lebih tinggr-, dianggap cukup baginya
relagi tidak rusak sebab membusuk, atau dimakan hama. ".......... 5 44

668. Masalah : Kurma j enis apa pun yang dikeluarkan sudah
aianggap sah ............ ...........544

ZakatGltanam (Kambing atau Domba)

o169" Masalah: Defeni si ghanam menrlrut bahasa yang biasa
r1i gunakan Rasuiullah SAW.

570. Masalah : Seorang muslim wajiba mengeluarkan zakat ketika
telah memiiiki 40 ekor kambing yang sudah mencapai masa 1

tahun sempuma dan bersambung berdasarkan perhitungan Arab
danQamariyah. " ..... ... ........549

.5 7 1 " i.{as alah : Apabila masa kepemilikan harta (kambing) telah
sempuma (mencapai haul atauhitungan 1 tahun), baik
r:ambing itu semuanya dari j enis dha' n, atau dari j eni s m a' iz

etau sebagiannya 
-paling 

banyak darinya dan paling sedikit
darinya- darijenis dha'n dan semuanya. ........................".........551

,:72. Masalah: Anak kambing seperti kharuf,jadyun, atau sakhlah
tidak boleh diambil pada zakat wajib, dan tidak boleh dihitung
sebagai hartayangzakatnyawajib dikeluarkan. ............ ..............562

548
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PENGANTAR PENERBIT

B i s m il la h i r r a lt m an it a h im

Segala puji bagi Allah yang telatr memberikan taufik dan inayah-Nya

kepada kami, sehingga proses penerjemahan, pengeditanm dan penerbitan

kitab yang b equdtil Al Muhalla ini dapat diselesaikan. Tak lupa shalawat

serta salam semoga senantiasa tercurah kepadajunjungan dan panutan kit4
Nabi Muhammad SAW, keluarg4 para sahabat, dan orang-orang yang meniti
jalankebenaran.

krilah mahakarya Ibnu Hazm dalam disiplin Ilmu Fikih yang terbilang

langka danjarang dikenal masyarakat, yarrg disajikan dalam bentuk unik dan

khas dari kitab-kitab fikih lainnya. Ibnu Hazm menguraikan permasalahan

fikih satu persatu dengan berdasarkan argumentasi naqli dan aqli, tanpa

mengklarifikasikan setiap permasalahan dalam sub judul tertentu. Padajilid
ketiga ini penulis mengawali bukunya dengan pembahasan shalat. Dikarenakan

metode yang digunakanpenulis berbenhrk seperti itu, maka sub judul tenebut

kami tulis puladalam daftar isi, agarmudatr di telaah.

Akhimya kami memohonkepadaAllah SWT semogabuku ini dapat

bermanfaat dan memberikan kontibusi positif dalam mencerdaskan umat sertia

menjaditabunganpatralabagi setiappihakyangterlibatdalamprosespenerfoitan

buku ini. Tak lupa kritik dan saxan sangat kami harapkan dari pembaca yang

budiman, karena yang Maha Sempurna hanyalahAllah SWT. Wassalam
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513. Masalah: Orang yang keluar dari rumah kota atau

kampung atau wilayah yang ditinggalinya, kemudian dia rnenernpuh

jarak perjalanan sejauh 1 mii atau lebih, maka dia harus shalat 2 ral<ztal

(qashar) ketika telah mencapai jarak perjalanan 1 mil. Kalau orang

tersebut baru menempuh jarak kurang dari i mil, maka dia tetap shalat

4 rakaal.

Ali berkata: Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini.

Seperti atsar yang telah kami riwayatkan sebelumnya dari jalur

Hammad bin Salamah, dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Abu Qilabah,
dari Abu Al Muhallab, bahwa Ustman bin Affan RA pernah menulis,

"Aku mendapat informasi bahwa ada beberapa orang keluar untuk

tugas mengumpulkan pajak, dagang atau bepergian, kemudian mereka

melaksanakan shalat dengan jumlah rakaat tidak sempurna (qashar).

Jangan pernah melakukan hal itu, karena yang boleh mengqashar

shalat adalah orang yang bepergian jauh atau sedang berada di

hadapan musuh."l

Diriwayatkan pula atsar dari jalur Yahya bin Sa'id Al

Qaththan, dari Sa'id bin Abu Arubah, dari Qatadah, dari Ayyasy bin

Abdullah bin Abu Rabi'ah Al Makhzumi, bahwa Utsman bin Affan
perah menulis surat kepada para pegawainya, "Orang yang sedang

' Lih. Ath-Thahawi (l/247).
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bertugas mengumpulkan pajak, berdagang dan bermukim tidak boleh

mengqashar shalat. Yang hanya boleh mengqashar shalat adalah orang

yang bepergian jauh dengan bekal."2

Seperti itulah yang tercantum dalam kitabku dan yang benar

menurutku, dia adalah Abdullah bin Ayyasy bin Abu Rabi'ah.

Begitu juga diriwayatkan dari jalur Abu Bakar bin Abu

Syaibah, dari Ali bin Mishar, dari Abu Ishaq Asy-Syaibani, dari Qais
bin Muslim, dari Thariq bin Syihab, dari Abdullah bin Mas'ud, dia

berkata, "Janganlah jarak 70 mil membuat kalian melalaikan shalat,

karena itu bagian dari perjalanan kalian."

Diriwayatkan dari Abdurcazzaq, dari Ma'mar, dari Al A'masy,

dari Ibrahim At-Taimi, dari ayahnya, dia berkata, "Aku pernah tinggal

bersama Hudzaifah di Mada'in. kemudian aku meminta izin darinya

untuk mengunjungi keluargaku yang berada di Kufah. Dia lalu

memberi izin dan mensyaratkan agar aku tidak berbuka puasa dan

mengqashar shalat hingga aku kembali lagi, padalah jarak yang aku

tempuh saat itu lebih dari 60 mil."

Sanad-sanad yang disebutkan ini sangat shahih.

Diriwayatkan pula dari Hudzaifah bahwa shalat tidak boleh

diqashar dalam jarakT0 mil dan jarak antara Kufah.

Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal dan Uqbah bin Amir
bahwa tidaklah salah seorang dari kalian berjalan dengan

tunggangannya hingga mencapai puncak gunung dan perut lembah

dan kalian menyangka bahwa itu adalah perjalanan jauh! Tidak sama

sekali. Shalat qashar hanya boleh dilakukan dalam perjalan jauh dari

ufuk ke ufuk yang lain.

Diriwayatkan dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah, dari Abu

Al Ahwash, dari Ashim, dari Ibnu Sirin, dia berkata, "Dulu, ulama

' tbtd.
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dahulu berpendapat bahwa shalat qashar boleh dilakukan oleh orang

yang melakukan perjalanan jauh dengan berbekal makanan dan

kemah."

Diriwayatkan dari Abu Wa'il, saudara sungguh Ibnu Salamah,

dia mengatakan bahwa dia pernah ditanya perihal shalat qashar yang

dilakukan dalam perjalan dari Kutah ke Wasith, maka dia menjawab,

"Shalat tidal< boleh diqasher selama perjalanan tersebut." Padahal

jarak antara kedua wilayah tersebut adalah 150 mil.

Ada pendapat yang mengatakan, diriwayatkan dari jalur Ibnu

Juraij, bahwa Nafi'mengabarkan kepadaku, bahwa jarak terdekat yang

membuat Ibnu Umar mengqashar shalat adaiah harta yang ada di

I(haibar, yaitu peq'alanan 3 fawashil dan dia tidak pemah mengqasirar

shalat jika jaraknya kurang dari itu.

Diriwayatkan pula dari jalur Hammad bin Salamah, dari

Ayyub As-Sakhtiyani dan Humaid, keduanya meriwayatkan dari

Nafi', dari Ibnu [Jmar, bahwa dia pernah mengqashar shalat ketika

menempuh jarak antara Madinah dan Khaibar, yaitu jarak antara

Ahwaz dan Bashrah. Dia tidak pernah mengqashar shalat kurang jarak

tersebut (3 faw as lti I).

Ali berkata: Jarak antara Madinah dan Khaibar seperti jarak

antara Bashrah dan Ahwaz, yaitu 96 mil. Ini termasuk masalah yang

masih diperdebatkan dari Ibnu Umar, kemudian dari Nafi', dari Ibnu

Umar.

Kami pun meriwayatkan dari Al Hasan bin Hai, bahrva dia

berkata, "Shalat tidak boleh diqashar jika jaraknya kurang dari 82 rnil
seperti jarak antara Kufah dan Baghdad."

Diriwayatkan pula dari jalur Waki' dari Sa'id bin llbaid Ath-
Tha'i, dari Ali bin Rabi'ah Al Walibi Al Asadi, dia berkata, "Aku
pemah bertanya kepada tJmar tentang shalat qashar, maka dia

menjawab, 'itu boleh dilakukan oleh orang yang sedang melaksanakan
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haji, umrah atau orang yang sedang berperang'. Aku kemudian

berkata, 'Tidak seperti itu, tapi salah seorang dari kami berada dalam

perjalanan yang jaraknya seperti sawad'. Dia berakta, 'Tahukah kamu

suwaida' itu?' Aku menjawab, 'Aku pernah mendengamya namun

tidak pcmah rnelihatnya'. Dia berkata, 'itu adalah jarak perjalanan tiga

hari riua malam dan satu malam bagi orang yang berjalan dengan

cepat, dirnana jika kami keluar ke tempat tersebut, maka kami

meugqashar shalat'."

Ali berkata: Jarak dari Madinah ke Suwaida' adalah 72 mil dan

24 farsaklt (1 farsakh : 3 atau 6 mil atau sama dengan 4,828 km). Ini

adalah riwayat lain dari Ibnu Umar.

Diriwayatkan juga dari jalur Abdunazzaq, dari Israil, dari

Ibrahim bin Abul A'la, dia berkata: Aku mendengar Suwaid bin

Ghaflah berkata, "Apabila engkau berpergian jauh selama 3 hari,

maka qasharlah shalat. "

Dirirvayatkan dari ,\bdunazzaq, dari Abu Hanifah dan Sufyan

Ats-Tsauri, keduanya meriwayatkan dari Hammad bin Abu Sulaiman,

dari Ibrahim An-Nakha'i, bahwa dia pemah berkata tentang shalat

qashar, bahwa Abu Hanifah pernah berkata dalam riwayatnya, "Itu

boleh dilakukan jika jaraknya 3 perjalanan."

Sementara Sufyan dalam riwayatnya berkata, "Itu boleh

dilakukan jika jaraknya dari Kufah ke Mada'in, yaitu 60 mil lebih,

dimana tidak lebih dari 63 dan tidak kurang dari 6l mil."

Berdasarkan kedua batasan tersebut, maka Abu Hanifah

menetapkan pendapatnya. Dia juga berkata perihal penafsiran kata

tiga tersebut, "Maksudnya, perjalanan yang dilakukan dengan berjalan

kaki, dan membawa barang serta unta."

Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Shalat qashar tidak boleh

dilakukan jika jaraknya kurang dari 3 perjalanan."
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i(ami tidak menemukan dia menetapkan secara rinci maksud

dari tiga tersebut.

Diriwayatkan dari Hammad bin Abu Sulaiman, dari Sa'id bin

Jubair tentang shalat qashar, "Itu boleh dilakukan jika dalam jarak 3

perjalanan."

Diriwayatkan dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal, dia berkata:

Yazid bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku

mendengar Al Hasan Al Bashri berkata, "Shalat tidak boleh diqashar

jika jarak yang ditempuh kurang dari perjalanan 2 malam."

Diriwayatkan dari Waki', dari Ar-Rabi'bin Shubaih, dari Al
Hasan, dia berkata, "Shalat tidak boleh diqashar kecuali jika

perjalanan yang ditempuh 2 malam."

Kami pun tidak menemukan dia menentukan secara pasti

maksud dari? malam tersebut.

Diriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah, dari Al Hasan seperti

pendapat tersebut, dan dia berkat4 "Qatadah pun berpendapat seperti

ifu."

Diriwayatkan dari SuSan Ats-Tsauri, dari Yunus bin Ubaid,

dari Al Hasan seperti pendapat tersebut, hanya saja dia berkata,

"shalat qashar boleh dilakukan jika perjalanan yang dilakukan

memakan waktu 2 hari."

Diriwayatkan dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dia berkata, "Shalat

boleh diqasharjika jarak yang ditempuh adalah 2 hari."

Kami pun belum menemukan ada pembatasan 2 hari dari

Qatadah dan Az-Zuhri.

Diriwayatkan dari Waki', dari Sufyan Ats-Tsauri, dari

Manshur bin Al Mu'tamir, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, dia berkata,

"Apabila kamu bepergian seharian hingga tiba waktu Isya maka
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lakukanlah shalat dengan sempurna (tidak diqashar), namun jika lebih

dari hari tersebut maka qasharlah shalat."

Diriwayatkan dari Al Hajjaj bin Al Minhal, dia berkata: Abu

Awanah menceritakan kepada kami dari Manshur, yaitu Ibnu Al
Mu'tamir, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Orang yang

bepergian jauh tidak boleh mengqashar shalat jika perjalanaffIya

hanya seharian hingga malam hari, kecuali jika jaraknya lebih dari I
hari tersebut."

Pendapat ini termasuk pendapat yang diperdebatkan berasal

dari Ibnu Abbas.

Diriwayatkan dari jalur Waki', dari Hisyam bin Al Ghaz

Rabi'ah Al Jarsyi, dari Atha' bin Abu Rabah, bahwa aku pernah

berkata kepada Ibnu Abbas, "Apakah aku boleh mengqashar shalat

dalam perjalanan menuju Arafah?" Dia menjawab, "Tidak boleh.

Yang boleh adalah jika perjalanannya ke Tha'if dan Asfan, karena

jaraknya adalah 48 mil."

Diriwayatkan dari Ma'mar, bahwa Ayyub mengabarkan

kepadaku dari Nafi', bahwa Ibnu Umar pernah mengqashar shalat

dalam perjalanan yang jaraknya 4 burd.

Hal ini termasuk yang masih diperdebatkan berasal dari Ibnu

Umar seperti yang telah kami paparkan. Pendapat ini juga dianut oleh

Al-Laits dan Malik dalam beberapa pendapatnya yang masyhur. Malik
berkata, "Jika jarak yang ditempuh tidak bermil-mil, maka shalat

qashar tidak boleh dilakukan selama perjalanan yang ditempuh kurang

dari I hari satu malam lantaran ada hambatan yang memberatkan."

Malik juga berkata, "lnilah pendapat yang lebih aku gandrungi

dalam hal mengqashar shalat."

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Malik pun berpendapat,

bahwa shalat qashar tidak boleh dilakukan kecuali jika perjalanan

yang ditempuh berjarak 45 mil atau lebih dari itu. Malik juga
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berpendapat, bahwa shalat qashar hanya boieh diiakukan jika jarak

yang ditempuh adalah 42 mll atau lebih dari itu. Dalam riwal'at lain

menyebutkan, bahwa shaiat qashar hanya boleh dilakukan dalani jarak

40 mil atau lebih dari itu.

Ismail bin Abu Uwais meriwayatkan dari Malik, bahwa dia

berpendapat, shalat qashar hanya boleh dilakukan dalam jarak

perjalanan 36 mil atau lebih dari itu. Riwayat-riwayat tersebut dinukil

oleh Ismail bin Ishaq Al Qadhi dalam kitabnya yang terkenal Al
Mabsuth dari Malik.

Dia juga berpendapat bahwa penduduk Makkah dalam

melaksanakan ibadah haji secara khusus boleh mengqashar shalat

dalam perjalanan ke Mina atau dalam jarak tempuh yang lebih dari itu,

yaitu 4 mil.

Ibnu Al Qasim pun meriwayatkan darinya, bahwa orang yang

melakukan perjalanan dengan jarak 3 mil, seperti pengembala dan

lainnya, yang berbuka puasa dalam bulan Ramadhan, menurutnya

tidak mempunyai kewajiban lain kecuali mengqadha puasa tersebut.

Kami meriwayatkan dari Asy-Syaf i bahwa shalat qashar tidak

boleh dilakukan dalam jarak perjalanan yang kurang dari 46 mil
Hasyimi. Namun ada jr-rga pendapat lain yang kami riwayatkan dari
jalur Waki', dd Syu'bah, dari Syubail3, dari Abu Jamrah Adh-Dhab'i,

dia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas, 'Apakah aku

boleh mengqashar shalat dalam perjalanan ke Abillah?'dia menjawab,

'Apakah engkau berangkat dan pulang dalam waktu I hari?' Aku
menjawab, 'Ya'. Ibnu Abbas menjawab, 'Kamu tidak boleh

mengqashar shalat kecuali dalam perjalanan I hari penuh'."

' Syubail adalah Ibnu Azrah bin Umari Adh-Dhab'i. Gurunya adalah Abu Jamrah
yang bemama Nashar bin Imran Adh-Dlub'i. Dalam naskah no. 16 redaksi,
"Syubail bin Abu Jamrah" adalah redaksi yang keliru.
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Diriwayatkan dari Suffan bin Uyainah, dari Amr bin Dinar,

dari Atha', bahwa aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas, "Apakah

aku boleh mengqashar shalat dalam perjalanan ke Mina atau Arafah?"

Dia menjawab, "Tidak boleh. Namun jika perjalannanya ke Tha'if
atau Jeddah atau Asfan maka engkau boleh mengqashar shalat.

Kemudian jika engkau telah sampai di tempat tinggalmu, lakukanlah

shalat dengan sempuma (tidak lagi mengqashar shalat)."

Ali berkata: Jarak dari Asfan ke Makkah adalah 32 m1l. Kami

pun mendapat informasi dari orang-orang yang dapat dipercaya bahwa

jarak dari Jeddah ke Makkah adalah 40 mil.a

Diriwayatkan dari Waki', dari Hisyam bin Al Ghaz, dari Nafi',

dari Ibnu Umar, dia berkata, "Shalat tidak boleh diqashar kecuali

dalam perjalanan seharian penuh."

Diriwayatkan dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin

Abdullah bin Umar, bahwa dia pernah bepergian ke Rim, lalu dia

mengqashar shalat. Abdurrazzaq berkata, "Jaraknya 30 mil dari

Madinah."

Diriwayatkan dari Ikrimah, dia berkata, "Apabila engkau

bepergian lalu menginap di rumah orang lain, maka qasharlah shalat,

dan jika engkau telah kembali berkumpul dengan keluargamu, maka

lakukanlah shalat dengan sempurna (tidak qashar)."

Pendapat yang sama pun dikemukakan oleh Al Auza'i, dia

berkata, "Shalat tidak boleh diqashar kecuali dalam perjalanan

seharian penuh."

Kami juga belum menemukan batasan I hari yang mereka

maksudkan.

a Jarak dari Jeddah ke Makkah kurang lebih 70 sampai 80 ribu meter. Itu artinya
jarak tersebut lebih dari 40 mil.
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Diriwayatkan pula dari jalur Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar,

bahwa dia pernah bemiat pergi ke Dzatu An-Nashab. Ketika itu aku

berangkat bersama Ibnu Umar dan dia tidak mengqashar sl'ralat.

Abdunazzaq berkata, "Dzatu An-Nashab berjarak 18 mil dari

Madinah,"

Diriwayatkan dari jalur Muhammad bin Ja'far, bahwa Syu'bair

menceritakan kepada kami dari Khubaib bin Abdunahman, dari

Hafash bin Ashim bin Urnar bin Al Khaththab, dia berkata, "Aku

pemah bepergian bersama Abdullah bin Umar bin Al Khaththab ke

Dzatu An-Nashab, yang berjarak 18 mil dari Madinah. Tatkala sampai

di tempat tujuan, dia mengqashar shalat."

Diriwayatkan dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah, bahwa

Husyaim menceritakan kepada kami, Juwaibir mengabarkan kepada

kami dari Adh-Dhahhak, dari An-Nazzal bin Saburah, bahwa Ali bin

Abu Thalib pernah bepergian ke An-Nakhilah, lalu shalat Zhuhur 2

rakaat dan Ashar 2 rakaat di tempat tersebut. setelah itu dia kembali

pada hari yang sama lalu berkata, "Aku sebenarnya ingin mengajarkan

Sunnah Nabi kalian SAW."

Diriwayatkan dari jalur Waki', bahwa Hammad bin Zaid

menceritakan kepada kamis, Anas bin Sirin menceritakan kepada

kami, dia berkata: Aku pernah bepergian bersama Anas bin Malik di

kampung halamannya, Bidzaq Sirin, yang jaraknya 5 farsakh. Dia
kemudian shalat dua rakaat, lalu aku bertanya, "Apakah engkau shalat

dua rakaat?" Dia menjawab, "Ya, karena aku melihat Umar shalat 2

rakaat di Dzul Hulaifah, dan dia berkata, 'Lakukanlah seperti aku

melihat Rasulullah SAW lakukan'."

Diriwayatkan dari Muhammad bin Basysyar, bahwa

Muhammad bin Abu Adi menceritakan kepada kami, Syu'bah

t Pada naskah no. 45 disebutkan dengan redaksi yang keliru, "diriwayatkan dari
jalur Hammad bin Raid".
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menceritakan kepada kami dari Yazid bin Khumair, dari Hubaib bin

Ubaid, dari Jubair bin Nufair, dia berkata: Ibnu As-Samth (Syurahbil)

pemah bepergian ke sebuah daerah yang bernama Dumin yang

berjarak 13 mil dari Himsh. Saat itu dia mengqashar shalat dan

berujar, "Aku pernah melihat Umar bin Al Kfiaththab shalat di Dzul

Hulaifah 2 rakaat lalu aku bertanya kepadanya, lalu dia menjawab,

'Aku melakukannya seperti yang aku lihat dari Rasulullah SAW'."

Kami pun meriwayatkannya dari jalur Muslim dengan

sanadnya hingga sampai ke Syurahbil, dari Ibnu Umar.6

Ali berkata: Kalau hal iru terjadi selama dalam perjalanan

melaksanakan ibadah haji, maka aku tidak mempermasalahkan dan

mengingkarinya.

Diriwayatkan dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah, bahwa

Ismail bin Ulayyah menceritakan kepada kami dari Al Jurairi, dari

Abu Al Ward bin Tsumamah,T dari Al-Lajlaj, dia berkata, "Kami
pernah bepergian bersama Umar bin Al Khaththab menempuh

perjalanan 3 mil, kemudian dia berbuka puasa dan mengqashar shalat

selama itu."

Diriwayatkan dari jalur Muhammad bin Basysyar, bahwa Abu

Amir Al Aqadi menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan

kepada kami, dia berkata: Aku pernah mendengar Muyassir bin Imran

bin Umair menceritakan dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa dia

pemah bepergian bersama Abdullah bin Mas'ud sambil berboncengan

di atas bighal (hewan hasil peranakan kuda dan keledai) selama 4

farsakh. Kemudian dia shalat Zhuhur 2 rakaat dan Ashar 2 rakaat.

u Dalamnaskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "dari Ibnu Umair".t Dalam naskah no. 45 disebutkan dengan redaksi yang keliru, "dari Abu Al
Ward, dari Tsumamah".
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Syu'bah berkata. "Hal ini diberitahukan oleh Muyassir bin

Imran kepadaku, dan ayahnya, Imran bin Umair menjadi saksi

terhadap hal tersebut."

Diriwayatkan pula dari Abu Bakar bin Abu Syaibah, bahwa

Ali bin Mushir menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq Asy-

Syaibani, yaitu Sulaiman bin Fairuz, dari Muhammad bin Zaid bin

Khulaidah, dari Ibnu lJmar, dia berkata, "Shalat boleh diqashar dalam

perjalan yang berjarak 3 mil."

Ali berkata, "Muhammad bin Zaid di sini adalah Ath-Tha'i
yang ditunjuk Ali bin Abu Thalib sebagai hakim Kufah. Dia adalah

tokoh terkemuka dan berasal dari kalangan tabiin senior."

Diriwayatkan dari Abu Bakar bin Abu Syaibah, bahwa Waki'

menceritakan kepada kami, Mis'ar bin Kadam menceritakan kepada

kami dari Muharib bin Ditsar, dia berkata: Aku pernah mendengar

Ibnu Umar berkata, "Aku akan bepergian selama beberapa saat di

siang hari dan aku akan mengqashar shalat."

Muharib di sini adalah Sadusi, seorang hakim Kufah, dari

generasi tabiin senior dan imam terkemuka. Sedangkan Mis'ar pun

salah seorang imam terkemuka.

Diriwayatkan dari jalur Muhammad bin Al Mutsanna, bahwa

Abdunahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, dia berkata:

Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku
pemah mendengar Jabalah bin Suhaim berkata: Aku pernah

mendengar Ibnu Umar berkata, "Jika aku bepergian sejauh 1 mil,
maka aku akan mengqashar shalat."

Jabalah bin Suhaim adalah seorang generasi tabiin yang dinilai
tsiqah masyhur.

Ali berkata: Umair di sini adalah maule Abdullah bin Mas'ud.
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Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin

Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan

kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami,

Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj

menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah dan

Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami dari Ghundar,

yaitu Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah, dari Yahya bin Yazid Al
Huna'i, dia berkata, "Aku pemah bertanya kepada Anas bin Mali
tentang shalat qashar, lalu dia menjawab, 'Apabila Rasulullah SAW

bepergian menempuh jarak 3 mil atau farsakh maka beliau

mengqashar shalat'."

Ali berkata, "Jika Anas ditanya maka dia hanya menjawab apa

yang akan dikemukakannya. "

Diriwayatkan dari Abu Daud As-Sijistani, bahwa Dihyah bin
I(halifah Al Kalbi pernah tidak berpuasa dalam perjalanan yang

dilakukarurya dari Fustath menuju kampung yang berjarak 3 mil
darinya.

Diriwayatkan dari jalur Muhammad bin Basysyar, bahwa Abu

Daud Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan

kepada karni dari Qasirn bin Muslim, dari Sa'id bin Jubair, dia berkata,

"Aku dulu mempunyai sebidang tanah yang letaknya 2 farsakh.
Kemudian aku tidak tahu, apakah aku harus rnengqashar shalat atau

mengerjakannya dengan sempurna jika berada di sana."

Diriwayatkan dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah,

Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami dari Zam'ah bin

Shalih, d ari Amr bin Dinar, dari Abu Asy-Sya'tsa', yaitu Jabir bin

Zaid, dia berkata, "Shalat boleh diqashar jika perjalanannya sejauh 6

mil."

Diriwayatkan dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah juga,

bahwa Waki' menceritakan kepada kami dari Zakaria brn Abu
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Za'idah, bahwa dia pernah mendengar Asy-Sya'bi berkata, "Kalau akn

bepergian ke dari Ats-Tsa'alib, maka aku pasti mengqashar shalat."

Diriwayatkan dari Al Qasirn bin Muhammad dan Salim,

bahlva keduanya pemah menyuruh seorang pria dari Makkah

mengqashar shalat dalam perjalanan yang ditempuh dari Makkah ke

Mina, dan keduanya tidak mengkhususkan haji dari ibadah yang lain

atau pun orang Makkah dari penduduk lainnya.

Diriwayatkan secara shahih dari Kultsum bin Hani' dan

Abdullah bin Muhairiz serta Qabishah bin Dzu'aib, bahwa shalat

qashar boleh dilakukan dalam jarak tempuh perjalanan belasan mil.

Semua pendapat tersebut kami pegang dan begitu pula

sahabat-sahabat madzhab kami berpendapat bahwa shalat qashar

boleh dilakukan dalam perjalanan yang dilakukan berjarak 1 mil lebih

dalam kondisi melaksanakan ibadah haji atau umrah atau jihad atau

berbuka atau di setiap perjalanan.

Ali berkata: Mereka yang berasal dari kalangan sahabat seperti

yang telah kami utarakan adalah: Umar bin Al l(haththab, Ali bin Abu

Thalib, Dihyah bin Khalifah, Abdullah bin Mas'ud, Ibnu lJmar, Anas,

dan Syarahbil bin As-Samth. Sedangkan dari kalangan tabiin adalah:

Sa'id bin Al Musayyib, Asy-Sya'bi, Jabir rbin Zaid, Al Qasim bin

Muhammad, Salim bin Abdullah bin lJmar, Qabishah bin Dzuaib,

Abdullah bin Muhairiz, Kultsum bin Hani', Anas bin Sirin dan

lainnya.

Sa'id bin Jubair dalam masalah ini tidak berkomentar-. Selain

itu, Malik dalam beberapa pendapatnya berpendapat seperti yang telah

kami sebutkan dalam masalah orang yang tidak berpuasa dalam

perjalanan sebagai bentuk penakwilan dan dalam masalah orang

Makkah yang mengqashar shalat di Mina dan Arafah.

Ali juga berkata: Kami telah menyebutkan banyak riwayat

dalam masalah ini, karena kami menemukan bahwa kalangan Maliki
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dan Syaf i mencoba untuk melakukan klaim rjmak terhadap pendapat

mereka, bahkan satu sama lain saling menyerang.

Salah satunya mengatakan, aku tidak menemukan ada yang

berpendapat bahwa shalat qashar boleh dilakukan dalam jarak kurang

dari yang telah kami tetapkan dan itu adalah ijmak. Sementara yang

lain mengatakan, pendapat kami adalah pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu

Umar. Tidak ada seorang sahabat pun yang berbeda pendapat dengan

mereka berdua.

Kami hanya berharap pahala dalam rangka menghilangkan

ketidakjelasan kebohongan keduanya dan kami hanya mengemukakan

riwayat masyhur dan jelas dalam pandangan ulama secara penukilan

dalam beberapa kitab yang tersebar di kalangan generasi penerus ahli

hadits. Bagaimana dengan ahli ilmu?8

Ali berkata: Kelompok yang mengatakan harus ada batasan

mengqashar shalat dalam perjalanan dari satu ufuk ke ufuk yang lain,

membawa bekal dan kemah dalam jarak 76 mil, 82 mil,72 mil, 63

t Kitab-kitab yang tersebar di tangan generasi penerus ahli hadits itu ada di

zaman Ibnu Haznl yaitu abad ke-5. Salah satu kitab yang paling penting adalah

Musl.tannaf lbnu Abu Syaibah, Mushannaf Abdurrazzaq dan lkhtilaf Al Ulanta'
karya Ibnu Al Mundzir. Saat ini dan di abad sebelumnya, ada beberapa cerita

berharga yang hanya diketahui oleh kalangan khusus, baik dari kalangan

sesepuh yang gemar menelaah kitab-kitab Sunnah, maupun dari kalangan yang

serius menekuni hadits tidak mengetahuinya. Buku-buku rujukan itu hilang dari

beberapa perpustakaan Islam dan hanya tertinggal hanya potongan-potongan

beberapa buku saja. Seperti yang telah diketahui, Mushannaf lbnu Abu syaibah

memiliki dua naskah di beberapa perpustakaan Astanah dan kami hdak tahu apa

yang dilakukan oleh bangsa Tar-tar dan yang lain terhadap kitab-kitab Islam

yang langka itu, setelah mereka mengumumkan keluar dari agama dan

menampakkan sikap memusuhi Islam. Kamr juga mendapat informasi bahwa

Mushannaf Abduffazzaq ada di beberapa daerah Yaman. Bahkan kami

menemukan kesulitan dalam rangka mengoreksi kitab Al Muhalla ini setelah

naskahnya menghilang dari perpustakaan-perpustakaan Islam. Berkat jasa

Ustadz Muhammad Munir Ad-Dimasyqi, kitab ini dapat muncul dan dinikmati

oleh umat Islam. Mudah-mudahan penerbit-penerbit buku Islam lainnya sudi

memberikan perhatian khusus terhadap peninggalan ulama kita, sebab kalau

bukan kita siapa lagi yang akan melestarikan kekayaan intelektual tersebut.
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mil, 61 mil, 48 mil, 45 mil, 40 mil atau 36 mil, tidak memiliki dalil

dan argumentasi yang berkaitan dengan permasaiahan tersebut, baik

dari Al Qur'an, Hadits, Ijmak, qiyas, pandangan yang benar, pendapat

sahabat maupun pendapat kalangan yang berseberangan dengan

mereka. Jika demikian, maka tidak perlu memperdulikan hal tersebut.

Kemudian kami bertanya, "Siapa yang rnemberikan batasan

qashar dan tidak berpuasa, serta dari jenis mil apa itu?" Jadi, semua

pendapat tersebut lemah secara keseluruhan.

Pendapat tersebut tidak ada kaitannnya dengan Ibnu Abbas dan

Ibnu Umar, karena beberapa faktor, yaitu:

Pertama, ada kalangan sahabat lain yang berbeda pendapat

dengan mereka.

Kedua, batasan yang disimpulkan dari pendapat kedua sahabat

tersebut bukan dengan mil, tapi kesir-npulan batasan tersebut diarnbil

dari pendapat lain.

Ketiga, perbedaan pendapat di antara kedua sahabat tersebut

sangat kental seperti yang telah dikemukakan.

Hal ini diperkuat oleh hadits Hammad bin Salamah yang

meriwayatkan dari Ayy-ub As-Sakhtiyani dan Humaid, keduatrya

meriwayatkan dari Nafi', bahwa Ibnu Umar tidak pemah mengqashar

shalat dalam perjaianan yang jaraknya kurang dari 76 mil. Sementara

Ma'mar meriwayatkan dari Ayyub, dari Nafi', bahwa Ibnu Umar

pernah mengqashar slialat dalam perjalanan yang jaraknya 4 burd. Dra

pun tidak menyebutkan bahwa Ibnu Umar melarang mengqashar

shalat dalam perjalanan yangjaraknya kurang darijarak tersebut.

Hisyam bin Al Ghaz meriwayatkan dari Nafi', bahwa Ibnu

Umar pemah berkata, "Shalat tidak boleh diqashar kecuali dalam

perjalan seharian penuh."
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Malik meriwayatkan dari Nafi', bahwa shalat tidak boleh

diqashar di Al Barid.

Malik berkata: Dzatu An-Nashab dan Rim adalah daerah yang

letaknya kurang lebih 4 burd dat'. Madinah. Ali bin Rabi'ah A1 Wabili

pun meriwayatkan darinya bahwa shalat tidak boleh diqashar dalam

perjalanan yang jaraknya kurang dari72 mll.

Putranya, Salim bin Abdullah meriwayatkan darinya, bahwa

dia mengqashar shalat dalam perjalanan yang jaraknya 30 mil.

Keponakarurya, Hafsh bin Ashim (orang yang lebih mulia dan pintar

dari Nafi') pun meriwayatkan darinya bahwa dia mengqashar shalat

dalam perjalan yang jaraknya 18 mil.

Syurahbil bin As-Samth, Muhammad bin Zaid bin Khulaidah,

Muharib bin Ditsar dan Jabalah bin Suhaim meriwayatkan darinya

bahwa shalat qashar boleh dilakukan dalam jarak perjalanan 4 mil, 3

mil, i mil dan dalam perjalanan sesaat. Jarak paling jauh dalam

perjalanan sesaat adalah 2 atau 3 mil.

Sedangkan Atha' meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa shalat

qashar boleh dilakukan dalam jarak perjalan ke Asfan, yaitu 32 mil.

Jika telah kembali bertemu keluarga maka shalatlah dengan jumlah

rakaat sempuma. Selain itu, shalat tidak boleh diqashar di Arafah dan

Mina.

Mujahid juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa shalat

qashar tidak boleh dilakukan dalam perjalanan yang jaraknya hanya

memakan waktu satu hari hingga malam. Shalat qashar boleh

dilakukan jika perjalanannya lebih dari itu.

Abu Hamzah Adh-Dhab'i meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

bahwa shalat qashar hanya boleh dilakukan dalam perjalanan seharian

penuh dan panjang.

Malik dalam hal ini berbeda pendapat dengan Atha', bahwa

shalat qashar tidak boleh dilakukan dalam perjalanan menuju Mina

tm - AlMuharra



dan Arafah. Atha' adalah penduduk Makkah, sehingga tidal'; mungkin

sebagian pendapatnya dijadikan dalil sedangkan pendapat jumhur

bukan dalil.

Malik dan Syafi'i pun berbeda pendapat dengannya dalam

pendapatnya, jika seorang musafir telah kembali ke kampung

halamannya maka shalat yang dilakukan dalam jumlah rakaat yang

sempurna.

Dengan demkian, pendapat Malik dan Syafi'i heluar dari

penentuan batasan salah seorang sahabat. Selain itu, tidak ada

keterangan dari generasi tabiin yang menjelaskan bahwa batasan

shalat qashar adalah ukuran tersebut. Barangkali batasan yang

tercantum dalam hadits Ibnu Abbas tersebut tidak melibatkan Atha',

yang bernama Hisyam bin Rabi'ah.

Di samping itu, dalam hadits Nafi' yang berasal dari Ibnu

IJmar, tidak ada yang menyatakan, bahwa dia melarang mengqashar

shalat dalam jarak perjalanan yang kurang dari 4 burd. Sehingga

pendapat yang menentukan batasan jarak perjalanan dengan mil
tersebut mentah secara pasti.

Kembali kepada pendapat yang menentukan batasan jarak

perjalanan yang ditempuh untuk shalat qashar dengan 3 hari, 2hart, I

hari lebih, I hari penuh atau I hari satu malam, bahwa tidak seorang

pun yang menentukan batasan tersebut, sehingga pendapat tersebut

pun mentah.

Meninjau kembali pendapat-pendapat yang tersisa, maka kanri

belum menemukan ada yang berkaitan dengan pendapat tersebut,

kecuali hadits yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri, ,^.bu

Hurairah dan Ibnu Umar tentang larangan wanita bepergian senduian

dengan beragam redaksi, "selama tiga hari kecuali ditemani oleh

mehrant", "selama dua malam kecuali ditemani oleh rnahram",

"selamu sehari semalam kecuali ditemani oleh mahrqm" dan"selatne
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satu hari kecuali ditemani oleh mahram". Dengan demikian semua

kelompok memiliki keterkaitan satu sama lain seperti yang telah kami

kemukakan.

Adapun batasan perjalanan 2 malam atau I hari 1 malam, tidak

memiliki keterkaitan sama sekali, karena hadits tersebut menjelaskan

batasan tersebut I hari dan 3 hari. Oleh karena itu, tidak ada makna

yang berkaitan dengan 2hari dan I hari 1 malam, diluar kedua batasan

jumlah yang lain.

Bahkan itu hanya akan menimbulkan penyimpangan ketika

batasan tersebut dikaitkan dengan yang paling terbanyak atau paling

sedikit seperti yang disebutkan dalam hadits tersebut. Sedangkan

kaitamya dengan jumlah, ada nash yang menyebutkan jumlah yang

lebih sedikit atau lebih banyak dari itu, sehingga tidak ada sisi

untuknya sama sekali. Dengan demikian kedua pendapat tersebut

gugur.

Kami telah melihat pendapat yang menyatakan 3 atau t hari,

temyata kelornpok yang menginginkan batasan tersebut berkaitan

dengan t hari mengatakan, batasan tersebut lebih sedikit dari batasan

yang disebutkan dalam hadits, sehingga itu menjadi batasan

perjalanan yang kurang dari itu sebaliknya. Dengan demikian, itu
menjadi batasan untuk shalat qashar.

Mereka juga mengatakan bahwa kalangan yang mengambil

batasan yang kami tentukan telah memanfaatkan hukum perjalan dua

malam, t hari, 1 malam dan 3 hari, namun itu tidak gugur dari hukum
yang disebutkan dalam hadits itu sama sekali. Pendapat ini tentunya

lebih baik daripada pendapat kalangan yang menggugurkan batasan

lebih yang disebutkan dalam hadits itu.

Ali berkata: Menurut kami, yang kalian kemukakan itu bukan

apa-apa. Jika kalian mengaitkannya dengan satu hari, maka itu
lantaran batasan hadits tersebut lebih rendah. Dengan demikian itu
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tidak seperti yang kalian kemukakan dan kalian telah melakukan

tindakan yang bodoh serta disengaja.

Hadits ini diriwayatkan oleh Bisyr bin Al Mufadhdhal dari

Suhail bin Abu Shalih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata:

Rasulullah SAW bersabda,
A lz z o

,$i L-y;'r \I.{r C;'-lC i\t il\

"Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan Hari
Akhir bepergian sehari semalam kecuali jikq ditemani olelt

mahramnya."

Malik pun meriwayatkan hadits yang sama dari Sa'id bin Abu

Sa'id Al Maqburi, dai ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata:

Rasulullah SAW bersabda,

W i';')i b1 Wj \I d)'jU # ti;>'y.i
'Tidak halat bagi wanita yang' beriman kepada Allah dan Hari

Akhir bepergian kecuali jika ditemani oleh mahramnya."

Ibnu Abu Dzi'b pun meriwayatkan hadits serupa dari Sa'id bin
Abu Sa'id Al Maqburi, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi

SAW, beliau bersabda,

4 7'- lY

"Tidak halal bagi seorang wanita yang berimana kepada Allah
dan Hari Akhir beepergian selama satu hari penuh kecuali jika
ditemani oleh mahram."

Jarir bin Hazim meriwayatkan hadits senada dari Suhail bin
Abu Shalih, dari Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah,

!u)b'i tr-.> b" \
t. O 'o '.w(F

t'=i vu.-

.?,>J
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dia berkata: Rasulullah SAW bersabda. Selanjutnya dia menyebutkan

redaksi hadits tersebut. Sa'id di sini pemah berlemu dengan Abu

Hurairah dan menyimak hadits darinya.

Para perawi yang meriwayatkan dari Abu Hurairah di sini

beragam kemudian dari Abu Sa'id bin Abu Sa'id, dan dari Suhail bin
Abu Shalih seperti yang telah dikemukakan.

Ibnu Abbas pun telah meriwayatkan hadits ini dan tidak ada

idhthirab dan ikhtila_fyang muncul darinya.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin

Fatli rnenceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan

kepada karni, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami,

Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj

menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Zuhair

bin Har menceritakan kepada kami dari Sufyan bin Uyainah, Amr bin
Dinar menceritakan kepada kami dari Abu Ma'bad Qnaula lbnu
Abbas), dia berkata: Aku pernah mendengar Ibnu Abbas berkata: Aku

mendengar Rasulullah SAW bersabda,

t.r. t (r. .o . ol'SU Ys ,('i, -)t W)
.(F

"Seorang pria dan seorang wanita tidok boleh menyendiri

l<ecuali jika ditemani oleh mahram. Begitu pula seorang wanita tidak

boleh bepergian kecualijika ditemani oleh mahram."

ibnu Abbas dalam riwayatnya, menyebutkan secara umum

semua perialanan.tarpa batasan hari, pos (12 mil) dan batasan yang

lebih dari itu. Semua perjalanan, baik dekat maupun jauh bersifat

Llmum berdasarkan penjelasan semua hadits. Selain itu, semua yang

ada dalam hadits tetsebut adalah bagian dari kandungan hadits Ibnu

Abbas tadi, sebab itu adalah inti pesan dari semua hadits tersebut dan

komperhensif untuk- semuanya. Sehingga tidak layak jika beralih

't]gilur,tr, o:.bq'l* e't1if;r
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kepada yang lain. Dengan demikian pendapat yang memberikan

batasan t hari pun mentah.

Kami pun telah melihat pendapat yang memberikan batasan 3

hari. Kami menemukan kelompok tersebut mengaitkarurya dengan 3

hari dalam hadits tersebut dan didasarkan pada hadits Rasulullah

SAW,
,tz-a - -. : . t

,AtJ". tDl; ;t-**IJ,

"Bagi orang yang bepergian jauh diberikan keringanan

selama 3 hari 3 malam, sedangkan untuk orang yang bermukim I hari

I malam."

Ali berkata: Mereka mengatakan bahwa kalangan yang

mengaitkannya dengan tiga hari merasa sangat yakin berada dalam

kebenaran, sebab jika Nabi SAW menyebutkan larangan bepergian

selama 3 hari sebelum larangan bepergian selama satu hari atau

kurang dari i hari, maka hadits yang menyebutkan batasan t hari lebih

pantas untuk diamalkan, sehingga larangan bepergian selama 3 hari

tidak dihapus, tetapi tetap berlaku seperti sedia kala.

Jika Nabi SAW menyebutkan larangan bepergian selama tiga

hari setela menyebutkan larangan bepergian selama t hari atau kurang

dari t hari, maka larangan bepergian selama 3 hari menghapus hukum

larangan bepergian kurang dari 3 hari.

Mereka pun berpendapat, bahwa kami merasa yakin dengan

ke-shahih-an hukum larangan bepergian selama 3 hari kecuali jika

ditemani oleh mahram dan kami pun merasa sangsi terhadap ke-

shahih-an larangan bepergian yang kurang dari 3 hari. Dengan

demikian suatu pendapat yang diyakini kebenarannya tidak boleh

ditinggalkan lantaran suatu pendapat yang masih diragukan

kebenarannya.

afi:ci#t)
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Ali berkata: Pernyataan tersebut adalah kesimpulan yang tidak

benar ditinjau dari beberapa aspek, yaitu:

Pertama, ada hadits yang melarang melakukan perjalanan

jauh lebih dari 3 hari. Hadits tersebut kami riwayatkan dari banyak

jalur yang shahih, dari Ubaidullah bin (Jmar, dari Nafi', dari Ibnu

IJmar, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

,o , : ,.., 
t ' z z t' o /

i; )t t7;i U p)L o"e e\"/r )u*i v

"Seorang wanita tidak boleh bepergian jauh lebih dari tiga

hari kecuali jika ditemani oleh mahrem."

Diriwayatkan juga dari jalur Qatadah, dari Qaz'ah, dari Abu

Sa'id Al I(hudri, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

(F e ( olq oN 
"'eii";t st- t

" Seorang wanita tidak boleh bepergian lebih dari tiga ntalant

kecuali jika ditemani oleh mahrant."

Begitu pula kami rneriwayatkan dari jalur Abu Mu'awiyah dan

Waki'dari Al A'masy, dari Abu Shalih As-Samman, dari Abu Sa'id A1

Khudiri, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

. t'i 1',i.-o: .'. , , to a -. o.?,. ). t ct -i.
et--+i iix i'p ltu'sr; ,si r\t il(r Au. bi ,rr>' 

.@ ir, "s!'si r#., ;i Glrr"ti sli 6:\l
"suororf wanita yang beriman kepada Altah dan Hari Akhir

tidak boleh melakukan perjalanan jault lebih dari 3 hari atau lebih

kecuqli jika ditemani oleh sauclaranya qtau ayahnya atau suaminya

atau putranya atau mcthramnya."

Penyebutan 3 hari dalam beberapa riwayat mengabaikan hari

yang kurang dari 3 hari, berdasarkan apa yang kami riwayatkan juga

dari beberapa riwayat tentang hukum 3 hari tersebut, bahwa

IJY
lre\2J
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penyebutan jumlah hari yang lebih dari tiga hari dalam riwayat-

riwayat tersebut pun mengabaikan jumlah tersebut. untungnya,

disebutkan dalam beberapa riwayat hukum jumlah hari perjalanan

yang lebih dari tiga hari, karena kalau tidak maka umat akan

memperrnainkan hukum dan menetapkan hukum secara batil. Oleh

karena itu, yang patut mereka katakan adalah, mereka sebenarnya

merasa yakin akan ke-sftahih-an hukum jurnlah hari perjalanan yang

lebih dari tiga hari sedangkan sisanya trdak di-mansukh. Mereka juga

merasa ragu terhadap ke-shahih-an adanya larangan melakukan

perjalanan selama 3 hari, seperti yang mereka kemukakan

sebelumnya.

Mereka juga mengatakan bahwa kalian telah berpendapat

keliru sementara diriwayatkan secara shahih dari Ikrimah bahwa

seorang wanita tidak boleh melakukan peq'alanan lebih dari 3 hari tapi

tidak dengan 3 orang.

Jadi bagaimana? Tidak boleh sebuah pendapat yang

dikemukakan dua orang tabiin dan dua orallg dari ahli fikih dunia,

sementara ada perbedaan dengan pendapat salah seorang sahabat yang

diselisihi oleh sahabat-sahabat yang lain. Itu tidak dianggap sebagai

rjmak (konsensus) kecuali jika orang tersebut tidak memiliki dasar

ilmu agama dan malu.

Selain itu, diriwayatkan pula dari Ibnu Umar bahwa dia

berpendapat, jarak 72 mil menuju ke Suwaida' sebagai perjalanan

selama 3 hari. Sebenarnya pembatasan yang diriwayatkan dari lbnu

Umar yang menyebutkan bahwa shalat qashar tidak boleh dilakukan
jika jarak yang ditempuh kurang dari 96 mil menetapkan bahwa jarak

tersebut lebih dari 3 hari, sebab perbedaan jarak antara keduanya

adalah 16 mil. Dengan demikian sangat mungkin kedua jarak tersebut

disamakan dengan 3 hari tanpa ada perbedaan.
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Kedua, ada pendapat lain yang membantah pendapat tersebut,

yaitu pendapat yang membatasi perjalanan dengan jarak t hari.

Sedangkan pendapat mereka yang menyatakan bahwa kami merasa

yakin dengan ke-shahih-an penggunaan larangan Nabi SAW terhadap

wanita selama t hari tanpa ditemani oleh mahram, bahkan larangan

beliau untuk perjalanan yang memakan waktu lebih dari itu, sebab

apabila Nabi SAW melarang wanita bepergian lebih dari 3 hari tanpa

mahram adalah yang lebih dahulu atau yang datang terakhir, maka

wanita pun dilarang melakukan perjalanan selama sehari tanpa

ditemani mahram. Selain itu, penangguhan larangan bagi wanita yang

melakukan perjalanan selama 3 hari tidak me-nasikh hukum

sebelumnya yang melarang perjalanan wanita tanpa mahram yang

kurang dari 3 hari. Sementara itu kalian pun merasa yakin den-ean

penyelisihan kalian terhadap larangan Nabi SAW terhadap wanita

yang melakukan perjalanan kurang dari 3 hari tanpa mahtam,

sedangkan menyelisihi perintah Nabi SAW tanpa dasar yang

meyakinkan dengan cara me-nasakh suatu hukum adalah tidak

dibenarkan. Dengan demikian kedua pendapat tersebut saling bertolak

belakang.

Ketiga, hadits Ibnu Abbas RA yang telah kami kemukakan

tadi memberikan ketetapan hukum terhadap hadits tersebut dan

semuanya adalah bagian darinya. Oleh karena itu, ketatapan hukum

yang ada di dalamnya tidak boleh dibantah karena orang yang

mengamalkannya telah mengamalkan semua ketetapan hadits yang

telah disebutkan tacli. Sedangkan orang mengamalkan sesuatu dari

ketetapan hadits-lradits tersebut, tidak secara keseluruhan, maka dia

telah menentang larangan Rasulullah sAw dan itu tidak boleh

dilakukan.

Ali berkata: Apabila riwayat-riwayat tersebut tidak saling

kontradiksi, maka tidak ada dalam hadits yang melarang wanita

melakukan perjalanan selama beberapa saat kecuali jika ditemani oleh
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mahram. Begitu juga tidak ada dalam hadits yang menyebutkan bahwa

batas waktu orang yang bepergian jauh dan orang yang menetap untuk

mengusap khuff batasan secara eksplisit, baik dari nash maupun dalil,

untuk menentukan batas waktu yang membolehkan mengqashar shalat

dan tidak berpuasa dalam perjalanan. Bahkan tidak boleh mengqashar

dan tidak berpuasa dalam jumlah yang kurang dari itu.

Herannya Lagi, Allah SWT menyebutkan shalat qashar

berbarengan dengan kondisi takut selama masa perang, tidak berpuasa

dalam kondisi sakit dan melakukan perjalanan jauh. Allah SWT juga

menyebutkan bolehnya tayammum ketika berada dalam kondisi tidak

ada air saat sakit maupun melakukan perjalanan jauh. Setelah itu

orang-orang tersebut menetapkan hukum yang melarang wanita

melakukan perjalanan jauh kecuali jika ditemani mahram, menetapkan

hukum mengusap khuff bagi orang yang melakukan perjalanan jauh

sebagai dalil bolehnya mengqashar shalat dan tidak berpuasa dalam

perjalanan, tanpa menyertakan shalat yang tidak boleh diqashar dan

tidak boleh berbuka. Selain itu, mereka juga tidak menetapkannya

sebagai dalil yang membolehkan melakukan tayammum dan tidak

membolehkan.

Mereka mengatakan, kami menganalogikakan batasan yang

membolehkan shalat qashar dan batasan yang tidak membolehkan

shalat qashar berdasarkan batasan wanita bepergian tanpa ditemani

rnahram, batasan tidak bepergian, batasan orang yang bermukim boleh

mengusap khuf, dan batasan orang yang bermukim tidak boleh

mengtsap khuf.

Menurut kami, lalu kenapa kalian melakukan hal tersebut? apa

alasan yang melatarbelakangi bolehnya menggabungkan keduanya?

Apa kesamaan antara keduanya? Kenapa kalian tidak

menganalogikakannya dengan batasan waktu bagi orang yang

bepergian yang jika dia bemiat bermukim maka dia melaksanakan

shalat dengan jumlah rakaat lengkap? Apa beratnya
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menganalogikakan suatu ketetapan hukum dengan ketetapan hukum

yang lain berdasarkan pendapatnya? Tidakkah kalian

menganalogikakan batasan bolehnya mengqashar shalat bagi orang

yang tidak bertayammum? Itu mestinya yang lebih utama jika

memang analogi tersebut benar atau batasan yang kalian bolehkan

terhadap pengendara dengan melakukan ibadah sunah di atas

kendaraan?

Kami ingin menegaskan bahwa coba jelaskan kepada kami

pendapat kalian yang menyatakan bahwa jika seseorang bepergian

selama 3 hari, maka dia boleh mangqashar shalat dan tidak berpuasa

dan jika seseorang bepergian dalam jarak tempuh kurang dari 3 liari

maka dia tidak boleh mengqashar shalat dan harus berpuasa. Apa yang

dimaksud dengan 3 hari tersebut? Apakah bagian dari hari-hari

haziran atau dari hari-hari kanun al awwal?

Hari-hari yang kalian kemukakan itu, apakah perjalanan

pasukan perang atau perjalanan santai di atas unta atau di atas keledai

atau di atas baghal (hewan hasil persilangan kuda dan keledai) atau

perjalanan pengendara yang serius melakukan tour atau perjalanan

tukang pos atau jalan kaki?

Kita tahu secara yakin bahwa jalan kakinya seorang pria tua

renta di tempat berlumpur atau di bawah sengatan terik matahari yang

sangat panas berbeda dengan jalannya pengendara di atas baghal

menyusuri musim semi di sebuah lembah. Selain itu, dia tidak berjalan

pada hari dimana pihak lain tidak melakukan perjalanan selama 10

hari.

Coba juga jelaskan hari-hari tersebut kepada kami, bagaimana

itu? Apakah jalannya dilakukan di awal siang hingga akhirnya atau

hingga tiba waktu Ashar atau hingga melewati waktu itu sedikit

setelah atau sebelumnya. Atau siang dan malam secara bersamaan?
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Bagaimana kalian menjadikan batasan waktu 63 mil sebanding

dengan 21 mil setiap hari? Kenapa juga kalian menjadikannya 32 mil

sama dengan 24 mil setiap hari? Atau 32 mil setiap hari atau 20 mil

setiap hari atau 35 mil setiap hari?

Semua jarak tersebut dilalui oleh rombongan dan tidak ada

peluang bagi mereka untuk membatasi apa pun dari apa yang telah

kami kemukakan kecuali jika mereka menggunakan pendapat yang

keliru. Seperti itulah yang bisa dikatakan kepada orang yang

menentukan batasan perjalanan dengan ukuran I hari, I malam, alau2

hari, semua itu tidak ada perbedaan.

Selain itu, mereka pun mengatakan, bantahan tersebut

mengharuskan kalian memasukkannya kepada Rasulullah SAW

perihal perintah beliau terhadap wanita agar tidak melakukan

perjalanan jauh selama 3 hari atau2 malam atau t hari 1 malam atau I

hari saja tanpa ditemani mahram. Begitu juga dengan pembatasan

Nabi SAW tentang permasalahan mengusap khuf bagi orang yang

bepergian selama 3 hari sedangkan untuk orang yang menetap satu

hari satu malam.

Menurut kami, tidak ada untungnya kalian mengungkapkan hal

ini, bahkan ada perbedaan yang sangat menyolok antara batasan yang

ditentukan Rasulullah SAW dengan batasan kalian. Maksudnya,

kalian belum memperkirakan batasan hari-hari yang dijadikan sebagai

tolok ukur bolehnya mengqashar shalat dan tidak berpuasa atau sehari

semalam yang dijadikan sebagai batas waktu jalannya orang yang

bepergian diperintahkan mengqashar atau tidak berpuasa. Bahkan,

setiap kelompok dari kalian membuat batasan jarak bumi karena

kalian sepakat bahwa orang yang melakukan perjalanan selama 3 hari,

dengan jarak tempuh setiap hari adalah 18 mil atau20 mil tidak boleh

mengqashar shalat, sedangkan perjalanan selama I hari 1 malam

dengan jarak tempuh 30 mil per hari boleh mengqashar shalat.
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Selain itu, kalian pun sepakat bahwa orang yang rnelakukan

perjalanan selama 3 hari setiap hari sebagai tukang pos bukan apa-apa

atau menggabungkan perjalanan tersebut dalam t hari maka shalat

tidak boleh diqashar. Kalian juga sepakat dengan menyebutkan 3

malam dalam kedua hadits tersebut bahwa jika dia bepergian pada hari

itu sejauh 63 mil, maka dia boleh mengqashar shalat dan tidak

berpuasa. Jika dia tidak bepergian kecuali setengah hari, maka ini

sangat memungkinkan dan sering terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Rasulullah SAW pun tidak memerintahkan wanita untuk tidak

bepergian selama 3 hari atau 1 hari kecuali jika ditemani oleh

mahram. Disamping itu, Rasulullah SAW juga mernerintahkan orang

yang bepergian selama 3 hari 3 malam untuk mengusap khuff

kemudian melepaskannya, sebab hari-hari tersebut diukur dengan

kondisi orang yang bepergian. Hal itu ditetapkan berdasarkan sabda

Rasulullah SAW yang bersifat umum sebab kalau beliau

menginginkan yang hal lain, sudah barang tentu beliau

menj elaskannya kepada umat.

Seandainya ada seorang wanita bepergian sejauh 1 mil lebih

maka wanita itu tidak boleh keluar tanpa ditemani oleh mahram

kecuali dalam kondisi darurat atau mendesak. Jika ada seseorang

bepergian sejauh 3 mil dengan jarak tempuh setiap hari I mil maka

orang tersebut boleh mengusap khuff. Jika dia bepergian selama I hari

lalu menetap di hari kedua kemudian bepergian lagi pada hari ketiga,

maka orang itu boleh mengusap khuff selama 3 hari perjalanannya itu.

Bahkan, kalau pun hadits yang muncul dari Nabi SAW adalah

batasan 3 hari tersebut, maka pendapat yang semestinya adalah, jika

wanita keluar melakukan perjalanan selama kekuatan yang

disanggupinya, yaitu hanya boleh melakukan perjalanan dengan jarak

tempuh 2 mi| di siang hari atau 3 mil maka itu tidak boleh dilakukan

tanpa ditemani mahram. Jika jarak kekuatan yang disanggupinya
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adalah 50 mil setiap hari maka dia boleh bepergian sejauh 100 mil
ditemani mahram.

Batasan hari yang ditentukan Nabi SAW dalam hadits-hadits

tersebut sangat masuk akal, logis, tepat, tidak dibatasi dengan jarak

tempuh di bumi, tidak lebih, bahkan itu berhak menyandang nama

perjalanan 3 atau t hari tidak lebih. Sedangkan batasan yang kalian

tentukan tidak masuk akal, tidak logis dan tidak bisa dipastikan dari

segi manapun juga.

Dengan demikian nampak jelas perbedaan antara pendapat

kalian dan ketetapan Rasulullah SAW. Selain itu, hal itu juga

menjelaskan ketidakbenaran semua pendapat itu secara pasti dan tidak

ada kaitan dengannya, bahkan sedikit pun darinya tidak, baik Al

Qur'an, Sunnah, ijrnak, qiyas, logika, pendapat sahabat yang tidak

diperdebatkan. Jadi, bagaimana yang lain dari mereka tidak

bertentangan dengannya. Jika demikian maka itu semua tidak benar

secara pasti.

Ketetapan Rasulullah SAW dalam hadits-hadits adalah benar,

baik secara zhahir maupun maksudnya. Orang yang berbeda pendapat

dengan ketetapan tersebut berarti telah menyalahi kebenaran, terutama

pembedaan Malik antara orang-orang Makkah yang bepergian ke

Mina dan Arafah dalam musim haji boleh mengqashar shalat dengan

semua orang yang datang dari negeri lain dengan jarak tempuh yang

sama. Pembedaan ini tentunya tidak pemah dikenal di kalangan

sahabat maupun tabiin.

Bahkan sebagian pengikutnya berargumentasi bahwa hal itu
boleh dilakukan karena Rasulullah SAW pernah bersabda,

'"t'i; ri$ a'rLti e ,yi U
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"Wahai penduduk Makkah, lal<sanakanlah dengan sempurna,

knrena sesungguhnya kita adalah orang-orang yang sedang

bepergian."

Mereka di sini tidak menyebutkan Mina.

Ali berkata: Hadits yang digunakan ini tidak benar berasal dari

Rasulullah SAW, tapi diriwayatkan dari Ibnu Umar RA. Kalau pun

hadits benar berasal dari Nabi SAW, tetap saja berbalik m.enyerang

mereka, sebab jika mereka bepergian maka ketetapan hukum bagi

penduduk Makkah pun berlaku kepada mereka di Mina dari semua

ketetapan hukum perjalanan lantaran pendapat yang mereka

kemukakan bahwa penduduk Mina boleh mengqashar shalat di Mina

dan di Makkah karena Nabi SAW tidak pernah berkata kepada

penduduk Mina, fh1 " Lakns anakanl ah s halat deng an s empurna !"

Mereka juga berpendapat bahwa seperti yang telah dimaklumi,

orang yang tidak dalam kondisi bepergian tidak boleh mengqashar

shalat. Menurut kami, memang benar ada beberapa kondisi perjalanan

jauh menggunakan ketetapan hukum bermukim, karena mereka tidak

mengqashar shalat di sana. Jika jarak yang ditempuh tersebut antara

Makkah dan Mina dari dua perjalanan telah disebutkan tadi, maka

jarak tersebut berlaku juga di semua negeri atau wilayah, sebab hanya

ada perjalanan atau bermukim yang ditetapkan oleh nash dan logika.

Ada sebagian ulama mutaakhirin yang memberi batasan

perjalanan jauh dengan adanya unsur masyaqqah (kesulitan dan

kepayahan). Menurut kami, pendapat itu tidak benar karena unsur

kesulitan dan kepayahan tersebut berbeda-beda. Ada yang merasa

kesulitan ketika melakukan perjalanan sejauh 3 mil dan hanya bisa

menempuhnya dengan susah payah. Inilah kondisi yang seringkali

terjadi bahkan hampir semua kondisi seperti itu. Ada juga orang yang

merasa sulit mengendarai kendaraan selama sebulan penuh dalam
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musim semi baik dalam kondisi santai, dilayani, sedikit maupun

banyak. Dengan demikian pembatasan tersebut menjadi mentah.

Ali berkata: Sudah sepantasnya sekarang kami menjelaskan

jarak perjalanan yang membolehkan mengqashar shalat dan tidak

berpuasa.

Allah SWT berfirman,

lyilt3ti Gii-{' J
qe.iK

"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah

mengapa kamu menqashar shalat(mu), jika kamu takut diserang

orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh

yang nyata bagimu." (Qs. An-Nisaa' [ ]: 101)

IJmar, Aisyah dan Ibnu Abbas berkata, "Allah SWT

menetapkan kewajiban shalat melalui lisan Nabi SAW bahwa shalat

dalam perjalanan dilakukan sebanyak 2 rakaat. Allah SWT dan

Rasulullah SAW serta umat Islam pun belum menetapkan secara

khusus sebuah perjalanan, sehingga tidak boleh ada penetapan sebuah

perjalanan secara khusus tanpa didasari nash atau rjmak yang

meyakinkan."

Jika ada yang berpendapat, bahkan shalat hanya boleh diqashar

dan puasa boleh tidak dilakukan jika dalam kondisi menunaikan

ibadah haji, umrah, jihad. lni termasuk pendapat yang tidak kalian

kemukakan. Jika itu yang kalian kemukakan, maka itu artinya kalian

telah mengkhususkan Al Qur'an dan Hadits tanpa didasari dalil.

Selain itu, kalian pun harus tidak mengambilnya baik dengan Al

Qur'an maupun Hadits dalam semua syariat, kecuali jika umat Islam

telah menyepakatinya. Ini pun mementahkan semua pendapat yang

kalian kemukakan, bahkan sampai pada taraf menyerang ajaran Islam,

,i6 i;si ci#ttt
i\ft.;rJr!,yriS6,
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sikap mernbolehkan melanggar semua perintah Allah SWT dan

Rasulullah SAW. Kecuali jika umat Islam telah menyepakatinya dan

ini pun keluar dari koridor ijmak.

Sebenarnya, kewajiban mengikuti Al Qur'an dan Hadits

sampai-sampai nash dan ijmak yang shahih menetapkan bahwa itu
dikhususkan atau dihapus, kemudian dalil yang shahifr itu dijadikan

sebagai landasan ketetapan hukum. Karena, Allah SWT mengutus

Nabi SAW untuk ditaati. Dalilny4 firman Allah SWT,

" lA e\9:L4- J y $S *g;6V3
"Dan Kami tidak mengutus seseorang Rasul melainknn untuk

ditaati dengan seizin Allah." (Qs. An-Nisaa' [4]: 64)

Allah SWT tidak mengutus Nabi SAW untuk didurhakai,

bahkan umat Islam sepakat bahwa menaati Nabi SAW adalah wajib
dan menaati beliau harus didahulukan dari menaati yang lain.

Perjalanan yang dimaksud di sini adalalr, keluar dari tempat

tinggal dan bepergian jauh. hilah yang tidak dikemukakan oleh ahli

bahasa Arab. Oleh karena itu, tidak boleh ada yang keluar dari koridor
hukum ini kecuali adanash shahih yang membolehkannya.

Kami pun menemukan hadits )lang menjelaskan bahwa

Rasulullah SAW pemah keluar ke Baqi'untuk menguburkan beberapa

jenazah. Beliau juga pemah keluar ke tempat kosong untuk buang

hajat sementara beberapa orang yang menemani beliau tidak

mengqashar shalat dan tetap berpuasa, balrkan beliau sendiri pun

demikian. Dengan demikian ini keluar dari cakupan makna bepergian

jauh, apalagi menjadi ketetapan hukum dalam kondisi bepergian jauh.

Oleh karena itu, kita tidak boleh menetapkan nama perjalanan jauh

dan hukumnya kecuali jika berdasarkan istilah yang ditetapkan pihak

tertentu sebagai argumentasi yang ditinjau dari aspek bahasa. Kami
juga tidak menemukan itu kurang dari I mil.
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Diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa dia berkata, "Kalau aku

keluar sejauh 1 mil, maka aku akan mengqashar shalat."

Dengan demikian, kami menetapkan istilah perjalanan jauh

dan hukumnya dalarn hal bolehnya tidak berpuasa dan mengqashar

shalat jika perjalanan tersebut berjarak 1 mil lebih. Karena kami

belum menemukan ada ulama yang menetapkan istilah perjalanan jauh

bagi jarak tempuh yang kurang dari 1 mil. Inilah argumentasi yang

paling valid.

Ada yang berpendapat, bahwa kenapa kalian tidak menetapkan

jarak 3 mil, seperti jarak antara Madinah dan Dzul Hulaifah, sebagai

batas mengqashar shalat dan tidak berpuasa, sebab kalian pun belum

menemukan hadits yang menjelaskan bahwa Rasulullah sAW

mengqashar shalat dan tidak berpuasa dalam perjalanan yang berjarak

kurang dari 3 mil.

Menurut kami, kami belum menemukan ada larangan untuk

tidak berpuasa dan mengqshar shalat dalam jarak perjalanan yang

kurang dari itu, bahkan kami menemukan Nabi SAW diperintahkan

untuk tidak berpuasa dalarn perjalanan secara mutlak (tidak diberi

batasan tertentu) dan juga menetapkan shalat yang dilakukan dalam

perjalanan sebanyak 2 rakaat. Dengan demikian pendapat yang kami

kemukakan itu benar.

Istilah mil dalam bahasa Arab diungkapkan dengan kata mil

juga, yang berarti jarak tempuh yang kurang dari 2000 hasta.

Ada yang berpendapat, bahwa jika hal ini diketahui oleh Ibnu

Abbas, Utsman, generasi tabiin dan ahli fikih yang tidak

mengetahuinya, maka hal ini yang lebih memperparah kondisi

tersebut.

Menurut kami,IJmat, Ibu Umar, Anas, sahabat dan tabiin yang

lain telah mengetahui hal tersebut. Kami pun bisa membalikkan

pendapat kalian. Bagi kalangan Hanafiryah, kami mengatakan, kalau
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memang pendapat kalian dalam masalah ini benar, maka hal itu tidak

mungkin tidak diketahui oleh Utsman Ibu Mas'ud, Ibu Abbas,

kalangan yang tidak mengetahui pendapat kalian, seperti Malik, Al-

Laits, Al Auza'i dan yang lain, maka hal ini yang lebih memperparah

masalah tersebut.

Bagi kalangan Malikiyyah (pengikut madzhab Imam Malik),

kalau pendapat kalian itu memang benar, maka pendapat ini pasti

diketahui oleh para sahabat, tabiin dan hali fikih yang telah kami

sebutkan tadi, dan itu memparah masalah. Hanya saja keharusan yang

kami sebutkan tadi berlaku bagi kalangan mereka, bukan kami, sebab

mereka berpendapat bahwa keharusan tersebut adalah benar' Sehingga

orang yang menetapkan kebenaran sesuatu secara nyata, maka dia

harus mematuhinya.

Sementara kami tidak pemah membenarkan kehamsan yang

tidak berdasar tersebut, bahkan menurut kami, itu adalah sikap was-

was dan menyesatkan. Kami cukup meneladani firman Allah dan

sabda R.asulullah SAW saja.

Ali berkata: Sebagian kalangan dari mereka bahkan membuat

permasalahan menjadi rancu dengan berpendapat, bahwa sangat

mengherankan jika para sahabat tidak menanyakan permasalahan

besar ini kepada Nabi SAW, apalagi itu adalah batas perjalanan jauh

yang membolehkan seseorang mengqashar shalat dan tidak berpuasa

dalam bulan Ramadhan.

Menurut kami, ini merupakan bukti yang kuat, dalil yang

sangat jelas dan argumentasi yang paling masuk akal bagi kalangan

memiliki sedikit pemahaman bahwa istilah batas dalam masalah itu

hanya berlaku jika masuk dalam istilah bahasa Arab yang merupakan

bahasa pengantar yang digunakan Nabi SAW. Karena, kalau jarak

perjalanan jauh mempunyai batas lain selain yang telah kami

kemukakan tadi, maka Nabi SAW pasti tidak akan mendiamkannya

E3 - AlMuhalla



tanpa menjelaskan dan para sahabat pun tidak akan tinggal diam tanpa

bertanya kepada beliau serta sepakat untuk tidak menyampaikan

batasan tersebut kami kami. Dengan demikian permasalahan tersebut

semakin jelas, dengan sikap penerimaan semua sahabat terhadap nash

yang jelas sedangkan kalangan yang menetapkan batasan dalam

masalah tersebut telah menetapkan hukum berdasarkan asumsi yang

keliru.

Ali berkata: Kedua belah pihak tersebut telah sepakat bahwa

apabila seseorang telah rneninggalkan rumahnya untuk bepergian

selama 3 hari atau menempuh jarak 4 burd, maka dia boleh

mengqashar shalat.

Pertanyaan kami, apakah dia mengqashar shalat selama

perjalanan? Atau tidak ada shalat qashar sama sekali selama

perjalanan, tapi yang melakukan perjalanan itu ingin mengqashar

shalat, sementara dia tidak tahu apakah dia akan mencapainya atau

tidak? Mau tak mau dia harus memilih salah satu dari kedua hal

tersebut.

Jika mereka menjawab, bukan dalam jarak perjalanan yang

membolehkan shalat diqashar, tapi dia sendiri menginginkarurya, dan

dia tidak tahu apakah dia mencapai jarak tersebut atau tidak, berarti

mereka mengakui bahwa mereka membolehkan dia mengqashar

shalat, sementara dia dalam perjalanan yang tidak membolehkan

mengqashar shalat, lantaran niatnya dalam melakukan peq'alanan.

Selain itu, mereka juga harus membolehkan shalat qashar di rumahnya

dan diluar rumahnya yang berada di tengah-tengah perumahan

kampungnya. Begitu juga karena niatnya dalam perjalanan yang boleh

mengqashar shalat. Itu semua tidak ada bedanya.

Atha', Anas bin Malik dan yang lain berpegang pada pendapat

ini hanya saja mereka mengakui bahwa dia tidak berada dalam

i-_
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perjalanan, kemudian mereka menyuruhnya mengqashar shalat. Inilah

yang tidak dibolehkan sama sekali.

Apabila mereka berpendapat, dia sebenarnya berada dalam

perjalanan yang membolehkan mengqashar shalat, maka itu artinya

mereka mementahkan apa yang telah mereka bangun dan

membatalkan pendapat madzhab mereka. Selain itu, mereka juga

rnengakui bahwa seseorang yang melakukan perjalanan jauh maupun

dekat boleh mengqashar shalat, karena dia telah beralih sebelum

mencapai jarak yang memboleh mengqashar shalat menumt mereka.

Sedangkan menurut kami, jarak tempuh yang kurang dari 1 mil

diukur dari rumah yang paling akhir dari kampung halamannya

dihukumi bermukim sehingga tidak boleh mengqashar shalat dan tidak

berpuasa Ramadhan. Jika jarak tempuhnya mencapai 1 mil, maka saat

itu orang yang bepergian boleh mengqashar shalat dan tidak berpuasa.

Begitu pula jika dia kembali, jika jarak tempuhnya kurang dari

I mil maka orang yang bepergian harus melaksanakan shalat dengan

jumlah rakaat sempgrna, sebab dia tidak berada dalam kondisi

bepergian jauh.

514. Masalah: Hukum perjalanan jauh yang dilakukan di

darat, laut atau sungai seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya,

karena itu masuk dalam kategori perjalanan jauh.

515. Masalah: Apabila seseorang bepergian jauh untuk

berjihad, haji, umrah atau keperluan lain, lalu menetap di sebuali

tempat selama 20 hari 20 malam, maka dia boleh mengqashar shalat.

Jika dia menetap lebih dari itu maka dia harus melaksanakan shalat

dengan jumlah rakaat sempurna meskipun dalam safu shalat.

El - AlMuhelta



Kami menetapkan bahwa hukum orang yang bepergian dalam

rangka jihad, haji, umrah atau ibadah lainnya, kemudian menetap di

sebuah tempat selama 2l hari 2I malam, boleh mengqashar shalat.

Jika dia bermukim lebih dari jumlah tersebut maka dia haru

melaksanakan shalat dengan sempurna (tidak mengqashar) rvalaupun

dalam satu shalat.

Jika seseorang menetap selama dua puluh hari dan dua puluh

malam kemudian kurang dari itu, maka dia boieh mengqashar shalat,

baik dengan niat menetap atau tidak. Apabila dia menetap lebih lama

dari itu maka dia melaksanakan shalat secara sempuma. Hal ini hanya

berlaku dalam shalat saja.

Sedangkan dalam puasa Ramadhan, maka hal itu berlaku iain.

Jika seorang yang bepergian menetap selama satu hari satu malatn

dalam perjalanannya yang belum dilakukannya, maka dia wajib

memasang niat puasa ketika dia memulai kembali perjalanan. Jika dia

singgah dan bemiat menetap satu malam dan keesokan harinya, maka

dia wajib memasang niat puasa dan lanjut berpuasa.

Dalam kasus orang yang bepergian dalam rangka menemukan

barang atau hewan atau tempat tinggal yang hilang, kemudian orang

tersebut menetap, maka dia melakukan shalat dengan sempurna. Jika

orang itu melakukan perjalanan sejauh 1 mil lebih, maka dia boleh

rnengqashar shalat.

Ali berkata: Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini.

Diriwayatlcan dari Ibnu Umar bahwa jika seseorang bepergian

berniat menetap selama 15 hari di suatu tempat, maka dia

melaksanakan shalat dengan sempurna. Pendapat ini pun kami

riwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyib, Abu Hanifah dan sahabat-

sahabatnya.

Kami juga meriwayatkan dari jalur Abu Daud, bahwa

Muhammad bin Al Ala' menceritakan kepada kami, Hafzh bin
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Ghiyats menceritakan kepada kami, Ashim menceritakan kepada kami

dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW pernah

menetap di Makkah selama l7 hart dan beliau saat itu mengqashar

shalat.

Ibnu Abbas berkata, "Orang yang bermukim selama i7 hari di

Makkah boleh mengqashar shalat. Sedangkan orang bermukim lebih

dari itu melaksanakan shalat dengan sempurna."

Dinwayatkan dari Al Auza'i bahwa apabila seseorang bemiat

untuk bermukim selama tiga belas malam, maka dia melaksanakan

shalat dengan sempurna. Namun jika dia berniat menetap kurang dari

itu maka dia boleh mengqashar shalat.

Pendapat lain pun diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa dia

berkata, "Apabila seseorang telah berniat menetap selama 12 hari,
maka dia melaksanakan shalat dengan sempurna."

Diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib, bahwa jika seseorang

menetap selama 10 hari, maka dia melaksanakan shalat dengan

sempurna. Pendapat ini juga dianut oleh Sufyan Ats-Tsauri, Al Hasan

bin Hai dan Humaid Ar-Ruasi.

Pendapat lain pun diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyib,

bahwa apabila engkau menetap selama 4 hari, maka shalat dengan

jdmlah rakaat sempurna. Pendapat ini pun dianut oleh Malik, Syafi'i,

dan Al-Laits. Hanya saja mereka menetapkan syarat niat menetap

selama 4 malam. Jika itu tidak diniatkan maka dia mengqashar shalat

meskipun masih ada I haul.

Diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyib bahwa jika engkau

menetap dalam perjalanan selama 3 malam, maka shalatlah dengan

jumlah rakaat sempurna.

Diriwayatkan dari jalur Waki', dd Syubah, dari Abu Bisyir,
yaitu Ja'far bin Abu Wahsyiyyah, dari Sa'id bin Jubair, bahwa apabila
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seseorang ingin menetap dalam perjalanan lebih dari 15 hari, maka dia

melaksanakan shalat dengan sempurna'

Pendapat lain pun diriwayatkan dari sa'id bin Jubair, bahwa

apabila engkau menambatkan tunggangan di sebuah tempat maka

laksanakanlah shalat dengan sempuma.

Diriwayatkan dari Ma'mar, dari Ai A'masy, dari Abu wa'il,

dia berkata, "Kami pernah bepergian bersama Masruq di Silsilah

selama 2 tahun sebagai pekerja, kemudian dia shalat bersama kami2

rakaat, 2 rakaatliingga dia kembali."

Diriwayatkan dai Waki', dari Syu'bah, dari Abu At-Tayyah

Adh-Dhab'i, dari Abu Al Minhal A1 Anazi, dia berkata: Aku pernah

bertanya kepada ibnu Abbas, "Sesungguhnya aku menetap di Madinah

selama satu tahun tanpa melakukan perjalanan kemana-mana?" Dia

menj awab, " S halatlah 2 r akaat (m aksudnya shal at qash ar)' "

Diriwayatkan dari Waki', dari Al Amri, dari Nafi', dari Ibnu

IJmar, bahwa dia pernah menetap di Azerbaijan selama 6 bulan dalam

kondisi tertutup atau terhalangi salju, kemudian dia melaksanakan

shalat 2 rakaat (qashar).

Ali berkata: Seorang wali tidak boleh berniat pergi sebelum

genap i5 malam. Begitu pula orang yang terhalang salju, yang merasa

yakin bahwa kondisi itu tidak akan selesai sampai awal musim panas.

Ibnu Abbas pernah menyuruh orang yang menetap selama 1

tahun dan tidak berniat bepergian kemana-mana untuk mengqashar

shalat.

Diriwayatkan dari Al Hasan dan Qatadah, bahwa orang yang

bepergian jauh boleh mengqashar shalat selama dia tidak kembali ke

tempat tinggalnya. Kecuali jika dia memasuki sebuah tempat kaum

muslimin.
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Ali berkata: Para sahabat Abu Hanifah berargumentasi dengan

pendapat mereka yang sering dikemukakan, dan mereka sepakat

bahwa apabila seseorang bemiat pergi jauh lalu menetap selama itu
maka dia melaksanakan shalat dengan sempurna, dan itu tidak
dianggap keluar dari ketetapan hukum mengqashar shalat kecuali jika
ada ijmak lain yang membatalkannya.

Pendapat ini tentunya tidak benar, karena kami meriwayatkan
dari Sa'id bin Jubair, bahwa dia pernah mengqashar shalat ketika
berniat lebih dari 15 hari. Pendapat ini pun masih diperselisihkan

berasal dari Ibnu Umar.

Ibnu Abbas dan yang lain dalam masalah ini berseberangan

dengan pendapat yang mereka kemukakan, sehingga pendapat mereka

tersebut tidak bisa dijadikan sebagai landasan dalil.

Malik, Syaf i dan para pengikutnya berargumentasi dengan

hadits yang berasal dari Rasulullah SAW dari jalur Al Ala' bin Al
Hadhrami, bahwa beliau bersabda,

.(y {,:.i:Wt'fi|Wt'&T.
"Orang yang berhijrah menetap setelah selesai menunaikan

ibadahnya sebanyak tiga knli."

Mereka berpendapat batrwa Rasulullatr SAW ketika itu tidak
menginginkan orang-orang yang berhijrah menetap di Makkah yang

merupakan tanah kelahiran mereka sendiri. Maka dari itu, mereka
keluar dari daerah tersebut karena Allah SWT hingga akhimya
bertemu dengan Allah SWT dalam kondisi jauh dari tanah kelahiran
karena Allah, kemudian beliau membolehkan mereka untuk menetap

di sana selama 3 hari setelatr menyelesaikan ibadah haji.

Mereka juga belpendapat bahwa 3 hari tersebut keluar dari

koridor bermukim yang tidak disukai. Sedangkan yang lebih dari 3

hari dianggap masuk dalam kategori bermukim yang tidak disukai.
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Kami tidak mengetahui mereka mempunyai argumentasi lain

selain ini. Ini tentunya tidak bisa dijadikan sebagai landasan dalil bagi

mereka, karena dalam hadits tersebut tidak ada nash dan petunjulc

yang menjelaskan batasan waktu orang yang bepergian untuk

melaksanakan shalat secara sempurna. Itu adalah ketetapan hukum

bagi orang yang berhijrah. oleh karena itu, apa yang menyebabkan

kalian menganalogikan hukum orang yang bepergian menetap seperti

halnya orang yang berhijrah?! ini pun kalau qiyas yang digunakan itu

memang benar, tapinya nyatanya qiyas tersebut semuanya tidak benar.

Selain itu, orang yang bepergian dibolehkan menetap selama 3

hari atau lebih dari itu, tanpa ada halangan apa pun daiam masalah

tersebut. Sedangkan orang yang berhijrah dimakruhkan menetap di

Makkah setelah menyelesaikan ibadah hajinya lebih dari 3 hari' Jadi,

mana yang benar, apakah menetap yang dinrakruhkan atau yang

dibolehkan seandainya mereka mau menyadari diri?

Sebenarnya, tempo yang lebih dari 3 hari bagi orang yang

berhijrah masuk dalam kategori hukum orang yang bepergian bukan

orang yang menetap. Sedangkan tempo yang lebih dari 3 hari bagi

orang yang bepergian adalah kondisi menetap yang valid. Hal ini

tentunya mengahalangi kita menganalogikan salah satu sama lain.

seandainya salah satunya dianalogikan kepada yang lain, maka olang

yang bepergian jauh harus mengqashar shalat untuk perjalanan yang

memakan waktu lebih dari 3 hari. Di samping itu, menetap selama 1

shalat yang lebih dari 3 hari pun dimakruhkan, sehingga sudah

selayaknya mereka berpendapat, bahwa orang tersebut harus

rnelaksanakan shalat dengan sempurna meskipun dia berniat

menambahi shalat atas 3 hari tersebut. Demikianlah pendapat yang

dikemukakan oleh Abu Hanifah.

Dengan demikian, pendapat mereka itu tidak benar dan dapat

dimentahkan oleh argumentasi tersebut. oleh karena itu, kami
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berkewajiban menjelaskan bukti kebenaran pendapat kami dengan

pertolongan Allah SWT.

Ali berkata: Berkenaan dengan hukum menetap dalam
perjalanan jihad, haji dan umrah, Allah SWT tidak menetapkan

hukum qashar kecuali dibarengi dengan bepergian jauh dan begitu
pula ketetapan hukum yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Dengan

demikian, kita tahu bahwa kondisi perjalanan jauh bukan kondisi
menetap. Selain itu, perjalanan jauh adalah berpindah ke tempat lain
yang bukan wilayatmya, sedangkan menetap adalah bermukim dan

tidak berpindah ke tempat menetap. hilah ketetapan hukum syariat

dan tabiat secara bersamaan.

Jadi, orang yang menetap di suatu tempat bukan orang yang

bepergian jauh. Oleh sebab itu, dia tidak boleh keluar dari kondisi
menetap, ketetapan hukum untuk berpuasa dan shalat secara sempurna

kecuali jika ada nash yang membolehkannya.

Ijmak para ahli hadits menetapkan bahwa Rasulullah SAW
pernah singgah di suatu daerah dalam kondisi bepergian jauh,

kemudian beliau menetap di siang dan malam hari, lalu beliau
berangkat kembali pada hari kedua. Selain itu, ijmak mereka pun

menyatakan bahwa Nabi SAW mengqashar shalat pada sisa hari dan

malam yang berada di antara 2 harl perjalanan beliau. Dengan

demikian kondisi menetap tersebut keluar dari ketetapan hukum

bermukim yang mengharuskan melaksanakan shalat dan puasa dengan

sempurna. Kalau tidak demikian, maka sudah tentu orang yang

bermukim selama sesaat pun mempunyai ketetapan hukum menetap.

Orang yang mencari barangnya yang hilang atau hewan

ternaknya atau tempat tinggalnya pun seperti itu. Jika orang tersebut

singgah di suafu tempat maka dia dianggap sebagai orang yang

menetap. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas, sebab

kami belum menemukan nash dalam masalah ini yang merubahnya
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dari ketetapan hukum bermukim. Ini juga pendapat yang dianut oleh

Az-Ztiltri dan Mmad bin Hanbal.

Selain itu, kami pun belum menemukan nash yang menyatakan

bahwa Nabi SAW pernah bermukim atau menetap selama t hari 1

malam, kemudian beliau mengqashar shalat dan tidak berpuasa

Ramadhan kecuali dalam kondisi menunaikan ibadah haji, umrah dan

jihad. Dengan demikian, apa yang kami sebutkan tadi bahwa orang

yang bermukim dalam masa perjalanarrnya selama t hari 1 malam,

maka dia melaksanakan shalat dengan sempuflia dan harus berpuasa

harus diterima.

Begitu pula dalam kasus orang yang berjalan selama 1 malam

lalu singgah di suatu tempat di siang hari, dia boleh mengqashar shalat

di sisa malam dan harinya yang terdapat di tengah-tengah kedua

malam pergerakannya itu. hri juga pendapat yang dianut oleh Rabi'ah.

Kami juga ingin bertanya kepada kalangan yang menentang

hal ini, tentang pejalan dalam sebuah perjalanan yang memboletrkan

mengqashar shalat dimana dia berniat bermukim sementara dia adalah

musafir yang tidak singgah di suatu tempat lantaran terdesak oleh

kondisi takut hingga dia harus melaksanakan shalat fardhu dalam

kondisi berkenderaan dan siap siaga atau singgah di suatu tempat

untuk malaksanakan shalat fardhu, kemudian dia kembali berjalan.

Apakah dia melaksanakan shalat secara qashar atau sempuma? Salah

satu pendapat mereka yang dikemukakan adalah orang tersebut

melaksanakan shalat secara qashar. Dengan demikian perjalanan jauh

itu adalah berjalan.

Kami juga ingin bertanya kepada mereka tentang orang yang

berniat menetap sementara dia hanya singgah tanpa berjalan, apakah

dia melaksanakan shalat secara sempurna atau qashar? Salah satu

pendapat yang mereka kemukakan adalah, orang tersebut

melaksanakan shalat dengan sempurna. Dengan demikian kondisi
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bermukim itu sama dengan tinggal, bukan berjalan secara berpindah-

pindah. Ini pula pendapat yang kami anut.

Sedangkan kasus jihad dan haji, menurut Abdullah bin Rabi',

Muhammad bin Ishaq bin As-Salim menceritakan kepada kami, Ibnu

Al A'rabi menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada

kami, Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Abdunazzaq

menceritakan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami dari

Yahya bin Abu Katsir, dari Muhammad bin Abdurrahman bin

Tsauban, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Rasulullah SAW

pernah tinggal di Tabuk selama z}hari sembari mengqashar shalat."

Ali berkata: Muhammad bin Abdunahman bin Tsauban adalah

perawi tsiqah, sedangkan perawi yang lain adalah perawi yang lebih

masyhur dibanding harus dipertanyakan. Inilah yang sering

diriwayatkan dari Nabi SAW saat beliau bermukim di Tabuk. Dengan

demikian, batasan tersebut melenceng atau keluar dari seluruh batasan

waktu yang ada berdasarkan pernyataan hadits tersebut.

Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa orang yang

bepergian boleh mengqashar shalat selama dia bermukim di wilayah

atau daerah yang memusuhi Islam.

Ali berkata: Ini keliru, karena seperti yang kami jelaskan tadi,

bahwa Allah SWT dan Rasul-Nya tidak menetapkan hukum

pelaksanaan shalat 2 rakaat kecuali dalam kondisi perjalanan, dan

bahwa bermukim atau menetap di sebuah tempat berbeda dengan

mengadakan perj alanan.

Imam Syaf i dan Abu Sulaiman berpendapat seperti pendapat

yang kami kemukakan dalam masalah jihad.

Kami pun meriwayatkan dari Ibnu Abbas pendapat seperti

pendapat kami hanya saja dia berbeda dengan kami dalam hal batasan

waktu.
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Sedangkan haji dan umrah, maka Abdullah bin Yusuf
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada

kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin

Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan

kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Yahya

bin Yahya menceritakan kepada kami, Husyaim mengabarkan kepada

kami dari yahya bin Abu Ishaq, dari Anas bin Malik, dia berkata,

"Kami pernah keluar bersama Rasulullah SAW dari Madinah menuju

Makkah, lalu beliau shalat dua rakaat, dua rakaat (qashar) hingga

kembali."

Dia lanjut berkata, "Berapa lama beliau berada di Makkah?"

Dia menjawab, "Sepuluh hari."

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada

kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri

menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami,

Musa menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan kepada kami

dari Ayyrb As-Sakhtiyani, dari Abu Al Aliyah Al Bara', dari Ibnu

Abbas RA, dia berkata,

"Rasulullah SAW dan para sahabat pernah datang pada waktu

Subuh hari keempat sambil membaca talbiyah haji."

Ali berkata: Apabila Rasulullah SAW datang pada waktu
Subuh hari keempat dari bulan Dzul Hijjah, maka sudah barang tentu

beliau tinggal di Makkah pada hari itu tanggal 4 Dzul Hijjah, pada

hari kedua tanggal 5 Dzul Hijjah, pada hari ketiga tanggal 6 Dzul
Hrjjah, pada hari keempat tanggal 7 Dntl Hrjjah. Selain itu, beliau
keluar ke Mina sebelum shalat Zhuhur tiba pada tanggal 8 Dzul
Htjjah. Hal ini sudah menjadi kesepakatan umat. Dengan demikian
selama empat hari empat malam Rasulullah SAW menetap di Makkah

&r. dA tt #.'it;*f , & ilt \, * tut J"i, i*
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dengan niat bermukim selama waktu. Selanjutnya beliau keluar ke

Mina pada hari kedelapan Dzul Htjjah.

Hal ini tentunya mementahkan pendapat yang mengatakan

bahwa jika dia berniat bermukim selama 4 hari maka dia harus

melaksanakan shalat secara sempurna, karena dia berniat untuk

menetap selama batas waktu tersebut dan mengqashar shalat.

Setelah itu Nabi SAW berada di Mina pada hari ke-8 Dzul
Hujah dan bermalam di sana pada hari Arafah. Kemudian beliau

mendatangi Arafah pada hari ke-9 Dzul Hijjah, lalu menetap di sana

hingga awal malam ke-l0 Dzul Hijjah, lantas berangkat ke

Muzdalifah lalu bermalam pada malam ke-10. Setelah itu beliau

berangkat pagi hari pada hari ke-10 Dzul Hijjah ke Mina. Setelah

berada di Mina, beliau berangkat ke Makkah laiu melakukan thawaf
ifadhah, yang bisa dilakukan pada hari ke-10 maupun pada malam ke-

11 Dzul Hijjah.

Selanjutnya, beliau kembali ke Mina lalu bermukim di sana

selama 3 hari, kemudian berangkat meninggalkan Mina pada hari ke-4

setelah melempar jumrah tepatnya setelah matahari beringsut ke arah

Barat. Ketika itu Nabi SAW menetap di Mina selama 4 hari kurang

setengah hari. Setelah itu beliau datang ke Makkah, kemudian

bermalam pada malam keempat belas Dzul HijJah di Abthah. Lalu
beliau rnelakukan thawaf wada', lantas berangkat pada akhir malam itu
juga ke Madinah. Dengan demikian, Nabi SAW tinggal di Makkah,

Mina, Arafah dan Muzdalifah selama 10 hari seperti yang dijelaskan

oleh Anas. Jadi, pendapat kami benar. Rasulullah SAW saat itu
bersama orang-orang yang melakukan haji tamattzl' sedangkan beliau

sendiri melakukan hajr qiran.

Pendapat yang kami kemukakan dalam masalah haji dan

umrah ternyata benar, sehingga bermukim yang dimaksud itu keluar

dari cakupan makna ahdits tentang haji dan umrah.
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Jika ada yang mengatakan, bukankah kalian sendiri

meriwayatkan beberapa riwayat yang berbeda-beda dari jalur Ibnu

Abbas dan knran bin Al Hushain yang kadang menyebutkan bahwa

Rasulullah sAw menetap di Makkah selama 19 hari, 18 hari, l'7 harr

dan terkadang 15 hari.

Menurut kami, benar, Ibnu Abbas telah menjelaskan bahwa itu

terjadi pada saat terjadinya penaklukan Makkah dan beliau saat itu

sedang berada dalam kondisi jihad serta di negeri yang memusuhi

Islam, sebab sekelompok penduduk Makkah, seperti shafwan dan

yang lain memiliki batas waktu menyerah yang belum berakhir sama

sekali. Malik bin Auf di Hawazin pernah dikepung oleh pasukan di

Hunain selama beberapa belas mil. Khalid bin suffan Al Hudzali pun

pernah mengumpulkan suku Hudzail untuk memeranginya. Sernentara

orang-orang kafir mengepung dan memeranginya. Dalam kondisi

seperti itu, qashar wajib dilakukan setelah iebih dari waktu bermukim

tersebut.

Nabi SAW pernah pulang pergi dari Makkah ke Hunain

kemudian kembali ke Makkah untuk umrah, lalu balik lagi ke Thaif.

Beliau pun pernah mengarahkan pasukan ke kabilah-kabilah Arab di

sekitar Makkah, seperti bani Kinanah dan yang lain.

Inilah pendapat kami, bahwa Nabi SAW tidak pernah masuk

Makkah sejak beliau keluar darinya dalam kondisi berhijrah kecuali

dalam kasus melaksanakan umrah qadha, dimana beliau menetap di

sana selama 3 hari. Selain itu, ketika beliau menaklukannya seperti

yang telah dijelaskan sebelumnya. Lalu dalam haji wada', beliau

menetap di sana seperti yang telah kami sebutkan tanpa ada

penambahan.

Ali berkata: Pendapat kami yang menyatakan bahwa

bermukim di sini hanya bisa terjadi setelah masuk di bagian depan

wilayah perang dan setelah ihram, karena oamg yang berniat
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melaksanakan jihad belum dianggap berjihad selama masih berada di

wilayah muslim. Kondisi orang tersebut seperti halnya orang yang

bepergian lainnya hanya saja dia memperoleh pahala niat.

Semua itu tidak bisa dijadikan sebagai landasan dalil bagi

mereka, karena Rasulullah SAW tidak pernah berkata ketika

bermukim di Makkah selama beberapa hari, "Sesungguhnhya aku

mengqashar shalat yang jumlahnya 4, karena aku berada dalam

kondisi menunaikan haji dan berada di Makkah." Beliau pun ketika

bermukim di Tabuk selama 20 hari sambil mengqashar berkata,

"Sesungguhnya aku mengqashar shalat sebab aku berada dalam

kondisi jihad."

Orang yang mengatakan hal seperti itu, berarti dia telah

membuat perkataan palsu atas nama Nabi SAW dan ini hukumnya

haram. Dengan demikian, secara yakin dapat dibenarkan bahwa kalau

bukan karena kedudukan Nabi SAW di Tabuk selama 20 hai dalam

kondisi mengqashar shalat, dan di Makkah selama kurun waktu

kurang dai' 20 hari, niscaya shalat qashar hanya boleh dilakukan

dalam i hari dimana seseorang melakukan perjalanan jauh, dan

niscaya orang yang bermukim selama t hari harus melaksanakan

shalat secara sempurna. Namun ketika Nabi SAW bermukim selama

20 hari di Tabuk sambil mengqashar shalat, maka dapat dibenarkan

bahwa jika orang yang bepergian selama 20 hari bermukim maka

hukum bepergian berlaku pada dirinya. Jika dia bermukim atau berniat

bermukim lebih dari itu, maka tidak ada alasan untuk mengeluarkan

kondisi itu dari ketentuan hukum bermukim sama sekali.

Disamping itu, tidak ada perbedaan arttara orang yang

mengkhususkan bermukim dalam kondisi berjihad selama 20 hari
sambil mengqashar shalat dengan orang yang mengkhususkan hal itu
di Tabuk saja (tidak berlaku di tempat lain). Ini tentunya tidak benar

dan tidak boleh dijadikan sebagai pendapat sebab tidak ada nash Al

Qur'an dan Hadits yang menerangkan hal tersebut.
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Puasa pun berbeda, karena tidak ada nash dari Al Qur'an dan

Hadits yang menjelaskannya, bahkan qiyas (analogi) pun tidak boleh.

Oleh sebab itu, orang yang berniat bermukim selama satu hari di bulan

Ramadhan, maka dia harus berpuasa.e

Ali berkata: Abu Hanifah dan Syaf i berpendapat bahwa jika

orang yang bepergian menetap di sebuah tempat sambil berniat keluar

keesokan harinya atau pada hari itu juga, maka dia boleh mengqashar

shalat dan tidak berpuasa di bulan Ramadhan meskipun dia menetap

selama beberapa tahun.

Abu Hanifah berkata: Jika orang yang bepergian berniat keluar

dalam jarak 15 hari dan berniat bermukim selama 14 hari, maka dia

boleh mengqashar shalat dan tidak berpuasa Ramadhan.

Malik berkata: Orang yang bepergian boleh mengqashar shalat

dan tidak berpuasa pada bulan Ramadhan. Jika dia bemiat bermukim

e Dari awal redaksi "Ali berkata: Ini semua tidak ada hujjah bagi mereka di
dalamnya ..." disebutkan dalam naskah no. 19. Redaksi ini sama dengan redaksi
yang terdapat pada naskah no. 14, namun redaksi tersebut tidak disebutkan
dalam kedua naskah tersebut, yaitu no. 45 dan 48. Sebagai gantinya disebutkan:
Ali berkata: Kemudian kami mengecek pembedaan tersebut dan temyata keliru.
Buktinya, Rasulullah SAW tidak pernah melalnrkan hal itu. Selain itu, beliau
tidak pernah berkata, "Sesungguhnya aku mengqashar shalat, karena aku sedang
dalam jihad." Beliau juga tidak berkata, "Sesungguhnya aku mengqashar shaiat
saat meiakukan haji dan umrah." Jika hal itu tidak pernah disabdakan
Rasulullah SAW maka kita atau siapa pun tidak boleh mengatakannya, lalu
ditetapkan sebagai syariat yang tidak diperkenankan oleh Allah Ta'ala. Namun
ketika kami menemukan beliau telah menetapkan untuk menetap selama 20 hari
dalam kondisi perjalanan jauh maka kiata wajib mengikutinya dalam kondisi
perjalanan apa pun. Tidak ada perbedaan antara orang yang mengerjakannya
saat jihad dan orang yang ditunjuk lalu berkata, "Hal ihr hanya berlaku dalam
perang Tabuk."
Kedua pendapat ini keliru dan menetapkan hukum dalam agama tanpa dasar
dalil. Ini hanya berlaku dalam shalat, bukan dalam puasa di bulan Ramadhan.
Inilah keistimewaan yang dibuat oleh Nabi SAW dalam shalat saja. Selain itu,
qiyas (analogi) yang digunakan adalah batil, terutama bagi kalangan yang
berpendapat seperti itu. Kita tidak boleh menganalogikan sebuah prinsip dengan
prinsip yang lain.
Redaksi ini sebenarnya belum diedit. Sedangkan redaksi yang dicantumkan
dalam kedua naskah tersebut no. l4ll 6 lebih jelas dan benar.
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selama 3 hari, maka dia boleh tidak berpuasa Ramadhan dan boleh
mengqashar shalat. Jika dia berniat keluar hari itu juga atau keesokan

harrnya, maka dia boleh mengqashar shalat meskipun dia tinggal di
tempat tersebut selama beberapa tahun.

Ali berkata: Yang lebih mengherankan lagi, Abu Hanifah tidak
mensyaratkan niat ketika Allah swr mewajibkan bemiat ketika
berwudhu, mandi junub, haidh dan kondisi menetapnya di bulan
Ramadhan sambil bemiat berbuka hingga sebelum matahari terbenam.

Abu Hanifah membolehkan itu semua dilakukan tanpa disertai niat,
kemudian dia mewajibkan adanya niat ketika hendak bermukim dalam
perjalanan, sementara Allah SWT dan Rasul-Nya tidak
mewajibkannya, bahkan secara teori pun hal itu tidak diharuskan.

AIi berkata: Fakta yang mendukung pendapat kami adalah,
hukum menerapkan batasan waktu yang telah dikemukakan tadi, baik
disertai niat untuk menetap atau pun tidak, niat tersebut hanya wajib
dilalcukan dalam perintah yang ditetapkan oleh Allah swr. oreh
karena itu, ibadah tersebut tidak boleh dilakukan tanpa disertai niat.
sementara ibadah yang belum diwajibkan Allah swr dan Rasul-Nya
tidak begitu berpengaruh bagi niat itu sendiri, sebab tidak ada daril
dari Al Qur'an, Hadits, logika, dan ijmak yang mendukung hal
tersebut.

Jika menetap di sebuah tempat bukan tindakan yang
diperintahkan, maka begitu pula dengan perjalanan. Kedua tindakan
tersebut merupakan kondisi yang mengharuskan Allah SWT
menetapkan amalan yang harus dilakukan selama itu. Amalan itulah
yang diperlukan untuk sebuah niat, bukan kondisi.

Selain itu, mereka juga sependapat dengan kami dalam hal
bahwa perjalanan jauh tidak memerlukan sebuah niat. Misalnya, ad,a

seseorang hendak keiuar dan tidak ingin melakukan perjalanan jauh,
kemudian ada beberapa kondisi emergensi yang harus dihadapi hingga
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dia berada jauh dari tempat tinggalnya selama 3 hari atau berada

dalam kondisi tertahan, dipaksa, dan dibebani sesuatu, maka orang

tersebut boleh melakukan shalat qashar dan tidak berpuasa Ramadhan.

Mereka juga berpendapat tentang orang dipaksa tinggal hingga

beberapa lama tetap melaksanakan shalat secara sempuma dan tetap

berpuasa Ramadhan. Disamping itu, mereka pun berpendapat tentang

orang yang terpaksa karena takut melaksanakan shalat dalam kondisi

berkendaraan atau berjalan kaki, maka rasa takut dan kondisi

emergensi tersebut tidak memerlukan niat. Kondisi tidur pun tidak

memerlukan niat dan dia memiliki ketetapan hukum membatalkan

wudhu serta wajib berwudhu kembali. Kondisi junub dan berhadats

juga tidak memerlukan niat, tapi yang diperlukan adalah mandi wajib

dan membersihkan diri najis.

Jadi, semua amalan yang tidak ada ketetapannya, namun

diperintahkan bersamaan dengan beberapa amalan tertentu, maka

amalan tersebut tidak memerlukan niat. Salah satu contoh kasus

amalan tersebut adalah menetap dan pe{alanan jauh yang tidak

memerlukan niat sama sekalai, tapi ketika dihadapi, maka masing-

masing kondisi tersebut mempunyai ketetapan hukum dari Allah
SWT. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Syaf i dan sahabat-

sahabat kami.

516. Masalah: Orang yang sejak awal memulai shalat dalam

kondisi menetap, kemudian dia berniat melakukan perjalanan jauh

atau orang yang sejak awal melakukan shalat dalam kondisi bepergian
jauh, kemudian berniat menetap di sebuah tempat, maka dia tetap

melakukan shalat secara sempurna dalam kedua kondisi tersebut.
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Penjelasan:

Pernyataan yang kami kemukakan tadi, bahwa bermukim atau

menetap di suatu tempat tidak sama dengan melakukan perjalanan

jauh. Selain itu, ketetapan hukum bermukim tidak bisa dirubah kecuali

jika ada dalil yang mendukungnya. Contohnya, jika seseorang berniat

dalam shalat untuk melakukan perjalanan jauh, namun dia belum juga

melakukan perjalanan bahkan masih menetap, maka dia tetap

menjalankan hukum bermukim. Jika seseorang mengawali shalat saat

melakukan perjalanan, kemudian dia beniat bermukim di dalamnya,

lalu dia bermukim, maka ketetapan hukum bermukim berlaku pada

dirinya.

Ketetapan hukum perjalanan jauh itu berlaku berdasarkan dalil

yang mengeluarkan pelakunya dari ketetapan hukum bermukim. Jika

kondisi tersebut batal lantaran faktor niat, maka kondisinya menjadi

bermukim.

517. Masalah: Orang yang ingat selama dalam perjalanan jauh

shalat yang terlupakan atau terlewatkan lantaran tertidur selama

bermukim, maka dia harus menggantinya dengan melaksanakan shalat

2 rakaat. Jika orang tersebut mengingat saat itu juga kewajiban shalat

yang terlupakan ketika dalam perjalanan jauh, maka dia harus

menggantinya dengan melakukan shalat 4 rakaat.

Syaf i berpendapat bahwa orang tersebut menggantinya

dengan melalcukan shalat pada kedua kondisi tersebut sebanyak 4

rakaat. Sedangkan Malik berpendapat bahwa orang tersebut harus

menggantinya dengan melakukan shalat 2 rakaat apabila dia

melupakannya saat melakukan perjalanan jauh, lalu baru ingat ketika

telah bermukim. Apabila dia lupa melaksanakan shalat ketika sedang
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bermukim, lalu ingat kembali saat bermukim, maka dia harus shalat 4

rakaat.

Argumentasi yang digunakan Syaf i adalah, bahwa kewajiban

tersebut pada prinsipnya dilakukan secara sempurna, sedangkan

qashar adalah rukhsah (dispensasi).

Ali berkata: Pendapat ini keliru dan merupakan klaim yang

tidak didasari dalil. Apabila kami ingin menyanggahnya, maka yang

kami katakan adalah, bahkan pada prinsipnya hukum shalat adalah

qashar, seperti yang dikemukakan oleh Aisyah RA, "Shalat wajib

dilakukan sebanyak 2 nkaat, Ialu jumlah rakaatnya ditambahkan

untuk kondisi bermukim (menetap di sebuah tempat), sedangkan

shalat dalam kondisi perjalanan ditetapkan berdasarkan kondisi

pertama (2 rakaat)."

Namun kami tidak menerima hal itu, bahkan menurut kami,

shalat dalam perjalanan jauh itulah yang menjadi pondasi hukum, dan

shalat dalam kondisi bermukim pun menjadi pondasi hukum

tersendiri. Salah satu dari kedua kondisi tersebut bukan bagian dari

yang lain. Dengan demikian pendapat tersebut mentah.

Sementara Malik berargumentasi bahwa sebenarnya apabila

seseorang melewatkan sebuah shalat maka shalat tersebut

dilaks anakan s eb anyak rakaat yan g ditetapkan.

Ali berkata: Ini juga klaim yang tidak didasari oleh bukti. Jika
seperti itu terus, maka dia keliru. Dialah orang pertama yang

menentang pondasi hukum tersebut dan menghancurkannya di semua

tempat. Tapi dalam kasus ini, dia bertolak belakang, sebab dia

berpendapat bahwa orang yang melewatkan shalat Jum'at harus

menggantinya dengan melaksnakan shalat 4 rakaat. Sedangkan orang

yang melewatkan beberapa shalat dalam kondisi sakit dengan

ketetapan hukum bahwa dia boleh melakukannya dalam kondisi

duduk, berbaring atau memberi isyarat, kemudian dia mengingatnya
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saat sudah sehat, maka dia harus melaksanakan shalat tersebut dengan

berdiri.

Sebaliknya, jika seseorang baru ingat saat sakit bahwa dia

pernah melewatkan satu shalat saat masih sehat, dimana ketetapan

hukumnya dia melaksanakannya dengan berdiri, maka dia boleh

mengganti shalat tersebut dengan melaksanakan secara duduk atau

berbaring.

Orang yang baru ingat saat berada dalam kondisi terancam

atau takut bahwa dia pernah melewatkan shalat yang ketetapan

hukumnya dia melaksanakan dengan beridiri, maka dia mengganti

shalat yang pernah dilewatkannya itu saat dalam kondisi aman dengan

berkendaraan atau berjalan kaki. Sebaliknya, orang baru ingat dalam

kondisi aman, bahwa dia pemah melewatkan shalat dalam kondisi

terancam atau takut, dimana jika dilakukan, maka dia

rnelaksanakannya dalam kondisi berkendaraan atau berjalan kaki,

maka tidak hanya mengganti shalat tersebut ketika sudah bermukim.

Jika ada orang yang lupa sebuah shalat yang jika dilakukannya

pada waktunya maka dia harus berwudhu, lalu dia mengingatnya saat

harus bertayamum, maka dia menggantinya dengan melakukan shalat

dalam kondisi bertayamum. Seandainya dia lupa melakukan shalat

yang seharusnya dilakukan dengan bertayamum, kemudian dia

mengingat saat memiliki persediaan air, maka dia mengganti shalat

tersebut dengan berwudhu. Inilah asumsi hukum yang dibangun oleh

para ahli qiyas (analogi).

Sedangkan argumentasi kami dalam masalah ini, adalah sabda

Rasuiullah SAW,

.6Tt qqi;Ji W ?s'riit* ,t''J
"Barangsiapa lupa melaksanakan shalat atau terlewatkan

karena tertidur, maka shalatlah ketika mengingatnya."
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Yang ditetapkan Nabi sAW adalah waktu pelaksanaan shalat

tersebut, bukan waktu seseorang lupa atau tertidur hingga tidak

melaksanakan shalat. Karena, semua shalat yang dilaksanakan saat

melakukan perjalanan jauh adalah shalat safar, sedangkan shalat yang

dilaksanakan saat bermukim adalah shalat mukim.

Jika ada yang berpendapat, dalam redaksi hadits tersebut ada

yarLg menyebutkan, " (Dilal<sanakan) seperti halnya saat dia

melal<sanakannya pada waktunya," maka menurut kami, pendapat ini

keliru, sebab redaksi ini adalah hasil buatan sendiri dan palsu'

Ali berkata: Menurut hemat kami, jika seseorang lupa

melaksanakan shalat selama dalam perjalanan, kemudian dia ingat

ketika sudah bermukim, maka dia menggantinya dengan

melaksanakan shalat sebanyak 4 mkaat. Pendapat ini juga dianut oleh

Al Auza'i, Syaf i, dan lainnYa.

Sedangkan pendapat kami yang menyatakan, jika seseorang

lupa melaksanakan shalat saat sedang bermukim atau menetap,

kemudian dia ingat saat dalam kondisi melakukan perjalanan, maka

dia menggantinya dengan melakukan shalat layaknya saat melukakan

perjalanan jauh, adalah pendapat yang diriwayatkan dari Al Hasan.

Syafi'i berpendapat bahwa orang tersebut hanya orang berniat

qashar dalam takbiratul ihram saja yang boleh mengqashar.

Menurut kami, pendapat ini keliru sebab Syaf i telah

memunculkan kontradiksi lantaran dia berpendapat bahwa niat

tersebut tidak dilahkan saat melaksanakan shalat secara sempurna.

Pendapat ini tentunya ditetapkan berdasarkan prinsip dasar yang telah

kami jelaskan sebelumnya, yaitu pada prinsipnya shalat dilakukan

secara sempuma, sedangkan qashar masuk dalam cakupan tersebut.

Kami pun telah menjelaskan bahwa shalat dalam perjalanan

dilalcukan sebanyak 2 rakaat, sehingga niat qashar hanya boleh

dipasang untuk shalat Zhuhur, Ashar dan Isya. Kemudian jika orang
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tersebut menetap di sebuah tempat, maka dia harus melaksanakan

shalat sebanyak 4 rakaat. Jika dia adalah orang yang melakukan

perjalanan jauh, maka shalat yang dilaksanakan sebanyak dua rakaat.

518. Masalah: Jika orang yang melakukan perjalanan shalat

layaknya imam yang menetap, maka dia harus mengqashar shalat. Jika

orang yang bermukim shalat layaknya seorang yang sedang

melakukan perjalanan, maka dia harus shalat secara sempurna.

Masing-masing melaksanakan shalat untuk dirinya. Selain itu, salah

satu dari keduanya boleh menjadi imam untuk yang lain'

Kami meriwayatkan dari jalur Abdunazzaq, dari sa'id bin As-

sa'ib, dari Daud binAbu Ashim, dia berkata: Aku pemah bertanya

kepada umar tentang shalat dalam perjalanan, maka dia menjawab,

"shalat dilakukan secara qashar." Aku kemudian bertanya,

,'Bagaiamana pendapatmu tentang kondisi kami yang berada di Mina

ini?', Dia menjawab, "Celaka kamu, aku pernah mendengar hal itu dari

Rasuiullah sAw dan aku mempercayai beliau." Aku kembali

bertanya, "Iyakah?', Dia menjawab, "Sesun-qguhnya beliau pemah

melaksanakan shalat sebanyak 2 rckaat, maka shalatlah 2 takaat jrka

engkau mau atau tidak usah mengqashar'"

Ini adalah bukti paling jelas yang menjabarkan bahwa Ibnu

Umar menl,uruh orang yang bepergian untuk melaksanakan shalat di

belakang (menjadi makmum) orang yang bermukim sebanyak 2

rakaat.

Diriwayatkan juga dari jalur Syu'bah, dari A1 Muhgirah bin

Miqsam, dari Abdunahman bin Tamim bin Hadzlam, dia berkata,

"Apabila ayahku yang sedang bepergian jauh mendapati 1 rakaat dari

shalat orang yang bermukim, maka dia menambahinya setelah itu'
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Jika dia mendapatinya 2 rakaat, maka dia mencukupkan sampai di

sifu."

Ali berkata: Tamim bin Hadzlim adalah salah satu sahabat

senior Ibnu Mas'ud RA.

Diriwayatkan dari Syr'bah, dari Mathar bin Fil, dari Asy-

Sya'bi, dia berkata, "Apabila dia dalam kondisi melakukan perjalanan

jauh, kemudian mendapat} rakaat shalat orang yang bermukim, maka

itu sudah cukup."

Diriwayatkan dari Syu'bah, dari Sulaiman At-Taimi, dia

berkata, "Aku pernah mendengar Thawus berkata ketika aku bertanya

tentang orang yang bepergian mendapati 2 rakaat shalat orang yang

bermukim, 'Dua rakaat itu sudah cukup'."

Ali berkata: Bukti yang menguatkan pendapat kami itu adalah,

hadits Rasulullah SAW yang menyatakan,

r:_,i ;;t iy,.? &i $L ht 'v 9r,l. & ?j Jk li'r Lt

,;<r;lti>Vj
"Allah Ta'ala telah menetapkan lewat lisan Nabi SAl4 bahwa

shalat orang yang bermukim dilal<sanakan sebanyak 4 rakaat,

sedangkan shalatnya orang yang berpegian jauh dilal<sanakan

sebanyak 2 rakaat."

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad

bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib

menceritakan kepada kami, Abdah bin Abdunahim menceritakan

kepada kami dari Muhammad bin Syu'aib, Al Auza'i mengabarkan

kepada kami dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Salamah bin
Abdunahman bin Auf, Amr bin Umayyah menceritakan kepadaku,

bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda kepadanya,

.;:xar:-bri,3ibtld,f d:u li,r Lt
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S esun gguhny a Allah tel ah m engugurkan kew aj ib an b erpuas a

(Ramadhan) d.an separuh shalat bagi orang yang bepergian jauh'"

Nabi SAW dalam hadits tersebut tidak menyebutkan secara

khusus makmum, imam, dan orang yang melaksanakan shalat

sendirian. Allah SWT berfirman,

@ (',!lJi(r,
,,Dan tidaklah sekali-kali Tuhanmu itu lupa." (Qs. Maryam

[19]:6a)

Allah SWT juga berfirman,

"WK;rtrVA:t 1,*3L63s5'{rs 3i$ q&

@t#y&qW
"Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan

kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang

berdiosa ticlak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada

Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa

yang karnu perselisihknn." (Qs. Al An'aam [6]: 16a)

Ali berkata: Yang mengherankan dari pengikut Maliki, Syaf i

dan Hanafi adalah kalangan yang berpendapat bahwa orang bermukim

;yang shalat dibelakang orang yang bepergian harus melaksanakan

shalat secara sempuran dan tidak beralih kepada ketetapan hukum

irnarn dalam hal mengqashar shalat. Sedangkan orang yang bepergian

yang shalat di belakang orang yang bermukim beralih kepada

ketentuan hukum imam dalam melaksanakan shalat secara sempurna'

Mereka mengklaim bahwa itu ditetapkan berdasar qiyas

(analogi). Seandainya qiyas itu memang benar digunakan, maka sudah

barang tentu ini adalah qiyas paling shahih yang pernah ada. Namun

ini termasuk tindakan meninggalkan Al Qur'an, hadits dan qiyas.
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Aku juga belum menemukan mereka mempunyai dalil hanya

saja ada yang berpendapat bahwa apabila orang yang bepergian

berniat bermukim dalam shalatnya, maka dia harus melaksanakan

shalat dengan sempuma (tidak mengqashar). Sedangkan apabila orang

yang bermukim berniat melakukan perjalanan dalam shalatnya, maka

dia tidak boleh mengqashar shalat. Apabila dia keluar dengan niatnya

untuk melakukan shalat secara sempruna, maka yang lebih layak lagi

adalah, dia keluar kepada shalat yang dilakukan dengan sempurna

berdasarkan ketenfu an hukum imamnya.

Ali berkata: Inilah qiyas yang sangat rusak, karena tidak ada

unsur penisbatan dan kesamaan antara mengalihkan niat dari

melakukan perjalanan kepada niat bermukim, dan antara menjadi

makmum orang yang bermukim. Bahkan unsur kesamaan antara

kedua kondisi tersebut sangat j elas.

Sebagian kelompok dari mereka pun berargumentasi dengan

sabdaNabi SAW,

"Sesungguhnya imam itu diangkat untuk diikuti."

Menurut kami, kalau begitu perintahkan kepada orang yang

bermukim yang shalat di belakang orang yang bepergian, ag r
melaksanakan shalat dengan sempurna (tidak mengqashar).

Ada pula yang mengatakan, ada hadits yang menyebutkan,

"Lalrsanaknnlah shalat dengan sempurna, knrena sesungguhnya kami

adalah kelompok orang yang sedang mengadakan perjalanan jauh."

Menurut kami, kalau memang ini benar, maka hadits tersebut

malah berbalik menyerang mereka, sebab di dalamnya ada yang

menjelaskan bahwa orang yang bepergian tidak melaksanakan shalat

dengan sempurna, diamana antara makmum dan imam dalam hal ini
tidak dibedakan. Dengan demikian, orang yang beprgian secara
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keseluruhan harus melaksanakan shalat secara qashar, sedangkan

orang yang bermukim melaksanakan shalat secara sempurna. Salah

satu dari keduanya tidak mdaga kondisi keimamannya.

Shalat Khauf

5L9. Masalah: Orang yang berada dalam kondisi takut atau

terancam lantaran teror atau agresi pihak musuh non muslim atau

pemberontak atau banjir, kebakaran, atau hewan buas dan lain
sebagainya, sementara jumlah orang tersebut sebanyak 3 atau lebih,

maka pemimpinnya mempunyai pilihan sebanyak 14 kondisi (ketika

melaksanakan shalat Khauf), yang semuarrya shahihberasal dari Nabi

SAW.

Kami telah menjelaskan secara lengkap daiam bahasan yang

lain.

Kami menulis buku ini untuk kalangan tidak terdidik dan

pemula serta sebagai pengingat bagi orang yang berilmu. Berikut ini
kamj akan menyebutkan beberapa kondisi tersebut sehingga mudah

aipahami.

Shalat khauf ketika seseorang berada dalam perjalanan.

Jika seseorang berada dalam perjalanan, maka shalat khauf

CiLaksanakan dengan cara imam shalat berjamaah dengan satu

kelompok orang, lalu dia salam dan mereka pun salam. Setelah itu
kelompok yang lain muncul kemudian dia shalat bersama mereka

sebanyak 2 rakaat,lalu dia salam dan mereka pun ikut salam.

f-r*t-} - AlMuhalra



Jika imam sedang bermukim, maka shalat khauf dilaksanakan

dengan masing-masing kelompok sebanyak 4 rakaat. Jika waktunya

Subuh, maka dia shalat bersama masing-masing kelompok 2 rakaat.

Jika waktunya Maghrib, maka dia shalat dengan masing-masing

kelompok 3 rakaat, karena yang pertama adalah fardhu imam yang

harus dikerjakan sedangkan yang kedua dalah tambahan.

Dia juga boleh shalat dengan masing-masing kelompok

sebanyak I rakaat dalam perjalanan, kemudian kelompok tersebut

memberi salam dan dia pun dianggap sudah cukup menunaikan

ibadah. Tapi jika mau, dia boleh memberi salam saat itu, dan boleh

juga tidak memberi salam terlebih dahulu, kemudian dia melanjutkan

shalat dengan kelompok lain sebanyak 1 rakaat, lantas dia salam dan

mereka pun memberi salam.

Kelompok itu bisa juga menambahi 1 rakaat saat imam sedang

berdiri, kemudian kelompok kedua pun melakukan hal yang sama.

Jika waktunya Subuh, maka dia shalat bersama kelompok

pertama sebanyak 1 rakaat, kemudian berdiri sembari menunggu

mereka menambahkan 1 rakaat, lalu mereka memberi salam. Setelah

itu kelompok kedua datang kemudian dia shalat dengan mereka pada

rakaat kedua. Ketika dia duduk, maka kelompok kedua itu pun berdiri

lalu menambahi 1 rakaat, lantas dia memberi salam dan mereka pun

memberi salam.

Jika waktunya Maghrib, maka dia shalat dengan kelompok

pertama 2 rakaat. Ketika dia duduk, kelompok tersebut berdiri lalu

menambahi I rakaat lantas mereka memberi salam. Setelah itu
kelompok kedua datang lalu dia shalat bersama menyelesaikan

rakaatnya yang kurang. Ketika dia duduk, maka kelompok kedua itu
menambah 1 rakaat lantas duduk dan bertasyahud. Setelah itu mereka

melakukan rakaat ketiga, lantas dia memberi salam dan mereka pun

memberi salam.
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Apabila dia sendirian maka dia dihadapkan pada pilihan yang

dianggap sah ketika telah melaksanakannya, yaitu: melaksanakan

shalat 2 rakaat dalam perjalanan, atau 1 rakaat saja. Kalau waktunya

Subuh, maka jumlah rakaat yang dilaksanakan tetap 2 rakaat. Jika

waktunya Maghrib, maka jumlah rakaatnya tetap 3, sedangkan jika
yang melaksanakan sedang bermukim, maka jumlah rakaatnya 4,balk
orang yang berada dalam kondisi takut itu daiam rangka menuntut

sebuah hak maupun tidak dalam menuntut sebuah hak.

Allah SWT berfirman,

b.fiW"J * syisAi'ut#{;t L?K4L;:6 i;'ti cir;bttj
;ta\ C slg re 3111;@ 636i; ti ij?itlKr\ i,y'r,j<

w \;tKG \&" \1"v W rr!'?is Jxl r#';:;* e
#3r\#v &, \M \i3" 5 i3 Lt;;s ;a; ;z;;::
F*'bL;,'F;si #6 "e 3j:Li I\;rs eir"{'"i&
i{;-;: ;K j *1 66.J,{; i,(uyk$'dAJ;'f r,r'^t;

@ry9:;s"a{J_J:;6ii1?{s+irfi'"y.-s--4rw
"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah

tnengapa kamu men-qashar shalat(mu), jika kamu takut diserang
orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang knfir itu adalah musuh

itruzg nyata bagimu. Dan apabila knmu berada di tengah-tengah

mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan ,yhalat bersama-

sama tnereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri
(shalat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila
mereka (yarg shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan

serakaat), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk

menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua
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yang belunt shalat, lalu shalatlah mereka denganmu, dan hendaklah

mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. orang-orang kafir
ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu,

lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus. Dan tidak ada dosa

atasmu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat sesuatu

kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit; dan siap

siagalah kamu. Sesungguhnya Allah telah menyediakan adzab yang

menghinakan bagi orang-orang kafir itu." (Qs. An-Nisaa' [4]: 101-

r02)

Ayat ini menjelaskan sifat-sifat yang tadi telah kami
kemukakan secara umum. Kemudian semua hadits yang shahih

berasal dari Rasulullah SAW tidak boleh dianggap asing atau aneh.

Allah SWT berfirman ketika memerintahkan kepada Rasulullah SAW
untuk menyampaikan,

e9''^VG6ft:
c,.s /tl '- 46.:# gtnJyvei; &S'

@atrii
"Katakanlah, 'Sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku

kepada jalan yang lurus, (yaitu) agama yang benar, agema lbrahint
yang lurus, dan lbrahim itu bukanlah termasuk orang-orang
tnusyrik'." (Qs. Al An'aam [6]: 161)

Allah SWT juga berfirman,

ft,5 f;lt O'LA$ *:r,i,-S ^fi J J ; eg.y:;Ue :J,;; ;;
JeJp('; {-Sie

"Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, melainkan
orang yang memperbodoh dirinya sendiri, dan sungguh Kami telah
memilihnya di dunia dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar
tennasuk orang-orang yang shalih." (Qs. Al Baqarah [2]: 130)
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Segala sesuatu yang dilakukan Rasulullah sAw adalah bagian

dari ajaran agamanya yang bersumber dari ajaran agama lbrahim AS.

Sebelumnya, kami telah menyebutkan secara sekilas perihal orang

yang lupa yang melaksanakan shalat lalu mendapat sekelompok orang

yang sedang melaksanaan shalat jamaah, maka dia sebaiknya

melakukan shalat lagi. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan

oleh Abu Bakar dan Jabir, bahwa Rasulullah sAw pernah shalat

dalam satu kelompok sebanyak dua rakaat saat berada dalam kondisi

takut atau terancam, kemudian beliau memberi salam, dan juga

dengan kelompok lain sebanyak 2 rakaat kemudian beliau memberi

salam.

Kami pun telah menyebutkan ulama salaf yang berpendapat

seperti itu, sehingga tidak perlu lagi diulang di sini.

Inilah hal terakhir yang dilakukan Rasulullah sAw, karena

Abu Bakar RA yang ikut bersama beliau tikda memberi salam kecuali

pada peristiwa di Thaif. Selain itu, Nabi SAW tidak lagi berperang

setelah peristiwa Thaif, kecuali perang Tabuk.

Demikianlah tata cara shalat khauf yang dapat kami jelaskan.

Fendapat ini juga dianut oleh Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal'

Di samping itu, kami telah menyebutkan hadits Ibnu Abbas,

"Allah telah mewajibkan shalat melalui lisan Nabi kalian SAW saat

bermukim sebanyak 4 rakaat, saat melakgkan perjalanan sebanyak 2

rakaat, dan dalam kondisi takut atau terancam I rakaat."

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Ahmad bin

Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib

menceritakan kepada kami, Amr bin Ali mengabarkan kepada kami,

yahya bin sa'id Al Qaththan menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-

Tsauri menceritakan kepada kami; Asy'ats bin Sulaim bin Abu Asy-

Sya'tsa' menceritakan kepadaku dari Al Aswad bin Hilal, dari

Tsa'labah bin Zahdam, dia berkata: Kami pemah bersama sa'id bin Al
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Ashi di Thabaristan, lalu dia berkata, "Adakah seseorang dari kalian

yang pernah shaiat khauf bersama Rasulullah sAw?" Lalu Hudzaifah

menjawab, "Aku." Setelah itu Hudzaifah berdiri lalu membariskan

orang-orang di belakangnya sebanyak dua baris, satu barisan di

belakangnya sedangkan barisan yang lain menghadap ke arah musuh.

Kemudian dia shalat dengan barisan yang berada di belakangnya

sebanyak I rakaat, lalu barisan tersebut mundur ke tempat barisan

mereka, lantas barisan yang tadi menghadap musuh maju, lalu dia

shalat bersama mereka I rakaat saat mereka belum selesai'"

Sufyan b erkata: Ar-Rakin bin Ar-Rabi' menceritakan kepadaku

dari Al Qasim bin Hassan, dari Zaid bin Tsabit, dari Nabi SAW.

Hadits ini kemudian disebutkan seperti redaksi hadits Hudzaifah.

Ali berkata: Al Aswad bin Hilal adalah perawi tsiqah masyhur.

Tsa'labah bin Zahdam adalah salah seorang sahabat dan berasal dari

suku Hanzhalah. Dia pemah diutus menghadap Rasulullah SAW dan

mendengar hadits serta meriwayatkarurya dari beliau.

Hadits ini juga shahih secara musnad dari jalur Yazid bin

Zrnau' dan Abu Daud Ath-Thayalisi, keduanya meriwayatkan dari

Abdunahman bin Abdullatr bin Al Mas'udi, dari Yazid Al Faqir, dari

Jabir, dari Nabi SAW. Jabir menginformasikan bahwa shalat qashar

yang dimaksud dalam ayat yang menjelaskan shalat khauf adalah ini,

tidak seperti kondisi shalat 2 rakaat selama dalam perjalanan jauh.

Selain itu, diriwayatkan secara shahih dari jalw Az-hftn dari

Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dari Ibnu Abbas, dari

Nabi SAW. Dia juga meriwayatkannya dari Ibnu Umar.

Semua atsar ini sangat jelas dan diriwayatkan secara

mutawatir. Dengan inilah ulama salaf menetapkan pendapatnya.

Seperti riwayat yang berasal dari Hudzaifah saat Utsman dan beberapa

sahabat lainnya masih hidup, dan itu tidak dipungkiri oleh mereka.
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Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa dia pernah shalat

khauf bersama orang-orang ada bersamanya ketika itu. Dia kemudian

melaksanakan shalat khauf dengan masing-masing kelompok barisan

I rakaat, hanya saja dia belum selesai dan tidak memerintahkan untuk

mengganti.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia pernah memberi

isyarat dengan I rakaat ketika perang berkecamuk.

Diriwayatkan dari Al Hasan bahwa Abu Musa Al Asy'ari

pemah shalat khauf 1 rakaat.

Diriwayatkan dari Ma'mar, dari Abdullah bin Thawus, dari

ayatutya, dia berkata, "Apabila terjadi perang, maka shalat khauf
dilaksanakan sebanyak 1 rakaat dengan cara memberi isyarat tertentu

ke arah yang dituju, baik dalam kondisi berkendaraan atau pun

berjaian kaki."

Diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri dari Yunus bin Ubaid,

dari Ai hasan, dia berkata tentang shalat khauf, "Dilaksanakan

sebanyak T rakaat."

Diriw'ayatkan dari jalur Sa'id bin Abdul Aziz, dari Makhul
tentang shaiat khauf, "Apabila sekelompok orang tidak bisa

rnelaksanakan shalat khauf di permukaan tanah, maka lakukanlah di

atas punggung kendaraan sebanyak 2 rakaat Apabila tetap tidak bisa

melakukan shalat sebanyak dua rakaat, maka cukup dengan I rakaat

dan 2 kali sujud. .Tika memang tidak bisa juga, maka tangguhkan

shalat tersebut sampai kondisinya aman."

Ali berkata: Menangguhkan shalat khauf dari waktunya sangat

tidak mungkin, karena Allah SWT dan Rasul-Nya tidak membolehkan

kita menangguhkan shalat tersebut.

Allah SWT berfirman,
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"Maka jika kamu talai, maka lalukanlah shalat khauf dengan

berjalan kaki atau berkenderaan." (Qs. Al Baqarah Lzl:.239)

Sufyan Ats-Tsauri berkata: Salim bin Ajlan Al Afthas

menceritakan kepadaku, bahwa aku mendengar Sa'id bin Jubair

berkata, "Bagaimana mungkin shalat diqashar sementara mereka

sendiri shalat 2 rakaat? Sebenarnya shalat khauf tersebut dilaksanakan

1 rakaat, 1 rakaat sambil memberi isyarat ke arah yang dituju."

bin Yazid, dari Abu Nadhrah, dari Jabir bin Ghurab, bahwa
Diriwayatkan dari Syubah, dari Abu Maslamah, yaitu Sarid

dia

berkata, "Kami pernah berhadapan dengan musuh di Persia sementara

kita sedang menghadap ke Masyriq, lalu Haram bin Habban berkata,

'Hendaknya setiap orang dari kalian shalat satu rakaat di bahwa

tamarurya ke arah dia menuju'."

Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Mahdi, d ari Syu'bah, dia

berkata: Aku pernah bertanya kepada Al Hakam bin Utaibah,

Hammad bin Abu Sulaiman, dan Qatadah tentang shalat khauf, lalu

mereka menjawab, "Shalat khauf dilakukan sebanyak t rakaat ke arah

dia menuju."

Diriwayatkan dari Waki', dari Syubatr, dari Al Mughirah bin

Muqsim, dari Ibrahim, seperti pernyataan Al Hakam, Hammad dan

Qatadah.

Diriwayatkan dari Abu Awanah, dari Abu Bisyr, dari Mujatrid

tentang firman Allah SWT, "Maka apabila kamu talan, maka

shalatlah dalam keadaan berjalan atau berkendaraan" (Qs. Al
Baqarah [2]: 239) dia berkata, "Ketika berada di tengah-tengah

musuh, shalatlah dalam kondisi berkendaraan atau berjalan sambil

memberi isyarat ke arah yang dituju. Satu rakaat yang dilakukan

sudah cukup."

ta
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Pendapat itu pun dianut oleh Sofyan Ats-Tsauri dan Ishaq bin

Rahawaih.

Ali berkata: Kedua amalan tersebut adalah amal yang paling

kami gemari, daripada kami menolak semua hadits yang secara shahilt

berasal dari Rasulullah SAW tentang masalah tersebut. Namun kami

lebih cenderung kepada kedua pendapat itu lantaran pelaksanaannya

yang mudali bagi setiap orang yang tidak tahu, orang alim.

Selain itu, karena banyaknya hadits yang diriwayatkan dari

Nabi SAW dalam masalah tersebut, banyaknya generasi sahabat dan

tabiin yang mengomentari kedua hal itu, dan hadits-hadits yang

berkenaan dengan masalah tersebut mutawatir serta siril<ron dengan Al

Qur'an.

Beberapa orang yang tidak memedulikan upaya pembohongan

rlan sikap fanatisrne yang berlebihan mengatakan bahwa menurut

kami, orang-orang yang baru melaksanakan I rakaat dalam shalat

]diauf harus menambahi 1 rakaat iagi.

Ali berkata: inilah sikap arogansi dan upaya pembohonga

lecard nyata, karena tidak ada bedanya dengan orang yang
'oerpenciapat dengan pendapat ini dan kalangan yang berpendapat

l:ahrva orang yang baru melaksanakan I rakaat shaiat khauf harus

irranambahinva menjadi 4 rakaat.

b,'fer-eka juga mengatakan bahwa kami beium menemukan

llalarn sumber hukum Islam dalil yang menyatakan bahwa ada shalat

Izing diiakukan 1 rakaat.

h4enurut hemat kami. tidakkah kalian menemukan dalil dalam

suinber hukum Islam yang menjelaskan imam shalat khauf dengan

i<edua kelompok barisan, shalat ke arah selain kiblat, shalat

melengkapi kekurangan rakaat yang dilakukan oieh makmum? Ini

semua tentunya boleh menurut kalian dalam kondisi takut atau
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terancam. Kalian pun tidak menemukan sedikit pun ajaran agama

hingga Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT?

Jika ada yang berpendapat bahwa diriwayatkan dari jalur

Hudzaifah bahwa dia memerintahkan orang yang baru melaksanakan

I rakaat shalat khauf agar menambahi 1 rakaat lagi!

Menurut kami, atsar tersebut hanya diriwayatkan oleh Hajjaj

bin Arthah, yang divonis saqith (lemah) dan tidak halal riwayat yang

berasal darinya. Kalau pun benar, tenfunya dia akan melarang riwayat

yang berasal dari beberapa orang tsiqah, yang menjelaskan bahwa

mereka tidak menambahi 1 rakaat tersebut, bahkan semua itu boleh

dilakukan.

Ada juga yang mengatakan bahwa ada riwayat dari Hudzaifah

yang menjelaskan tentang shalat khauf sebanyak 2 rukaat dan 4 kali

sujud. Menurut kami, riwayat tersebut berasal dari Yahya Al
Hammani seorang perawi dha'f, dari Syarik, seorang mudallis, dan

Khadij seorang perawi majhul.

Kalau pun benar, maka yang dimaksud adalah shalat imam

bersama mereka. Begitu pula pendapat dalam riwayat Sulaim bin

Shulai' As-Saluli, seorang perawi majhul, dari Hudzaifah, bahwa dia

berkata kepada Sa'id, "Perintahkan kelompok sahabatmu agar shalat

bersamamu, sedangkan kelompok lain berada dibelakang kalian.

Setelah itu imam shalat bersama mereka sebanyak 2 rakaat dan 4

rakaat."

Begitu pula pendapat kami, bahwa seperti itulah imam shalat

bersama mereka.

Ada pula yang mengatakan, ada hadits shahih dari Nabi SAW

yang menyatakan,

jt;t rvltr$r i*
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"Shalat malam dan siang hari dilalukan sebanyak 2 rakaat, 2

rakaat."

Menurut kami, memang benar, hanya saja ada dalil lain yang

menyatakan bahwa itu berlaku untuk shalat yang jumlah rakaatnya

kurang dari dua, seperti shalat witir dan shalat khauf, atau shalat yang

jumlah rakaatnyalebih dari 2, seperti shalat Zhuhur,Ashr dan Isya.

Selain itu, ada yang mengatakan, bahwa Butaira' telah

Cilarang?!

Ali berkata: Ini adalah upaya pembohongan dan hadits palsu.

Kami pun tidak mengenal Butaira' dalam ajaran agama sama sekali.

Ada kalangan dari mereka yang mengatakan bahwa kalian

sendiri membolehkan imam shalat dengan mereka sebanyak satu

rakaat lalu salam, dan imam juga boleh shalat dengan kelompok lain.

Secara yakin, kita tahu bahwa segala seuatu yang boleh dilakukan dan

<iitinggalkan adalah tathawwu' bukan fardhu. Jika demikian maka

sangat tidak mungkin ibadah wajibnya sampai dengan ibadah

tathawwu'(sunah) tanpa disela oleh salam.

Ali berkata: Sebenarnya yang mereka kemukakan itu tidak

berdasar sama sekali. Bahkan jika memang ada dalil, maka semua itu

rnenjadi batil, karena tidak boleh menentang Allah SWT dan

Rasulullah SAW.

Kami ingin mengatakan kepada mereka bahwa bukankah

ibadah wajib bagi imam atau yang dikerjakan sendirian, bagi kalian

dan kami, rnerupakan pilihan antara membaca surah lain yang panjang

ata'; pun pendek setelah membaca Ai Fatihah. Bisa juga

rnembatasinya dengan membaca Al Fatihah saja. Selain itu, bisa

dengan membaca tasbih dalam ruku dan sujud sebanyak satu kali,

boleh juga membacanya panjang.

Jika jawaban yang diberikan adalah iyu, maka kami

mengatakan bahwa kalian telah membolehkan ketetapan hukum yang
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kalian sendiri nyatakan batil dan sangat tidak mungkin

menggabungkan ibadah fardhu dengan ibadah yang menurut kalian

tathawwu', yang boleh dilakukan serta boleh ditinggalkan.

Ali berkata: Masalah tersebut tidak seperti yang mereka

katakan, bahkan semuanya itu baik yang mengandung nilai positif.

Jika dipanjangkan maka ia menjadi ibadah fardhu, dan jika tidak

dipanjangkan maka ia menjadi ibadah fardhu juga. Jika shalat khauf

dilaksanakan sebanyak satu rakaat maka ia adalah ibadah fardhu, dan

jika dia melaksanakannya 2 rakaal maka keduanya menjadi ibadah

fardhu. Hal ini seperti yang dilakukan Rasulullah SAW.

Allah SWT berfirman,

@ a,uJr;,r@ -6A,i ,*:.u;

"Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al Qur'an) menurut

kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu

yang diwahyukan ftepadanya)." (Qs. An-Najm [53]:3-a)

Allah SWT juga berfirman,

6!4;t S'"6Xir{
"Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuarNya dan

merelealah yang akan ditanyai." (Qs. Al Anbiyaa' l2ll:23)
Semua tata cara tersebut memang benar. Selain ifu, belum ada

yang menyatakan batrwa Ali bin Abu Thalib, Abu Musa Al Asy'ari,

Ibnu Umar, generasi tabiin dan ahli fikih hanya mengambil

sebagiannya saja. Namun demikian, ada beberapa pendapat yang

dinilai trdak shahift berasal dan diriwayatkan dari Rasulullah SAW

sama sekali. Yang aku riwayatkan di sini adalah riwayat dari sahabat

seperti Abdunahman bin Samurah bin Hubaib bin Abdu Syams dan

Al Hakam bin Amr Al Ghifari. Sedangkan dari kalangan tabiin seperti
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Masruq. Dari kalangan ahli fikih seperti Al Hasan bin Hai dan

Humaid Ar-Ruasi.

Intinya, pendapat yang kami riwayatkan berasal dari Sahl bin

Abu Hatsamah, diikuti pula oleh Malik setelah menarik kembalr

pendapatnya dan setelah sempat mengatakan beberapa tata cara yang

shahih berasal dari Rasulullah SAW, seperti imam membariskan

makmum shalat khauf menjadi 2 kelompok. Salah satunya berada di

belakang imarn, sedangkan yang kedua berada di posisi berhadapan

dengan musuh. Setelah imam shalat 1 rakaat dengan 2 kali suju

bersama kelompok yang tepat berada di belakangnya. Kemudian

ketika bangkit untuk melakukan rakaat kedua, imam tetap berdiri

sedangkan kelompok itu meneruskan rakaat kedua hingga sempurna

dua rakaat, lalu memberi salam. Setelah itu kelompok tersebut berdiri

kemudian berdiri menghadap musuh. Imam tetap berdiri pada rakaat

l<edua lalu kelompok kedua yang belum shalat tadi berbaris di

belakang imam, kemudian melakukan takbiratul ihram. Sang imam

shalat bersama kelompok kedua itu untuk menyelesaikan rakaat kedua

dengan 2 kali sujud, sedangkan untuk mereka baru terhitung 1 rakaat.

Selanjutnya imam duduk tasyahhud akhir lalu memberi salam. Ketika

imam telah memberi salam, kelompok kedua tersebut berdiri lalu

menyelesaikan sisa rakaat kedua.

Ali berkata: Cara shalat khauf yang disebutkan itu 
-yakni

teiompok pertama menambahi rakaat saat imam beridiri, sedangkan

l:eiompok kedua menambahi rakaat kedua setelah imam memberi

saiam- tidak pemah disebutkan secara bersamaan dalam hadits

,shahih yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Selain itu, cara

iersebut kontradiksi dengan tuntunan Al Qur'an, sebab Allah SWT

berfirman,

- 
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"Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka

(sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama

merekn, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat)

besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka 6,ang

shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan serakaat), maka

hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi

musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua ydng belum

shalat, lalu shalatlah mereka denganmu, dan hendaklah mereka

bersiap siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin

supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu

mereka menyerbu kamu dengan sekaligus. Dan ttdak ada dosa atasmu

meletakknn senjata-senjetamu, iika kamu mendapat sesuatu

kesusahan karena lruian atau karena kamu memang sakit; dan siap

siagalah knmu. Sesungguhnya Allah telah menyediakan adzab yang

menghinaknn bagi orang-oran7 kafir frz." (Qs. An-Nisaa' Pl: 102)

Segala sesuatu yang bertentangan dengan zhahir Al Qur'an

bukan nash yang berasal dari penjelasan Nabi SAW, tidak boleh

digunakan sebagai pendapat. Bahkan pendapat tersebut tidak bisa

dilogikakan.
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Pengekoran Sahl bin Abu Hatsamah lebih baik daripada

pengekorang kalangan yang bertentangan dengan sahabat Nabi SAW,

seperti Amr, Ibnu Amr, Abu Musa, Jabir, Ibnu Abbas, A1 Hakam bin

Amr, Hudzaifah, Tsa'labah bin Zahdam, Abdurrahman bin Samurah

dan lain sebagainya.

Jika ada yang mengatakan bahwa Sahl bin Abu Hatsamah

meriwayatkan beberapa tata cara shalat khauf tersebut lalu dia

menentangnya sendiri, maka kami menjawab bahwa ini jelas tidak

benar, lantaran hal itu sama saja dengan penetapan hukum

berdasarkan asumsi, meninggalkan sesuatu yang telah diyakini, dan

menisbatkan sesuatu yang tidak patut didugakan kepadapan sahabat.

Selain itu, pendapat kalian itu pun tidak jauh berbeda dengan

pendapat kalangan yang menyatakan bahwa tidak benar Sahl

menentang riwayat yang dibawanya sendiri. Sebenarnya itu hanyalah

penisbatan yang sengaja disandangkan kepada dirinya, bukan riwayat

sebenarnya yang dia riwayatkan dari Nabi SAW. Yang menguatkan

hal itu adalah, seseorang tidak boleh menentang ketetapan hukum

Rasulullah SAW.

Ali berkata: Kami tidak mengambil kedua pendapat tersebut,

bahkan menurut karni, yang benar adalah mengambil riwayat perawi

tanpa mengarnbil pendapatnya sendiri, sebab terkadang dia

memberikan penakwilan sendiri, dan terkadang pula dia lupa. Oleh

karena itu, hukum yang berfungsi sebagai nasikh (penghapus hukum

sebelumnya) tidak boleh disembunyikan, sedangkan hukum mansukh

(hukum awal yang dihapus) malah diriwayatkan.

Selain itu, tidak boleh juga berasumsi dengan amal perbuatan

penduduk Madinah, karena Ibnu Umar, Ubaidullah bin Abdullatr bin

Utbah dan Az-Ztftri berbeda pendapat lantaran pilihan yang

disodorkan Malik. Kami pun tidak menemukan pilihan yang
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disodorkan Malik itu berasal dari ulama sebelumnya kecuali yang

berasal dari Sahl bin Abu Hatsamah.

Salah satunya adalah pendapat yang kami riwayatkan dari

Ubaiduliah bin Utbah bin Mas'ud dan Ibrahim An-Nakha'i, yang

dianut oleh Abu Hanifah dan pengikutnya hanya saja Abu Yusuf
menarik kembali dirinya dari pendapat tersebut.

Pendapat tersebut menjelaskan bahwa dalam shalat khauf,

imam mengatur barisan makmum menjadi dua kelompok atau barisan,

satu kelompok di belakang imam sedangkan kelompok lain di

hadapan musuh. Imam kemudian shalat 1 rakaat dengan dua kali sujud

dengan kelompok yang berada di belakangnya. Ketika berdiri untuk

melaksanakan rakaat kedua, imam pun berdiri lalu diikuti oleh

kelompok yang shalat bersamanya, lantas mereka berdiri menghadap

ke arah musuh dalam kondisi masih shalat.

Setelah itu kelompok kedua yang tadi berdiri menghadap ke

arah musuh datang lalu melalqrkan takbiratul ihram di belakang imam.

Imam tersebut kemudian shalat bersama mereka unfuk menyelesaikan

rakaat kedua sedangkan kelompok tersebut melakukan rakaat pertama.

Setelah imam duduk tasyahhud akhir dan memberi salarn, kelompok

kedua tersebut bangkit dalam kondisi masih shalat, kemudian

menghadap ke arah musuh.

Selanjutnya, kelompok yang tadi shalat bersama imam pada

rakaat pertama kembali ke posisi semula saat shalat bersama imam.

Dia kemudian menyelesaikan rakaat yang tersisa bersama imam lalu

memberi salam. Setelah itu dia berdiri menghadap ke aratr musuh.

Sementara kelompok kedua tadi kembali ke posisi semula dia shalat

bersama imam. Kemudian dia menyelesaikan rakaat yang tersisa.

Akan tetapi Abu Hanifah membuat penarnbahan dari

pikirannya sendiri yang sebelumnya tidak pernah dikenal ada di

kalangan umat terdahulu, yaitu bahwa kelompok pertama yang
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mengerjakan rakaat yang tersisa menambahi rakaat kedua tanpa

membaca satu surah pun dari Al Qur'an. Sedangkan kelompok kedua

yang menyelesaikan rakat yang tersisa harus membaca saiah satu

surah dari Al Qur'an!

Ali berkata: Tata cara ibadah seperti itu tentunya tidak pernah

diperintahkan oleh Rasulullah SAW, dan dicontohkan oleh para

sahabat, karena tata cara tersebut menyimpang dari hadits yang

menjelaskan tentang shalat khauf, bahwa kedua kelompok tersebut

menangguhkan secara bersamaan untuk menyelesaikan rakaat yang

tersisa (kedua) hingga imarn memberi salam, kemudian baru

kelompok pertama menambahi rakaat kedua, lalu kelompok kedua

baru boleh menambahi rakaat keduanya hingga kelompok pertama

selesai memberi salam. Selain itu, di dalam tata cara tersebut juga

menyimpang dari hadits yang menjelaskan bahwa setiap kelompok

yang ingin menambahi rakaat kedua datang ke posisi sebelumnya dia

shalat setelah kelompok lainnya pindah dan menghadap ke arah

musuh.

Jika ada yang mengatakan, ada riwayat yang sama dari Ibnu

Mas'ud, maka kami menjawab bahwa yang kalian katakan itu tidak

benar dan boirong, karena riwayat yang berasal dari Ibnu Mas'ud RA

itu menjelaskan pennulaan kedua kelompok barisan shalat khauf

meiaksanakan shaiat secara bersamaan dengan imam, dan kelornpok

yang shalat terakhir adalah kelompok yang memulai rnenambahi

rakaat kedua. Pendapat ini tidak ada dalam pendapat Abu Hanifah,

sementara mereka membesar-besarkan pendapat yang bertentangan,

terutama ketika tidak ada seorang sahabat pun yang menentangnya.

Mereka juga mengatakan bahwa kami sengaja memilih lebih

mendahulukan satu kelompok setelah kelompok yang lain berdasarkan

pemyataan ayat Al Qur'an.

I ?6 
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Menurut kami, kalian yang sebenarnya bertentangan dengan

ayat Al Qur'an karena mengharuskan shalat bagi setiap kelompok

untuk menambahi rakaat yang tersisa setelah imam selesai shalat'

Allah SWT berfirrnan, "Maka mereka hendahtya shalat bersama

kamu.,'(Qs. An-Nisaa' [4]: 102) dengan demikian kalian bertentangan

dengan A1 Qur'an, semua hadits yang berasal dari Rasulullah sAw,

semua sahabat.

Adajugakalangandarimerekayangberargumentasibahwa

imam harus bersikap adil terhadap kedua kelompok makmum

tersebut, jadi kalau kelompok pertama yang melaksanakan shalat lebih

dahulu, maka kelompok itulah yang pertama menambahi rakaat yang

tersisa.

Ali berkata: Pendapat ini juga tidak benar, karena adiL dan

kesetaraan itu terjadi ketika satu kelompok shalat, maka yang lebih

dahulu menyelesaikannya adalah yang kedua, sehingga setiap

kelompok memperoleh bagian atau jatah yang sama antara lebih

dahulu melakukan dan lebih akhir melakukan'

Yang lain mengatakan bahwa kami belum pernah melihat

sama sekali ada makmum memulai menambahi rakaat kedua sebelum

imam selesai shalat. Menanggapi hatr ini, kami mengatakan bahwa

kalian pun belun pernah melihat ada makrnum yang meninggalkan

shalat bersama imam dan sibuk sendiri dengan tugasnya serta berdiri

selama beberapa lama setelah imam selesai shalat tanpa mengganti

jumllah rakaat yang belum dilakukannya' Kalian sendiri mengatakan

hal ini tanpa didasari nash dan qiyas' Kemudian kalian mencela

kalangan yang mengikuti Al Qur'an dan Hadits. Bukankah itu yang

disebutkn sesat atau jauh dari tuntunan, terutama pembagian Abu

Hanifah dalam masalah kelompok barisan shalat khauf yang ingin

menambahi jumlah rakaat, yaitu salah satu kelompok membaca surah

sedangkan yang lain tidak perlu membacanya. Pendapat seperti ini
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tidak pernah diketahui dari generasi sebelumnya dan tidak didukung

oleh logika yang baik serta analogi.

Diantaranya pula, pendapat yang dianut oleh Abu Yusuf di

akhir pendapatnya, dan ini pula pendapat yang dianut oleh Al Hasan

Al-Lu'lu'i, yaitu batrwa shalat khauf tidak boleh dilakukan setelah

Rasulullah SAW wafat.

Ali berkata: Pendapat ini tentunya bertentangan dengan firman

Allah SWT,

#,,rrt'ifi 1;i. l,( #3c t;A ;rt );-, efi St: SK\t:)

@(,{
"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri

teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap

(rahmat) Allah dan (kedatangan) Hari Kiamat dan dia banyak

menyebut AIIah." (Qs. Al Allzaab l33l:21)

Hanya saja kalangan yang berpendapat bahwa nikatr dengan

mahar satu swah Al Qur'an hanya khusus berlaku bagi Nabi SAW.

Shalat dalam kondisi duduk pun demikian.

Begitu pula pendapat yang kami riwayatkan dari Adh-

Dhatrhak bin Muzahim, Mujahid, Al Hakam bin Utbah, dan Ishaq bin

Rahawaih, bahwa dua kali takbir sudah dianggap cukup dalam

mel aksanakan shalat khauf.

Kami pun meriwayatkan dari Al Hakam dan Mujahid bahwa

satu kali takbir sudah dianggap cukup melaksanakan shalat khauf.

Pendapat ini tentunya keliru, karena tidak ada dalil yang menjelaskan

hal tersebut.

Ada yang mengatakan, apa yang kalian katakan tentang shalat

khauf yang dilaksanakan dengan berbagai cara tersebut, sementara

kalian sendiri meriwayatkan dari Zaid bin Tsabit bahw Rasulullah

-
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SAW pernah melaksanakan shalat khauf satu kali, dan beliau tidak

lagi melaksanakannya sebelum dan sesudahnya bersama kami.

Menurut kami, ini kalau memang benar maka akan lebih

menghantam kalian, karena ketika kalian ditanya, dari mana kalian

menemukan bahwa cara yang kalian pilih itu adalah cara yang

dicontohkan Rasulullah SAW ketika melaksanakan shalat khauf?

Apalagr yang bertentang dengan cara ini, baik pengikut hanafi dan

maliki? Sebab pilihan kedua madzhab tersebut tidak pemah dijelaskan

dalam hadits, jadi bagaimana mungkin boleh digunakan sementara

hadits tersebut dha'if, yang hanya diriwayatkan oleh Yahya Al
Hammani, seorang perawi dha'rt dari Syarik Al Qadhi, seorang

perawi mudallis yang haditsnya tidak digunakan sebagai hujjah? Jadi,

bagaimana mungkin orang yang memiliki pemahaman agama yang

baik membolehkan hadits dha'if tersebut mengalahkan hadits yang

diriwayatkan oleh beberapa sahabat yang pemah menyaksikan dan

melalarkan sendiri shalat khauf bersama Rasulullah SAW beberapa

tempat, di Dzi Qird, di Dzatu Ar-Riqa', di Nejed, di daerah antara

Dhajnan dan Asfan, di Juhainah, di Nakhl, di Asfan, di Thaif dan di

Tabuk.

Bisa juga beliau melaksanakan shalat khauf dua kali dalam

sehari, yaitu di waktu Zhuhur dan Ashar. Yang meriwayatkan hal itu

dari para sahabat adalah beberapa pemuka tabiin dan perawi yang

tsiqah tsabat.

Ali berkata: Sebenarnya alasan kami berpendapat bahwa shalat

l*rauf dilaksanakan hanya 1 rakaat karena hal itu dipahami dari makna

hadits Ibnu Abbas secara umum, yaitu "Shalat diwajibkan melalui

lisan Nabi SAW sebanyak 4 rakaat ketika sedang bermukim, dar. 2

rakaat ketika sedang dalam perjalanan, sedangkan satu rakaat ketika

dalarn kondisi takut atau terancnm oleh musuh." Oleh karena itu, kita

tidak boleh men-takhshtsft hukum yang telah ditetapkan Nabi SAW

dengan asumsi lematr.
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520. Masalah: Orang yang takut terhadap pihak yang datang

menuntut hak darinya tidak boleh melaksanakan shalat khauf dengan

kedua kelompok barisan shalat khauf, bahkan dia tidak boleh sama

sekali shalat dengan ketiga kelompok tersebut.

Hal itu dikarenakan shalat yang dilalcukan orang tersebut

dengan kedua kelompok barisan shalat khauf mengandung amalan

yang diperuntukkan bagi masing-masing kelompok yang dilarang jika

memang si pelaku itu adalah wanita tunasusila.

Siapa saja yang melaksanakan sesuatu yang tidak ada

tuntunannya dalam shalatny4 maka shalatnya itu tidak sah, karena dia

belum malaksanakannya sesuai ajaran. Begitu pula dengan orang yang

meiakukan shalat dalam kondisi berkendaraan, berjalan, berperang,

tidak menghadap ke arah kiblat, duduk lantaran takut terhadap pihak

yang meminta hak darinya. Sebab dalam setiap amalan yang dia

lakukan ada larangan yang dilakukannya dalam shalat.

Selain itu, Rasulullah SAW pun tidak pernah melaksanakan

shalat khauf dengan tiga kelompok barisan. Kalau saja beliau tidak

pemah shalat dengan kedua kelompok tersebut, sudah barang tentu

shalat dengan tiga kelompok dibolehkan, karena beliau telah

rnencontohkannya dalam shalat. Suatu amalan hanya boleh dilakukan

dalam shalat selama amalan tersebut ditetapkan oleh dalil,

berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

.X*i ;>,*sr

"Sesungguhnya di dalam shalat itu ada kesibukan tersendiri

(malrsudnya khusyuk dengan bacaan shalat)."

Satu orang yang shalat bersama imam disebut satu kelompok

dan bisa juga disebut shalat jamaah.

4
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Orang yang melaksanakan shalat dengan kondisi yang kami

sebutkan tadi, yaitu lari dari kejaran non muslim, atau dari lari dari

orang lain, maka shalatnya batal. Kecuali jika dia berniat selama dia

berjalan untuk mengatur strategi atau bergabung dengan kekuatan

lain, karena Allah SWT berfirman,

14 36 b-Jt-W 5 ;ot6ts3Jt-i:i' E;.Ci;;
633't1{*t;;s,;,i <}#

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu

dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka

janganlah knmu membelaknngi mereka (mundur). Barangsiapa yang

membelakangi merekn (mundur) di wahu itu, kecuali berbalik untuk
(mengatur siasat) perang atau hendak bergabung dengan pasukan

yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa

kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka Jahanam. Dan

amat buruklah tempat kembalinya." (Qs.Al Anfaal [8]: 15-16)

Jika orang yang lari dari kejaran non muslim atau melakukan

pemberontakan yang konsekuensinya adalah hukuman mati tanpa ada

niat seperti ifu, maka itu artinya dia telah melaksanakan suatu amalan

yang diharamkan, karena dia tidak melaksanakan shalat sesuai dengan

hrntunan.

Orang yang lari atau menyelamatkan diri dari binatang buas,

kobaran api, binatang berbisa, orang gila, hewan biasa, banjir, dahaga,

kehilangan rombongan, kehilangan barang-bar ang, atau tersesat j alan,

maka shalahrya dianggap sempruna, sebab dia tidak melakukannya

kecuali berdasarkan apa yang diperintahkan.

56:.iiplr; fi641;K 3.ii H 6y_yfi('uJi 6li.
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Shalat Jumtat

521.. Masalah: Jum'at yang dimaksud adalah waktu Zhuhur

pada hari Jum'at. Shalat Jum'at hanya boleh dilaksanakan seteiah

matahari condong ke arah Barat. Akhir waktunya adalah akhir waktu

Zhuhur dalam semua hari.

Kami meriwayatkan dari Abdullah bin Sailan, dia berkata,

"Aku pernah menyaksikan shalat Jum'at bersama Abu Bakar Ash-

Shiddiq. Ketika itu dia merampungkan shalat dan khutbahnya sebelum

pertengahan siang. Setelah itu aku menyaksikan shalat Jum'at bersama

Umar bin Khaththab. Saat itu dia menyelesaikan shalat dan

khutbahnya bersamaan dengan kondisi matahari condong ke arah

Barat."

Diriwayatkan dari Waki', dari Syubah, dari Amr bin Murrah,

dari Abdullah bin Salamah, dia berkata, "Ibnu Mas'ud pernah shalat

Jum'at bersama kami di waktu Dhuha, dan saat itu dia berkata, 'Aku
sengaja memajukan waktunya lantaran khawatir cuaca panas yang

akan menyerang kalian'. "

Diriwayatkan dari jalur Malik bin Anas, dari pamannya Abu

Suhail bin Malik, dari ayahnya, dia berkata, "Aku pernah melihat

thanfasah milik Uqail bin Thalib dilemparkan ke dinding masjid

sebelah Barat. Ketika dia telah menutupkan thanfasah tersebut ke

semua dinding, Umar bin Khaththab pun keluar lalu melaksanakan

shalat. Setelah itu kami kembali dari shalat Jum'at, lalu kami tidur

siang sejenak di waktu Dhuha."

Ali berkata: Ini artinya bahwa shalat Jum'at yang dilakukan

Umar bin Khaththab sebelum matahari condong ke arah Barat, karena

selama bayangan dinding masih mengarah ke Barat, maka itu berarti
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waktu sebelum matahari condong ke Barat. Namun jika matahari telah

hilang, maka bayangan dinding tersebut pasti mengarah ke Timur.

Diriwayatkan dari Malik, dari Amr bin Yahya Al Mazini, dari

Ibnu Abu Sulaith, bahwa Utsman bin Affair pernah melaksanakan

shalat Jum'at di Madinah dan melaksankana shalat Ashar di Malal

(nama sebuah tempat tinggal yang terletak di jalan Madinah yang

mengarah ke Makkah. Jaraknya 28 mil dari Madinah).

Ibnu Abu Sulaith berkata, "Ketika itu kami melaksanakan

shalat Jum'at bersama Utsman dan bubar dari shalat Jum'at ketika

tidak ada bayangan dinding yang terlihat."

Ali juga berkata: Shalat tersebut dilakukan di tempat yang

berada diantara Madinah dan Malal. Malal sendiri berjarak 22 mrtr darr

Madinah. Selain itu, ketika matahari terbenam ke arah Barat kita tidak

boleh melakukan khutbah dan shalat Jum'ai, lalu menernpuh

perjalanan sejauh jarak tersebut sebelum matahari tampak menguning,

kecuali jika orang tersebut adalah melakukan perjalanan cepat atau

menyampaikan pesan yang terlambat. Inilah yang lebih layak

dilakukan.

Kami pun telah meriwayatkan hal ini dari Ibntt Az-Zubair.

Diriwayatan dari Ibnu Juraij, dari Atha', dia berkata, "Semua

hari perayaan berlaku ketika waktu Dhuha telah memanjang, seperti

Jum'at, Adha dan Id. Seperti itulah informasi yang sampai kepada

kami."

Diriwayatkan dari Waki', dari Syubah, dari Al Hakam bin
Utaibah, dari Mujahid, dia berkata, "Semua hari perayaan berlaku

pada pertengahan hari.'

Ali berkata: Mana orang-orang yang mengaku meneladani

perbuatan sahabat? hilah yang dilakukan oleh Abu Bakar, IJmar,

Utsman, Ibn Mas'ud, Ibnu Zubnr, dan sekelompok generasi tabiin,
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namun kalangan tersebut tidak memedulikan pendapat mereka untuk

menonj o lkan taklidnya.

Sedangkan dalil yang kami gunaknn adalah, hadits yang

diriwayatkan dari Abdullah bin Yusuf, Ahmad bin Fath menceritakan

kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami,

Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada karni, Ahmad bin Ali
rnenceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan

kepada kami, Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami, Waki'
mengabarkan kepada kami dari Ya'la bin Al Harits Al Muharibi, dari

Iyas bin Salamah bin Al Akwa', dari ayahnya, dia berkata, "Kami
pernah melalrukan shalat Jum'at bersama Rasulullah SAW ketika

matahari telah condong ke arah Barat, kemudian pulang sambii

mencari -fai' (harta rampasan perang yang diperoleh tanpa

peperangan)."

Abduilah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad

bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib

menceritakan kepada kami, Harun bin Abdullah mengabarkan kepada

kami, Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Flasan bin Ayyasy

menceritakan kepada kami, .[a'far bin Muhammad menceritakan

kepada kami dari ayahya, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Kami
pernah melakukan shalat Jum'at bersanna Rasulullah SAW, kemudian

kembali menyiram ladang kami. Aku kemudian bertanya, 'Kapan itu
terjadi?' Dia menjawab, 'Ketika matahari telah condong ke arah

Barat'."

Dengan sanad yang sama sampai ke Ahmad bin Syu'aib,

bahwa Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Malik, dari

Sumai, dari Abu Shalih, dari Abu Hwairah, bahwa Rasulullah SAW
bersabda,
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"Barangsiapa mandi pada hari Jum'at seperti mandi junub,

lalu berangkat shalat Jum'at, maka dia seperti mempersembahkan

unta. Barangsiapa berangknt shalat Jum'at pada wahu kedua, maka

dia seperti mempersembahkan sapi. Barangsiapa berangknt shalat

Jum,at pada waHu ketiga, maka dia seperti mempersembahkan

domba. Barangsiapa berangkat shalat Jum'at pada waffiu keempat,

maka dia seperti mempersembahknn ayam. Dan barangsiapa

berangkat shalat Jum'at pada waHu kelima, maka dia seperti

mempersembahkan telur. Jikn imqm telah keluar (naik mimbar), maka

para malaiknt pun hadir untuk menyimak nasehat (khutbah)'"

Yunus bin Abdullah menceritakan kepada kami, Ahmad bin

Abdullah bin Abdurrahim menceritakan kepada kami, Ahmad bin

Khalid menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam Al

Khusyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basysyar

menceritakan kepada kami, Shafwan bin Isa menceritakan kepada

kami, Muhammad bin Ajlan menceritakan kepada kami dari ayahnya,

dari Abu Hurairah, diaberkata: Rasulullah SAW bersabda,

; ,i;. q*';t "i ,7,,;.e*} fs ^;1lr iyi+t ,P
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"Pentmpamaan orang yang bersegera menghadiri shalat

Jum'at adalah seperti orang yang menghadiahkan seekor unta,

kemudian seperti oreng yang menghadiahkan seekor sapi, lalu seperti

orang yang menghadiahkan seekor domba, lantas seperti orang yang

menghadiahkan seekor ayam, kemudian seperti orang yang

menghadiahkan seekor burung, lalu seperti orang yang

menghadiahkan sebutir telur. Jika imam telah keluar lalu duduk di

atas mimbar maka lembaran catatan amal ditutup (oleh para

malaikat)."

Kami pun meriwaytkan hadits yang sama dari jalw Al-Laits

bin Sa'd, dari Sumai, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dari Nabi

SAW.

Ali berkata: Kedua hadits tersebut menjelaskan keutamaan

rnenghadiri shalat Jum'at lebih awal di masjid dan ketidakbenaran

pendapat kalangan yang melarang perbuatan tersebut, yang

mengatakan bahwa semua keutamaan tersebut hanya berlaku sesaat.

Pendapat seperti ini tentunya tidak benar, karena Rasulullah SAW

membaginya menjadi beberapa waktu yang berbeda, yaitu kedua,

ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Sehingga tidak boleh ada orang

yang mengatakan bahwa wakfu tersebut hanya satu kali.

Selain itu, batas keutamaan tersebut berakhir dengan kehadiran

imam yang terhitung sebelum adzan. Mereka beqpendapat bahwa

wakru tersebut bersamaan dengan waktu adzart. Dari situ, terlihat

ketidakb enaran p endapat mereka.

Hadits itu pun menjelaskan bahwa waktu shalat Jum'at jatuh

pada waktu matahari telah condong ke arah Barat, karena Malik

menyebutkan ada lima waktu. Sedangkan Muhammad bin Ajlan

menambahkan dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dan Al-Laits dari

Sumai, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah bahwa waktu tersebut

adalah waktu keenam.
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Dia juga menyebutkan bahwa ketika imam keluar shalat, maka

lembaran catatan amal pun ditutup, sehingga memang benar bahwa

imam keiuar pada waktu keenam, yaitu awal waktu matahari condong

ke arah Barat dan waktu Zhuhur.

Ada yang berpendapat bahwa kalian sendiri telah

meriwayatkan dari Salamah bin Al Akwa', bahwa kami pemah shalat

Jum'at bersama Rasulullah SAW kemudian kami pulang saat kami

tidak menemukan bayangan yang dapat digunakan untuk berteduh

ditampakkan oleh kebun-kebun.

Menurut kami, memang benar, Salamah dalam hadits tersebut

tidak menafikan bayangan tersebut secara keseluruhan, namun dia

menafikan bayangan yang dapat digunakan untuk berteduh. Ini

menunjukkan betapa pendeknya khutbah Jum'at yang disampaikan

dan upaya menyegerakan shalat .Ium'at di awal waktu. Begitu pula

dengan perkataan Sahl bin Sa'id yang menyebutkan "kami pernah

tidur siang dan tidak makan siang kecuali setelah shalat Jum'at" tidak

menjelaskan bahwa hal itu terjadi sebelum waktu matahari condong

ke arah Barat.

Kami telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Umar

pernah keluar menemui kami ketika matahari telatr condong ke arah

Barat, kemudian menyampaikan khutbah Jum'at.

Diriwayatkan dari Abu Ishaq As-Sabi'i, bahwa aku pemah

menyaksikan Ali bin Abu Thalib shalat Jum'at ketika matahari telah

condong ke arah Barat.

Malik dalam masalah ini membedakan antara akhir waktu

Jum'at dan akhir waktu Zhuhur, bahwa dia setuju dengan kami dalam

rnasalah awal waktu shalat Jum'at, yaitu awal waktu shalat Zhuhur.

Pendapat ini tentunya adalah pendapat yang tidak berdasar sama

sekali, karena dia adalah waktu Zhuhur di siang hari. Oleh karena itu,
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tidak boleh ada pembedaan antara akhir waktunya lantaran perbedaan

hari.

522. Masalah: Apabila 2 orang atau lebih melaksanakan

shalat Jum'at sebanyak 2 rakaat maka bacaannya dinyaringkan.

Balangsiapa yang melaksanakan shalat Jum'at sendirian, maka dia

melaksanakamnya sebanyak 4 rakaat tanpa menyaringkan bacaan,

karena shalat yang dilakukan adalah shalat Zhuhur.

Sebelurnnya kami telah menyebutkan hadits Umar yang

rnenjelaskan, "Shalat Jum'at dilakukan sebanyak 2 takaat, shalat orang

yang mengadakan perjalanan dilakukan sebanyak 2 takaat, dalam

jumlah rakaat sennpurna tidak boleh qashar berdasarkan lisan Nabi

kalian SAW."10

Abu Muhammad berkata: Sebagian orang berpendapat bahwa

2 rd<aatdilakukan sendirian dan jamaah berdasarkan penjelasan hadits

tersebut.

Ali berkata: Pendapat ini keliru, karena Jum'at adalah nama

Islami untuk sebuah hari dalam sepekan yang tidak pernah ada di

rnasa jahiliyah. Hari tersebut di masa jahiliyah diberi nama Urubah,

kernudian diganti dengan Jum'at setelah kedatangan Islam, karena

manusia pada hari itu berkumpul untuk melaksanakan shalat. Oleh

karena itu, shaiat Jum'at hanya sah jika dilaksanakan secara jamaah,

kalau tidak maka tidak disebut shalat Jum'at tapi shalat Zhuhur.li

r0 Penulis menyebutkan hadits pada masalah 512.tt Dalu- catatan kaki naskah 14 disebutkan bahwa Abu Umar ibn Abdul Barr
mengisahkan bahwa Daud bin Ali meriwayatkan bahwa Shalat Jumat itu satu

kali, maksudnya dilalerkan sebanyak dua rakaat. Abu Muhamrnad pun

meriwayatkan darinya pendapat yang berbeda dengan pendapat tadi.

Menurutku, Ibnu Hazm tidak pernah mengisahkan sesuatu pun dari Daud.

Nampaknya, yang dinukil oleh Ibu Abdul Ban menutng benar. Oleh karena itu
Ibnu llazm tidak menyebu&an pendapat Daud, tapi dia membantah pendapat
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Diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahw beliau pemah

membaca surah dalam shalat Jum'at secara nyaring. Kemudian hal itu

menjadi kebiasaan pemeluk Islam. Hal itu dinukil sejak zaman Nabi

ASW sampai hari ini baik di Timur maupun di Barat.

Sedangkan jumlah rakaat shalat Jum'at yang dikerjakan imam

sebanyak 2 rakaat seperti yang kemukakan tadi, masih memunculkan

perbedaan pendapat.

Kami meriwayatkan dari Umar ibn Abdul Aziz,bahwa shalat

Jum'at dilaksanakan dalam jumlah lima puluh orang atau lebih.

Menurut pendapat Asy-Syaf i, shalat Jum'at dianggap sah jika

dilaksanakan oleh 40 lebih orang pria, merdeka, bermukim, berakal

sehat, baligh.

Kami pun meriwayatkan dari beberapa kalangan bahwa shalat

Jum'at dilaksanakan dalam jumlah 30 orang pria. Yang lain

berpendapat bahwa dalam jumlah 20 orang. Ada j.rga yffig
berpendapat bahwa shalat Jum'at dilaksanakan dalam jumlah minimal

7 orang pria.

Diriwayatkan dari Abu Hanifah, Al-Laits bin Sa'd, Zufar, dan

Muhamad bin Al Hasan, bahwa jika ada 3 orang pria dan seorang

imam maka mereka boleh malangsungkan shalat Jum'at dengan acara

khutbah dan2 rakaat shalat, tidak boleh kurang dari jumlah tersebut.

yang menyatakan bahwa orang yang shalat Jum'at sendirian melakukannya
sebanyak 2 rakaat. Selain itu, bantahan yang dikemukakan oleh Ibnu Hazm
memang kurang kuat dan tidak bisa dijadikan argumentasi, tapi malah
cenderung kepada perdebatan. Yang benar bahwa shalat Jum'at dilakukan
sebanyak 2 rakaat baik secara jamaah maupun sendirian berdasarkan
kemutlakan hadits Umar. Hari tersebut dinamakan Jum'at karena pada hari itu
orang-orang berkumpul. Tidak dilarang juga kewajiban shalat 2 rakaatpada hari
tersebut, karena kondisi saat ihr orang-orang berkumpul untuk melaksanakan
shalat tersebut, dan maksudnya bukan penamaannya dengan shalat Jum'at,
karena shalat itu disebutkan shalat Jum'at kalau dilalcukan secara berjamaah.
Yang dimaksud di sini adalah shalat pada hari Jum'at seperti firman Allah SWT,
"Apabila diserukan untuk shalat Jum'at...." (Qs. Al Jumu'ah [62]: 9) Inilah
makna yang perlu diperhatikan dan dipahami secara baik.
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Diriwayatkan dari Al Hasan Al Bashri bahwa jika ada dua

orang pria dan seorang imam maka shalat Jum'at boleh

diselenggarakan dengan khutbah dan 2 rakaat shalat. Pendapat ini

merupakan salah satu pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Abu Yusuf dan

Abu Tsaur.

Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i bahwa jika ada seorang

pria bersama seorang imam, maka keduanya boleh menyelenggarakan

shalat Jum'at dengan khutbah dan 2 rakaat shalat. Pendapat ini juga

dianut oleh Al Hasan bin Hai, Abu Sulaiman, dan semua pengikut

madzhab kami.

Ali berkata: Kalangan yang menentukan batasan 50 orang

menyebutkan sebuah hadits yang menguatkan pendapat mereka, yaitu:

"Bagi 50 orang boleh menyelenggarakan shalat Jum'at jika ada

seor:urg imam di tengah-tengah mereka."

Hadits ini tentunya tidak shahih, karena berasal dari Al Qasim

bin Abdunahman, dari Abu Umamah. A1 Qasim di sini adalah perawi

dha'if.12

Sedangkan kalangan yang menentukan batasan jumlah tidak

pulu orang berargumentasi dengan hadits mursal yang berasal dari

jalur Abu Muhammmad Al Azd| seorang perawi majhul,bahwa"Jika

tiga puluh orang pria telah berlatmpul, mal(a tunjuklah satu orang

untuk mengimami mereka shalat Jum'at."l3

Dia adalah Al Qasim bin Abdunahman Asy-Syami AD-Dimasyqi, seorang

tabiin yang tsiqah. Faktor lemah yang ada dalam sebagian haditsnya itu berasal

dari orang-orang yang meriwayatkan darinya. Namun jika ya"g meriwayatkan
darinya adalah perawi tsiqah nnka haditsnya dapat digunakan sebagai hujjah.
Hadits ini diriwaytkan oleh Ad-Daraquthni (hlm 164) dari jalur Ja'far bin Az-
Zubai, dari Al Qastol dari Abu Umamah dengan dua sanad.

Ja'far adalah Al Hanafr Ad-Dimasyqi yang dinilai perawi matruk secara

aklamasi. Selain itu, diriwayatkan pula beberapa hadits maudhu' dai Al Qasim.
Redaksi yang terhrlis di atas tercantum dalam naskah no. 14, sedangkan dalam

naskah no. l6 disebutkan dengan redaksi, "Tiga puluh rumah."

t3
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Kalangan yang berpendapat seperti pendapat Abu Hanifah dan

Al-Laits berargumentasi dengan hadits yang berasal dari jalur

Mu'awiyah bin Yahya, dari Mu'awiyah bin Sa'id, dari Az-Ztfui, dari

Ummi Abdullah Ad-Dausiyyah yang pernah bertemu dengan Nabi

SAW, bahwa dia berkata, "Shalat Jurn'at itu hukumnya wajib

dilaksanakan di setiap pemukiman, meskipun penduduk yang di

tinggal di dalamnya hanya 4 orang."

Tentunya, hadits ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil karena

Mu'awiyah bin Yahya dan Mu'awiyah bin Sa'id adalah perawi majhul.

Selain itu, Abu Hanifah adalah orang pertama yang menentang hadits

ini, sebab dia tidak berpendapat bahwa shalat Jum'at boleh

diselenggarakan di tempat pemukiman, tapi dilaksanakan di beberapa

wilayah saja.

Semua dalil yang dikemukakan tersebut tidak shahih- Kalau

pun memang shahih, sudah barang tentu dapat digunakan sebagai

dalil, sebab di dalamnya tidak menyebutkan gugurnya kewajiban

shalat Jum'at bagi orang-orang yang jumlahnya kurang dari batasan

tersebut.

Ada hadits saqith yang diriwayatkan dari Rauh bin Ghuthaif,

seorang perawi maj lul,l a bahwa "Ketika jumlah mereka mencapai 200

orang, Nabi SAW menyelenggarakan shalat Jum'at bersama mereka."

Jika mereka mau mengambil jumlah yang paling banyak, maka
jumlah yang disebutkan dalam hadits inilah yang paling banyak.

Namun jika mereka mau mengambil jumlah yang paling sedikit, maka

kami akan menyebutkan hadits tersebut insya Allah.

Asy-Syaf i dalam masalah ini berargumentasi dengan hadits

shahih yang diriwayatkan dari jalur Az-Zuhi, dari Ibnu Ka'b bin

14 Dia sebenamya perawi ma'ruf, namun dinilai sangat ttha'if d,an munkar al
hadits. Al Bukhari sempat menyebutkan haditsnya daiam kitab At-Tarikh AI
Kabir, namun dia menyatakan bahwa haditsnya itu batil.
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Malik, dari ayahnya, bahwa jika dia mendengar adzan Jum'at, dia

terkenang Abu Umamah As'ad bin Zurarah. Kemudian hal itu
ditanyakan oleh putranya, lalu dia menjawab, "Sebenarnya dia adalah

orang pertama yang mengumpulkan kita di Hazm daerah pemukiman

bani Bayadhah di sebuahrs Naqi' yang dikenal dengan sebutan Naqi'

Al Khadhimat, sedangkan kami saat itu berjumlah 40 orang."16

Ali berkata: Hadits tersebut tidak bisa dijadikan sebagai dalil

karena Rasulullah SAW tidak mengutarakan bahwa Shalat Jum'at

tidak boleh diselenggarakan jika jumlah orangnya kurang dari batas

tersebut. Memang benar, shalat Jum'at hukumnya wajib dilaksanakan

dengan jumlah 40 orang, dan lebih atau kurang dari jumlah tersebut.

Kalangan yang berpegang dengan pendapat Abu Hanifah

berargumentasi dengan hadits yang kami ceritakan dari Abdullah bin

Rabi', Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad

bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Sa'id

mengabarkan kepada kami dari Yahya Al Qaththan, dari Hisyam Ad-

Dastuwai, Qatadah menceritakan kepada kami dari Abu Nadhrah, dari

Abu Sa'id Al Khudri, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

t:J;i y61r"&,r, ;JLi'&"*'{x rrtt; tiy

"Apabila mereka berjumlah tiga orang, maka salah sq'tu dari

mereka hendaknya menjadi imam, dan yang paling berhak menjadi

imam dari mereka adalah yang paling menguasai Al Qur'an'"

Naqi' adalah sebutan untuk tempat yang digunakan untuk menampung air. Lih.
Yaqut (Jld. 8, hlrru 312, 314, 462 dan 464).

HR. Ibnu Ishaq (ls-^Stuah lbnu Hisyam, hlm. 290); Abu Daud (ild. 1, hlm' 413-

+l+); dan Al Hakim 6ld. 1, hlm 281), keduanya meriwayatkan dari jalur Ibnu

Ishaq.
Hadits ini dinukil oleh Yaqut Cld. 8, IftrL 462) dari Mu'iam Ath-Thabarani,

Lcttab Ash-Shahabah karya Abu Nu'airrl Ma'rifth Ash-Shahabaft karya Ibnu

Mandab Al Atsar karya Al Baihaqi, dan Ibnu Hajar menisbatkannya dalam At-
Talkhis (hlm. 133) kepada Ibnu Hibban.
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Hadits ini memang shahih namun tidak bisa dijadikan sebagai

dalil bagi merek4 lantaran Rasulullah SAW tidak mengatakan bahwa

shalat jamaah dan Jum'at tidak diselenggarakan jika orangnya kurang

dari 3 orang.

Sementara dalil yang kami gunakan adalah hadits yang

diriwayatkan dari Malik bin Al Huwairits, bahwa Rasulullah SAW

bersabda kepadanya,

"Apabila kalian berdua bepergian, maka htmandangkanlah

adzan dan iqamat, lalu salah satu dari knlian yang paling tua

hendalvtya menj adi imam."

Dalam hadits ini Rasulullah SAW memposisikan dua orang

yang melalnrkan shalat dalam hukum jamaah.

Ada yang mengatakan bahwa jika hanya ada 2 orang tanpa

melibatkan orang ketiga, maka malcnum harus berdiri di samping

kanan imam. Namun jika jumlahnya 3 orang, maka ada yang

berpendapat bahwa kedua makmum tersebut berdiri di sarrping kanan

imam dan samping kiri.

Ada juga yang berpendapat bahwa bahkan kedua makmum itu
berdiri di belakang imam. Mereka pun sepakat batrwa jika orangnya

be{umlah 4 orang, maka ketiga malanum tersebut berdiri di belakang

imam. Dengan demikian kami menemukan ketetapan hukum 4 orang

makrnum berbeda dengan ketetapan hukum 2 orangmakmum.

Menurut kami, memang benar apa yang kalian kemukakan

tentang posisi makmum terhadap imam, hanya saja hukum Jum'at itu
wajib untuk mereka berdua berdasarkan pengakuan kalian sendiri.

Selain itu, tidak ada dalil dalam hukum perbedaan posisi makmum

terhadap imam yang menjelaskan hukum shalat Jum'at sarna sekali.

*'Ff Lt-:Aj ,e?sdlu c;c r\y
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Allah swT telah menetapkan melalui lisan Rasulullah sAw

bahwa shalat Jum'at dilaksanakan sebanyak dua rakaat. Allah SWT

berfirman,

;ii tt Jyti6 ,#ii +j u ti;LrL3r| (y$(" tiiw.
@'uffKott':f6rjl!i;:;

"Hai orang-ofang beriman, apabila diseru untuk menunaikan

shalat Jum'at, makn bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan

tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika

kamu mengetahui." (Qs. Al Jumu'ah 162l:9)

Oleh karena itu, kita tidak boleh menyimpang dari ketetapan

hukum tersebut kecuali ada nash dan ijmak yang menjelaskannya dan

itu sangatjarang ada.

Jika seseorang (imam) memulai shalat Jum'at seorang diri

kemudian tanpa ada jamaah lain, kemudian ada satu orang atau lebih

bergabung dengannya, maka baik mereka datang setelah takbiratul

ihram sampai ruku pertama, mendapat shalat Jum'at dan dilakukan

sebanyak 2 rakaat, karena shalat tersebut telah menjadi shalat Jum'at,

sehingga harus dilaksanakan 2 rakaat. Selain itu, dia juga bisa

menjadikan shalat Jum'at dengan niat Jum'at,pada waktu Zhuhur'

Jika ada orang datang setelah dia (imam) ruku atau gerakan

selanjutnya hingga salam, maka imam membatalkan shalatnya dan

memulainya dengan shalat Jum'at, karena shalat Jum'at

mengharuskanya melakukan shalat 2 takaat. Shalat itu tentunya hanya

bisa dilaksanakan jika imam membatalkan shalatnya yang memang

secara hukum telah batal.

523. Masalah: Kewajiban shalat Jum'at yang dilalcukan oleh

musafir, budak, orang merdeka, orang yang bermukim dan semua
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yang kami sebutkan boleh menjadi imam, baik shalat ratib maupun

lainnya, dan dilaksanakan oleh orang yang ditawan dan orang yiutg

disembunyikan sebanyak 2 rakaat secara berjamaah dengan khutbah

layaknya se,mua orang, dan diselenggarakan di setiap kampung, baik

besar maupun kecil, baik memiliki pemimpin atau tidak, ketika shalat

Jum'at dilaksanakan di 2 buah masjid kampung atau lebih, maka itu

boleh.

Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syaf i berpendapat bahwa shalat

Jum'at tidak wajib bagi budak dan orang yang sedang melakukan

perjalanan jauh. Para pengikutnya berargumentasi dalam masalah ini

dengan hadits dha'rt yang salah satunya mursal dan yang kedua

terdapat perawi majhul, yaitu Huraim.tt Sedangkan yang ketiga ada

perawi yang bernama Al Hakam bin Amr dan Dhirar bin Amr yang

dinilai maihulls juga dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah.

Dia adalah Huraim bin Sufyan Al Bujali Al Kufi. Dia sebenarnya bukan perawi
majhul seperti yang diasumsikan oleh Ibnu Hazrq bahkan dia adalah perawi
tsiqah.
HR. Abu Daud (jld. 1, hlm. 412, dari' hadits Thariq bin Syihab); dan Al Hakim
6ld. 1, hlm. 288, dari Thariq, dari Abu Musa).
Thariq bin Syihab adalah perawi mursal karena hanya melihat Nabi SAW tapi
belum menyimak hadits dari beliau.
Al Hakim kemudian menilai hadits ini shahih berdasarkan syarat Al Bukhari
da" Muslim. Penulis yang menjelaskan kitab Abu Daud menukilnya dari Al
Baihaqi seperti hadits tersebut namnn dengan tambahan redaksi Abu Musa.
Jadi, hadits tercebut shahih.
Lth. Syarah Abu Daad danNashab Ar-Rayah CIld. I, hlrn 314 dan 315).
Dalam naskah nomor 14 disebutkan dengan redaksi, "Al Hakam Abu Amr dan
Dhirgr Abu Amr." Redaksi yang benar adalah yang pertarna sedangkan yang
keliru adalah yang kedua, karena Al Hakam bin Aff adalah Al Jazari yang
gelarnya adalah Abu Arnr. Haditsnya dinisbatkan okeh Az-Zalla'i fild. l, hlm.
315) kepada Al Baihaqi dan Asy-Syaukani (ild. 3, linl. 279) menisbatkannya
kepada Al Uqaili dan Al Hakim Abu Ahmad.
Ibnu Hajar pun menukilnya dalam Lisan Al Mizan dai Al Bukhari bahwa dia
berkomentar tentang Al Hakarrl "Haditsnya tidak bisa dijadikan sebagai
mutaba'ah."
Diriwayatkan dari Al Azdi, dia berkata, "Dia adalah perawi kadzdzab saqith."
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Kalau boleh, kami membantah mereka dengan hadits yang

diriwayatkan dari jalur Abdurrzzaq, dari Ibnu Juraij, dia berkata,

"Telah sampai informasi kepadaku bahwa Rasulullah SAW pernah

mengumpulkan para sahabat dalam sebuah perjalanan, lalu beliau

berkhutbah di hadapan mereka sambil bersandar pada sebuah

tongkat." Namun kami merasa sudah cukup dengan hadits shahih

daripada hadits yang tidak shahih.

Mereka juga berargumentasi bahwa Rasulullatr SAW tidak

pernatr membaca surah dalam shalat Zhuhur dengan suara lantang di

Arafah, dan pada saat itu adalah hari Jum'at.

Ali berkata: Ini adalah sikap lancang dan sangat berani, karena

tidak ada seorang pun yang meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW

tidak pernah membaca surah dengan suara lantang dalam shalat

Zhuhur. Selain itu, orang tersebut telah melakukan kebohongan atas

nama Rasulullah SAW dengan sengaja.

Atha' dan lainnya berpendapat bahwa imam membaca surah

dengan suara lantang jika hari Jum'at bertepatan dengan hari Arafah.

Ali berkata: Semua setuju bahwa Rasulullah SAW pemah

berkhutbah dan shalat 2 rakaat dan shalat yang dilakukan itu adalah

shalat Jum'at. Walaupun benar, sudah barang tentu itu tidak bisa

menjadi dalil bagi mereka, karena membaca dengan suara lantang

bukan fardhu. Orang yang membaca dengan lirih bacaan shalat yang

seharusnya dibaca lantang atau sebaliknya, maka shalatnya tetap sah

berdasarkan apa yang telah kami j elaskan sebelumnya.

Ada juga yang beralih kepada klaim rjmak dalam masalah ini'

hri tentunya posisi yang membuat kebohongan berbalik menyerang

orang yang mengklaim itu sendiri.

Kami meriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal, dia berkata,

"Barangsiapa mengklaim telah terjadi rjmak, maka dia telah

berbohong."
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Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada kami,

Amad bin Abdui Bashir menceritakan kepada kami, Qasim bin

Asirbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bn Wadhdhah dan

Muhammad bin Abdussalam Al Khusyani menceritakan kepada kami,

Ibnu Wadhdhah berkata: Musa bin Mu'awiyah menceritakan kepada

kami, Waki' menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin

Abdussalarn Al Khusyani berkata: Muhammad bin Al Mutsanna

menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan

kepada kami.

Kemudian Waki' dan Abdunahman meriwayatkan secara

bersamaan dari Syu'bah, dari Atha' bin Abu Maimunah, dari Abu

Rafi', dari Abu Hurairah, bahwa mereka pemah menulis surat kepada

lTmar bin Khaththab untuk menanyakan perihal shalat Jum'at ketika

mereka berada di Bahrain, lalu Umar membalas surat mereka dengan

berkata, "Lakukanlah shalat Jum'at dirnana pun kalian berada."

Waki'berkat4 "Sesungguhnya Umar telah menulis surat."

Diriwayatkan dari Abu Bakar bin Abu Syaibah, bahwa Abu

Khalid Al Ahmar menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Yazid,

dia berkata: Aku pernah bertanya kepada Sa'id bin Al Musayyib,

"Siapa saja yang diwajibkan melaksanakan shalat Jum'at?" Dia

menjawab, "Siapa saja yang mendengar adzan."

Dalam masalah ini, Sa'id dan Amr mengenaralisir semua orang

yang mendengar adzxt, wajib melaksanakan shalat Jum'at, dan tidak

mengecualikan budak dan orang yang sedang dalam perjalanan dari

yang lain.

Diriwayatkan dari Abdurrazzaq, dari Sa'id bin As-Sa'ib bin

Yasar, Shalih bin Sa'd Al Makki menceritakan kepada kami bahwa dia

pernah bersama Umar bin Abdul Aziz di Suwaida're ketika masih

menjabat di Hijaz. Kemudian waktu Jum'at tiba, mereka lalu

re Nama sebuah tempat yang ditempuh dua malam dari Madinah menuju ke Syam.
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menyiapkan sebuah tempat di Bathha'. Setelah itu muadzin

mengumandangkan adzan shalat, kemudian Umar bin Abdul Aziz

keluar, lalu duduk di tempatnya yang telah disediakan. Selanjutnya

adzan kedua dikumandangkan, kemudian Umar bin Abdul Aziz

berkhutbah. Setelah itu iqamat dikumandangkan, maka dia pun shalat

2 rakaat bersama mereka. Ketika itu dia membaca surah dengan suara

lantang, kemudian berkata kepada mereka, "Sesungguhnya imam itu

boleh melakukan shalat Jum'at dimana pun dia berada."

Diriwayatkan juga dat'' Az-Zuhri riwayat seperti itu, dan dia

berkata, "Jika dia ditanya tentang orang yang sedang melakukan

perjalanan masuk sebuah kampung pada hari Jum'at, lalu dia singgah

di sana? Maka dia menjawab, 'Jika dia mendengar kumandang adzan,

maka dia wajib melaksanakan shalat Jum'at'."

Diriwayatkan dari jahrr Hammad bin Salamah, dari Abu

Makin, dari lkrimah, dia berkata, "Apabila jumlah orang yang

bepergian j auhl orang, maka mereka menyelenggarakan shalat Jum'at

dengan khutbah, shalat Idul Adha dan Idul Fithd."

Diriwayatkan dari jalur Abdtrrazzaq, dari Ma'mar, dari

Qatadah, dia berkata, "Budak mana saja yang telah menunaikan pajak,

maka dia berkewajiban menghadiri shalat Jum'at. Jika dia belum

membayar pajak dan masih disibukkan oleh peke{aan majikannya,

maka dia tidak wajib shalat Jum'at."

Ali berkata: Membedakan antara budak yang dikenakan pajak

dengan budak yang tidak dikenakan kewajiban pajak adalah klaim
yang tidak didasari oleh bukti, karena nampak jelas kebohongan

mereka dalam hal ijmak.

Mereka kemudian beralih berpendapat bahwa diriwayatkan

dari Ali bin Abu Thalib bahwa shalat Jum'at tidak diwajibkan bagi

orang yang sedang dalam perjalanan.
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Diriwayatkan dari Anas bahwa dia pernatr berada di Naisabur

selama I atau 2 tahun, dan selama itu dia tidak melaksanakan shalat

Jum'at.

Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Samurah, bahwa dia

pernah berada di Kabul selama 1 atau 2 musim dingin tanpa

melaksanakan shalat Jum'at.

Ali berkata: Kami pun telah mendapat tiga hal yang kalian

langgar dari klaim rjmak tersebut, karena Abdunahman dan Anas

ketika itu tidak melaksanakan shalat Jum'at, sementara mereka

mengatakan bahwa orang yang sedang dalam perjalanan

menyelenggarakan shalat Jum'at bersama orang-orang dan itu
dianggap sudah sah.

Ali juga berpendapat bahwa harus ada orang shalat dengan

orang-orang lemah atau kelas bawah untuk melaksanakan shalat Id di

masjid sebanyak 4 rakaat, sementara mereka tidak berpendapat seperti

itu. Selain itu, Umar pun berpendapat tentang shalat Jum'at secara

umum.

Allah SWT berfirman,

,!yti;6 ,#Ji +iutJZL3rS riYrlJ(zz -/

4ill t !/ Jr- ,.ii tiv.

@t#j.ioy{:fF;'-Ai;.,t
"Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan

shalat Jum'at, makn bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan

tinggallrnnlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika

knmu mengetahui." (Qs. Al Jumu'ah [62]:9)

Ini adalah perintah yang tidak boleh dilanggar oleh orang yang

sedang dalam perjalanan dan budak tanpa didasari nash dari

Rasulullah SAW. Begitu pula dengan perkataan, ketetapan hukum,

dan perbuatan Rasulullah SAW menjelaskan bahwa shalat khauf
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dilaksanakan satu rakaat. Sedangkan tentang masalah orang yang

bepergian atau budak yang menjadi imam shalat Jum'at, maka

menurut Abu Hanifah, Syaf i, Abu Sulaiman dan pengikut mereka,

berpendapat bahwa hal itu boleh-boleh saja. Namun Malik tidak

membolehkan hal itu berlaku dan inilah pendapat yang keliru.

Pendapafirya menyatakan bahwa apabila orang yang bepergian

dan budak menghadiri shalat Jum'at, maka keduanya memperoleh

pahal Jum'at. Lalu apa bedanya antara hal ini dan ketetapan keduanya

boleh menjadi imam shalat Jum'at dengan sabda Nabi SAW,

.€ki&p,

"Dan yang paling tua dari kalian hendalvtya menjadi imam

untuk kalian."

Begitu juga dengan sabda beliau,

o t t.c/ ,o'?. t;,,.t'3;t t.Pt t9-s

"Yang mengimami suatu kaum adalah yang paling paham

tentang Al Qur'an."

Dalam hadits tersebut, Rasulullah SAW tidak menyebutkan

secara khusus shalat Jum'at dari shalat yang lain. Beliau juga tidak

menyebutkan secara khusus orang yang sedang bepergian dan budak

dari orang merdeka yang bermukim di suatu tempat. Selain itu, tidak

ada larangan budak menjadi imam dalam shalat tersebut dari generasi

sahabat, bahkan disebutkan secara shahih bahwa budak hitam Utsman

RA pernah rnenjadi imam shalat Jum'at dan lainnya di Rabdzah,

dengan makmum Abu Dzar RA dan sahabat lainnya.

Pendapat kami yang menyatakan bahwa dalam kondisi ada

pemimpin atau tidak, orang-orang yang hadir dari kalangan penentang

kami sepakat dengan kami dalam masalah tersebut hanya saja Abu
Hanifah dalam masalah ini memiliki perbedaan yang lama.
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Kami pun telah berpendapat bahwa kita tidak boleh men-

takhshish perintah Alhh SWT yang bersifat urnum tanpa didasari daiil

yang jelas. Selain itu, tidak ada perbedaan antara imam shalat Jum'at

dan shalat jamaah serta antara imam dalam semua shalat dan shalat

jamaah. Jadi, bagaimana bisa mereka menolak shalat Jum'at secara

khusus kepada penguasa tanpa melibatkan yang lain.

Sedangftan pendapat kami yang menyatakan bahwa shalat

Jum'at dilakukan di kampung atau pemukiman manapun, baik kecil

maupun besar, dibantah oleh pernyataan Aii yangshahihbahwa shalat

Jum'at hanya boleh dilakukan daerah atau pemukiman yang luas.

Kami pun telah menyebutkan ketidaksetujuan Umar dalam masalah

tersebut dan ketidaksetujuan mereka terhadap pendapat Ali selain

masalah yang dikisahkan.

Malik berkata, "shalat Jum'at hanya boleh diselenggarakan di

kampung yang bangunannya saling berdekatan atau bersambung'"

Ali berkata: Penentuan batas tersebut tidak didasari oleh dalil

sama sekali, bahkan keliru, karena 3 tempat tinggal saja sudah

dianggap sebagai pemukiman atau kampung yang berdekatan atau

bersambung. Jika tidak maka harus ada penentuan batas jumlah yang

menetapkan klasifikasi sebuah pemukiman atau kampung.

Menurut sebagian pengikut Abu Hanifah, kalau hal itu
demikian adanya, tentunya penukilan tersebut pun bersambung.

Menanggapi pendapat mereka, kami mengatakan bahwa memang

benar seperti itu, sampai orang-orang yang mengekor menghentikan

kesesatan mereka. Kami pun telah menyaksikan pula Mayuraqah

melakukan shalat Jum'at di kampungnya. Hingga akhimya sebagian

pengikut Malik membatah hal tersebut dan kembali dengan menuai

dosa larangan melaksanakan shalat Jum'at.
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Kami juga meriwayatkan bahwa Ibnu Umar pernah melewati

penduduk yang tinggal di sekitar air melakukan shalat Jum'at dan dia

saat itu tidak melarang mereka.

Diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz, bahwa dia pernah

memerintahkan penduduk yang tinggal di sekitar air untuk

melaksanakan shalat Jum'at. Dia juga pernah memerintahkan

penduduk setiap pemukiman atau kampung agar tidak pindah dengan

mengangkat seorang pemimpin yang akan memimpin shalat Jum'at

unfuk mereka.

Kepada mereka, perlu ditanyakan, kalau memang pendapat

kalian itu benar, tentunya ada penukilan secara mutawatir. Selain itu,

mestinya hal itu boleh diabaikan oleh Ibnu lJmar, dan diterima oleh

ayahnya Umar serta lainnya. Jadi, tidak ada dalil yang dapat

digunakan dalam pendapat yang dikemukakan tanpa melibatkan

Rasulullah SAW.

Pendapat kami yang menyatakan bahwa shalat Jum'at boleh

dilaterkan di dua masjid atau lebih dalam sebuah kampung, dibantah

oleh pengikut Abu Hanifah yang menetapkannya dari Abu Yusuf

bahwa shalat Jum'at tidak satr diselenggarakan kecuali di satu lokasi

dari sebuatr wilayatr. Namun jika masing-masing lokasi dibatasi oleh

sungai, maka setiap lokasi boleh melalarkan shalat Jum'at masing-

masing.

Diriwayatkan dri Abu Hanifah, Muhammad bin Al Hasan, dan

Abu Yusuf, bahwa shalat Jum'at hanya satr dilakukan di dua tempat

wilayah dari sebuah wilayah, dan tidak boleh diselenggarakan di 3

tempat.

Kedua pendapat madzhab ini tidak pernah berujung, karena

tidak didukung oleh nash Al Qur'an, hadits, pendapat sahabat, Ijmak

dan qiyas (analogi).
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Mereka pun meriwayatkan dari Muhammad bin Al Hasan, dia

berpendapat bahwa shalat Jum'at sah diselenggarakan di 3 tempat

dalam sebuah wilayah.

Jika mereka mengatakan bahwa Ali pemah melaksanakan

shalat Id di sebuah lokasi shalat dan menunjuk orang lain untuk

memimpin shalat bersama orang-orang yang lemah di masjid, maka

ini adalah dua kasus yang berbeda.

Menurut kami, katakan bahwa shalat Jum'at tidak sah

diselenggarakan di lokasi shalat dan di masjid jami' saja, karena jika
tidak maka kalian telah menentangnya. Selain itu, kalian pun

menentangnya dalam hadits ini sendiri, sebab Ali RA yang

memerintahkan orang lain untuk menjadi pemimpin shalat Id bagi

orang-orang lemah di masjid sebanyak 4rakaat.

Kemudian jika kalian mengatakan bahwa ini menyimpmg,
maka menurut kami, bahkan yang menylmpang adalah apa yang

kalian bolehkan. Yang lebih umum adalah yang kalian ingkari. Di
samping itu, Allah SWT tidak menjadikan pendapat kalian itu sebagai

qiyas bagi umat.

Kenapa kalian tidak berpendapat tentang hadits ini seperti

yang kalian kemukakan tentang hadits hewan yang puting susunya

diikat agar terlihat gemuk dan sehat dan masalah lainnya. Ini tentunya

bertentangan dengan ayat, karena Allah SWT menyebutkan secara

umum orang-orarlg yang beriman untuk segera melakukan shalat

Jum'at. Sehingga takhshish yang mereka gunakan dengan hadits syadz

yang tidak kuat penukilannya bertentangan dengan Al Qur'an dalam

hal bahwa shalat Jum'at hanya boleh diselenggarakan di masjid jami'
sebuatr wilayah atau daerah.

Malik dan Syaf i pun berpendapat bahwa shalat Jum'at tidak
boleh dilakukan di dua lokasi dalam sebuah wilayah.
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Kami melihat orang-orang yang menisbatkan diri menganut

madzhab Maliki menentukan batasan bahwa jarak minimal antara dua

masjid jami' adalah 3 mil dan ini adalah pendapat yang paling ajaib.

Kami pun tidak tahu darimana asal mula penentuan batasan tersebut

dan bagimana bisa hal seperti itu bisa diterima oleh nalar sebagai

ajaran agama?

Allah SWT berfirman,

;1;t t> Jyt;6 -r::-i\ +i. tt tL3\-3r3 riy(jJ( 'r.ii V,u.

@6DI;Kotqrp(Ui;,;
"Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan

shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan

tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu iikn
kamu mengetahui." (Qs. Al Jumu'ah 162l:9)

Allah SWT tidak menentukan shalat Jum'at dilaksanakan di

satu atau dua tempat atau di beberapa tempat, karena Allah SWT tidak

pemah lupa. Allah SWT berfinnan,

r5&:i(6
"Dan tidaklah Tuhanmu lupa." (Qs. Maryam [19]: 6a)

Mereka mengatakan bahwa penduduk awali sendiri

menyaksikan shalat Jum'at bersama Nabi SAW. Menurut kami,

memang benar, penduduk Dzul Hulaifah pernah melakukan shalat

Jum'at bersamaNabi SAW. Kami meriwayatkan hal itu dari Az-Zvhi.
Namun hal itu tidak wajib bagi kalian. Mereka juga menyaksikan

Nabi SAW melakukan semua shalat, namun itu tidak bisa dijadikan

sebagai dalil bahwa semua kaum mereka tidak shalat jamaah di

masjidnya. Di samping itu, tidak ada nash yang menjelaskan bahwa
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mereka tidak mengumpulkan semua kaumnya di masjid, bahkan tidak

menentukan batasan terhadap hal tersebut sama sekali.

Yang menjadi bukti kuat terhadap pendapat yang kami

kemukakan adalah, Allah SWT memang mewajibkan bersegera

menunaikan shalat Jum'at dalam Al Qur'an, ketika adzan te7ab.

dikumandangkan, bukan sebelum adzan diserukan. Dengan demikian,

orang yang berada kulang lebih 1/2 mil atau 2/3 mll tidak dapat

melaksanakan shalat tersebut jika dia berangkat pada waktu yang

diperintahkan Allah SWT. Jadi, memang benar bahwa setiap

kelompok yang berada di masjid mestinya mengumpulkan orang-

orang ketika mereka berangkat pada waktu yang telah diperintahkan

untuk shalat Jum'at, sehingga rnereka dapat mengikuti khutbah dan

shalat Jum'at.

Pihak yang berpendapat beda dengan ini maka dia telah

mengharuskan berangkat shalat Jum'at ketika itu tidak diwajibkan. kri
tentunya bertolak belakang dan pengharusan yang tidak bersifat wajib
bagi mereka.

Bukti yang lebih jelas lagi, Rasulullah SAW datang di
Madinah ketika kondisinya masih sebuah kampung kecil dan

berpencar. Bani Malik bin An-Najjar berada di kampung mereka dan

di sekeliling tempat tinggal mereka ada harta dan kebun kurma

mereka. Bani Adi bin An-Najjar di tempat tinggal mereka pun

demikian. Bani Al Harits bin Al \{hazraj, bani Amr bin Auf, bani

Abdul Asyhal dan semua penghuni daerah tersebut juga seperti itu.

Kemudian Nabi SAW membangun masjid di wilayah bani Malik bin
An-Najjar, dan beliau mengumpulkan penduduknya di dalam sebuah

kampung tidak begitu besar, bukan di dalam negeri atau kota.

Dengan demikian, pendapat kalangan yang mengklaim bahwa

shalat Jum'at hanya boleh diselenggarakan di kota atau negeri

terbantahkan. Masalah ini termasuk hal yang sudah biasa diketahui
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orang mukmin maupun kafir, bahkan

hingga Barat.

Pendapat Umar bin

dinukil dari daerah Timur

Khaththab membolehkan

menyelenggarakan shalat Jum'at di semua masjid.

Kami meriwayatkan dari Amr bin Dinar, dia berkata, "Apabila

masjid digunakan untuk shalat jamaah, maka shalat Jum'at boleh

diselenggarakan di masjid tersebut. "

Diriwayatkan dari jalur Abdunazzaq, dari Ibnu Juraij, bahwa

aku pernah bertanya kepada Atha' bin Abu Rabah, "Bagaimana

pendapatmu tentang masjid besar penduduk Bashrah yang tidak bisa

menampung jamaahnya, apa yang harus mereka lakukan?" Dia

menjawab, "Setiap kaum boleh mempunyai masjid yang digunakan

untuk shalat jamaah dan Jum'at. Itu sudah dianggap sah." Ini juga

pendapat yang dianut oleh Abu Sulaiman dan karni.

524. Masalah: Majikan tidak boleh melarang budaknya

melaksanakan shalat Jum'at, karena budak juga termasuk orang yang

dipanggil untuk shalat Jum'at, sehingga bergegas menjawab panggilan

tersebut pun wajib, seperti halnya shalat itu wajib.

Majikan tidak boleh melarang budaknya untuk melaksanakan

shalat fardhu, karena Allah SWT berfirman,

5FA4iU+;'J,&{A
@ "rrfgJi t" 

^i'^A\1 
+; &,'\jKO-$i;.ijb lw"^'{'fi

;i,#r''ut6i.li

;",)U, "6-t\fir&!F

t;6i'*)-\i'V'"'.Vll.:
"Dan siapakah yang

membuat-buat dusta terhadap

lebih zhalim daripada orang yang

Allah? Merekn itu aknn dihadapkan
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kepada Tuhan merekn, dan para saksi akan berkata, 'Orang-orang

inilah yang telah berdusta terhadap Tuhan mereka'. Ingatlah, Iattukan

Allah (dilimpakan) atas orang-orang yang zhalim. (Yaitu) orang-

orang yang menghalangi (manusia) dari jalan AUah dan menghendaki

(supaya) jalan itu bengkok. Mereka itulah orang-orang yang tidak

percaya akan adanya Hari Akhirat " (Qs. Huud [11]: 18-19)

Rasulullah SAW bersabda,

.yb, lAar riy,a;o; €.a?b I
'Tidak ada ketaatan dalam hal bermalror. S"rungguhnya

ketaatan itu dalam hal beribadah."

525. Masalah: Shalat Jum'at tidak wajib bagi orang yang

berhalangan, seperti sakit atau udzur lainnya. Wanita pun tidak wajib

shalat Jum'at. Jika orang yang berhalangan hadir dalam shalat Jum'at,

maka dia melaksanakannya 2 rakaat.

Hal itu dikarenakan shalat Jum'at layaknya shalat wajib

lainnya yang dilakukan secara berjamaah. Kewajiban tersebut gugur

bersamaan dengan adanya udzur. Jika orang yang berhalangan hadir

dalam shalat Jum'at, maka udzur yang dimilikinya pun gugur,

sehingga dia harus melaksanakannya sebanyak 2 rakaat seperti yang

disabdakan Rasulullah SAW. Kalau orang yang berhalangan

melakukan shalat Jum'at dengan istriny4 maka dia melakukannya

sebanyak 2 rakaat. Begitu pula kaum wanit4 mereka melalarkannya

dalam jamaah.

526. Masalah: Shalat Jum'at wajib dihadiri oleh orang yang

datang ketika matahari telah tergelincir ke Barat dalam kondisi telah
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berwudhu, kemudian dia masuk jalan setelah awal matahari tergelincir

ke Barat, dan berjalan dengan tenang dan mendapat salam, baik dia

mendengar adzan maupun tidak. Namun jika orang yang hendak

datang menghadiri shalat Jum'at tidak sampai mendapati shalat Jum'at

meskipun salam, maka dia tidak wajib hadir, baik dia mendengar

adzan atau pun tidak. Inilah pendapat yang dianut oleh Rabi'ah.

Udzur terlambat menghadiri shalat Jum'at seperti udzur

terlambat menghadiri shalat fardhu seperti yang telah dijelaskan.

Namun ulama berbeda pendapat dalam masalah ini.
:.

Kami rneriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa,

bahwa Mu'awiyah pemah memerintahkan di atas mimbar dalam

l,hutbah yang disampaikannya kepada penduduk faa'ainzo dan

penduduk yang tinggal lebih dekat untuk menghadiri shalat Jum'at,

padahal jarak yang mereka tempuh adalah 24 mll dari Damaskus.

Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal bahwa dia pernah

menyuruh orang yang tinggal 15 mil untuk shalat Jum'at bersamanya.

Diriwayatkan dari Az-Zuhi dan Qatadah, bahwa shalat Jum'at

diwajibkan bagi semua orang yang tinggal seperti jarak Dzul Hulaifah

dari Madinah ke nrasjid jami'.

Ibarahim bin An-Nakha'i berkata, "Shalat Jum'at wajib dihadiri

bagi orang yang tinggzl2farsakh dari masjid."

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Anas, Ibnu Umar, Nafi',

Ikriman, Al Hakarn, Atha', Al Flasan, Qatadah dan Abu Tsaur, bahwa

shalat Jum'at wajib dihadiri meskipun orang yang melakukannya

kembali ke rumahnya dari menunaikan shalat Jum'at saat malam telah

tiba.

20 Seperti itulah redaksi yang tercantum dalam naskah no. 16. Sedangkan dalam
naskah no. 14 disebutkan dengan redaksi, "fa'in." Aku juga belum menemukan
kata tersebut dalam referensi.
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Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al Ash, dari Sa'id bin

Al Musayy.ib dan Amr bin syu'aib, bahwa shalat Jum'at wajib

dilaksanakan oleh orang yang mendengar adzan. Abdullah bin Amr

pernah berada di Thaif yang berjarak 3 mil dan dia saat itu tidak

menunaikan shalat Jum'at. Pendapat ini pula dianut oleh Ahmad bin

Hanbal dan Ishaq bin Rahawaih.

Diriwayatkan dari Ibnu Al Munkadir, bahwa shalat Jum'at

wajib dilaksanakan bagi orang yang tinggal 4 mil.

Malik dan Al-Laits berpendapat bahwa shalat Jum'at wajib

dihadiri oleh orang yang tinggal di kota atau negeri dengan jarak 3

mil, dan tidak wajib bagi orang yang tinggal lebih jauh dari jarak

tersebut.

Syaf i berpendapat bahwa penduduk kota atau negeri wajib

menunaikan shalat Jum'at. Orang yang tinggal di luar kota atau negeri

dan mendengar adzan wajib menunaikan shalat Jum'at. Sedangkan

bagi orang yang tidak mendengar adzan, dia tidak wajib

menunaikannya

Abu Hanifah dan pengikutnya berpendapat batrwa shalat

Jum'at wajib ditunaikan oleh semua penduduk kota atau negeri, baik

mereka mendengar adzan atau pun tidak mendengar adzan. Shalat

Jum'at tidak diwajibkan bagi orang yang tinggal di luar kota atau

negeri, baik yang mendengar adzanmaupun tidak.

Ali berkata: Semua pendapat tersebut tidak memiliki dalil

sama sekali, baik dari Al Qur'an, Hadits, pendapat sahabat yang

disepakati, rjmak dan qiyas, terutama pendapat yang dikemukakan

oleh Abu Hanifah dan pengikuhrya.

Kalangan yang membatasi 3 mil sebagai jarak untuk

menunaikan shalat jum'at bersama Rasulullah SAW, menurut kami

dalam riwayat lain disebutkan bahwa penduduk Dzul Hulaifah pemah

menunaikan shalat Jum'at bersama Rasulullah SAW, sementara
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jaraknya 3 mil. Ini sebenarnya tidak bisa dijadikan dalil yang

menjelaskan bahwa beliau mewajibkan shalat Jum'at kepada mereka

saat itu. Bahkan ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa Rasulullah

sAW memberi izin kepada mereka untuk tidak melaksanakan shalat

Jum'at bersama beliau.

Diriwayatkan secara shahih dari Utsman RA hadits yang sama

dengan yang diriwayatkan dari jalur Malik, da1j Az-zuhri, dari Abu

IJbaid2l maula bin Azhar, dia berkata, "Aku pernah menyaksikan

shalat Id bersama Utsman bin Affan. Ketika itu Utsman shalat lalu

berkhutbah, lantas berkata, 'Sebenarny4 ada dua hari Raya Id yang

dirayakan dalam t hari ini. Penduduk aliyah mana saja yang ingin

menunggu pelaksanaan shalat Jum'at, silakan dilakukan. Siapa saja

yang ingin kembali, silakan pulang, karena aku telah memberi izin

kepadanya'."

Ali berkata: Kalau shalat Jum'at bagi mereka itu wajib, sudah

barang tentu dia tidak akan memberi izin kepada penduduk itu agar

tidak mengikuti shalat Jum'at.

Pendapat kalangan yang mengatakan bahwa shalat Jum'at

wajib dilaksanakan oleh orang yang mendengar adzart, karena

terkadang adzan tidak bisa didengar lantaran suara adzart yang tidak

jelas, atau suaranya terbawa oleh angin ke arah yang lain, atau

terhalang bukit bagi yang tinggal dekat dengannya. Terkadang pula

orang bisa rnendengar suara adzan dari jarak beberapa mil kalau sang

nruadzin mengumandangkan adzan dari atas menara dan bukit,

sehingga adzan dikumandangkan, maka angin dapat membawa suara

adzan tersebut.

Dengan demikian, kita mengetahui bahwa sabda Rasulullah

SAW, "Apakah engknu mendenga adzan?" Dia menjawab, "Ya'"

2t Namanya adalah Sa'd bin Ubaid. Haditsnya diriwayatkan dalam kitab Al
Muwaththa'(hlm. 63).
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Beliau bersabda, "Kalau begitu jawablah panggilan tersebut!"

mengandung perintah yang sifatnya wajib menghadiri shalat kalau

orang yang diseru mendengar adzan, bukan orang yang berkeyakinan

bahwa dia tidak mendapatkan apa-apa. Ini sangat jelas dipahami. Hal

ini lebih diperjelas dengan informasi yang diberikan Rasulullah SAW

bahwa beliau ingin membakar tempat tinggal orang-orang yang tidak

menunaikan shalat jamaah tanpa ada alasan syar'i.

Jika mereka masih memperdebatkan masalah ini, maka

masalah ini dikembalikan kepada perintah Allah SAW, agar

mengembalikan permasalahan tersebut kepada Al Qur'an dan Hadits.

Allah SWT berfirman,

;1i 5t Jyl;6 ,&ii +i: tt tJ3\-4r3 r.'Y(jJ( ti\ tia.

@'.y.i;; iKot$fQs'4rj',:'
"Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan

shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan

tinggalkanloh jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika

kamu mengetahui." (Qs. Al Jumu'ah 162l:9)

Dalam ayat ini, Allah SWT mewajibkan agar bersegera

menjawab panggilan shalat Jum'at ketika adzan dikumandangkatt,

bukan sebelum adzan dikumandangkan. Allah SWT juga tidak

mensyaratkan orang tersebut harus yang mendengar adzan atau tidak

mendengar adzan. Biasanya, adzan Jum'at dikumandangkan ketika

matahari telah tergelincir ke arah Barat. Jadi, orang yang

mengharuskan segera menghadiri shalat Jum'at sebelum adzan

dikumandangkan sebagai sebuah kewajiban, telah menetapkan sebuah

hukum wajib yang bertentangan dengan ketetapan Allah SWT dan

Rasulullah SAW.

Dengan demikian, sah secara meyakinkan bahwa Allah SWT

memerintahkan segera menghadiri shalat Jum'at setelah matahari
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tergelincir ke arah Barat, bukan sebelum waktu tersebut. Selain itu,

berangkat sebelum waktu tersebut disebut keutamaan bukan

kewajiban, seperti orang yang mempersembahkan unta, sapi, domba

atau lainnya.

Secara shahih, Nabi SAW pun memerintahkan orang yang

berjalan untuk menunaikan shalat agar bersikap tenang dan baik.

Maksud kata bersegera yang disebutkan dalam Al Qur'an sebenarnya

adalah berjalan bukan berlari. Kata bersegera tersebut digunakan

dengan tujuan agar orang yang diperintah bisa mendapati shalat

tersebut. Rasulullah SAW bersabda,

"Berapa saja rakaat yang kalian dapati, maka shalatlah

(tunaikanl ah), s edangkan rakaat y ang terlew atknn maka I en gkapi I ah."

Dengan demikian, pendapat yang kami kemukakan di atas

memang terbukti shahih secara meyakinkan tanpa ada keraguan.

527. Masalah: Setelah adzan selesai dikumandangkan, Imam

kemudian mengawali ritual Jum'at dengan khutbah. Dia lalu

menyampaikan khutbah tersebut dengan posisi berdiri sebanyak 2

lhutbah yang disela oleh satu kali duduk.

Khutbah tidak termasuk fardhu Jum'at. Kalau imam

melaksanakan shalat Jum'at tanpa khutbah, maka yang dilakukan

imam adalah shalat 2 rakaat dengan suara lantang. Kami

menganjurkan agff imam berada di atas mimbar ketika

menyampaikan khutbah sambil menghadap ke arah makmum. Dalam

khutbahnya, imam membaca pujian kepada Allah, shalawat kepada

Nabi SAW, mengingatkan kembali jamaah tentang akhirat, dan

.f-liv Au ,:,, f;r-* &;:i ,t

Iurl -AlMuhalta



memerintahkan mereka agar memperhatikan kewajiban agama

mereka.

Penyampaian materi khutbah pidato atau ceramah apa saja

yang bisa dikategorikan dalam istilah khutbah sudah dianggap cukup

dalam shalat Jum'at. Kalau imam menyampaikan khutbah dengan

membawakan satu surah dengan cara dibaca, maka itu sudah dianggap

baik. Jika imam belum sempat memberi salam kepada jamaah ketika

masuk, maka dia sebaiknya memberi salam ketika berdiri di atas

mimbar.

Kami meriwayatkan dari Abu Bakar dan Umar bahwa

keduanya pernah memberi salam ketika telah duduk di atas mimbar.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin

Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wabhab bin Isa menceritakan

kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami,

Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Ahmad bin Al Hajjaj

menceritakan kepada kami, Abu Kami Al Jahdari menceritakan

kepada kami, Khalid bin A1 Harits menceritakan kepada kami,

llbaidullah bin Umar menceritakan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu

IJmar, dia berkata, "Rasulullah SAW pernah berkhutbah pada hari

Jum'at dengan posisi berdiri kemudian duduk. Setelah itu beliau

berdiri seperti yang dilakukan oleh mereka saat ini."

Kami pun meriwayatkan dari Utsman dan Mu'awiyah bahwa

keduanya pernah menyampaikan khutbah Jum'at dalam posisi duduk.

Abu Muhammad berkata: Allah SWT berfirrnan,

i,(,fr1a* {JA 4i\ ;6 e "F t*3i

@ )iit^
f.; tg,r7r)6iE;

"Sesungguhnya telah

teladan yang baik bagimu

ada pada (diri) Rasulullah itu suri
(yaitu) bagi orang yang mengharap
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(rahmat) Allah dan (kedatangan) Hari Kiamat dan dia banyak

menyebut Allah." (Qs. Al Ahzaab [33]: 21)

Yang dituntut dari kita sebagai umatnya, adalah meneladani

perbuatan Rasulullah SAW, tapi perbuatan beliau itu sendiri tidak

bersifat wajib.

Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa khutbah adalah

fardhu dan shalat Jum'at dianggap tidak sah jika tidak ada khutbah.

Berdiri juga saat menyampaikan khutbah Jum'at pun wajib. Dalil yang

mereka berdua gunakan adalah perbuatan Nabi SAW.

Setelah itu Abu Hanifah dan Malik berbeda pendapat,

keduanya berkata, "Jika imam khutbah dalam posisi duduk, maka itu
sudah dianggap sah. Jika imam menyampaikan khutbah satu kali saja,

maka itu sudah dianggap sah. Jika imam belum menyampaikan

khutbah dalam shalat Jum'at, maka shalat Jum'at belum dianggap sah.

Diriwayatkan dari Jabir secara shahih bahwa dia berkata, 'Siapa saja

memberi informasi kepadamu bahwa Rasulullah SAW menyampaikan

khutbah Jum'at dalam posisi duduk, maka dia telah melakukan

kebohongan'."

Abu Muhammad berkata: Yang lebih batil lagi, ada sebagian

perbuatan Nabi SAW dalam ibadah Jum'at yang dianggap wajib

sedangkan lain tidak.

Syaf i berpendapat, bahwa jika imam hanya menyampaikan

satu khutbah, maka shalat Jum'at dianggap tidak sah.

Kemudian dia berbeda pendapat, karena dia menetapkan

bahwa hukum shalat Jum'at sah, jika imam menyampaikan khutbah

dengan posisi berdiri. Bantahan terhadap pendapat ini sebenarnya

sama dengan bantahan terhadap pendapat Abu Hanifah dan Malik
ketika membolehkan shalat Jum'at hanya dilakukan dengna satu kali

khutbah.
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Atha', Thawus dan Mujahid berpendapat bahwa orang yang

tidak sempat mendapati khutbah Jum'at maka shalat yang

dilakukannya 4 rakaat (shalat Zhuhur), karena khutbah Jum'at

sebenarnya mengganti 2 rakaatZhuhur yang berjumlah 4 rakaat.

Kami meriwayatkan dad jalur Abduffazzaq, dari Al Avza'r,

dari Amr bin Syu'aib, bahwa Umar bin Al Khaththab berkata,

"Khutbah itu menggantrkan 2 rukaat shalat Zhuhur. Jadi, orang yang

tidak mendapati khutbah hendaknya melakukan shalat 4 rakaat."

Abu Muhammad berkata: Para pengikut Abu Hanifah dan

Malik berpendapat bahwa hadits mursal seperti hadis musnad bahkan

lebih kuat. Oleh karena itu, mengambil perkataan Umar RA di sini

menjadi keharusan, kalau tidak maka mereka telah bertolakbelakang.

Sebagian dari mereka berargumentasi dalam masalah khutbah tersebut

dengan firman Allah SWT,

@arlf i{i'r-"ierr
"Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan,

mereka bubar untuk menuju kepadanya dan merekn tinggalkan knmu

sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah, 'Apa yang di sisi Allah lebih

baik daripada permainan dan perniagaan', dan Allah sebaik-baik

pemberi rezeki." (Qs. Al Jumu'ah [62]: 1l)

Berargumentasi dengan dalil seperti ini tentunya tidak berguna

sama sekali untuk mendukung pendapat mereka, karena dalam ayat itu

dijelaskan bahwa para sahabat saat itu meninggalkan Nabi SAW

dalam kondisi berdiri. Seperti itu pula yang kami katakan. Sebenarnya

itu adalah bantahan terhadap kalangan yang berpendapat bahwa

mereka meninggalkan Nabi SAW dalam keadaan duduk, namun ini

tidak pernah dikemukakan oleh siapa pun. Selain itu, tidak adanya

keingkaran Allah SWT terhadap sikap meninggalkan mereka terhadap
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Nabi SAW dalam kondisi berdiri merupakan tanda kewajiban berdiri

dalam khutbah, atau untuk mewajibkan khutbah.

Jika memang masalah tersebut seperti itu menurut mereka, itu
artinya mereka harus menyatakan bahwa orang yang menyampaikan

khutbah Jum'at dalam kondisi duduk tidak sah. Ini pun tidak pernah

dikemukakan oleh siapa pun dari mereka. Terlihat jelas bahwa ayat

yang mereka jadikan sebagai dalil itu malah berbalik menyerang

mereka. Di samping, ayat tersebut mematahkan pendapat mereka

dalam masalah tersebut seandainya memang khutbah harus

disampaikan dalam kondisi berdiri, tidak adanya atsar dari beberapa

jalur yang menjelaskan kewajiban khutbah Jum'at pun turut

menguatkan hal tersebut. yang ada adalah, khutbah dilakukan dengan

cara berdiri.

Apabila mereka mengklaim bahwa ada ijmak, maka itu
dipatahkan oleh riwayatyangkami sampaikan dari jalur Sa'id bin Abu

Arubah, dari Qatadah, dari Al Hasan A1 Bashri, bahwa imam yang

tidak menyampaikan khutbah pada hari Jum'at, maka dia hendaknya

melaksanakan shalat 2 rakaat dalam kondisi apa pun. Pendapat ini pun

dikemukakan oleh Ibnu Sirin.

Sebagian mereka kemudian membantah dengan mengatakan

bahwa sebenarnya maksud firman Allah SWT, "Maka bersegeralah

wntuk mengingat Allah (Qs. Al Jumu'ah [62]: 9) adalah, bersegera

untuk khutbah. Setelah itu ini dijadikan sebagai dalil dalam kasus

mewajibkan khutbah.

Abu Muhamamd berkata: Bagian depan dan akhir ayat tersebut

rnalah mengingkari asumsi rusak yang mereka bangun, karena Allah
SWT berfirman,

;fi t, ,!yY;:6 ,&i\ u tt tt3\3r3 6,yY|( t-i( tiy.

@tfrl KotFfF;'Ui;,;
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"Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan

shalat Jum'at, maka bersegeralah knmu kepada mengingat AIIah dan

tinggalkanlah jual beli. Demikian itu lebih baik bagimu jika kamu

mengetahui." (Qs. Al Jumu'ah 162l:9)

Setelah itu Allah SWT berfirman,

'iSiT"* ;fr * elii6 ..:"fi O'V4:$',i\:A\ #ftr:
'bj.g,KA

"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di
muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-

banyak supaya kamu beruntung." (Qs. Al Jumu'ah [62]: 10)

Dengan demikian, memang benar secara meyakinkan bahwa

dzikir yang diperintahkan itu dilakukan dengan cara bersegera

mengerjakan shalat Jum'at, membaca takbir, tahmid dan tasbih,

membaca Al Qur'an, tasyahhud serta aktivitas ibadah lairurya. Kalau

hal itu seperti yang dikemukakan oleh orang bodoh itu, maka

konsekuensinya orang yang tidak mendapat khutbah sedikit pun dan

hanya mendapati shalat Jum'at, belum menunaikan ibadah wajib yang

diperintahkan Allah SAW dalam ayat tersebut. Mereka sendiri tidak

berpendapat seperti itu, malah orang yang lebih baik dari mereka yang

berpendapat seperti itu. Mereka tidak mengingkari hal yang kedua

tentang klaim rjmak.

Apabila mereka mengatakan bahwa Nabi SAW tidak pernah

melakukan shalat Jum'at kecuali sebelumnya berkhutbah, maka

menurut kami, tidak Nabi SAW melakukannya dengan dua kali
khutbah dalam kondisi berdiri dan duduk di antara dua khutbah

tersebut. Oleh karena itu, jadikan itu semua sebagai kewajiban yang

menentukan sah atau tidaknya shalat Jum'at. Selain itu, Nabi SAW
melakukannya dengan mengangkat kedua tangan ketika takbiratul

ihram, sehingga mereka menilai shalat batal ketika itu ditinggalkan.

i
I
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Pendapat kami yang menyatakan bahwa ucapan atau perkataan

yang disampaikan masuk dalam kategori khutbah lantaran meneladani

perbuatan Rasulullah SAW.

Abu Hanifah berpendapat bahwa satu kali takbir sudah

dianggap sah. Pendapat ini tentunya mementahkan pendapatnya yang

menyatakan bahwa khutbah itu wajib hukumnya, karena takbir tidak

disebutkan dengan khutbah. Bisa juga dikatakan kepada mereka

bahwa, jika memang ini boleh menurut kalian, lalu kenapat satu kali

takbiratul ihram dianggap tidak sah untuk khutbah, padahal dia juga

dianggap dzikir.

Malik berpendapat bahwa khutbah adalah semua jenis

perkataan yang memiliki nilai dan manfaat.

Abu Muhammad berkata: Iri bukan batasan bagi khutbah,

sementara dia sendiri melihatnya sebagai sebuah kewajiban. Orang

yang menetapkan sesuatu itu wajib, maka dia juga harus menetapkan

batasannya, sehingga para pengikutnya mengetahui dengan baik,

karena kalau tidak maka mereka akan buta tentang kewajiban mereka.

Pendapat kami yang menyatakan bahwa jika imam

menyampaikan khutbah dengan membaca satu surah maka itu sudah

dianggap baik.

Kami meriwayatkan dari jalur Muslim, Muhammad bin

Basysyar rnenceritakan kepada kami, Muhamamad bin Ja'far

menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari

Khubaib bin Abdurrahman, dari Abdullah bin Muhammad bin

Mu'awiyah, dari putri Haritsah bin An-Nu'man, dia berkata, "Aku bisa

irapal surah Qaaf dari bibir Rasululah SAW yang menyampaikannya

di setiap khutbah Jum'at. Itulah yang kemudian membuat kami dan

Rasulullah SAW mendapat cahaya satu kaii."
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528. Masalah: Khutbah tidak boleh dilakukan terlalu lama.

Jika imam membaca satu surah yang di dalamnya ada ayat sajadah

dalam khutbah, maka kami menganjurkan agar imam turun melakukan

sujud bersama jamaah. Namun jika imam tidak melakukannya, maka

itu pun tidak mengapa.

Kami meriwayatkan dari jalur Muslim bin Al Hajjaj, Syuraih

bin Yunus menceritakan kepadaku, Abdurrahman bin Abdul Malik
bin Abjar menceritakan kepadaku dari Washil bin Hayyah, dia

berkata: Abu Wa'il berkata: Ammar bin Yasir pernah berkhutbah di

hadapan kami dengan singkat dan maksud yang tersampaikan. Ketika

di turun, kami pun bertanya, "Wahai Abu Yaqzhan, engkau tadi

menyampaikan khutbah terlalu singkat dan pendek. Seandainya saja

engkau tadi bemafas dulu?" Mendengar itu dia menjawab,

"Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,
c rt, oo _t z z1 Ic*o..-f, ry W t\.p J'* o\

,a+-lt frrat,'l)>g

'4),h'st
oAl
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'Sesungguhnya lamanya shalat seseorang dan pendelcnya

khutbahnya adqlah tanda pemahaman ilmu yang baik. Oleh karena

itu, lakukanlah shalat dengan lama dan pendekkanlah khutbah,

karena sesungguhnya ucapan atau tutur kata yang jelas dapat

menyihir (membuat terpuknu dan tertarik) orang'."

Diriwayatkan dari jalur Waki', dari Ismail bin Abu Khalid, dari

Qais bin Abu Hazim, dia berkata: Ibnu Mas'ud berkata, "Lakukanlah
shalat Jum'at dengan baik dan sampaikan khutbahnya dengan

singkat!"

Abu Muhammad berkata: Aku menyaksikan Ibnu Ma'dan
memperlama khutbah dalam shalat Jum'at di Qordoba sampai ada
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sebagian orang mengatakan kepadaku bahwa dia sempat kencing di

pakaiannya.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Ibnu As-

Sulaim Al Qadhi menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi

menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami,

Ahmad bin Shalih menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb

menceritakan kepada kami, Amr bin Al Harits mengabarkan kepadaku

dari Sa'id bin Abu Hilal, dari Iyadh bin Abdulah bin Sa'd bin Abu

Sarh, dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata, "Rasululah SAW pemah

membaca surah shaad di atas mimbar. Ketika sampai pada ayat

sajadah, beliau pun turun sujud lalu diikuti oleh jamaah."

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah, dari Ali bin

Zaid, da/^ Shafivan bin Muhriz, bahwa Abu Musa Al Asy'ari pemah

membaca surah Al Hajj di atas mimbar saat berada di Bashrah,

kemudian dia melakukan sujud tilawah dua kali lantas diikuti oleh

jamaah.

Diriwayatkan dari Malik, dari Hisyam bin Urwah, dari

ayaltnya, bahwa Umar bin Al Khaththab pernah membaca ayat

sajadah saat berada di atas mimbar pada hari Jum'at, kemudian dia

turun lalu bersujud, lantas diikuti oleh jamaah yang lain. Setelah itu

dia membaca ayat sajadah pada kesempatan Jum'at lain, kemudian

saat jamaah sudah bersiap-siap sujud, Umar pun berujar, "Tahan!

Sesungguhnya Allah SWT tidak mewajibkan hal ini kepada kita tapi

kita boleh melakukannnya jika memang mau."

Diriwayatkan dari jalur Al Bukhari, bahwa Ibrahim bin Musa

rnenceritakan kepada kami, Hisyam bin Yusuf mengabarkan kepada

kami bahwa Ibnu Jurarj mengabarkan kepada mereka, dia berkata:

Abu Bakar bin Abu Mulaikah mengabarkan kepadaku dari Utsman

bin Abdunahman At-Taimi, dari Rabi'ah bin Abdullah bin A1 Hudair,

salah satu manusia terbaik, bahwa dia pernah menyaksikan Umar bin
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I Al Khaththab membaca surah An-Nahl di atas mimbar saat shalat

Jum'at. Ketika dia sampai pada ayat sajadah, dia lalu turun dari

mimbar kemudian sujud lantas diikuti oleh jamaah yang lain. Setelah

itu pada Jum'at berikutnya, dia pun membacanya dan ketika sampai

pada ayat sajadah, dia berkata, "Wahai sekalian manusia, sebenamya

kita melewati ayat sujud. Siapa saja sujud maka dia telah melakukan

hal yang benar. Sedangkan siapa saja yang tidak sujud tidak berdosa."

Selanjutnya Umar tidak melakukan sujud tilawayah.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Sufyan Ats-Tsauri,

dari Ashim bin Abu An-Najud, dari Zirr bin Hubaisy, bahwa Ammar

bin Yasir pernah membaca surah Al Insyiqaaq di atas mimbar pada

hari Jum'at. Kemudian dia turun lalu sujud.

Diriwayatkan dari Syu'bah, dari Abu Ishaq As-Subai'i, bahwa

Adh-Dhatrhak bin Qais pemah menyampaikan khutbah, kemudian dia

membaca surah Shaad di hadapan para sahabat. Kemudian tidak ada

seorang sahabat pun di Madinah, Bashrah, Kufah yang menentang hal

tersebut. Selain itu, Rasuiullah SAW juga pemah melakukan sujud

tilawah ketika melewati beberapa ayat sajadah yang terkenal. Jadi,

mana klaim mereka yang mengaku mengikuti perbuatan sahabat?!

529. Masalah: Orang yang menghadiri shalat Jum'at, baik

yang mendengar adzan atau pun tidak, berkewajiban tidak berbicara

sedikit pun selama khutbah disampaikan, kecuali mengucapkan salam

ketika masuk masjid, menjawab salam orang yang masuk masjid saat

itu, memuji Allah ketika bersin, menjawab orang yang bersin ketika

memuji Allah, mendoakan orang yang menjawab pujian orang yang

bersin, membaca shalawat kepada Nabi SAW, mengamini doa,

mengajak imam berbicara jika memang dibutuhkan, dan menjawab

orang yang bertanya kepada imam dalam hal-hal tertenfu.
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Selama khutbah disampaikan, siapa pun tidak boleh menegur

orang yang berbicara dengan berkata, "Diam!" Bagi yang ingin

menegur, cukup dengan memberi isyarat tangan, atau mengedipkan

mata, atau melempar dengan batu kerikil. Orang yang berbicara dalam

kepentingan selain itu secara sadar dan paham hukum, maka shalat

Jum'atnya batal.

Jika imam mengucapkan sesuatu yang tidak termasuk dzikir

atau doa yang diperintahkan dalam khutbahnya, maka menegur ketika

itu dibolehkan. Ketika imam duduk di antara dua khutbah, berbicara

saat itu pun dibolehkan. Begitu pula ketika memulai shalat. Selain itu,

jamaah tidak boleh menyentuh batu kerikil selama khutbah

disampaikan.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad

bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib

menceritakan kepada kami, Ishaq bin Rahawaih mengabarkan kepada

kami, Jarir bin Abdul Humaid mengabarkan kepada kami dari

Manshur bin Al Mu'tamir, dari Abu Misy'ar Ziyad bin Kulaib, dari

Ibarahim An-Nakha'i, dari Alqamah, dari Al Qartsa' Adh-Dhabbi22,

salah seorang ahli qira'ah terkemuka, dari Salman Al Farisi, dia

berkata: Rasulullah SAW bersabda,
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" Siapa saja yang bersuci pada hari Jum'at sesuai dengan yang

cliperintahkan, kemudian bergegas untuk shalat Jum'at, lalu tidak

)'2 -\1 Qartsa' adalah mukhadhram yang pemah mengalami masa jahiliyah. Dia
termasuk ahli zuhud dari generasi tabiin dan terbunuh sebagai syahid pada masa
pemerintahan Utsman.
Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi keliru, "Dari Alqamah bin Al
Qartsa' Adh-Dhabbi." Yang benar adalah, Alqamah meriwayatkan dari Al
Qartsa', dan bukan putranya.
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berbicara sampai dia menyelesaikan shalatnya, maka itu akan

menjadi kaffarat dosa Jum'at sebelumnya."23

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin

Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan

kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami,

Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj

menceritakan kepada kami, Abu Kuraib menceritakan kepada kami,

Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Abu

Shalih, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

4I tt'^) i'*:ir'r,lv'^;:)t ii'";i'*j,'#:$ $g a
.lA't.o t2At ,"-'J:)

.t j o'. t o.z
ir^xJl '*r q
/ ()'' J

"Barangsiapa bewudhu, kemudian menyempurnakan wudhu

tersebut, lalu bergegas shalat Jum'at, lantas menyimak khutbah dan

tidak berbicara, maka dosanya yang ada di antara Jum'at tersebut

dengan Jum'at sebelumnya ditambah tiga hari diampuni' Namun

barangsiapa yang menyentuh batu kerikil ketika khutbah

disampaikan, maka dia telah membatalkan Jum'at'"

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada

kami, Ibrahim bin Ahmd menceritakan kepada kami, Al Farabri

menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami,

Yaya bin Bukair menceritakan kepada kami, Al-Laits menceritakan

kepada kami dari uqail, dari Ibnu Syihab, bahwa Sa'id bin Al

Musayyib mengabarkan kepadaku, bahwa Abu Hurairah mengabarkan

kepadanya, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

23 Dalam kitab Sunan An-Nasa'i 6ld. 3, h1n 104) disebutkan dengan redalsi,

"Limaa qablahuu," tanpa menyertakan kata "Kaana". Kami memang sengaja

melakukan penukilan hadits tersebut dari naskah An-Nasa'i karena sanadnya

shahih.
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"Apabila engkau berkata kepada temanmu pada hari Jum'at,

'Diamlah', saat imam sedang menyampaikan khutbah, maka sungguh

engkau telah membatalkan Jum'at."

Abu Muhammad berkata: Allah SWT berfirman,

@ cC+,;; /t:# \st 3Ai 6ti_b.J c.iV
"Dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang

mengerjakan perbuatan-perbuatan ynng tidak bermanfaat, mereka

lalui (saja) dengan menjaga kehormatan dirinya." (Qs. Al Furqaan

l2sl:72)

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 Al Minhal menceritakan kepada kami,
I{amrnad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin
Amr, dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Ya'qub, dari Abu
Hurairah, bahwa Rasulullah SAW pernah membaca sebuah surah di
atas mimbar. Kemudian Abu Dzar berkata kepada Ubai bin Ka'b,

"I{apan surah ini turun?" Namun Ubai menolehkan wajah darinya.

Tatki;;a dia seiesai shalatnya Ubai bin Ka'b berujar kepada Abu Dzar,

"Y, ang engkau peroleh dari shaiat Jum'at itu hanya ibadah yang

rlibatalkan." Tak lama kemudian Abu Dzar datang menemui

ilasulullah SAW, lalu menceritakan hal tersebut. mendenqar itu"

reiiau bersabda, "Ubai bin Ka'b telah berknta benar."
-flengan 

sanad yang sama sampai ke F{ammad, dari }Iumaid,
,-.an sakar bin Abdullah Al Muzani, bahwa Alqamah hin Abduilah Al
i\,I;;zani pernah berada di Makkah. Kemudian seorang penyewa datang

siiat lmam sedang menyampaikah khutbah Jum'at. Laiu dia berkata,

"Engkau rnenahan orang-orang terlalu lama. Makanya, mereka

berangkat menunggang unta." Mendengar itu, Alqamah menjawab,
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"Jangan tergesa-gesa. Tunggu sampai kami selesai!" Tatkala shalat

Jum'at selesai, Ibnu Umar berkata kepadanya, "Temanmu yang tadi

berbicara adalah keledai. Sedangkan engkau sendiri telah

membatalkan Jum'at."

Diriwayatkan dari Waki', dari ayahnya, dari Ibrahim bin

Muhajir, dari Ibrahim An-Nakha'i, bahwa ada seorang pria meminta

Abdulah bin Mas'ud membaca sebuah ayat saat imam sedang

menyampaikan khutbah Jum'at. Ketika selesai shalat, dia pun berujar,

"Itu saja bagian dari shalat Jum'atmu."

Abu Muhammad berkata: Ketiga sahabat tersebut

membatalkan shalat Jum'at orang yang berbicara secara sengaja ketika

khutbah sedang disampaikan. Pendapat ini pun dianut oleh kami.

Menurut kami, orang tersebut harus mengulangi shalat pada waktu itu,

karena dia sebenarnya belum melaksanakannya lantaran berbicara.

Herannya, ada yang berpendapat bahwa maksud batal di sini adalah

batal pahala Jum'atnya.

Abu Muhammad berkata: Tidak diragukan lagi, bahwa jika
pahalanya batal, maka amalnya pun ikut batal.

Diriwayatkan dari jalur Ma'mar, dai' Ayyub As-Sakhtiyani,

dari Nafi', bahwa Ibnu Umar pemah melempari dengan kerikil dua

orang pria yang sedang berbicara saat Jum'at. Dia juga melihat ada

seorang pria bertanya pada hari Jum'at, lalu Ibnu Umar melemparinya

dengan batu kerikil. Begitu pula dia memberi isyarat kepada seseorang

agar diam saat shalat Jum'at.

Jika imam masuk dalam materi khutbahnya dengan memuji

beberapa individu yang tidak layak dipuji, berdoa dengan kata-kata

berlebihan atau mencela orang yang tidak pantas direndahkan, maka

itu tidak bisa dikatakan sebagai khutbah, sehingga tidak perlu diam

saat itu, bahkan jamaah wajib merubahnya jika memungkinkan.
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Kami meriwayatkan dari jalur Sufyan Ats-Tsauri, da/-
Mujalid, dia berkata: Aku pernah melihat Asy-Sya'bi dan Abu Burdah

bin Abu Musa Al Asy'ari berbicara saat Al Hajjaj sedang

menyampaikan khutbah ketika dia sedang berkata, "Semoga Allah
melaknat...semoga Allah melaknat." Aku kemudian berkata, "Apakah
kalian berbicara saat khutbah Jum'at sedang disampaikan?" Keduanya
menjawab, "Kami tidak pernah diperintahkan untuk diam terhadap

hal-hal seperti itu."

Diriwayatkan dari Al Mu'tamir bin Sulaiman At-Taimi, dari
Ismail bin Abu Khalid, dia berkata, "Aku pernah melihat Ibrahim An-
Nakha'i berbicara saat imam sedang menyampaikan khutbah Jum'at di
masa Al Hajjaj."

Abu Muhammad berkata: Al Hajjaj dan para oratornya dulu
suka melaknat Ali, Ibnu Az-Zubair dan orang-orang yang melaknat
mereka.

Kami pun meriwayatkan hal yang berbeda dari beberapa ulama
salaf, namun tidak kami sebutkan di sini.

Kami meriwayatkan dari jalur Waki', dari Ibnu Na'il, dari
trsmaii bin Umayyah, dari Urwah bin Az-Zubair, bahwa dia
lrerpendapat bahwa berbicara tidak berdampak apa-apa ketika yang

b ers an gkutan tidak mendengar khutb ah tersebut.

Sedangkan masalah memulai salam dan menjawabnya, maka
Abduilah bin Rabi'menceritakan kepada kami, dia berkata: Umar bin
Abdul Malik menceritakan kepada kami, Muhamamd bin Bakar
rnenceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami,
.urmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Bisyr bin Al
lvlutadhdhal menceritakan kepada kami dari Muhammad bin dlan,
dari Al Maqburi, yaitu Sa'id bin Abu Sa'id, dari Abu Hurairah, dia

berkata: Rasulullah SAW bersabda,
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"Apabila salah seorang dari kalian sampai di tempat

duduknya, maka berilah salam. Kemudian jika dia ingin beranjak,

maka berilah salam. Orang yang pertama lebih berhak daripada

orang yang terakhir dalam masalah ini."24

Allah SWT berfirman,

rl /'
VZ,€

"Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu

penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebilz

baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang

serupa). Sesungguhnya Allah memperhitungankan segala sesuetLt."

(Qs. An-Nisaa' [4]: 86)

Dalil yang menjelaskan bahwa orang yang melaksanakan

shalat Jum'at boleh membaca hamdalah atau memuji Allah ketika

bersin dan menjawab orang yang bersin adalah:

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, dia berkata:

Umar bin Abdul Malik menceritakan kepada kami, Muhammad bin

Bakar menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada

kami, Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Jarir

menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Hilal bin Yasaf, dari

Salim bin Lrbaid, dia berakta: Sesungguhnya dia pemah mendengar

Rasulullah SAW bersabda,

24 HR. Abu Daud fild. 4, h1m. 520).
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"Apabila salah seorang dari kalian bersin, maka dia

hendaknya membaca hamdalah (Alhamdulillah), sedangkan orang

yang ada di dekatnya hendalcnya membalas dengan mengucapkan,

'Yarhamukallaah (semoga Allah merahmatimu)'. Kemudian orang

yang bersin hendalcnya membalas doa mereka (yong menjawab

ucapan hamdalah) dengan berdoa, 'Yaghfirullaahu lanaa wa lakum

(semoga Atlah mengampuni kami dan kalian)'."2s

Ada yang mengatakan, sebenarnya di antara Hilal bin Yasaf

dan Salim bin ubaid adalah Khalid bin Urfujah.

Dengan sanad yang sama sampai ke Abu Daud, disebutkan

bahwa Muasa bin Ismail menceritakan kepada kami, Abdul Aziz,

yaitu Ibnu Abdullah bin Abu Salamah, berkata: Dari Abdullah bin

Dinar, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau

bersabda,

"ri r;i'M'r lc'k Jt i.r:;ir ,'$$ iLi "*; tiy
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"Apabila salah seorang dari kalian bersin, maka dia

hendalvtya mengucapknn, 'Alhamdulillaah alaa lailli hal (segala puji

bagi Allah dalam segala kondisi)'. Sedangkan saudaranya atau

sahabatnya (yang ada di dekatnya) hendalcnya membalas,

'Yarhamuknllaah (semoga Allah merahmatimu)'. Kemudian dia

membalas, 'Yahdiikumullaah wa yushlihu baalalatm (semoga Allah

memberi hidayah kepada kalian dan memperbaiki kondisi kalian)'."

2s Hadits ini disebutkan oleh penulis secara ringkas.
HR. Abu Daud (jld. 4, hlm. 467) dengan sanad yang di dalamnya menyebutkan

Khalid bin Urtujah.
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Abu Muhammad berkata: Jika ada yang mengatakan bi''twa

larangan berbicara dan perintah untuk diam saat khutbah Jt,-',:t

disampaikan, perintah memberi salam dan menjawabnya, dan anjurr,'

membaca hamdalah bagi orang yang bersin dan rnenjawab orang yang

bersin memang benar dan shahih, maka ada kalangan yang

mengatakan bahwa itu memang benar kecuali dalam khutbah' Kalian

pun berpendapat bahwa diam saat khutbah Jum'at disampaikan kecual:

memberi salam dan menjawabnya, membaca hamdalah ketika bersin

dan menjawab doa orang yang bersin, jadi siapa yang mernbuat kalian

menguatkan pengecualian, lebih memenangkan penggunaan hadits-

hadits kalian terhadap pengecualian pihak lain dan penggunaannya

terhadap hadits-hadits tersebut , apalagi kalian sendiri menyimpulkan

sebuah makna bahwa itu semua tidak boleh dilakukan dalam shalat'

Menurut kami, ada hadits shahih dari Rasulullah SAW yang

menjelaskan bahwa, "Tidak boleh ada ucapan apa pun selama

melaksanakan shalat." Qiyas yang digunakan untuk khutbah terhadap

shalat adalah tidak benar, karena hal itu tidak pernah diwajibkan oleh

Al Qur'an, Hadits dan ljmak.

Kami juga telah menelaah hal itu, dan kami menemukan

bahwa imam yang menyampaikan khutbah boleh mengawalinya

dengan berbicara dan melakukan tanya jarvab dan orang yang

memiliki keperluan boleh mengajak imam berbicara serta .jawaban

imam yang berkhutbah terhadap si penanya seperti yang akan kami

jelaskan nanti. Ini semua bukan sebuah kewajiban, tapi lebih kepada

sesuatu yang mubah. Selain itu, orang yang baru datang di masjid

untuk shalat Jum'at boleh mengawalinya dengan shalat sunah'

Dengan demikian, memang benar bahwa perkataan yang

diperintahkan dimenangkan atas sikap diam selama khutbah Jum'at

disampaikan, karena sangat tidak mungkin sesuatu yang dilarang

secara pasti berubah menjadi perkataan yang dibolehkan, sedangkan

perkataan wajib yang tidak boleh ditinggalkan rnalah diharamkan.
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Abdunahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada

kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri

menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami,

Ibrahim bin Al Mundzir menceritakan kepada kami, Al Walid bin

Muslim menceritakan kepada kami, Abu Amr Al Auza'i menceritakan

kepada kami, Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah menceritakan

kepadaku dari Anas bin Malik, dia berkata, "Ketika Nabi SAW

menyampaikan khutbah pada hari Jum'at, tiba-tiba ada seorang pria

badui berdiri, lalu berujar, 'Wahai Rasulullah, harta benda telah binasa

dan para keluarga kelaparan. Berdoalah kepada Allah untuk kami!'

Rasulullah SAW kemudian mengangkat kedua tangan beliau. Tak

lama kemudian kami melihat ada sebuah awan di langit."

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin

Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan

kepada kami, Ahmd bin Muhammad menceritakan kepada kami,

Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj
menceritakan kepada kami, Syaiban bin Famrkh menceritakan kepada

kami, Sulaiman bin Al Mughirah menceritakan kepada kami, Humaid

bin Hilal menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Rifa'ah berkata,

"Aku pernah berhenti di hadapan Rasulullah saat beliau sedang

berkhutbah, kemudian aku berujar, 'Wahai Rasulullah, ada seorang

prta asing datang bertanya perihal agamany4 dia tidak tahu apa

agamanya'. Mendengar itu, Rasulullah SAW medatangiku dan

meninggalkan khutbahnya hingga berada di hadapanku. Beliau

kemudian datang dengan membawa kursi yang aku kira batang

kakinya terbuat dari besi. Rasulullah SAW kemudian duduk di atas

kursi tersebut, lalu mulai mengajariku apa yang diajarkan ^Allah Azza
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wa Jalla. Setelah itu beliau kembali melanjutkan khutbah lalu

menyelesaikannya."26

Abu Muhammad berkata: Abu Rifa'ah ini adalah Tamim Al
Adawi yang pernah menjumpai Nabi SAW.27

Sebelumnya, kami telah menjelaskan perkaatan Umar bersama

jamaah di atas mimbar bahwa sujud tilawah itu tidak wajib. Kami pun

telah menjelaskan perkataan Umar bersama Utsman di hadapan para

sahabat dan perkataan Utsman bersama Umar saat Umar sedang

menyampaikan khutbah Jum'at tentang anjuran membersihakn diri
pada hari Jum'at dan perintah agar tidak meninggalkannya. Selain itu,

satu pun dari sahabat tidak menolak hal tersebut sampai muncul orang

yang tidak terbiasa dengan hal itu bersama orang yang kami sebutkan

tadi.

Anehnya, sebagian kalangan yang mengaku berilmu menurut

asumsi mereka, mengatakan bahwa barangkali itu terjadi sebelum

perintah berbicara selama shalat dilaksanakan atau selama khutbah

Jum'at disampaikan dihapus. Darimana status penghapusan hukum

berbicara yang kami sebutkan dalam khutbah itu? Apa yang

menyebabkan shalat masuk dalam khutbah, sementara tidak ada apa-

ap a y ang terkait dengan hukumnya?

Kalau seseorang menyampaikan khutbah Jum'at tanpa

berwudhu maka hal itu tidak memberikan dampak negatif terhadap

khutbah yang disampaikan, lagipula khutbah tersebut disampaikan

tanpa menghadap kiblat. Jadi, darimana shalat bisa dijadikan bagian

dari khutbah kalau memang mereka memahami hal tersebut?

Dalamnaskah no. 14 disebutkan dengan redaksi, "tsunxmq ataa alaa khutbatihii
(kemudian beliau kembali melanjutkan khutbah beliau)." Redaksi yang
disebutkan di sini sesuai dengan redaksi yang tercantum dalam Shahih Muslim.
Para ulama berbeda pendapat seputar namanya. Ada yang mengatakan, Tamim
bin Asad, ada juga yang mengatakan, Tamim bin Usaid, bahkan ada yang
mengatakan, Abdullah bin Al Harits bin Asad. Dia adalah sahabat yang terkenal
dengan nama julukanya.

27
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Diriwayatkan dari Waki' dari Al Fadhl bin Dalham28, dari Al
Hasan, dia berkata, "Jamaah boleh memberi salam, menjawab salam,

mendoakan orang yang bersin saat imam sedang menyampaikan

khutbah Jum'at."

Diriwayatkan dari Waki', dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Al
Mughirah bin Muqsim, dari Ibrahim An-Nakha'i pendapat yang sama.

Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi dan Salim bin Abdullah bin

LJmar, keduanya berkata, "Menjawab salam boleh dilakukan saat

shalat Jum'at dan aku sendiri mendengarnya."

Al Qasim bin Muhammad dan Muhammad bin Ali berkata,

"Dia menjawab salam dalam hati."

Diriwayatkan dari Syu'bah, dia berkata: Aku pernah bertanya

kepada Hammad bin Abu Sulaiman dan Al Hakam bin Utaibah, dari

seorang pria yang datang pada hari Jum'at, saat imam telah naik

mimbar, maka keduanya menjawab, "Dia boleh memberi salam dan

dijawab oleh jamaah; Jika dia bersin dan membaca hamdalah, maka

jamaah boleh mendoakannya dan dia pun boleh membalas doa

mereka."

Diriwayatkan dari Abdunazzaq, dari Ibnu Juraij, dari Atha',

dia berkata, "Jika ada jamaah yang bersin dan membaca hamdalah

saat imam sedang menyampaikan khutbah Jum'at, atau memberi salam

sedangkan Anda mendengar pujian tersebut saat mendengar khutbph,

maka doakanlah orang tersebut dalam hati dan jawablah kembali

doanya dalam hati. Jika Anda mendengar tidak mendengar khutbah,

rnaka doakanlah orang bersin yang membaca hamdalah dan jawablah

doanya itu balik saat aku mendengamya."

Diriwayatkan dari Ma'mar, dari A1 Hasan Al Bashri dan

Qatadah, keduanya berkata tentang pria yang memberi salam saat

28 Daham adalah perawi tsiqah sepern yang dikemukakan oleh Waki', namun
yang lain menllarnya dha'if.
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sedang mendengar khutba, "orang tersebut boleh menjawabnya saat

mendengar khutbah."

Diriwayatkan dari Hammad bin Salamah, darrjrziyad Al A'lam,

dari Al Hasan, bahwa dia berpendapat bahwa orang yang memberi

salam dan menjawab salam saat khutbah sedang disampaikan tidak

berdosa. Ini juga menjadi pendapat Asy-Syaf i, Abdurrazzaq, Ahmad

bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih, Abu Sulaiman dan para pengikutnya'

530. Masalah: Duduk derrgan posisi ihtiba' saat khutbah

Jum'at disampaikan adalah boleh. Begitu pula dengan minum air,

memberi sedekah, membantu saudara yang sedang butuh, karena itu

semua adalah perbuatan baik yang tidak dilarang sama sekali.

Allah SWT berfirman,

'V:tg:S'\UJW( <r";f ut:g

@<,,Lfi$J
"Hai orang-orang yang beriman, rukulah kamu, sujudlah

kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu

mendapat kemenangan'" (Qs' Al Hajj l22l:77)

Kalau perbuatan tersebut dinilai makruh dan haram, tentu saja

Allah SWT telah menjelaskannya melalui lisan Nabi SAW,

rL;,!f: i(6
"Dan tidaklah Tuhanmu lupa." (Qs. Maryam [19]: 6a)

Larangan duduk dengan posisi ihtiba' saat imam sedang

menyampaikan khutbah Jum'at memang diriwayatkan dari Abu

Marhum Abdunahim bin Maimun, dari Sahl bin Mua'dz bin Anas A1



It
I
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Juhani. Namun Abu Marhum yang disebutkan dalam sanad tersebut

adalah perawi majhul,2e dan tidak ada seorang pun yang meriwayatkan

hadits darinya kecuali Sa'd bin Abu Ayyub.

Kami meriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa dia pemah duduk

dengan posisi ihtiba' saat imam sedang menyampaikan khutbah

Jum'at. Begitu pula yang dilakukan oleh Anas bin Malik, Syuraih,

Sha'sha'ah bin Shauhan, Sa'id bin Al Musayyib, Ibrahim An-Nakha'i,

Makhul, Ismail bin Mhammad bin Sa'd bin Abu Waqqash, dan Nu'aim

bin Salamah. Selain itu, kami tidak pernah menemukan ada seorang

tabiin yang memandang duduk tersebut makruh, kecuali llbadah bin

Nasi. Sementara itu tidak ada seorang sahabat pun yang melihat

tindakan tersebut sebagai perbuatan makruh.

Kami meriwayatkan dari Thawus tentang dibolehkannya

minum air pada saat imam menyampaikan khutbah Jum'at. Pendapat

ini juga dianut oleh Mujahid, Syafi'i, dan Abu Sulaiman.

Al Auza'i berkata, "Sebenarnya minum air saat khutbah Jum'at

disampaikan dapat merusak shalat Jum'atnya."

531. Masalah: Orang yang masuk masjid saat imam sedang

menyampaikan khutbah Jum'at hendaknya melaksanakan shalat 2

rakaat sebeium duduk.

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada

kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri

menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami,

Adam menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami,

2e Abu Marhum ini sebenarnya bukan perawi majhul, karena Nafi' bn Yazid,
Yahya bin Ayyub, Ibnu Lahi'ah dan yang lain meriwayatkan hadits darinya. Dia
adalah perawi la ba'sq bihi, narrun dia memiliki sisi yang membuat dinilai
dha'if. Gurvnya, Sahl bin Mu'adz jugapenwi dha'if.
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Amr bin Dinar menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku

mendengar Jabi bin Abdullah berkata: Rasulullah SAW bersabda,

"Apabila salah seorang dari kalian datang ke masjid) saat

imam sedang menyampaikan khutbah Jum'at atau imam telah berdiri

di atas mimbar, maka shalatlah dua rakaaL"

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin

Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan

kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami,

Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Mslm bin Al Hajjaj

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basysyar menceritakan

kepada kami, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami,

Syu'bah menceritakan kepada kami dari Amr bin Dinar, dia berkata:

Aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Sesungguhnya Nabi

SAW pemah menyampaikan khutbah, lalu beliau bersabda,

,#s rW c? ,o')i'&. ?6>r, gi;i ie

;s, W'{\t cr'$:r,at3it ?';'€l6;i ;t*

r:t

tir

'Apabila salah seorang dari kalian datang pada hari Jum'at
saat imam telah naik mimbar, maka shalatlah dua rakaat'."

Abu Muhammad berkata: Masalah ini tidak memiliki celah

untuk dibantah lagi.

Dengan sanad yang sama hingga sampai kepada Muslim,
bahwa Qutaibah dan Ishaq bin Ibrahim bin Rahawaih menceritakan

kepada kami, keduanya meriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah, dari

Amr bin Dinar, bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata,

"Dulu ada seorang pria masuk masjid saat Rasulullah SAW sedang

menyampaikan khutbah Jum'at, lalu beliau berkata kepada pria
tersebut, 'Apakah engkau telah sholat?' Dia menjawab, 'Belum'.

Beliau lalu berkata,'Berdiri lalu shalatlah dua rakaat'."
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Ini adalah redaksi Ishaq. Qutaibah dalam haditsnya berkata,

"Dua rakaat."

Kami pun meriwayatkan hadits yang sama dari jalur Hammad

bin Zaid, dan Aypb As-Sakhtiyani serta Ibnu Juraij, mereka

meriwayatkan dari Amr, dari Jabir, dari Nabi SAW. Selain itu, kami

pun meriwayatkan hadits yang sama dari jalur Al-Laits, dari Abu Az-

Zubair, dari Jabir, dari Nabi SAW.

Abduilah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad

bin Ishaq bin As-Sulaim menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi

menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Mahbub dan Ismail bin Ibrahim menceritakan kepada

kami, keduanya berkata: Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada kami

dari Al A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dia berkata,

"Suatu ketika Salik Al Ghathfani datang (ke masjid) saat Rasulullah

SAW sedang menyampaikan khutbah Jum'at, lalu beliau bertanya

kepadanya,' Sudahkan engkau s halat ?' Dia menj awab,'Belum'. Beliau

kemudian berkata, 'shalatlah dua rdkaat dengan ringkas''"

Ahmad bin Muhammad Ath-Thalamanki menceritakan kepada

kami, Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad

bin Firas Al Abqasi30 menceritakan kepada kami, Ahmad bin

Muhammad bin Salim An-Naisaburi menceritakan kepada kami, Ishaq

bin Rahawaih menceritakan kepada kami, Sufyna bin Uyainah

mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Ajlan, dari Iyadh bin

Abdullah bin Sa'd bin Abu Sarh, dari Abu Said Al Khudri, bahwa dia

pernah datang ke masjid saat Marwan sedang menyampaikan khutbah

Jum'at. Kemudian dia berdiri lalu shalat 2 rakaat. Setelah itu mereka

mempersilakan dia duduk, namun dia tidak mau lalu berkata,

30 Nama tersebut adalah nisbat kepada Abdul Qais. Dia juga dinisbatkan kepada

Al Abdi. Namun nama Al Abqasi lebih dikenal seperti yang dikemukakan oleh

As'Sam'ani.

I
I
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"Menjauhlah karena kalian tidak melakukan shalat tersebut bersama

Rasulullah SAW."

Semua hadits yang disebutkan tadi adalah hadits mutawatir

dari sekelompok sahabat dengan sanad yang paling shahih. Sehingga

harus disadari bahwa Rasulullah SAW memerintahkan orang yang

datang ke masjid saat imam sedang menyampaikan khutbah Jum'at

agar melakukan shalat 2 rakaat. Shalat itu pun dilakukan oleh Abu

Sa'id bersama Rasulullah SAW dan setelah itu di hadapan para

sahabat yang tidak pemah menentang dan memungkiri hal tersebut.

Hanya saja Marwan menetapkan syarat materi yang dibicarakan oleh

jamaah saat khutbah Jum'at disampaikan adalah suatu kebatilan,

kemudian memperlihatkan bid'ah, berupaya mematikan Sunnah dan

meredam kebenaran. Jadi, siapa lagi yang kondisi lebih mengherankan

daripada orang yang mengekor kepada mereka dan meninggalkan

perbuatan shaabat?

Orang-orang pun meriwayatkan dari jalur Malik dan lainnya,

dari Amir bin Abdullah bin Az-Zubair, dari Amr bin Sulaim Az-

Zuraqi, dari Abu Qatadah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda,

'&J'oi'J:p,#s, g';" dt lff S;; l)l

"Apabila salah seornag dari kalian datang ke masjid, maka

dia hendalcnya melalatkan shalat dua rakaat sebelum duduk."

Dalam hadits ini, Rasulullah SAW menjelaskan hal itu dengan

perintah yang bersifat umum, sehingga tidak boleh ada orang yang

menyatakan tersebut adalah perintah khusus, kecuali kalau perintah itu
disebutkan secara umum dari orang yang mendapati imam sedang

menunaikan shalat wajib atau telah masuk dalam shalat.

Maka dan itu, sangat disayangkan ada kalangan yang

mempermudah kelompok tersebut untuk menentukan kenyataan

tersebut. Karena mereka mengatakan bahwa orang yang datang ke
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masjid pada hari Jum'at saat imam sedang menyampaikan khutbah

tidak boleh shalat. Selain itu, mereka juga mengatakan bahwa orang

yang datang saat imam melakukan shalat wajib sedangkan orang

tersebut sendiri belum shalat witir dan belum shalat sunah fajar 2

rakaat, maka dia hendaknya meninggalkan shalat wajib dan

melaksanakan shalat sunah terlebih dahulu. Dengan demikian mereka

sangat bertolak belakang dengan perintah Rasulullah SAW.

Kalau bukan bukti yang tadi kami jelaskan, bahwa shalat wajib

hanya lima waktu, niscaya kedua rakaat tersebut menjadi shalat wajib
juga. Padahal yang benar adalah, kedua rakaat itu merupakan perintah

yang sangat ditekankan dan tidak ada shalat sunah yang lebih kuat

perintahnya dari shalat tersebut, lantaran Rasulullah SAW sendiri

menyebutkan perintah tersebut secara berulang-ulang.

Kami meriwayatkan dari jalur Abdurrahman bin Mahdi, bahwa

Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Abu Nahik", d*i
Simak bin Salamah, dia berkata, "Ada seorang pria bertanya kepada

Ibnu Abbas tentang shalat ketika imam sedang menyampaikan

khutbah Jum'at, lalu dia menjawab, T(alau saja orang-orang

melakukannya maka itu adalah baik'."

Diriwayatkan dari Abu Nu'aim Al Fadhl bin Dakin, bahwa

Buraid bin Abdullah bin Abu Burdah bin Abu Musa Al Asy'ari

menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku pernah melihat Al Hasan

Al Bashri masuk pada saat shalat Jum'at saat Ibnu Hubairah sedang

menyampaikan khutbah. Dia kemudian melaksanakan shalat 2 nkaat
di bagian belakang masjid, lalu duduk.

Diriwayatkan dari Waki', dari Imran bin Hudair, dari Abu

Mijlaz, dia berkata, "Apabila engkau datang pada hari Jum'at saat

imarn telah naik di atas mimbar, maka engkau boleh shalat 2 rakaat."

3r Menurutku, dia adalah At Qasim bin Muhammad Al Asadi atau Adh-Dhabbi.
Biografurya disebutkan dalam At-Tahdzib (1d,. 12, hkn. 259) dan biografi Simak

0Id.4, hlm.235).

h*] - AlMuhalla



Pendapat ini juga dianut oleh Sufyan bin Uyainah, Makhul,

Abdullah bin Yazid Al Muqri', Al Humaidi, Abu Tsaur, Ahmad bin

Hanbal, Ishaq bin Rahawaih, dan jumhur ulama hadits. Selain itu, ini

menjadi pendapat Syaf i, Abu Sulaiman dan pengikutnya.

Al Auza'i berkata, "Jika orang yang datang ke masjid telah

melakukan shalat 2 rukaat di rumah, maka dia langsung duduk ketika

tiba di masjid. Namun jika dia belum melukakannya di rumah, maka

dia sebaiknya melakukannya di masjid saat imam sedang

menyamp aikan khutb ah. "

Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa

tidak perlu shalat. Malik juga berpendapat bahwa

memulai shalat sunah tersebut maka dia sebaiknya

hingga selesai.

Abu Muhammad berkata: Jika kedua hal itu memang benar

dan orang yang datang ke masjid pada hari Jum'at belum

melakukannya, maka dia sebaiknya segera melakukannya. Namun jika

hal itu keliru dan tidak boleh dilakukan, maka kita tidak boleh terus-

menerus tenggelam dalam kesalahan.

Kalangan yang melarang shalat sunah tersebut menetapkan

larangan itu berdasarkan hadits dha'if. Kami meriwayatkan dari jalur

Mu'awiyah bin Shalih dari Abu Az-Zafunyah, dia berkata: Kami
pernah bersama Abdullah bin Busr, sahabat Rasulullah SAW, lalu dia

berkata, "Dulu ada seorang pria datang ke masjid pada hari Jum'at

sambil melangkahi orang-orang saat Nabi SAW sedang

menyampaikan khutbah Jum'at, lalu beliau bersabda kepadanya,

'Duduklah, karena engkau telah mengganggu'."

Abu Muhammad berkata: Hadits ini tidak bisa dijadikan dalil
oleh mereka, berdasarkan beberapa aspek, yaitu:

Pertama, hadits tersebut tidak shahih, sebab ada hadits lain
yang diriwayatkan dari Mu'awiyah bin Shalih, dan itu dha'f.

orang tersebut

jika dia telah

meneruskannya
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Kedua, dalam hadits tersebut, kalau memang benar, tidak

menyebutkan bahwa pria itu melaksanakan shalat tersebut. Bisa saja

pria itu telah melakukannya, kemudian baru melangkahi orang-orang.

Bisa juga dia belum melakukan shalat tersebut, sebab dalam hadits

tersebut, terlepas dad tidak disebutkan bahwa dia telah melakukannya,

atau telah melakukannya, tetap tidak bisa dijadikan sebagai dalil.

Selain itu, kita tidak boleh menyatakan apayangtidak dikandung oleh

hadits tersebut, sehingga orang yang melakukannya termasuk salah

satu pendusta.

Ketiga, meskipun hadits itu shahih, dan menyebutkan batrwa

pria itu belum melaksanakan shalat 2 rakaat, maka dia bisa saja

melaksanakannya sebelum Nabi SAW memerintahkan orang datang

pada hari Jum'at shalat sunah saat imam sedang menyampaikan

khutbah. Bisa juga dia melakukannya setelah itu, karena dalam hadits

tersebut tidak dijelaskan kedua sisi tersebut, sehingga itu tidak bisa

dijadikan sebagai dalil.

Keempat, kalaupun hadits itu shahih, dan hadits itu

menyebutkan bahwa pria itu belum shalat sunah serta itu terjadi

setelah Rasulullah SAW memerintahkan orang datang pada hari

Jum'at saat imam sedang menyampaikan khutbah untuk shalat sunah,

padahal itu tidak shahih sedikit pun, maka itu tidak bisa dijadikan

sebagai dalil, karena kami tidak mengatakan bahwa kedua rakaat itu

hukumnya wajib. Yang kami katakan bahwa kedua rakaat itu sunah

yang jika ditinggalkan maka itu dimakruhkan. Selain itu, tidak ada

larangan tentang shalat kedua rakaat tersebut.

Dengan demikian, secara keseluruhan, argumentasi yang

mereka gunakan dengan hadits ini mentah dan tidak benar. Tinggal

perintah Nabi SAW untuk melaksankaan shalat sunah 2rakaat.

Ada sebagian dari mereka berargumentasi dengan hadits yang

kami riwayatkan dari jalur Yahya bin Sa'id Al Qaththan, dari
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Muhammad bin Ajlan, dari Iyadh bin Abdullah bi Sa'd bin Abu Sarh,

dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa ada seorang pria masuk masjid.

Setelah itu dia menyebutkan redaksi hadits tersebut dan di dalamnya

disebutkan, bahwa Rasulullah sAw memerintahkaffiya melakukan

shalat dua rakaat, kemudian beliau bersabda,

o'ri ulr, ;"st'Jt;'ri lf;:ti t?'t * c'#r')?'> t-t^
| '. 

" 
. to

oiz .-4. .,. 1l z .l 1 z I

.yte ot-ery ;+t u ./+

"sesungguhnya pria ini masuk masiid dalam kondisi tenang

dan kotor serta lusuh, lalu alu menyuruhnya shalat dua rakaat. Aku

berharap ada seseorang yang memahaminya lalu bersedekah atas

dirinya."

Mereka mengatakan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan

ria itu shalat 2 rckaat agar dia paham lalu ada yang bersedekah

atasnya.

Abu Muhammad berkata: Hadits ini malah berbalik

mementahkan pendapat mereka, karena ada perintah Rasulullah SAW

yang menjelaskna bahwa beliau memerintahkan melakukan shalat

sunah 2 rukaat. Jadi, itu tidak bisa mementahkan hadits Jabir yang tela

kami kemukakan.

Selain itu, ada juga sabda Nabi SAW yang menyatakan bahwa"

;,s t'€';t e? u')i #- icy, t a;LJt t; ;c';
"Barangsiapa datang pada hari Jum'at saat imam sedang

menyampaikan khutbah atau telah naik ke atas mimbar, maka

lalatlmnlah shalat dua raknat."

Kami menanyakan kepada mereka, apakah Rasulullah SAW

memerintahkan hal itu dengan benar atau keliru? Jika mereka

menjawab, dengan keliru, maka mereka telah mengingkari. Namun

jika mereka menjawab, dengan kebenaran, maka itu artinya mereka
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mementahkan pendapat madzhab mereka sendiri dan harus

mengambil perintah yang benar datang dari Rasulullah SAW. Selain

itu, keduanya memang benar sebab Nabi SAW tidak memerintahkan

salah satu sisi kecuali dengan kebenaran.

Kemudian kami pun menanyakan kepada mereka, jika kalian

mengatakan ini, maka itu berarti kalian berpendapat seperti itu,

kemudian kalian memerintahkan orang yang masuk masjid dengan

kondisi kotor saat imam sedang menyampaikan khutbah Jum'at agar

melakukan shalat sunah 2 rakaat mengingatkannya lalu bersedekah

atasnya atau kalian tidak berpendapat seperti itu?

Jika mereka menjawab bahwa kami mewajibkan hal itu, maka

mereka telah meninggalkan pendapat madzhabnya. Namun jika

mereka menjawab bahwa kami tidak memerintahkan mereka

melakukan itu, maka pertanyaan berikutnya adalah, apa arahan kalian

terhadap hadits shahih yang kalian sendiri tentang dan

mengabaikannya secara keseluruhan? Yang ada disini adalah igauan

orang-orang lemah yang tertipu bahwa kalian telah mementahkan

hukum hadits dan membenarkan pendapat kalian dengan hadits juga?

Sehingga permasalahannya menjadi kontradiksi, bahkan berbalik

menyerang kalian.

Ada juga sebagian dari mereka yang mengatakan bahwa jika
shalat sunah bagi orang yang telah berada di masjid tidak dibolehkan,

maka itu pun berlaku bagi orang yang baru masuk masjid.

Abu Muhammad berkata: Ini adalah klaim tidak benar yang

tidak direstui oleh Allah SWT dan ditetapkan oleh Rasulullah SAW.

Bahkan beliau telah membedakan antara kedua hal tersebut, dengan

memerintahkan orang telah hadits di masjid saat Jum'at agar

menyimak khutbah dan tidak berbicara, sedangkan bagi orang yang

baru masuk masjid beliau perintatrkan agar melakukan shalat sunah

dua rakaat. Jadi, orang yang menentang hal ini berarti menentang
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ketetapan Allah SWT, karena orang yang melakukan shalat sunah

pada hari Jum'at di masjid boleh dilakukan selama imam belum

menyampaikan khutbah, sedangkan bagi orang yang telah masuk

masjid, agar melakukan shalat sunah 2 rakaat kalau memang belum

melaksanakannya.

532. Masalah: Ketika muadzin mengumandangkan adzan

pada hari Jum'at, jamaah masih boleh berbicara selama khutbah belum

dimulai.

Berbicara setelah khutbah disampaikan hingga imam

melakukan takbiratul ihram dibolehkan. Berbicara juga boleh

dilakukan ketika imam duduk antara dua khutbah, karena berbicara

tentang hal-hal yang mubatr dibolehkan kecuali ada nash yang

melarangnya. Kenyat:nnnya, hanya ada nash yang melarang berbicara

ketika imam sedang menyampaikan kfiutbah seperti yang kami

kemukakan tadi.

Muhammad bin Sa'id bin Nabat me,nceritakan kepada kami,

Abdullah bin Nashr menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh

menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhatr menceritakan kepada

kami, Musa bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Waki'
menceritakan kepada kami dari Jark bin ftlqzj.rn, dari Tsabit bin Aslam

Al Bunani, dari Anas bin Malik, dia berkata" "Rasulullah SAW pernah

turun dari atas mimbat pada hari Jumht, lalu ada seorang pria

berbicara dengan beliau untuk sebuah keperluan, lalu beliau

melayaninya, kemudian beliau maju ke te,mpat shalat dan akhimya

melakukan shalat Jum'at. "

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah, Ali bin Zaid

mengabarkan kepada kami dari Sa'id bin Al Musayyib, bahwa ketika

Abu Bakar Ash-Shiddiq duduk di atas mimbar pada hari Jum'at, Bilal
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lalu berujar kepadanya, "Wahai Abu Bakar?" Abu Bakar menjawab,

"Y4." Bilal bertanya lagi, "Apakah engkau memerdekakan diriku ini

karena Allah atau karena dirimu?" Abu Bakar menjawab, "Karena

Allah SWT." Setelah itu Abu Bakar memberi restu kepadaku untuk

berjihad di jalan Allah. Setelah itu dia pergi ke Syam lalu menutup

usia di sana.

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah dari Mis'ar bin

Kidam, dari Imran bn Musa, dari Abu Ash-Shabah, dia berkata: Suatu

ketika Umar bin Khaththab pernah berkata kepada seonurg pria pada

hari Jum'at saat sedang berada di atas mimbar, "Apakah engkau telah

membelinya untuk kami? Apakah engkau datang membawa itu untuk

kami?" Yang dimaksud Umar adalah biji-bijian.

Diriwayatkan dari Husyaim bin Basyir, bahwa Muhammad bin

Qais mengabarkan kepadaku bahwa dia mendengar Musa bin Thalhah

bin lJbaidullah berkata, "Aku pernah melihat Utsman bin Affan duduk

pada hari Jum'at di atas mimbar saat muadzin sedang

mengumandangkan adzan, sementara Utsman sedang menanyakan

orang-orang tentang harga dan kabar mereka."

Diriwayatkan dari jalur Sufyan bin Uyainah, dari Az-Zuhi,
dari Sa'id bin Al Musayyib, bahwa perkataan imam membatalkan

perkataan.

Diriwayatkan dari Abdullatr bin Aun, bahwa Aun bin Abu

Sulaiman pernah berujar kepadaku saat sedang berada di masjid

setelah imam naik di atas mimbar pada hari Jum'at, "Bagaimana

kabarmu?"

Diriwayatkan dari Atha' bin Ibratrim An-Nakha'i, bahwa

berbicara pada hari Jum'at sebelum imam menyampaikan khutbah

boleh dilakukan saat berada di atas mimbar atau setelah imam selesai

menyampaikan khutbah.
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Pendapat yang sama pun diriwayatkan dari Qatadah' dari

Bakar bin Abdullah Al Muzani. Begitu pula pendapat sama

diriwayatkandariHammadbinSalamah,darilyasbinMu'awiyah.

DiriwayatkandariAlHasan,bahwaberbicarasaatimam
duduk arfiara2 khutbah boleh dilakukan'

533.Masalah:orangyangmimisanataumemilikikeperluan
lairrnya yang mengharuskannya keluar dari masjid pada hari Jum'at

saat imam sedang menyampaikan khutbah boleh keluar dari masjid'

Izindariimambagiorangyangmempunyaikeperluanyang
mengharuskannya keluar masjid saat imam sedang menyampaikan

khutbah tidak diperlukan. Allah SWT berfirman,

€bv.4iA:fu'Jtt6
"Dan Dia sekali-kati tidak menjaditrnn untuk leamu dalam agama

suatu kesempitan " (Qs. Al Hajj l22l:78)

Allah SWT juga berfirman,

;$\',a,LiltA',a"{i'iLi
"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki

Iresulraran bagimu." (Qs. Al Baqarah [2]: 185)

Selain itu, tidak ada nash yang mewajibkan orang yang

mempunyai keperluan meminta izin dari imam. Oleh karena itu, untuk

kalangan yang mengharuskan izin dari imam, "Kalau imam tidak

memberi izin kepadanya, apakah dia harus tetap tanpa berwudhu atau

harus mengotori masjid dengan darah atau menyia-nyiakan apa yang

tidak boleh disia-siakan dari jiwa, harta dan keluarga?"
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534. Masalah: Orang yang baru ingat shalat wajib yang lupa

dilakukan atau terlewatkan lantaran ketiduran saat khutbah

disampaikan, maka dia hendaknya melaksanakannya saat itu juga,

baik orang yang paham atau tidak, berdasarkan sabda Rasulullah

SAW,

,iW(6 )it*,r"?6 u
"Barangsiapa melewatkan shalat wajib karena tertidur atau lupa,

maka dia hendalotya melaksanakannya saat dia mengingatnya'"

Kami telah menjelaskan hadits tersebut dengan sanadnya.

Ada kelompok yang sengaja membedakan antara orang yang

paham dan orang yang tidak paham. Ini tentunya sebuah kekeliruan

yang tidak pemah ditetapkan oleh Al Qur'an, Hadits, nalar dan logika'

Bahkan dalil yang ada mengharuskan orang yang paham agar tidak

menyia-nyiakan agama untuk yang lain.

Jika ada yang mengatakan, bagaimana jika itu dilihat oleh

orang yang tidak paham, lalu dia menyangka bahwa itu adalah shalat

sunah, lalu menjadi boleh saat itu, maka kami mengatakan bahwa aku

tidak heran dengan sikap orang yang memanfaatkan kelebihan dirinya

untuk melanggar perintah Rasulullah SAW dan menyia-nyiakan

kewajibannya lantaran takut orang lain menyalahkan dirinya. Selain

itu, bisa juga orang lain tidak menyangfta atau disangka seperti itu.

Allah SWT berfinnan,

',!;SrJyIK't

"Tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajiban kamu sendiri'"

(Qs. An-Nisaa' [4]: 84)

.6Fi lr!
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Allah SWT juga berfirman,

u' 
2 "' ;i 6y;i i {F$ "'g :556r,'"Ji 

W".A-rt_

"Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang yang

sesat itu akan memberi mudhorat kepadamu apabila kamu telah

mendapat petunjuk." (Qs. Al Maa'idah [5]: 105)

535. Masalah: Orang yang hanya mendapat satu rakaat shalat

Jum'at bersama imam atau duduk saja maka dia hendaknya

melakukannya bersama imam lalu lanjut menyelesaikan satu rakat

kalau yang tertinggal satu rakaat, tapi kalau dia mendapatinya saat

duduk, maka dia shalat 2 rakaat.

Pendapat yang sama pula dianut oleh Abu Hanifah dan Abu

Sulaiman. Sedangkan Malik dan Syaf i berpendapat bahwa jika

makmum mendapati imam 1 rakaat, maka dia lanjut

menyelesaikannya dengan menambah I rakaat. Namun jika makmum

mendapati imam saat mengangkat kepala dari ruku, maka dia harus

shalat 4 rakaat (shalat Zhuhur).

Atha', Thawus, dan Mujahid 
-kami 

meriwayatkannya juga

dari Umar bin Khththab- bahwa orang yang tidak mendapat apa pun

dari khutbah, maka dia hendaknya shalat 4 rakaat (shalat Zhuhur).

Kalangan yang berpendapat seperti ini berargumentasi dengan dalil
bahwa khutbah ditempatkan sebagai ganti2 rakaat (Zhuhur), sehingga

kalangan yang berpendapat seperti ini harus mengakui bahwa orang

yang tidak mengikuti khutbah pertama maka dia harus menggantinya

dengan 1 rakaat. Padahal, pendapat ini tidak didukung oleh nash Al
Qur'an maupun Hadits.

Sementara Malik dan Syaf i berargumentasi dengan sabda

Rasulullah SAW,
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dia telah"Barangsiapa mendapat satu rakaat bersama imam, maka

mendapati shalat tersebut secara sempurna."

Abu Muhammad berkata: Hadits ini shahih, namurl di dalam

haditsnya tidak terdapat redaksi, "Barangsiapa mendapat satu rakaat

bersama imam, maka dia telah mendapati shalat secara sempurna."

Bahkan diriwayatkan secara shahih dari Rasulullah SAW,

bahwa Muhammad bin Nabat menceritakan kepada kami, Ishaq bin

Ismail An-Nadhri menceritakan kepada kami, Isa bin Hubaib

menceritakan kepada kami, abdurrahman bin Abdullah bin

Muhammad bin Abdullah bin Yazid Al Muqri' menceritakan kepada

kami, kakeku Muhammad bin Abdullah menceritakan kepada kami,

Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Az-Zulur, darr

Sa'id bin Al Musayyib, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah

SAW bersabda,

'&L ,,s"5izi i?, G'jj ,o\Ii.; ;i, s'js >v ix;lr ,:;i riy

.fi;t"8$ t1.r f;rd &;tf 6 *glr
"Apabila kalian datang untuk melal<sanakan shalat, maka jangan

datang dalam kondisi berlari-lari (tergesa-gesa), tapi datangilah

shalat dengan berjalan. Bersilwplah tenang! Berapa pun rakaat yang

kalian dapati, lakuknnlah, dan berapa pun rakaat yang terlewati,

makn lengkapilah."

Abdurrahman bin Abdullah menceritakan kepada kami,

ibrahim bin Ahmad Al Balkhi menceritakan kepada kami, Al Farabri

menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami,

Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, Syaiban menceritakan kepada

kami dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abdullah bin Abu Qatadah, dari

ayahnya, dia berkata: Ketika kami shalat bersama Rasulullah SAW,

*5,7r11t -
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tiba{iba beliau mendengar suara gaduh beberapa orang. Selesai shalat,

beliau lalu bertanya, "Ada apa dengan kalian?" Mereka menjawab'

,,Kami tadi terburu-buru melaksanakan shalat." Mendengar itu, beliau

bersabda,

Atr,:;, f!; & r',i t;,iKit g)tr ;tilt rqi tiy 116 >\'

.rlit
,,Jangan ulangi lagi. Kalau kalian datang untuk melal<sanakan shalat,

datanglah dengan kondisi tenang' Berapa pun rakaat yang kalian

dapati, lakukanlah, dan berapa pun rakaat yang terlewati' maka

lengkapilah."

Dengan demikian Rasulullah sAw memerintahkan kita agar

shalat bersama imam berapa pun rakaat yang didapati dan beliau

menyebutkan hal itu secara umum, tanpa ada pengkhususan. orang

yangmendapatiimamdalamkondisiduduk,atausujud'makadia
harus bergabung mengikuti kondisi tersebut (maksudnya ikut duduk

atau sujud). Dengan demikian dia telah dianggap masuk dalam ritual

shalatjamaah.Kemudiandiamenambahirakaatyangbelum
dikerjakan hingga sempuma. Selain itu, shalat Jum'at hanya 2 rakaat,

maka kita tidak boleh shalat Jum'at kecuali dalam jumlah} takaat'

Kedua hadits ini adalah tambahan terhadap hadits yang

menyebutk^,'r;k-, !j\i i; "Barangsiapa mendapat satu rakdat'"

Tambahan tersebut tentunya tidak boleh ditinggalkan'

Kami meriwayatkan dari jalur Syubah, dia berkata: Aku

pernah bertanya kepada Al Hakam bin Utaibah tentang orang yang

mendapati imam saat duduk pada hari Jum'at, lalu dia menjawab,

"Orang tersebut harus shalat 2 rakaat."
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Syu'bah berkata lagi: Kami kemudian bertanya lagi, "Tidak

ada yang mengatakan hal itu dari Ibrahim kecuali Hammad?" Al

Hakam menjawab, "Siapa lagi yang seperti Hammad?"

Diriwayatkan dari Ma'mar, dari Hammad bin Abu Sulaiman,

dia berkata, "Jika seseorang mendapat imam dalam kondisi duduk di

akhir shalat, apakah dia shalat 2 rakaat?"

Abu Muhammad berkata: Pata pengikut Abu Hanifah saling

berbeda pendapat dalam masalah ini, karena prinsip dasar yang

mereka jadikan sebagai sebuah keyakinan adalah, pendapat orang

yang tidak diketahui berasal dari kalangan sahabat berbeda, maka

tidak boleh dibantah.

Kami meriwayatkan dari Ma'mar, dari Ayyub As-Sakhtiyani,

dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, "Apabila seseorang mendapati

satu rakaat pada hari Jum'at, maka dia menambahinya satu rakaat lagi.

Namun jika dia mendapat imam dalam kondisi duduk, maka dia harus

shalat 4 rakaat."

Diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq, dari Abu

Al Ahwash,t' dari Ibnu Mas'ud, bahwa orang yang mendapat I takaat

maka dia telah mendapat shalat Jum'at. Sedangkan orang yang tidak

rnendapat 1 rakaat, maka dia hendaknya shalat 4 takaat.

Selain itu, tidak ada sahabat yang berbeda dengan pendapat

rnereka berdua. Memang benar, ada beberapa hadits yang tidak lebih

dha'if darrpada hadits wudhu dengan nabidz, wudhu daripada tertawa

terbahak-bahak dalam shalat, wudhu dan melanjutkan shalat setelah

kembali membersihkan mimisan dan muntah. Kalau begitu, tentanglah

pendapat mereka karena Abu Hanifah pun menentang pendapatnya.

Diriwayatkan dari jalur Al Hajjaj bin Arthah, dari jalur Ibnu lJmar,

32 Dalam naskah no. 14 disebutkan dengan redaksi keliru, "Dari Al Ahwash." Abu

Al Ahwash ini bernama Auf bin Malik bin Nadhlah Al Jusyami Al Kufi. Dia
juga guru dari Abu Ishaq As-Subai'i. sedangkan Abu Al Ahwash Sallam bin

Sulaim Al Hanafi adalah murid Abu Ishaq.
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dari jalur lainnya dxt Az-Zuhi, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah

secara musnad.Inilah hal yang mereka tentang itu.

Abu Muhammad berkata: Bagi kami, dalil bagi kami hanyalah

hadits shahih yang berasal dari Rasulullah SAW, kemudian kami

mengikuti pendapat tersebut dan tidak melanggarnya.

536. Masalah: Mandi Jum'at hukumnya wajib untuk t hari

bukan untuk shalat.

Begitu pula dengan memakai minyak wangi dan menggosok

gigi. Semua itu telah kami jelaskan sehingga tidak perlu lagi diulang

di sini. Dalam pembahasan thaharah misalnya, kami telah menjelaskan

bahwa wanita yang menghadiri shalat Jum'at tidak boleh memakai

minyak wangi, karena hal itu dilarang berdasarkan penjelasan yang

kami kemukakan dalam pembahasan haji.

Mandi Jum'at dan menggosok gigi juga wajib bagi kaum

wanita seperti halnya kaum pria. Bagi yang tidak bisa melakukannya

maka dia sebaiknya tayammum, seperti yang telah kami jelaskan

sebelumnya.

537. Masalah: Jika masjid terlalu sempit atau tempat terlalu

penuh dan barisan shalat saling berdempetan, maka shalat Jum'at

boleh dilakukan di tempat lainnya, seperti bangunan, rumah, dan toko

yang masih bersambung dengan barisan shalat dan diatas punggung

masjid, dimana posisinya berada di belakang imam, tidak boleh sejajar

atau di depan imam. Jika ada jamaah yang terpisahkan dari imam dan

barisan shalat oleh sungai besar atau kecil, atau parit atau kebun maka

itu tidak menimbulkan dampak buruk baginya, dan dia tetap

melaksanakan shalat Jum'at dengan shalatnya imam.
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Abdurrahman bin Abdullah menceritakan kepada kami,
Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri

menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami,
Muhammad bin Sallam menceritakan kepada kami, Abdah
menceritakan kepada kami dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari

Amrah, dari Asiyah Ummul Mukminin, dia berkata, "Rasulullah SAW
pemah shalat malam di biliknya, saat kondisi dinding bilik itu kecil.
Ketika orang-orang melihat sosok Nabi SAW, mereka pun berdiri
melaksanakan shalat bersama beliau." Setelah itu dia menyebutkan
sisa redaksi hadits ini.

Abu Muhammad berata: Hukum menjadi imam, baik saat

shalat Jum'at atau pun shalat lainnya, sunah maupun wajib, adalah

sama, karena tidak ada nash dari Al Qur'an dan Hadits yang

membedakan kondisi imam dalam shalat tersebut. selain itu, tidak ada
juga nash yang melarang mengikuti imam ketika barisan shalat

bersambung. oleh karena itu, kita tidak boleh melarang hal itu dengan

menggunakan pendapat yang tidak benar atau rusak.

Diriwayatkan secara shahih dari Nabi SAW, beliau bersabda,

Jt;iibr krii t1+) ,t|r:rh fr-.N 
",r\t e'd+

"Bumi dijadikan sebagai tempat bersujud dan suc-i bagiku.
Aleh karena itu, dimanapun engkau mendapati shalat, maka

lakukanlah."

Dengan demikian, kita tidak boleh melarang shalat di suatu

ternpat kecuali jika ada nash yang melarangnya, sehingga menjadi
bagian pengecualian.

Kami meriwayatkan dari Al Qasim bin Muhammad dari
Aisyah Ummul Mukiminin RA, bahwa dia pernah melakukan shalat di
rumahnya mengikuti imam yang ada di masjid.
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Hal itu dijelaskan dalam tata cara shalat gerhana, karena

Asiyah ketika shalat di rumahnya mengikuti Nabi SAW ketika shalat

bersama jamaah yang lain.

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah, bahwa Jabalah

bin Abu Sulaiman Asy-Syaqri33 mengabarkan kepadaku, dia berkata,

"Aku pernah melihat Ans bin Malik shalat di rumah Abu Abdullah

tepat di pintu kecil yang mengarah ke masjid, dimana dia bisa melihat

ruku dan sujud jamaah yang lain."

Diriwayatkan dari Al Mu'tamir bin Sulaiman, dri ayahnya, dari

Abu Mijlaz, dia berkata, "Wanita boleh shalat mengikuti imam

meskipun dia dan imam dipisahkan oleh jalan atau dinding setelah dia

mendengar takbir."

Diriwayatkan dari Hammad bin Salamah, dari Hisyam bin

Urwah, dari ayahnya, bahwa dia pernah datang pada hari Jum'at ke

masjid yang telah penuh. Kemudian dia masuk ke rumah Humaid bin

Abdurrahman bin Aur, sedangkan yang memisahkan antara dirinya

dan masjid ketika itu adalah jalan. Dia lalu shalat mengikuti jamaah

yang lain sambil melihat ruku dan sujud mereka.

Diriwayatkan dari An-Nadhr bin Anas bahwa dia pernah shalat

di rumah A1 Khayyath pada hari Jum'at di lokasi yang pernah

digunakan untuk menjual pedang yangtajam atau singa atau ....

Diriwayatkan dari Hammad bin Salamah, dari Tsabit Al
Bunani, dia berkata, "Aku dan Al Hasan Al Bashri pernah datang pada

hari Jum'at saat jamaah berada di atas dinding dan tembok, lalu aku

bertanya kepadanya, 'Wahai Abu Sa'id, apakah engkau berharap

sesuatu untuk mereka?' Dia menjawab, 'Aku berharap agar mereka

mendapat pahala yang s.rma dengan yang lain'."

33 Jabalah Asy-Syaqri adalah nisbat kepada Syiqrah. Biografinya disebutkan
dalam kitab Al Ansab (hlm. 336).
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Malik berpendapat bahwa shalat Jum'at tidak boleh dilakukan

secafa khusus di sebuah tempat tertutup untuk mengikuti shalat imam

di masjid. Sedangkan semua shalat wajib boleh dilakukan dengan

kondisi seperti itu. Pendapat ini tidak kami ketahui berasal dari

seorang sahbat pun. Bahkan tidak didukung oleh nash Al Qur'an,

Hadits, qiyas dan logika.

Abu Hanifah berpendapat bahwa jika ada sungai kecil yang

memisahkan imam dan makmum maka shalatnya sah. Namun jika

yang memisahkan mereka itu sungai besar, maka shalatnya tidak sah.

Pendapat ini tentunya adalah pendapat lemah yang tidak didukung

oleh nash Al Qur'an, Hadits, pendapat sahabat, dan logika'

Batas sungai besar adalah adalah sungai yang bisa dilewati

oleh kapal.

Abu Muhamamd berkata: Kapal apa yang dimaksud? Karena

ada kapal yang dapat menampung 1000 wasaq, dan ada pula perahu

yang dapat membawa 3 atau 4 orang saja.

Kami meriwayatkan dari Umar bin Khaththab bahwa dia

berkata, "Orang yang melaksanakan shalat mengikuti imam sedangkan

ada jalan atau dinding atau sungai yang memisahkan dirinya dan

'imam, maka shalatnya tidak sempunla."

Di sini Umar tidak membedakan arrtara sungai besar atau

sungai kecil.

Kami juga meriwayatkan dari jalur Syubah, dia berkata:

Qatadah menceritakan kepada kami, dia berkata: Zutarah bin Aufa

berkata kepadaku: Aku mendengar Abu Hurairah berkata, "Shalat

Jum'at tidak sah bagi orang yang melaksanakannya di rabhah."

Pendapat ini juga dianut oleh Zurarah.

Abu Muhammad berkata: Kalau itu adalah taklid maka ini

dianggap lebih baik dripada taklidnya Malik, Abu Hanifah, dar Uqbah
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bin Shahban3a, dari Abu Bakarah, bahwa dia pernah melihat

sekelompok orang shalat di rahbah masjid pada hari Jum'at, lalu dia

berujar, "shalat Jum'at yang mereka laksanakan tidak sah." Aku

bertanya, "Kenapa?" Dia menjawab, "Karena mereka bisa masuk ke

dalam masjid tapi itu tidak mereka lakukan."

Abu Muhammad berkata: Hal ini berlaku bagi orang yang bisa

masuk ke dalam barisan shlat tapi tidak mau melakukannya. Yang

lebih mengherankan lagi, ada orang yang membolehkan shalat Jum'at

ketika larangan Rasulullah SAW untuk shalat di tempat tersebut

shahih, seperti di kuburan, tempat menderumnya unta, dan toilet.

Malah yang mereka larang adalah sesuatu yang tidak ditetapkan oleh

nash, seperti tempat yang tertutup atau tempat yang dipisahkan oleh

sungai besar.

538. Masalah: Jika jamaah Jum'at penuh dan berdesak-

desakkan, lalu mereka sujud dan ruku sebisa mungkin atau memberi

isyarat, maka itu sudah dianggap sah. Jika mereka tidak bisa

melakukannya sama sekali, maka mereka cukup berdiri. Kemudian
jika kondisinya sudah meregang, maka dia baru shalat 2 rakaat dan itu
sudah sah baginya.

Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

.'rS,ut-s v f;6
"Apabila alu memerintahkan kalian mengerjakan suatu

perintah, maka laluknnlah sebisa kalian."

Begitu pula denga firman Allah SWT,

34 Uqbah ini adalah generasi tabiin yang tsiqah. Dia wafat pada tahun 82 H.

;L ,s:yi rit
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"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan

kesanggupannya." (Qs. Al Baqarah L2l:286)

Tidak dibedakan antara orang tidak mampu melakukan ruku

dan sujud lantaran sakit atau takut atau karena berdesakan, karena

ulama salaf pernah melakukan shalat Jum'at dengan cara memberi

isyarat dalam masjid, ketika bani Umayyah menangguhkan

pelaksanaan shalat hingga mendekati matahari terbenam'

539. Masalah: Jika ada 2 atau 3 orang datang setelah shalat

Jum'at, maka mereka boleh menunaikan shalat sebagai shalat Jum'at,

karena alasan yang telah kami kemukakan bahwa dia adalah 2 rakaat

dalam jamaah.

540. Masalah: Orang yang tinggal di kota atau negeri, lalu

berangkat shalat Jum'at di awal siang, maka itu baik, karena alasan

yang telah kami sebutkan. Begitu pula orang yang keluar dari negeri

atau kampung dalam jarak tempuh minimal 1 mil. Jika jarak yang

ditempuh itu lebih dari 1 mil, maka dia shalat di tempatnya, dan dia

hanya boleh melangkahkan kaki untuk shalat di masjid Makkah,

masjid Nabawi dan masjid Baitul Maqdis. Karena berapa pun jarak

yang ditempuh ke masjid tersebut merupakan keutamaan tersendiri.

Hal itu berdasarkan hadits yang diceritakan kepada kami dari

Ahmad bin Muhammad Ath-Thalamanki, Ibnu Mufarraj menceritakan

kepada kami, Muhammad bin Ayyub Ash-shamut menceritakan

kepada kami, Ahmad bin Amar bin Abdul Khaliq Al Bazzat

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ma'mar menceritakan
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kepada kami, Rauh bin ubadah menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Abu Hafshah menceritakan kepada kami dari Az-

zvhf., dari Abu salamah bin Abdunahman bin Auf, dari Abu

Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

J-.X') ,y.Fl J-U'J

berkata: Yang dimaksud dengan perjalanan

jarak jauh. Kami pun telah menjelaskan

dilakukan itu menempuh jarak I mil atau

ix iyavLr dy

.rWL

,l:Fl

,,sesungguhnya perjalanan hanya boleh dilalcukan ke tiga

masjid, yaitu: Masjidil Haram, maiis Nabawi, dan masjid lliyil'

Abu Muhammad

adalah bepergian dalam

bahwa perjalanan Yang

lebih.

541. Masalah: Shalat yang dilalrukan di dalam kandang

adalah sah. Dosa itu berlaku bagi orang yang melarang, bukan kepada

orang yang memutlakan memasuki kandang. Bahkan seharusnya bagi

orang yang bisa masuk ke dalamnya untuk menyambung barisan

shalat melakukan itu, karena hukum menyempurnakan barisan shalat

adalah wajib. oleh karena itu, bagi orang yang dilarang berhak untuk

dilarang, dan orang yang melarang itu sebenarnya telah berlaku

zhalim. Selain itu, dosa tidak bisa diberikan kepada orang yang

dilarang, berdasarkan firman Allah SWT,

WSYenxiJK{
"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan

kesanggupannya." (Qs. Al Baqarah [2]:286)
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542. Masalah: Transaksi jula beli tidak boleh dilakukan sejak

matahari tepat berada di tengah, dari mengambilnya sejak matahari

tergelincir ke Barat hingga shalat Jum'at selesai ditunaikan.

Jika penduduk sebuah kampung terhalang untuk melaksanakan

shalat Jum'at atau tinggal di tengah-tengah masyarakat non muslim,

dan tidak orang Islam lainnya bersama mereka, maka mereka boleh

shalat Zhuhur atau shalat semuanya atau sebagian dari mereka saja'

Jika tidak bisa menunaikan shalat, maka ditunggU sampai masuk awal

Ashar.

Ketika itu transaksi jual beli dianggap tidak sah dan tidak

dibenarkan oleh keluarnya waktu, baik jual beli itu dilakukan antara

ses.rma umat Islam, atau pun terjadi antara seorang muslim dengan

non muslim atau terjadi antara kaum non muslim. Akad nikah, rjazah'

salam dan transaksi yang tidak masuk dalam kategori jual dibolehkan

saat itu.

Malik berpendapat bahwa hal itu juga berlaku untuk jual beli

yang melibatkan orang Islam, akad nikah, sewa, salam, hibah,

pinjaman, dan sedekah. Sedangkan Abu Hanifah dan Syaf i
berpendapat bahwa jual beli, nikah, sewa, salam boleh dilakukan pada

waktu yang disebutkan tadi.

Allah SWT berfirnan,

6'i tt Eylr-,,U ,;Gi\ zi. u t9,3t3 $\(jJ( t-ti 6\4-

tir-Ai,#ftu1 t-t:#ot-Ff i*tUi;t;
'$S Ki:t 6{'iit'5;r' $fi }r* eW) etr\ 01i4"'(t
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,,Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan

shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan

tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika

kamu Mengetahui. Apabita tglah ditunaikan shalat, maka

bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah serta

ingatlah Atlah banyak-banyak supaya kamu beruntung." (Qs. Al

Jumu'ah [62]: 9-10)

waktu adzan adalah awal ketika matahari tergelincir ke arah

Barat dari tengah langit. Pada waktu itu, Allah mengharamkan jual

beli hingga shalat Jum'at selesai ditunaikan. Allah swT tidak

mengharamkan nikah, sewa, salam dan segala bentuk transaksi yang

tidak termasuk jual beli.

Allah SWT berfirnan,

@ q, itJi(u,
"Dan tidaklah Tuhanmu lupa." (Qs. Maryam [19]: 6a)

Allah SWT juga berfirman,

V;:xfi;,1!,.;.1$

"Itulah hulam-hulatm Allah, maka janganlah kamu

melanggarnya." (Qs. Al Baqarah [2]:229)

Semua yang telah kami sebutkan itu boleh dilalcukan saat

hendak melaksanakan shalat Jum'at dan tidak sibuk dengan itu semua,

karena tidak ada larangan untuk bersegera melakukan shalat Jum'at.

Dengan demikian, terlihat jelas kontradiksi dan ketidabenaran

pendapat Malik.

Jika dia menjadikan alasan untuk itu semua dengan sibuk,

maka kami ingin bertanya kepada mereka tentang orang yang tidak

sibuk, bahkan dia melakukan transaksi jual beli atau akad nikah atau
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sewa menyewa saat dia berangkat shalat Jum'at, atau dia berada di

masjid menunggu shalat.

Jawaban yang mereka berikan adalah transaksi dan akad

tersebut tidak sah sehingga alasan sibuk tersebut tidak bisa dijadikan

sebagai dalil. Jika mereka tidak menggunakan sibuk sebagai alasan,

itu artinya mereka telah mengqiyaskan sesuatu kepada hukum yang

tidak beralasan. Ini tentunya tidak benar bagi kalangan yang

berpendapat dengan qiyas. Jadi, bagiamana dengan kalangan yang

tidak berpendapat dengannya?

Jika dijawab bahwa akad nikah adalatr jual beli, maka menurut

kami, ini juga tidak benar, karena tidak pernah disebutkan oleh Allah

SWT dan Rasulullah SAW dalam transaksi jual beli.

Kami juga ingin bertanya kepada mereka tentang orang

bersumpah agar tidak melakukan jual beli, apakah nikah atau sewa

menyewa yang dilakukan juga tidak sah? Jawaban yang mereka

berikan adalah itu tidak melanggar.

Abu Hanifah dan Syaf i berargumentasi ketika melarang hal

itu, karena itu menyibukkan seseorang dari shalat Jum'at.

Abu Muhammad berkata: Ini adalatr klaim yang tidak benar

dan pernyataan yang mengatasnamakan Allah SWT tanpa didasari

ilmu. Seseorang tidak boleh menginformasikan maksud Allah SWT

tanpa dilandasi oleh Firman Allah SWT dan sabda Rasulullah SAW.

Kalau Allah SWT mau, sudah barang tentu Dia menjelaskannya dan

tidak membiarkan kita terperangkap dalam sudut pandang dan asumsi

lemah Abu Hanifah. Rasulullah SAW bersabda,

"Jauhilah berprasangka buruk, karena sesungguhnya

berprasangka buruk itu termasuk berita yang paling dusta."

Allah SWT berfirman,

'ov,pttt+
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"Katakanlah, 'Tuhanlu hanya mengharamknn perbuatan yang

keji, baik yeng nampak atau pun yang tersembunyi, dan perbuatan

dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar,

(mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah

tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengadn-

adakan terhadap Allah apa yang tidak knmu ketahui." (Qs. Al A'raaf

[7]: 33)

Kalau mereka berpendapat, itu sudah kami sadari, maka kami

mengatakan bahwa jika kalian mengakui hal itu secara tiba-tiba, itu
berarti kalian bohong, karena kami tidak dipaksa untuk mengetahui

hal itu. Jika mereka mengakui sebuah dalil yang ditanyakan kepada

mereka dan tidak ada jalan lain bagi mereka, maka yang tersisa

hanyalah asumsi belaka.

Mereka mengatakan bahwa kami dilarang melakukan transaksi
jual beli dalam shalat Jum'at. Kalau ada seseorang melakukan

transaksi jual beli dalam shalatnya, maka jual beli itu dilaksanakan.

Menurut kami, jual beli itu tidak boleh dilakukan dalam shalat

sama sekali, karena jika itu terjadi secara sengaja, maka jual beli itu
tidak sah. Ketika itu dia tidak melakukannya dalam shalat. Jika
transaksi jual beli terjadi di luar shalat, maka jual beli tersebut

dinyatakan sah. Jika dia mengira bahwa dia tidak berada dalam shalat,

kemudian dia melakukan transaksi jual beli atau nikah atau aktivitas
yang tidak boleh dilakukan dalam shalat, maka itu semua tidak sah,

sebab kondisi tersebut menghalanginya melakukan itu, yaitu kondisi
yang telah ditetapkan secara pasti, sehingga yang melanggamya
dinyatakan tidak sah.
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iBegitu pula dengan transaksi jual beli, akad nikah, talak, atau

memerdekakan budak, jika dilalcukan ketika waktu tersisa hanya

selama takbiratul ihram dengan sadar, maka itu pula tidak sah, sebab

dia dilarang melakukan itu.

Rasulullah SAW bersabda,

"Barangsiapa melalatkan sebuah perbuatan yang tidak ada

dasar perintahnya dari kami, maka perbuatan tersebut tidak

diterima."

Sementara semua perbuatan yang disebutkan tadi melanggar

perintah Nabi SAW, sehingga tidak diterima berdasarkan ketetapan

hukum yang dibuat oleh Rasulullah SAW.

Kami meriwayatkan dari jalur Ikrimah, dari Ibnu Abbas,

bahwa transaksi jual beli tidak boleh dilakukan pada hari Jum'at ketika

adzan shalat Jum'at dikumandangkan. Jual beli hanya boleh dilakukan

setelah shalat Jum'at dilaksanakan.

Diriwayatkan dari Al Qasim bin Muhammad, bahwa dia

menetapkan hukum jual beli yang terjadi di waklu tersebut tidak sah

atau rusak.

Abu Muhammad berkata: krilah yang ditentang oleh pengikut

Syaf i dan Hanafi, karena mereka tidak membolehkan menentang

pendapat yang tidak ditentang oleh generasi sahabat. hi juga masalah

yang tidak diinformasikan kepada Ibnu Abbas bahwa tidak ada

penentang dari generasi sahabat. Pengikut Malik juga menentang hal

itu, karena mereka menafsirkan firman Allah SWT, "Dan

tinggalkanlah jual Deli." (Qs. Al Jumu'ah 162l: 9) sebagai larangan

yang bersifat haram, dan tidak menafsirkannya dengan perintah Allah
SWT untuk memberikan wanita yang ditalak untuk menjawab.

.\; *ti',1i pt'; lfr t".;
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"Kemudtan (sesudah kamu menyampaikan Al Qur'an kepada

mereka), biarkanlah merekn bermain-main dalam kesesatannya." (Qs.

Al An'aam [6]: 91)

Kami pun melarang non muslim melalnrkan transaksi jual beii

saat itu karena Allah SWT berfirman,

';rt AL trSi tH;iSoKs & Jb;
"Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan

supaya agama itu semata-mata untuk Allah." (Qs. Al Anfaal [8]: 39)

Allah SWT mewajibkan hukum di tengatr-tengah non muslim

sama dengan hukum yang diberlakukan bagi penganut Islam. Allah
SWT berfirman,

$i6'&1; x't 3i 4 A. t*, 6;
"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka

menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengilaii
hawa nafsu mereka." (Qs. Al Maa'idah [5]: a9)

Shalat Id (Hari Raya)

543. Masalah: Shalat Id yang dimaksud ada dua, yaitu:

Pertama, shalat Idul Fitri setelah melaksanakan puasa

Ramadhan, pada hari pertama bulan Syawwal.
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Kedua, shalat Idul Adha yang jatuh pada hari kesepuluh bulan

Dzul Hijjah.

Umat Islam tidak mempunyai Hari Raya selain kedua hari

tersebut, disamping Hari Jum'at.

Tiga hari setelah Hari Raya Idul Adha, karena Allah SWT dan

Rasuiullah SAW tidak menjadikan Hari Raya bagi umat Islam selain

yang kami sebutkan tadi. Selain itu, seluruh umat sepakat dalam

masalah tersebut. Beraktivitas dan melakukan transaksi jual bel pada

hari-hari tersebut dibolehkan, karena Allah SWT dan Rasulullah SAW

tidak pernah melarang hal tersebut, bahkan seluruh umat sepakat

dalam masalah ini.

Sunnah yang seyogyanya dilakukan pada kedua Hari Raya

tersebut adaiah:

a. Semua penduduk kampung atau kota dianjurkan berduyun-

duyun keluar rnenuju lapangan iuas atau tempat terbuka yang

berada di dekat tempat tinggalnya setelah matahari terbit dan

ketika telah tiba waktu bolehnya melakukan shalat sunah untuk

rnelakukan shalat Id.

b. Imam datang di lokasi shalat tanpa diiringi oleh adzan dan

qamat. Setetrah itu dia melakukan shalat 2 rakaat bersama

jamaah yang hadir dengan mengeraskan bacaan. Pada setiap

rakaat, surah Al Faatihah dan surah lainnya dibaca.

c. Surah yang dibaca pada rakaat pertama adalah surah Qaal
sedangkan pada rakaat kedua yang dibaca adalah surah A1

Qamar. Atau surah Al A'laa pada rakaat pertama, sedangkan

rakaat kedua surah Al Ghaasyiyah. Tapi kalau imam membaca

surah apa saja disertai dengan surah Ai Faaiihah maka itu pun

sah.
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d. Imam bertakbir pada rakaat pertama setelah takbiratul ihram

sebanyak 7 kali secara berurutan sebelum membaca Al

Faatihah, sedangkan pada rakaat kedua imam bertakbir

sebanyak5kalisetelahtakbiruntukberdirirakaatkedua.
Takbir tersebut dilakukan dengan suara lantang sebelum

membaca Al Faatihah'

Imam tidak boleh mengangkat kedua tangannya kecuali dalam

gerakan shalat yang dibolehkan saja' Imam juga tidak boleh

bertakbir setelah membaca surah kecuali takbir untuk ruku.

Setelah memberi salam, imam bangkit lalu menyampaikan

khutbah Hari Raya di hadapan jamaah sebanyak dua kali

khutbah sambil dijeda dengan sekali duduk. Jika dia telah

menyampaikan khutbah Hari Raya, maka jamaah boleh bubar'

g'ApabilaimammenyampaikankhutbahsebelumshalatHari
Raya, maka itu tidak disebut khutbatr Hari Raya dan ketika itu

kita tidak wajib diam.

Ini semua disepakati oleh semua ulama, kecuali beberapa hal

berikut ini:

SurahyangdibacasetelahmembacaAlFaatihalrdancara
bertakbir. Bahkan bani umayyatr membuat hal baru dengan

menangguhkan penduduk untuk keluar ke lokasi shalat Id, dan

mendatrulukan khutbah sebelum shalat, adzm serta qamat.

Pertama, surah yang dibaca setelah Al Faatihah'

Menurut Abu Hanifah, aku memakruhkan membatasi shalat

dengan surah Al Faatihah saja. Kami pun menyaksikan pengrkut

Malik setelah membaca Al Faatihah, mereka membaca surah Asy-

Syams dan Al A'laa.
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Kedua pilihan ini tidak benar, meskipun shalat seperti itu
boleh. Kami tidak menerima pilihan tersebut karena bertentangan

dengan hadits shahih yang berasal dari Rasulullah SAW.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin
Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan

kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami,

Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj

menceritakan kepada kami, Yahya bin Yahya menceritakan kepada

kami, (dia berkata:) Aku membaca di hadapan Malik dari Dhamrah

bin Sa'id Al Mazini, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin
Mas'ud, bahw Umar bin Khaththab pernah bertanya kepada Abu
Waqid Al-Laitsi, 'Apa yang dibaca Rasulullah SAW ketika shalat Idul
Fithri dan Idul Adha?" Dia lalu menjawab, "Beliau ketika itu
membaca surah Qaaf dan Al Qamar."

Abu Muhammad berkata: Ubaidullah pernah bertemu dengan

Abu Waqid Al-Laitsi dan menyimak hadits darinya. Namanya adalah

Al Harits bin Auf. Tidak ada hadits shahih yang dia riwayatkan dari

Rasulullah SAW kecual hadits ini.

Abdullah bin Rabi'menceritakan kepada kami, Muhammad
bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib

menceritakan kepada kami, Mahmud bin Ghailan mengabarkan

kepada kami, Waki'menceritakan kepada kami, Mis'ar bin Kidam dan

Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, keduanya

meriwayatkan dari Mabad bin Khalid, dari Zaid bin Uqbah, dri
Samurah bin Jundab, bahwa Nabi SAW pernah membaca surah Al
A'laa dan Al Ghaasyiyah pada saat shalat Id.

Pendapat yang kami pilih adalah pendapat Asy-Syaf i dan Abu
Sulaiman. Ada juga riwayat dari Abu Hanifah yang menyatakan

bahwa dia menyebutkan sebagian dari hal itu.

Kedua, takbir.
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Menurut Abu Hanifah, imam shalat Id melakukan takbiratul

ihram, kemudian memohon perlindungan, lalu bertakbir lagi 3 kali

dengan suara iantang sambil mengangkat kedua tangannya di setiap

takbir. Setelah itu imam membaca surah Al Faatihah dan surah

lainnya lalu ruku. Setelah bangkit dari sujud untuk melakukan rakaat

kedua, imam bertakbir lalu membaca surah Al Faatihah dan surah

lainnya. Setelah membacanya, imam bertakbir 3 kali dengan surah

lantang sarnbil mengangkat kedua tangannya di setiap takbir, lalu

bertakbir untuk turun ruku.

Menurut Malik, imam melakukan takbir sebanyak 7 kali pada

rakat pertama, sedangkan pada rakaat kedua disamping takbir setelah

bangkit untuk rakaat kedua, 5 kali.

Para ulama salaf berbeda pendapat dalam masalah ini.

Kami meriwayatkan dari Ali RA, bahwa dia melakukan takbir

pada shalat Idul Fithri dan Adha serta istisqa' sebanyak 7 kali pada

rakaat pertama, sedangkan pada rakaat terakhir 5 kali. Dia lalu shalat

sebelum ktrutbah dengan mengeraskan bacaan surah.

Diriwayatkan bahwa Abu Bakar Umar dan Utsman pernah

melakukan hal yang sama, hanya saja dalam jalur Ibratrim bin Abu

Yahya, yang juga munqathi', dari Muhammad bin Ali bin Al Husain,3s

bahwa Ali.

Kami meriwayatkan dari jalur Malik dan Ayyub As-
Sakhtiyani, keduanya meriwayatkan dari Nafi', dia berkata, "rA,ku

pernah mengikuti shalat Id bersama Abu Hurairah. Ketika itu dia

bertakbir pada rakaat pertama sebanyak 7 kali, sedangkan pada rakat

kedua 5 kali sebelum membaca surah Al Faatihah."

35 Dahm naskah no. 14 disebutkan dengan redaksi keliru, "Muhammad bin Ali bin
Al Hasan." Dia sebenamya adalah Abu Ja'far Al Baqir. Ayahnya adalah Ali
Zain.\l Abidin bin Al Husain. Ibunya adalah binti Al Hasan bin Ali bin Abu
Thalib.
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Kami meriwayatkan dari jalur Ma'mar, dari Abu Ishaq As-

Subai'i, dari Al Aswad bin Yazid, dia berkata: Ibnu Mas'ud pernah

duduk saat ada Hudzaifah dan Abu Musa Al Asy'ari disampingnya.

Kemudian Sa'id bin Al Ashi bertanya kepada mereka tentang takbir

pada shalat Idul Fithri dan Adha, lalu Ibnu Mas'ud menjawab, "Imam

bertakbir sebanyak 4 kal| kemudian membaca surah, lalu bertakbir

lagi lantas ruku. Setelah itu imam bangkit untuk melakukan rakaat

kedua, kemudian dia membaca surah, lalu bertakbir 4 kali setelah

membaca Al Faatihah dan surah lainnya."

Diriwayatkan dari jalur Syu'bah, dari Khalid AlHadzdza' dan

Qatadah, keduanya meriwayatkan dari Abdullah bin Al Harits bin

Naufal, dia berkata, "Ibnu Abbas pernah bertakbir pada rakaat pertama

shalat Id 4 kali, kemudian dia membaca surah, lalu ruku. Setelah itu

dia bangkit (untuk melalarkan rakaat kedua), kemudian membaca

surah (Al Faatihah dan surah lainnya), lalu di bertakbir 3 kali

disamping takbir shalat."

Kedua sanad ini sangat shahih dan dengan inilah Abu Hanifah

berpendapat.

Abu Muhammad berkata: Darimana mereka menemukan

bahwa para sahabat atau generasi lainnya yang berpendapat bahwa

imam Shalat Id meminta perlindungan setelah takbir pertama" baru

kemudian bertakbir 3 kali. Selain itu, imam juga mengangkat tangan

bersama ifu semua. dengan demikian pendapat tersebut mentah.

Dia juga menyuruh imam mengangkat tangan ketika takbir,

yang sebenamya tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW secara shahih.

Dia juga melarang imam mengangkat tangan ketika bertakbir untuk

shalat, padahal Rasulullah SAW sendiri mengangkat tangan. Seperti

itulah pendapat itu semua bertentangan dengan kenyataan dan Sunnah.

Kami meriwayatkan dari jalur Yahya bin Sa'id Al Qaththan,

dari Sa'id bin Abu Arubah, dari Qatadah, dari Ikrimah, dari Ibnu
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Abbas tentang takbir saat shalat Id, dia berkata, "Imam bertakbir

sebanyak 7 kali atau 11 kali atau 13 kali." Sanad hadits ini sangat

shahih.

Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Takbir
pada rakaat pertama shalat Id sebanyak 4 kali, sedangkan pada rakaat

kedua sebanyak 3 kali. Takbir itu berjumlah 7 kali diluar takbir untuk

mengawali rakaat." Sayangnya, dalam sanad ini Ibrahim bin Yazid36

yang dinilai dha'if.

Abu Muhammad berkata: Ada beberapa hadits dari Rasulullah

SAW dalam masalah ini yang tidak shahih sama sekali, diantaanya:

a. Diriwayatkan dari jalur Ibnu Lahi'ah, dari Aqil bin Khalid,

dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah, bahwa Rasulullah SAW
pernah bertakbir pada rakaat pertama shalat Idul Fithri dan Adha

sebanyak 7 kali, dan pada rakaat kedua sebanyak 5 kali.

b. Diriwayatkan juga dari jalur Amr bin Syu'aib, dari ayahnya,

dari Abdullah bin Amr bin Al Ash, dari Rasulullah SAW, bahwa

beliau bersabda,

6:r--::iitg,'r,;j\r CW),Jrtr eV p ;'Jji3r

.6rtit
"Takbir pada ralwat pertama shalat ldul Ftthri adalah tujuh

kali, sedangkan pada rakat terakhir ftedua) lima kali. Bacaan surah

dilalatkan setelah melahtkan kedua takbir tersebut."

Semua hadits ini tidak shahih. Sangat tidak layak kalu kita
berdalil dengan hadits yang tidak shahih, seperti orang yang berdalil

dengan hadits Ibnu Lahi'atr dan Amr bin Syu'aib ketika hal itu sesuai

dengan hawa nafsunya. Perbuatan orang yang tidak beragama pun

36 Ibrahim bin Yazid adalah perawi yang terkenal. Aku tidak tahu persisi, mana
yang dimaksud oleh penulis, apakah dia perawi tsiqah atauadak tsiqah.
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akan menolak riwayat kedunya jika memang tidak sesuai dengan

hawa nafsunya. Dia juga tidak peduli, mau tersesat atau disesatkan.

c. Diriwayatkan dari jalur Zaid bin Al Hubab, dari

Abdunahman bin Tsauban, dari ayahnya, dari Makhul, bahwa Abu

Asiyah, teman duduk Abu Hurairah mengabarkan kepadaku bahwa

dia pernah melihat Sa'id bin Al Ashi hadir untuk bertanya keapda Abu

Muasa Al Asy'ari dan Hudzaifah bin Al Yaman, "Bagaimana

Rasulullah SAW bertakbir pada Idul Fithri dan Idul Adha?" Abu

Musa kemudian menjawab, "Beliau bertakbir 4 kali seperti takbir yang

dilakukan beliau menyalati jenazah." Hudzaifah kemudian menimpali,

"Dia benar." Abu Musa juga berujar, "Aku pun pernah bertakbir di

Bashrah ketika tinggal bersama mereka."

Abu Muhammad berkata: Abdunahman bin Tsauban3T adalah

perawi dha'tf, sedangkan Abu Aisyah adalah perawi majhul, yang

identitasnya tidak diketahui3s dan riwayatnya dinilai tidak shahih.

Walaupun shahih, itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil bagi kalangan

Hanafiyah, karena di dalamnya tidak menyebutkan jumlah 4 takbir

pada rakaat pertama shalat Id dengan takbiratul ihram, dan 4 takbir
pada rakaat kedua dengan takbir ruku. Selain itu, imam pada rakaat

pertama pun tidak bertakbir sebelum membaca surah, sedangkan pada

rakaat kedua setelah membaca surah, bahkan secara zhahir 4 takbir di

kedua rakaat shalat Id seperti halnya shalat jenazah.

hi tentunya qiyas (analogi) yang malah berbalik menyerang

mereka, karena takbir shalat jenazah 4 kali saja, sementara mereka

berpendapat bahwa 6 kali takbir pada kedua rakaat shalat Id diluar

takbiratul ihram dan takbir ruku serta berdiri. Atau, 10 kali takbir

kalau mereka menghitungnya sebagai takbiratul ihram, berdiri dan

37 Dia adalah Abdunahman bin Tsabit bin Tsauban Al Anasi. Dia dinisbatkan
kepada kakeknya dan merupakan perawi yang tidak bermasalah meskipun ada

sisi lemah dalam riwayatnya.38 Begitulah yang dikemukakan oleh Ibnu Al Qaththan ketika menukil darinya
dalarnAt-Tahdzib.
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ruku. Di dalamnya pula tidak ada mengangkat tangan seperti yang

mereka asumsikan. Dengan demikian, argumentasi yang mereka

gunakan itu lemah.

Ali berkata: Malik menjadikan takbir 7 kali termasuk

takbiratul ihram pada rakaat pertama shalat Id, dan 5 kali takbir pada

rakaat kedua, diluar takbir berdiri untuk melanjutkan rakaat kedua' lni

tentunya tidak pernah dikemukakan oieh salah satu ulama salaf' Kami

lebih memilih pendapat yang kami kemukakan tadi, karena itu adala

pendapat yang maYoritas.

Takbir itu baik, karena setiap takbir yang dilakukan pasti

berbuah 10 pahala. Oleh karena itu, siapa pun tidak boleh

menganggap rendah hal itu. Kalaupun kami menemukan ada orang

yang mengkau bahwa itu adalah pendapat mayoritas, tentunya kami

akan mengikutinya, karena Allah SWT berfirman,

3Ai'$a1f&-|b6bffi 'yuJ'fic <t"if\ 6){.

@D@.,A34
"Hai orang-orang yang beriman, rulailah kamu, suiudlah

kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu

mendapat kemenangan." (Qs. A1 Hajj l22l:77)

Dengan demikian, takbir lebih baik tidak diragukan lagi'

Pendapat yang kami pilih juga pilihan Syaf i dan Abu

Sulaiman.

Ketiga, hal baru yang dilakukan oleh bani Umayyah seperti

menangguhkan shalat Id, mengumandangkan adzan dan qamat, dan

mendahulukan khutbah sebelum shalat Id.

Abdurrahman bin Abdullah menceritakan kepada kami,

Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, A1 Farabri
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menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami

dari Abu Ashim dan Ya'qub bin Ibrahim.

Abu Ashim berkata: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, Al
Hasan bin Muslim menceritakan kepadaku dari Thawus, dari Ibnu

Abbas.

Ya'qub berkata: Abu Usamah, yaitu Hammad bin Usamah,

menceritakan kepada kami llbaidullah, yaitu Ibnu lJmar,

menceritakan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar. Kemudian Ibnu

Abbas dan Ibnu Umar sepakat dan keduanya berkata, "Sesungguhnya

Rasulullah SAW, Abu Bakar, dan Umar pernah melaksanakan shalat

Id sebelum khutbah disampaikan."

Ibnu Abbas berkata, "Begitu juga dengan lJtsman."3e

Diriwayatkan dari jalur Malik dari Ibnu Syihab, dari Abu

Ubaid malual Ibnu Azhar, dia berkata, "Aku pernah menghadiri shalt

Id bersama Umar bin Khaththab, Utsman ibn Affan dan Ali bin Abu

Thalib, semuanya shalat Id terlebih dahulu kemudian khutbah."

Diriwayatkan dengan sanad tersebut sampai ke Al Bukhari,

bahwa Ibrahim bin Musa menceritakan kepada kami, Hisyam

menceritakan kepada kami bahwa Ibnu Jurarj mengabarkan kepada

mereka, dia berkata: Atha' mengabarkan kepadaku dari Ibnu Abbas

dan Jabir bin Abdullah, keduanya berkata, "Dia tidak pernah

mengumandangkan adzanpada Shalat Idul Fithri dan Idul Adha."

Ali berkata: Adzan dan qamat tidak berlaku untuk shalat

sunah. Adzan dan qamat sebenarnya adalah panggilan untuk

melaksanakan shalawat wajib. Kalau Nabi SAW memerintahkan hal

itu pada shalat Id, tentunya shaiat tersebut menjadi shalat wajib.

3e Kedua hadits tersebut diriwayatkan oleh penulis secara makna, lalu dia
menggabungkannya menjadi satu hadits.
HR. Al Bukhari CIId.2, hlm. 59).
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Mereka juga beralasan bahwa apabila orang-orang shalat Id,

maka mereka lebih suka mengabaikan dan tidak menyimak khutbah,

karena mereka mengutuk Ali bin Abu Thalib, sehingga umat Islam

saat itu menjauhkan diri dan itu menjadi hak mereka. Bagaimana

tidak, duduk untuk khutbah pun bukan sebuah kewajiban.

Hammam bin Ahmad menceritakan kepada kami, Abbas bin
Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin
Aiman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Zuhair bin Harb

menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ahmad Al Karmani

menceritakan kepada kami, Al Fadhl bin Musa As-Sinania0

menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Atha' bin Abu
Rabah, dari Adullah bin As-Sa'ib, dia berkata, "Aku pernah

menghadiri shalat Id bersama Rasulullah SAW. Ketika itu beliau

shalat, lalu bersabda,
O/-tt,t

dl ,---l

"Kita telah menunaikan shalat Id. Siapa saja yang ingin duduk

untuk khutbah maka silakan duduk, dan siapa saja yang ingin pergi,

silakan pergi."

Abu Muhammad berkata: Jika ada yang mengatakan,

Muhammad bin Ash-Shabbah meriwayatkan secara mursal dari Al
Fadhl bin Musa, maka kami menjawab bahwa memang benar, lalu
kenapa? Musnad adalah tambahan secara ilmiah dan tidak ada dalam

hadits mursal. Selain itu, semua pihak yang menentang kami
berpendapat bahwa hadits mursal darrmusnad adalah sama.

40 As-Sinani adalah nibat kepada nama sebuah kampung di Khurasan, yaitu Sinan.

i.a
e->l
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Kami meriwayatkan dari jalur Ibnu Jurarj dari Atha', dia

berkata, "Tidaklah benar bagi orang-orang untuk menghadir khutbah

shalat Id." Hadits-hadits seperti ini sebenarnya sangat banyak.

544. Masalah: Budak, orang merdeka, orang yang bermukim,

orang yang bepergian jauh, satu orang, wanita, melakukan shalat Idul

Fithri dan Idul Adha, di setiap kampung, baik kecil mapun besat,

hanya saja jika pelakunya hanya satu orang, maka tidak perlu ada

khutbah.

Itu dilakukan meskipun ada kesulitan bagi mereka untuk

datang ke lokasi shalat secara berjamaah di masjid Jami', karena

Rasulullah SAW telah menyebutkan bahwa shalat Id dilakukan

sebanyak 2 rakaat. Redaksi ini sifatnya umum, sehingga tidak boleh

dikhususkan tanpa didasari dalil.

Allah SWT berfirman,

i6i'Ja13
"Dan lalatkanlah kebaikan." (Qs. Al Hajj 122):77)

Shalat juga kebaikan dan tidak ada yang membantah hal ini.

Namun ada pendapat Abu Hanifah yang menyatakan bahwa shalat

Idul Fithri dan Idul Adha hanya boleh diselenggarakan di kota atau

negeri yang bisa menampung shalat jamaah. Tapi ini tidak bisa

dijadikan sebagai dalil untuk mereka, karena kami pun meriwayatkan

dari jalur Ali, bahwa shalat Jum'at dan tasyriq tidak boleh dilakukan di

tokasi sebuah negeri yang digunakan untuk shalat jamaah. Kami juga

telah menjelaskan bahwa tidak ada dalil yang bisa digunakan sebagai

dalil kecuaii dalil yang berasal dari Rasulullah SAW.
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Selain itu, kalau pun pernyataan Ali RA itu bisa digunakan

sebagai dalil dalam masalah ini, maka kami juga meriwayatkan dari

jalru Abdurrahman bin Mahdi, dari Syubah, bahwa Muhammad bin

An-Nu'man menceritakan kepada kami dari Abu Qaid, dari Hudzail

bin Syurahbilal, bahwa Ali bin Abu Thalib pemah memerintahkan

seorang pria utuk shalat bersama beberapa orang sebanyak 4 rakaat dr

masjid pada Hari Raya.

Kalau mereka menilai riwayat ini dha'tf, maka kami

mengatakan bahwa riwayat itu malah lebih kuat daripada riwayat yang

kalin gunakan sebagai dalil. Mereka semua sepakat bahwa shalat Idul

Fithd dan Idul Adha diselenggarakan di tempat shaiat Jum'at

dilaksanakan. Kami unu telah menyebutkan hukum shalat Jum'at

antara Shalat Idul Fithri dan Idul Adha, serta shalat Jum'at yang

dilakukan di beberapa tempat.

Kami meriwayatkan dari Umar dan Utsman bahwa keduanya

pernah melakukan shalat Id bersama orang-orang di masjid karena

kondisi hujan pada saat itu. Sementara Rasulullah SAW sendiri keluar

ke lokasi shalat untuk melalcukan shalat Id. Ini sebenarnya yang lebih

utama, sedangkan yang lain sah-sah saja, karena itu adalah perbuatan

bukan perintah.

545. Masalah: Wanita yang masih perawan, wanita yang

mengalami haid dan tidak haid keluar ke lokasi shalat. Bagi wanita

haid dianjurkan agar menghindari tempat shalat, sedangkan wanita

yang suci melaksanakan shalat Id bersama jamaah yang lain. Wanita

yang tidak mempunyai jilbab, dianjurkan agar meminjamnya dari

orang lain. Ketika imam telah menyelesaikan khutbah, maka dia

sebaiknya mendatangi kaum wanita untuk memberi nasehat dan

4l Dahm naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "Syuraih." Sedangkan pada
catatan kaki naskah no. 14 disebutkan bahwa itu adalah naskah yang berbeda
dan itu semua keliru.
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memerintahkan mereka agr bersedekah. Bagi kaum wanita,

dianjurkan agar menyedekahkan apa saja yang dimiliki pada hari itu.

Abdurrahman bin Abdullah menceritakan kepada kami,

Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri

menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami,

Abu Ma'mar, yaitu Abdullah bin Amr Ar-Raqqi, menceritakan kepada

kami Adul Warits bin Sa'id At-Tannuri menceritakan kepada kami,

Ayyub As-Sakhtiyani menceritakan kepada kami dari Hafshah binti

Sirin, dia berkata: Kami pemah melarang budak-budak perempuan

kami untuk keluar pada saat shalat Id. Ketika aku mengunjungi Ummu

Athilyah, aku pun bertanya kepadanya, lalu dia mengatakan bahwa

diriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda,

,,j;lr ;a%t ij:. ,3z2ir, ,r',J.jt -rri, ,tt-tJt eF.
'c ctl. 1.c.. /o/.e'Ft6?:t') sJt o@'t

"Pera wanita perawan, wanita yang memiliki kain penghalang

dan wanita haid hendahtya ikut keluar (ke lokasi shalat Id). Bagi

wanita haid hendahtya menjauhi tempat shalat. Mereka hendalvtya

ikut menyal<sikan kebaikan dan dahuah orang-orang beriman."

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin

Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan

kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami,

Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj

menceritakan kepada kami, Amr An-Naqid menceritakan kepada

kami, Isa bin Yunus menceritakan kepada kami, Hisyam bin Hassan

menceritakan kepada kami dari Hafshatr binti Sirin, dari Ummu

Athiyyah, dia berkata, "Rasulullah SAW pemah memerintahkan kami

keluar pada Hari Raya Idul Fithri dan Idul Adha, baik perawan, haid,

dan wanita yang memiliki kain penghalang. Bagr wanita haid
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dianjurkan agar menghindari tempat shalat, tapi tetap ikut

menyaksikan kebaikan dan dakwah orang-orang beriman. Aku

kemudian berujar, 'Wahai Rasulullah, bagaimana jika salah seorang

dari kami (para wanita) tidak mempunyai jilba?'Beliau menjawab,

ArV'a':*Li'e41,
'Saudarinya sebailcnya memakaikan jilbabnya kepada saudarinya

itu'."

Dengan sanad yang telah disebutkan tadi sampai ke Al
Bukhari, bahwa Ishaq bin Ibrahim bin Nashr menceritakan kepada

kami, Abdurcazzaq menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij

mengabarkan kepada kami, Atha' menceritakan kepadaku, dia

berkata: Aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Nabi SAW
pernah shalat Id pada Hari Raya Idul Fithri. Ketika itu beliau mulai

dengan shalat, kemudian berkhutbah. Tatkala selesai, beliau lantas

turun dari mimbar, lalu mendatangi kaum wanita unhrk mengingatkan

mereka, sambil bersandar pada tangan Bilal sedangkan Bilal saat itu
membentangkan pakaiannya, agar kaum wanita melemparkan sedekah

mereka ke dalamnya."

Aku kemudian bertanya kepada Atha', "Apakah engkau

melihat bahwa imam berhak atas hal itu, yaitu mendatangi kaum

wanita lalu menasehati mereka?"

Dia menjawab, "Sesungguhnya dia berhak atas mereka, lalu

kenapa mereka tidak melalrukarmya?"

Dengan sanad yang sama sampai kepada Muslim, bahwa

Muhammad bin Rafi' dan Abd bin Humaid menceritakan kepadaku,

keduanya meriwayatkan dari Abdtxrazzaq, Ibnu Jurarj mengabarkan

kepada kami, Al Hasan bin Muslim mengabarkan kepadaku dari

Thawus, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Aku pernah ikut menyaksikan

shalat Idul Fithri bersama Nabi SAW, Abu Bakar, IJmar, dan Utsman.
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Mereka semua melaksanakannya sebelumnya penyampaian khutbah.

Setelah menyampaikan khutbah, nabi SAW turun dari mimbar,

seolah-olah aku melihat ketika kaum pria duduk dihadapan beliau,

beliau memecah kerumunan mereka hingga berada di hadapan kaum

wanita bersama Bilal. Selanjutnya beliau membaca firman Allah,

Sr'eA'li (*" ;'\6;iJ J iF aag.,LJfi i:t; \it Ci q1i.

i; (4-3'Ujj'&;|drl?-,;+,'4!,1;'$'nJ'ci{{i'4i-

@'d 3f''s i'f's'&ffir'Li;s'e)Fi 4 34;;-
"Hai nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan

yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada

akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina,

tidak akan membunuh anak-analotya, tidak akan berbuat dusta yang

mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan

mendurhakaimu dalam urusan yang baik, makn terimalah janji setia

mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka.

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Qs.

Al Mumtahanah [60]: 12)

Beliau kernudian membaca ayat ini, lalu bersabda, "Apaknh

kalian seperti itu?" Maka seorang wanita dari mereka berujar

sementara yang lain tidak menjawab, "Benar watrai Rasulullah."

Beliau bersabda, "Kalau begitu, bersedekahlah!" Setelah itu Bilal
menggelar pakaiannya lalu berkata, "Ayo demi ayah dan ibuku

sebagai tebusannya!" Tak lama kemudian jamaah kaum wanita itu pun

melemparkan kalung dan cincin ke dalam pakaian Bilal

Hadits-hadits ini mutawatir dari Nabi SAW, dari jalur Jabir

dan Ibnu Abbas serta yang lain, bahwa Rasulullah SAW pernah

melihat kaum wanita ikut menghadiri shalat Id dan beliau

memerintahkan mereka unfuk bersedekah. Jadi, tidak ada lagr
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argumentasi yang bisa digunakan oleh pihak yang berseberangan.

Yang bisa digunakan oleh pihak yang berseberangan hanya riwayat

dari ibnu Umar yang melarang kaum wanita ikut menghadiri shalat Id.

Sementara masih ada riwayat Ibnu Umar yang membantah hal itu.

Oleh karena itu, asumsi yang terbangun saat itu juga bahwa Ibnu

Umar melarang hal itu karena belum ada hadits yang menjelaskan

bahwa Nabi SAW melakukan hal tersebut. Namun ketika dia telah

memperoleh hadits tersebut, dia langsung menarik kembali

pendapatnya itu. Buktinya, ketika dia pernah mengumpat anaknya

dengan keras ketika dia mendengarnya mengatakan, "Kami melarang

kaum wanita keluar ke masjid di malam hari."

Selain itu, siapa pun tidak bisa berargumentasi bersama

Rasulullah SAW, meskipun dia mengklaim ijmak yang menyatakan

bahwa wanita boleh keluar mengikuti shalat Id, dan tidak boleh

dilarang, karena kami tidak menyangsikan bahwa semua sahabat yang

hadir atau yang tidak hadir telah menerima, merestui dan taat. Sedang

orang yang menolak hal itu adalah pihak yang berseberangan dengan

Umak dan Sururah.

546. Masalah: Kami menyunahkan agar orang yang keluar

shalat Id melewati sebuah jalan, dan kembali melewati jalan yang

berbeda. Jika itu tidak bisa dilakukan, maka itu tidak apa-apa, karena

menurut riwayat, hal itu pernah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW,

namun riwayat tersebut kurang kuat.

547. Masalah: Jika Hari Raya Idul Fithri atau Idul Adha jatuh

dalam hari yang sama, maka shalat Id dilakukan terlebih dahulu,

kemudian shalat Jum'at. Tidak ada satu hadits pun dalam masalah

yang dianggap shahih.
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Karena dalam jajaran perawinya ada Israil, Abdul Humaid bin

Ja'far yang dinilai tidak kuat. Selain itu, tidak ada gunanya

menggunakan riwayat keduanya untuk berargumentasi.

Riwayat Israil adalah riwayat yang berasal dari Utsman bin Al
Mughirah, dari Iyas bin Abu Ramlah, bahwa aku mendengar

Muawiyah bertanya kepada Zaidbin A.rqam, "Apakah engkau pernah

ikut menghadiri Shalat Idul Fithri dan Idul Adha bersama Rasulullah

SAW?" Dia menjawab, "Ya. Ketika tiu beliau shalat Id di awal siang,

kemudian beliau memberi keringanan hukum pada hari Jum'at."42

Abdul Humaid bin Ja'far meriwayatkan bahwa, Wahb bin

Kaisan menceritakan kepadaku, dia berkata, "Dua Hari Raya pernah

jatuh bersamaan dalam satu hari pada masa Ibnu Az-Zubair. Lalu dia

memutuskan untuk menangguhkan keluar hingga matahari meninggi.

Ketika waktu itu tiba, dia pun keluar lalu berkhutbah dan memperlama

khutbahnya. Setelah itu dia turun dari mimbar lalu shalat 2 rakaat,

tanpa melakukan shalat Jum'at bersama orang-orang. Melihat itu, Ibnu

Abbas berujar, 'Dia telah melakukan Sunnah dengan benar'."43

Abu Muhammad berkata: Shalat Jum'at hukumnya wajib,

sedangkan shalat Id hukumnya srmah. Hukum sunah tidak bisa

menggugurkan hulcum waj ib.

trni sebenarnya hadits shahih. Namun sebagian ulama mengatakan bahwa Iyas
bin Abu Ramlah adalah perawi majhul. Sedangkan Israil adalah perawi tsiqah
hujjah.
HR. Al Hakim fild. l, hlm. 288).
Al Hakim menilai hadits ini shahih dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Hadits ini
pun diriwaya&an oleh Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasa'i, dan dinilai
shahih oleh Ibnu Al Madini. Lrh. Asy-Syaukani (11d.3, hlm. 347).
Al Hakim mempunyai hadits penguat yang berasal dari Abu Hurairah dan

dfu:nlai s ha hih oleh Adz-Dzahabi.
HR. An-Nasa'i Cld.3, hlm. 194).
Abdul Humaid bin Ja'far adalah perawi tsiqah dan haditsnya diriwayatkan oleh
Muslim.
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548. Masalah: Bertakbir pada malam Idul Fithd adalah

sebuah kewajiban, sedangkan pada malam Idul Adha adalah baik.

Allah SWT berfirman,

\x -i6 6\ i-i+U)j ,Ui ij>4\j

@<,;3i
"Dan agar kamu menyempurnakan hitungan bulan Ramadhan,

dan bertakbir membesarknn nama Allah atas apa yang Dia berikan

kepadamu, semoga kamu bersyulatr." (Qs. Al Baqarah [2]: 185)

Setelah bulan Ramadhan selesai, maka takbir pun wajib

dilakukan, walaupun hanya satu kali takbir. Sedangkan bertakbir pada

malam dan siang Hari Raya Idul Adha dan Idul Fithri tidak rnemiliki

landasan perintah sekali, tapi bertakbir dianggap sebagai perbuatan

baik dan berpahala.

549. Masalah: Sebelurn berangkat ke lokasi shalat, seseorang

dianjurkan untuk makan sebelum berangkat melaksanakan shalat Idul

Fithri. Jika itu dilakukarnya, maka tidak ada konsekuensi hukum apa-

apa, selama dia tidak membenci sunah tersebut.

Jika seseorang makan sebelurn berangkat ke lokasi shalat saat

hendak melaksanakan shalat Idul Adha, maka dia tidak berdosa. Jika

dia belum makan, lalu makan dari hasil korbannya, maka itu pun baik.

Selain itu, pada hari besar tersebut tidak boleh berpuasa.

Abdunahman bin Abdullah menceritakan kepada kami,

Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri

menceritakan kepada kami, A1 Bukhari menceritakan kepada kami,
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Muhammad bin Abdurarhim menceritakan kepada kami, Sa'id bin 
I

Sulaiman mengabarkan kepada kami, Husyaim mengabarkan kepada 
I

kami, Ubaidullah ibn Abu Bakar bin Anas mengabark* U"l111T: 
I

dari Anas, dia berkata, "Sebelum Rasulullah sAw berangkat 
I

melaksanakan shalat Idul Fithri, beliau menyantap beberapa kurma

terlebih dahulu."

Abu Muhammad berkata: Bagi kalangan yang mengharuskan

makanan tersebut adalah kurma, maka dia harus menyantap buah

tersebut, bukan yang lain.

Kami meriwayatkan dari jalur Abdunazaq, dari Ma'mar, dari

Ayyub As-Sakhtiyani, dari Nafi', dia berkata, "Ibnu Umar pernah

berangkat ke masjid untuk Shalat Idul Fithri dan aku tidak tahu,

apakah dia sudah menyantap sesuafu atau tidak."

Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nat<ha'i, dari Alqamah dan Al

Aswad, bahwa Ibnu Mas'ud berkat4 "Jika mau, kalian jangan makan

terlebih dahulu sebelum keluar menunaikan shalat Idul Fithri."

Diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Manshur, dari

Ibrahim An-Nalrtra'i, dia berkata, "Jika mau, seseorang boleh makan

sebelum menunaikan shalt Idul Fithri dan Idul Adhq atau tidak makan

sebelumnya."

550. Masalah: Melaksanakan shalat sunah sebelum

menunaikan shalat Idul Fitri dan Idul Adha adalah baik. Jika tidak

sempat melakukannya, maka tidak berdosa, karena shal.at sunah

adalah ibadah yang baik.

Jika ada yang mengatakan bahwa ada hadits shahih yang

menyatakan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah melakukan shalat

sebelum dan sesudahnya, maka kami menjawab bahwa memang
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benar, karena Nabi SAW ketika itu sebagai imam dan kedatangan

beliau ke lokasi shalat langsung bertakbir untuk shalat Id tanpa ada

jeda. Selain itu, beliau pun tidak pemah melarang melakukan shalat

sunah di lokasi shalat sebelum dan sesudah shalat Id. Kalau hal itu

dimakruhkan, sudah barang tentu beliau menjelaskannya.

Ada juga riwayat shahih yang menjelaskan bahwa Rasulullah

SAW tidak pernah menambahi dalam semaiam lebih dari 13 rakaat.

Nah, apakah kalian memakruhkan tambahan tersebut atau

melarangnya? Kalau jawaban yang diberikan adalah tidak, maka

menurut kami, kalau begitu bedakan meskipun tidak ada bisa untuk

dipisahkan.

Kami meriwayatkan dari Qatadah, bahwa Abu Hurairah. Anas

bin Malik, Al Hasan, saudaranya Sa'id, dan Jabir brn Zatd pernah

melakukan shalat sunah sebelum dan sesudah imam keluar

menyampaikan khutbah Id.

Diriwayatkan dari Ma'mar, dari Ayyub As-Sakhtiyani, dia

berkata, "Aku pernah melihat Anas bin Malik dan Al Hasan shalat

sebelum shalat Id."

Diriwayatkan dari Mu'tamir bin Sulaiman, dari ayahnya, dia

berkata, "Aku pernah melihat Anas bin Malik, Al Hasan, saudaranya

Sa'id, dan Abu Asy-Sya'tsa' Jabir bin Zaid melakukan shalat sunah

sebelum imam keluar menyampaikan khutbah Hari Raya."

Diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib, bahwa dia pemah

datang ke lokasi shalat, lalu melihat orang-orang melaksanakan shalat

sunah. Ketika ada yang melaporkan hal itu kepadanya, dia pun

menjawab, "Aku tidak bisa melarang hamba yang ingin shalat."

551. Masatah: Takbir dilakukan setelah selesai shalat Id, yaitu

pada Hari Raya Idul Adha, hari-hari tasynq, dan hari Arafah. Semua

itu baik untuk dilakukan, karena takbir adalah perbuatan baik dan
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tidak ada dalil dari Nabi SAW yang menyebutkan secara khusus hari-

hari tersebut tanpa yang lain.

Kami mertwayatkan dari Az-Zuhi, Abu Wail, Abu Yusuf dan

Muhammad bahwa mereka menganjurkan agar bertakbir pada pagi

hari Arafah hingga hari-hari tasynq ketika waktu Ashar tiba'

Diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al Qaththan dan

Abdunahman bin Mahdi, keduanya meriwayatkan dari Sufyan Ats-

Tsaui, dari Abu Ishaq As-subai'i, dari Al Aswad dan sahabat-sahabat

Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Ibnu Mas'ud pernah bertakbir setelah shalat

Subuh pada hari Arafatr hingga waktu Ashar hari penyembelihan

kurban."

Abdunahman dalam riwayatnya berkata, "Allaahu Akbar,

Allaahu Akbar, laa ilaaha illallahu, Allaahu Akbar, Allaahu Akbar,

Alhamdulillaah."4

Pendapat yang sama pun diutarakan oleh Alqamah dan Abu

Hanifah.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa takbir dikumandangkan

sejak hari penyembelihan kurban hingga waktu Subuh aldrir hari

tasyriq.

Abu Muhammad berkata: Jika ada yang menganalogikannya

dengan takbir pada hari di Mina, maka dia telah keliru, karena dia

menganalogikan orang yang melaksanakan haji dengan orang yang

tidak menunaikan haji. Selain itu, mereka sepakat bahwa mereka tidak

44 Dahm naskha no. 16 disebutkan dengan redaksi, "llalillaahil hamd." Begitu

pula redaksi yang tertera dalam naskah no. 14. rulmun penukilnya lebih

membenarkan redaksi, "Alhamdulillaah," yang merupakan naskah yang shahih

darilar dan setelah diteliti, redalsi inilah yang menjadi naskah yang paling

shahih. Oleh karena itu, kami lebih cenderung memilihnya.
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menganalogikannya dalam talbiyah, sehingga mereka harus seperti itu

dalam hal takbir.

Kalangan yang menyatakan bahwa takbir dilakukan pada hari-

hari tertentu pun tidak bermakna apa-apa, karena Allah SWT

berfirman,

t1 i!; ,-"ig 26 e ;1$ 'it'tiu-i5 iiiii.
i{fi 5}7(\r+iqrl}<1"-l'4li}1"#U#5

-ll z //

rdP

"Supaya mereka menyalcsikan berbagai manfaat bagi mereka

dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah

ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka

berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya dan

(sebagian lagi) berikanlah untuk dtmakan orang-orang yeng sengsara

danfakir." (Qs. Al Hajj l22l:28)

Menurut kesepakatan, hari penyembelihan kurban diiakukan

pada hari-hari tertontu sedangkan hari sesudatrnya masih

diperdebatkan, karena klaim tersebut tidak benar dan Allah SWT tidak

membatasi penyebutan-Nya dengan beberapa hari. Begitu pula

kalanga yang membatasinya dengan hari-hari tertentu pada hari

penyembelihan, karena dalil yang ada melarang hal tersebut

berdasarkan firman Allah SWT, "Atas rezeki yang Allah telah berikan

kepada mereka berupa binatang ternak." (Qs. Al Hajj [22]:28)

Selain ifir, memang benar hari Arafah bukan hari

penyembelihan kurban, sedangkan seelah hari penyembelihan adalah

han nahr (10 Dzul Hljjah). Dengan demikian pendapat ini mentah.

552. Masalah: Orang yang tidak keluar pada Hari Raya Idul

Fithd dan Idul Adha untuk melaksanakan shalat, maka dia keluar pada

hari kedua untuk melalnrkan shalat tersebut. Jika dia tidak keluar di
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Ipagi hari, maka dia boleh keluar sebelum matahari tergelincir, karena

itu adalah perbuatan baik. Allah SWT berfirman,

@6A$wJ3Aiijl;6
"Dan berbuatlah kebajikan semoga kamu beruntung." (Qs. Al

Hajjl22l:77)

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Umar bin

Abdul Malik menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakar

menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami,

hafsh bin Umar Al Haudhi menceritakan kepada kami, Syubatt

menceritakan kepada karni dari Ja'far bin Abu Watrsyah, dari Abu

Umair bin Ans bin Malik, dari pamannyaymgtermasuk sahabat Nabi

SAW, bahwa ada sekelompok pengendara datang menemui Rasulullah

SAW untuk menyaksikan bahwa mereka telah melihat hilal kemarin.

Kemud.ian beliau memerintahkan mereka untuk tidak berpuasa lagi.a5

Ketika pagt tib4 mereka pun berangkat ke lokasi shalat mereka.

Abu Muhammad berkata: Hadits irrj- musnad dan shahih. Abu

Umair sendiri terpisah karena jelas bahwa dari paman-pamannya yang

menjadi satrabat Nabi SAW daripada yang tidak terbukti pernah

bertemu Nabi SAW. Inilah yang menjadi alasan bagi kalangan yang

bisa saja menyembunyikan ini, sementara semua sahabat adalah orang

yang adil lantaran pujian Allah SWT kepada mereka.

Ini juga pendapat yang dianut oleh Abu Hanifah dan Syaf i.

kalau seseorang tida keluar pada hari kedua Idul Adha, dan keluar

pada hari ketig4 maka menurut Abu Hanifah, itu adalah perbuatan

baik yang tidak ada dalil yang melarangnya.

45 Dahm naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "Nabi SAW kemudian
memerintahkan mereka untuk berbuka. "
Sedangkan redaksi yang dicantumkan di sini adalah redaksi yang disusaikan
dengan redaksi Abu Daud (ild. I, hlm. 449).
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553. Masalah: Bernyanyi, bermain dan menari adalah

perbuatan baik yang dilakukan selama Hari Raya Idul Fithri dan Idul

Adha, baik di masjid maupun di ternpat lainnya.

Abdurrahman bin Abdullah menceritakan kepada kami,

Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri

menceritakan kepada kami, A1 Bukhari menceritakan kepada kami,

Ahmad bin Shalih menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb

menceritakan kepada kami, Amr bin Al Harits mengabarkan kepada

kami bahwa Muhammad bin Abdurrahman' yatim Urwah,

meriwayatkan dari Aisyah, dia berkata: Suatu ketika Rasulullah sAw

datang menemuiku saat aku mempunyai 2 orang budak perempuan

yang bernyanyi dengan lagu Bu'atsa6. Kemudian beliau berbaring di

atas ranjang dan membalikkan wajah beliau. Tak lama kemudian, Abu

Bakar muncul lalu menegurku, dan berujar, "Ini adalah suara semling

syetan yang dilantunkan di samping Rasulullah SAW." Mendengar

itu, Rasulullah SAW datang menghampiri Abu Bakar, lalu berkata,

" Biarkan dia (Aisyah)."47

Ketika dia lalai, Aisyah kemudian berbisik kepada kedua

budak persmpuarulya itu, lalu mereka pun keluar. Itu terjadi pada Hari

Raya, dimana dua orang wanita berkulit gelap memainkan perisai dari

kulit dan tombak pendek. saat aku bertanya kepada Rasulullah sAw,

beliau pun berujar, "Apakah kalian mau melihat pertunjukan itu?"

Aku menjawab, "Ya." Setelah itu beliau memposisikanku berdiri

dibelakang beliau, sementara pipiku berada di atas pipi beliau sambil

berkata, "Di bawah kalian wahai bani Arfidah!" Tatkala aku sudah

Bu'ats adalah nama sebuah tempat di pinggiran kota Madinah yang dapat

ditempuh dalam waktu dua malam. Di sanalah terjadi banyak peristiwa penting

antara suku Aus dan Khazraj di masa jahiliyah.

Dalam shahih AI Bukhari (Jld. 2, hlm. 54-55) disebutkan dengan redaksi,

" Da'humea (biarkan mereka berdua)." Semua redaksi tersebut shahih.

l

47
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merasa bosan, beliau bertanya, "Sudah cukupkah?" Aku menjawab,

"Ya sudah." Beliau kemudian berujar, "Kalau begitu, ayo pergi!"

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin

Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan

kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami,

Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslirn bin Al Hajjaj

menceritakan kepada kami, Harun bin Sa'id Al Aili menceritakan

kepadaku, Ibnu Wahb menceritakan kepadaku, Amt bin Al Harits

mengabarkan kepadaku bahwa Syihab menceritakan kepadanya dari

Urwah, dari Aisyah, bahwa suatu ketika Abu Bakar datang

menemuinya saat dia mempunyai dua orang budak perempuan yang

bersenandung dan menari pada hari Mina, sementara Rasulullah SAW

sedang menyelimuti dirinya dengan pakaian. Kemudian Abu Bakar

menegur kedua budak wanita tersebut, sehingga membuat Rasulullah

SAW keluar dari selimut pakaiannya, lantas berujar,

4"rti6 ,6Lt ,k Gi 6- tQt

"Biarkan mereka berdua wahai Ab; notor, karena

sesungguhnya hari ini adalah Hari Raya."

Dengan sanad yang sama sampai ke Muslim, bahwa Zuhair bin

Harb menceritakan kepada kami, Jurair bin Abdul Majid menceritakan

kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, dia

berkata, "Suatu ketika sekelompok pasukan tiba sambil menari di

masjid pada Hari Raya. Kemudian Nabi SAW memanggilku, lalu

meletakkan kepalaku di atas pundaknya, lantas aku menonton

permainan mereka hingga aku sendiri yang beranjak pergi."

Dengan sanad yang s:una sampai ke Musli, bahwa Muhammad

bin Rafi' dan Abd bin Humaid menceritakan kepadaku, keduanya

meriwayatkan dari Abdvrczzaq, Ma'mar mengabarkan kepada kami

dat'' Az-Ztfirl dari Said bin Al Musayyib, dari Abu Hurairah, dia

berkata, "Ketika oramg-orang Ethopia memainkan tongkat pendek
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mereka di dekat Rasulullah SAW, tiba-tiba Umar bin Khaththab

muncul, lalu menemui mereka untuk melempari mereka dengan batu.

Melihat itu, Rasulullah SAW bersabda, 'Biarkan mereka wahai

Umar'."

Abu Muhammad berkata: Jadi, dimana letak ketidaksetujuan

pihak yang menentang pengakuan Rasulullah SAW? Padahal Nabi

SAW sendiri tidak setuju dengan sikap Abu Bakar dan Urnar RA saat

itu, sehingga membuat keduanya menarik kembali pendapat mereka

dan mengambil pendapat Rasulullah SAW.

Shalat Istisqa' (Shalat Minta Hujan)

554. Masalah: Abu Muhammad berkata: Jika terjadi panas

berkepanjangan atau hujan deras hingga mengganggu, maka umat

Islam dianjurkan untuk berdoa setiap selesai shalat dan sujud serta

dalam kondisi apa pun juga. Imam juga dianjurkan berdoa ketika

menyampaikan khutbah Jum'at.

Allah SWT berfirman,

-/r./ ,/
d.)I.-c ,'tp 'r'153-6"iJi tt-K ,t;:J -i-Fi i,z-'J: JGS

,/ . r- trzz 412 .7..()e2l:'&tl_9b- r.*"

"Dan Tuhanmu berfirman, 'Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Aku

perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang

menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka

Jahanam dalam keadaan hina dina." (Qs. Ghaafir [a0]: 60)

Aliah SWT juga berfirman,
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"Maka mengapa mereka tidak memohon ftepada Allah) dengan

tunduk merendahkan diri ketika datang sil<saan Kami kepada merekn,

bahkan hati mereka telah menjadi keras, dan syetan pun

menampakknn kepada mereka kebagusan opa yang selalu mereka

kerjakan." (Qs. Al An'aam [6]: a3)

Jika imam ingin keluar untuk melaksanakan shalat istisqa'

secara khusus, maka dia hendaknya keluar dengan khusyuk dan

merendahkan hadits ke lokasi shalat, sedangkan orang-orang ikut

bersamanya. Imam kemudian memulai dengan berkhutbah di hadapan

mereka satu kali sembari memperbanyak istighfar dan berdoa kepada

Allah SWT. Selanjutnya imam merubah wajahnya ke arah kiblat
sedangkan punggungnya menghadap ke belakang jamaah, kemudian

dia berdoa sembari mengangkat kedua tangannya dalam kondisi

bagian punggung tangan menghadap ke arah langit. Setelah itu imam

membalikkan surbannya atau pakaiannya yang menyelimutinya,

kemudian memposisikan bagian dalamnya keluar, dan bagian atasnya

lcebawah, sedangkan yang ada di atas salah satu pundaknya diletakkan

di atas pundak yang lain. Perbuatan imam itu kemudian diikuti oleh

jamaah yang hadir.

Imam kernudian shalat 2 rakaat seperti ritual shalat Id yang

telah kami sebutkan, tanpa adzan dan qamat, hanya saja dalam shalat

istisqa' imam keluar ke mimbar menuju lokasi shalat dan tidak keluar

dalam shalat Id. Setelah salam, imam boleh pulang dan diikuti oleh

jamaah.

Abdunahman bin Abdullah menceritakan kepada kami,

Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri

menceritakan kepada kami, Al Bukhari rnenceritakan kepada kami,

(*Ji6
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Adam menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Dzi'b menceritakan

kepada kami dari Az-Zuhri, dari .{bbad bin Tamim, dari pamannya,

Abdullah bin Zaid Al Anshari, dia berkata. "Aku melihat Rasulullah

SAW keluar urtuk rneiakukan shalat istisqa'. Saat itu beliau

membalikkan pllnggung beliau menghadap orang-orang dan

menghadap kiblat sarnbil berdoa. Setelah itu beliaLr merubah posisi

surbarurya, kemudian shalat 2 rakaat dengan bacaan keras."

Abdutrlah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muharnmad

bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin S1u'aib

menceritakan kepada kami, Muhammad bin lJbaid merrgabarkan

kepada kami, Hatim bin Ismail rnenceritakan kepada kami dari

Hisyam bin Ishaq bin Abdullah bin Abu Kinanah, dari ayaturya, dia

berkata: Aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas tentang shalat

istisqa' yang dilakukan Rasulullah SAW, lalu dia menja',rrab,

"Rasulullah SAW keluar ketika itu dengan khusyu' dan melendahl<an

hati, kemudian duduk di atas mimbar, dan tidak menyampaikan

khutbah seperti khutbah kalian ini. Beliau terus daiam kondisi khusyu'

dan merendahkan hati, berdoa, bertakbir dan shalat 2 rakaai seperti

shalat Id yang beliau laksanakan."

Abu Muhammad berkata: trstighfar ketika itu dianjurkan untuk

dibaca berdasarkan firman Allah SWT,

@ff; K*:rni,y,j.@fC 5( Q t ,- t trr.\jj;:"\ dn:A,&,

@t#1 K,p;*+ K JJj,ry4,AK+:,J

"Maka alru kataknn kepada merekn, 'Mohonlah ampun kepada

Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya dia

akan mengirimknn hujan kepadamu dengan lebat, dan rnembanyakkan

harta dan anak-anakmu, mengadaknn untulcrnu kebun-kebun serta

mengadakan (pula di dalamnya) untulonu sungai-sungai." (Qs. Nuuh

fTrl: 10-12)
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Merubah posisi surban memberikan konsekuensi seperti yang

telah kami jelaskan tadi dan ini semua adalah pendapat pengikut kami.

Malik berpendapat bahwa dengan mendahulukan khutbah.

Sedang Syaf i berpendapat bahwa shalat istisqa' seperti shalat Id.

Kami juga meriwayatkan pendapat yang berbeda dari ulama

salaf, dan tidak ada argumentasi yang berlaku ketika ada hadits

Rasulullah SAW yang menj elaskannya.

Kami meriwayatkan dari jalur Abdunahman bin Mahdi, dari

Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq As-Subai'i, bahwa lbnu Az-Zubair
pemah mengirim kepada Abdullah bin Yazid Al Khuthami agar

melakukan shalat istisqa' bersama orang-orang. Dia kemudian keluar

lalu melakukan shalat istsiqa'. Ketika itu ada Al Bara' bin Azib dan

Zaid bin Arqam. Dia kemudian shalat 2 rakaat lalu menyampaikan

khutbah.

Abu Muhammad berkata: Abdullah bin Yazid yang disebutkan

di sini pernah bertemu dengan Nabi SAW.

Diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, bahwa

mereka bertakbir pada shalat istisqa', shalat Idul Fithri dan Idul Adha

sebanyak 7 kali pada rakaat pertama, dan 5 kali pada rakaat kedua.

Ketika itu mereka shalat sebelum menyampaikan khutbatr sambil

mengeraskan bacaan surah. Namun jalur Ibratrim bin Abu Yahya juga

munqathi'.

Kami meriwayatkan bahwa Umar pernah keluar ke lokasi

shalat, kemudian dia berdoa untuk meminta hujan, lalu pulang tanpa

melalarkan shalat.

Abu Muhammad berkata: Orang Yahudi, Majusi dan Nashrani

tidak dilarang untuk keluar berdoa untuk mengikuti ritual meminta
hujan saja. Mereka juga tidak diperbolehkan membawa lonceng atau

bel yang menyalahi aturan agama Islam.
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Shalat Gerhana

555. Masalah: Shalat gerhana dilakukan dalam beberapa cara.

Pertanta, dilakukan sebanyak 2 rukaat seperti shalat sunah

lainnya. Ini dilakukan ketika terjadi gerhana matahari dan gerhana

bulan juga.

Abdunahman bin Abdullah menceritakan kepada kami,

Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri

menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami,

Abu Ma'mar menceritakan kepada kami, Abdul Warits bin Sa'id At-
Tarmuri menceritakan kepada kami, Yunus bin Ubaid menceritakan

kepada kami, dari Al Hasan, dari Abu Bakarah, dia berkata: Suatu

ketika terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah SAW. Kemudian

beliau keluar dengarn menarik surbannya hingga berhenti di depan

masjid. Setelah itu beliau mengumpulkan orang-orang,48 lalu shalat 2

rakaat bersama mereka hingga matahari kembali nonnal. Selanjutnya

beliau bersabda,

,y( )A )t-;jJ-'.l u<il:,f ir'rf u g1,l 'Pt) irfur ,t1

€".G'k pglifj*d;, ok 6;,

"Sesungguhnya matahari dan bulan adalah tanda kebesaran

Allah dan keduanya tidak berubah menjadi gerhana lantaran

kematian seseorang. Apabila terjadi gerhana lagi, maka lakukanlah

shalat dan berdoalah hingga apa yang kalian alami tersingkap."

48 Dalam redaksi Al Bukhari (ild. 2 hlrn 96-97) disebutkan dengan redaksi, "l/a
tsaabannaasu ilahi (dan orang-orang pun berkurpul di sekitar beliau)."
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Beliau sengaja bersabda seperti itu karena putra Nabi SAW

meninggal, yang bemama Ibrahim, lalu orang-orang pun mengaitkan

peristiwa gerhana dengan kematian tersebut.ae

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad

bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib

rnenceritakan kepada kami, Amr bin Ali mengabarkan kepada kami,

Yazid bin Zurai'50 menceritakan kepada kami, Yunus bin llbaid
menceritakan kepada kami dari Al Hasan, dari Abu Bakrah, bahwa

kami pernah berada bersama Rasulullah SAV/ lalu teg'adi gerhana

matahari. Setelah itu beliau pergi ke masjid sambil menarik surban

dengan tergesa-gesa" lalu orang-orang pun ikut berdiri, lantas beliau

shalat 2 rakaat seperti yang kalian lakukan. Ketika gerhana matahari

telatr hilang, beliau pun berkhutbah di hadapan kami, beliau bersabd4

Ju*l;ri y('rj* fil 6v
t.

fjei
't Wt: ,i;+ r* hr JlH i' tqr ,y )qt'P$ ,-3it'o1

tuJ;i ry,t:/. ?'tl.
'...'LcHrr

"Sesungguhnya matahari dan bulan adalah tanda kebesaran

Allah yang digunakan oleh Allah untuk menal<ut-nalani hamba-Nya

dan kedua gerhana tersebut ttdak terjadi lantaran kematian seseoarng

serta kelahiran seseorang. Apabila kalian melihat ada gerhana

matahari atau bulan, makn lalatlmnlah shalat sampai gerhana itu

lrembali normal."

Dalam redaksi Al Bukhari disebutlcan, "Fa qaalannaasu fii dzaaka ftemudian
orang-orang berkata tentang hal itu).'
Dalam kedua naskah asli disebutkan dengan redaksi yang kelirq "Buzai',"
karena tidak ada perawi yang bernama Yazid bin Buzai' dalam keenam htab
hadits.
Dalam Sunan An-Nasa', (ild. 3, hlrrl 152-153) disebutkan dengan redalcsi yang
benar, "Yazid, yaitu Ibnu Zurai', menceritakan kepada kami."
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Kami juga meriwayatkan hadits ini dari Abdullah bin Amr bin

A1 Ash pada saat Ibrahim putra Rasulullah sAw meninggal dunia.

Hanya saja dalam hadits tersebut disebutkan ruku, sujud, dan berdiri

yang dilakukan dengan iama.

Ada beberapa ulama salaf yang berpendapat dengan ini, seperli

Abdullah bin Az-Zubair, bahwa dia pernah shalat gerhana matahart 2

rakaat seperti shalat lainnya. Jika ada yang mengatakan, saudaranya

Urwah sendiri telah menyalahkan dirinya, maka kami mengatakan

bahwa Urwah memang lebih pantas disalahkan, karena Abdullah

adalah sahabat, sedangkan Urwah bukan sahabat. Seiain itu, Abdullah

melakukannya berdasarkan ilmu, sedangkan Urwah mengingkari

sesuatu yang tidak diketahuinya. Pendapat ini juga dianut oleh Abu

Harrifah.

Abu Muhammad berkata: Dalam hai ini, imam melaksanakan

shalat gerhana matahari dan bulan secara berjamaah. Jika imam

melaksanakannya sambil memperlihatkan keguncangan atau hal

lainnya di setiap ayat, maka itu pun baik karena itu adalah perbuatan

baik. Jika mau, maka imam boleh melaksanakannya 2 takaat

kemudian memberi salam, lalu shalat 2 rukaat lagi lantas saiam.

Sampai gerhana kembali normal.

Abdulllah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad

bin Ishaq bin As-Sulaim menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi

menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami,

Ahmad bin Abu Shu'aib Al Harrani menceritakan kepada kami, Al

Harits bin umair Al Bashri menceritakan kepada kami dari Ayyub As-

Sakhtiyani, dari Abu Qilabah, dari An-Nu'man bin Basyir, dia berkata,

"pada masa Rasulullah sAw, pernah terjadi gerhana matahari, lalu

beliau melaksanakan shalat 2 rakaat dan berdoa sampai kondisi

matarahi kembal normal. "
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Kami pun meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, "Maka

shalatlah sampai matahari kembali normal," dari Abu Bakarah seperti

yang tadi kami kemukakan.

Diriwayatkan dari Al Mughirah bin Syubah, dari Ibnu Umar

dan Ibnu Mas'ud dengan beberapa sanad yang sangat shahih.

Ini juga pendapat beberapa ulama salaf.

Kami meriwayatkan dari jalur Wak'i, dari Sufyan Ats-Tsauri

dan Ar-Rabi' bin Shabih. Sufyan berkata: Dari Al Mughirah, dari

Ibhraim An-Nakha'i, dan Ar-Rabi'berkata: Dari Al Hasansl, kemudian

A1 Hasan dan Ibrahim sejalan, lalu keduanya berkata tentang shalat

gerhana, "Imam shalat 2 rakaat. Jika mau, imam berdzikir dan berdoa

kepada Allah setelah bertakbir dalam posisi berdiri. Jika gerhananya

telah kembali normal, maka imam baru membaca surah dan ruku dua

kali. Ini berlaku untuk gerhana matahari dan bulan."

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin

Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan

kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami,

Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj

rnenceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan

kepada kami, Abdul A'la bin Abdul A'la menceritakan kepada kami

clari Al Jurairi, dari Hayyan bin Umair, Abu Al Ala', dari

tt Redaksi "Ar-Rabi' berkata dari Al Hasan" tidak tercantum dalam naskah no.

16. Sedangkan dalarn nashkah no. 14 disebutkan dengan redaksi, "Kami
meriwayatkan dari jalur Waki' dari Su$an Ats-Tsauri dan Ar-Rabi' bin Shabih,

Sufyan berkata dari Al Mughirah, sedaangkan Ar-Rabi'berkata dari Al Hasan,

dari An-Nakha'i, kemrrdian Al Hasan dan Ibrahim sepakat." Redaksi ini di
bagian awal keliru sedangkan pada bagian kedua bercampur baur. Yang benar

adalah redaksi yang kami kemukakan di sini.
Ats-Tsauri meriwayatkan dari Al Mughirah, yaitu Ibnu Muqsim Adh-Dhabbi,
sedangkan Al Mughirah meriwayatkan dari Ibrahim. Waki' meriwayatkan dari
Ar-Rabi', sedangkan Ar-Rabi'meriwayatkan dari Al Hasan.
Pernyataan penulis selanjutnya "Kemudian Al Hasan dan Ibrahim sepakat"

menunjukkan bahwa kedua perkataan tersebut sama, bukan salah satunya

meriwaya&an dari yang lain. Ini jelas sekali.
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Abdunahman bin Samurah, seorang sahabat Rasulullah SAW, dia

berkata: Aku pernah menembakkan anak panahku di Madinah ketika

terjadi gerhana matatrari, lalu aku mencabutnya. Aku kemudian

berujar, "Demi Allah, aku sungguh melihat apa yang terjadi pada diri

Rasulullah SAW saat terjadi gerhana matahari." Aku kemudian

menghampiri beliau saat sedang berdiri shalat sambil mengangkat

kedua tangan beliau. Beliau kemudian mulai bertasbih, bertahmid,

bertatrlil, bertakbir, dan berdoa hingga gerhana itu hilang. Ketika

gerhana itu hilang, beliau membaca dua surah dan shalat 2 rakaat. Jika

mau, itu hanya berlaku untuk gerhana matahari ketika gerhana itu

terjadi sejak matatrari terbit hingga ketika waktu Zhuhur tiba, dia

melakukan shalat 2nkaat seperti yang telah kami kemukakan.

Jika gerhana terjadi setelah shalat Zhuhur hingga matahari

hampir terbenam ke Barat, maka shalatlah 4 rakaat seperti shalat

Zhuhur atau Ashar. Khususnya dalam shalat gerhana bulan, jika

gerhana terjadi setelah shalat Magbrib hingga mencapai waktu Isya

yang terakhir, maka shalatlah 3 rakaat seperti halnya shalat Maghrib.

Namun kalau gerhana terjadi setelah shalat Isya hingga waktu Subuh,

maka shalatlah 4 rakaat seperti shalat Isya.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad

bin Muawiyatr menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basysyar mengabarkan

kepada kami, Abdul Wahhab bin Abdunatrma Ats-Tsaqafi

menceritakan kepada kami, Khalid AlHadzdza' menceritakan kepada

kami dari Abu Qilabah, dari An-Nu'man bin Basyia dia berkata:

Gerhana matatrari pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Kemudian

beliau keluar sambil menyeret bajunya karena kaget, hingga akhirnya

sampai di masjid. Beliau kemudian terus shalat bersama kami hingga

gerhana matahari tersebut hilang. Setelatr itu beliau bersabda,
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"Sesunggtthnya orang-orang menyangka bahwa matahai dan bulan

mengalami gerhana knrena wafatnya salah seorang tol<oh terkemuka.

Kenyataannya tidak seperti itu. Sesungguhnya matahari dan bulan

tidak mengalami gerhana lantaran meninggalnya atau pun hidupnya

seseorang, tapi sebenarnya keduanya adalah tanda kelansan AUah

Ta'ala. Sesungguhnya jika Allah muncul di hadapan salah satu

ciptaan-Nya, maka ciptaan-Nya itu akan tunduk kepada-Nya.tt Ol"h
knrena itu, jika kalian melihat gejala tersebut, maka shalatlah seperti

shalat wajib yang baru saja kalian lakukan."

Jika ada yang mengatakan, sebenamya Abu Qilabah telah

rneriwayatkan hadits ini dari seorang pria, dari Qabishah Al Amiri,
maka kami mengatakan bahwa memang benar, ialu apa? Abu Qilabah
pernah bertemu dengan An-Nu'man, lalu dia meriwayatkan hadits ini
darinya. Selain itu, dia juga meriwayatkannya dari orang lain, lalu dia

menceritakan kedua hadits tersebut. Lagipula tidak ada alasannya

unfuk menilai seseoran cacat dengan dasar ini sama sekali, bahkan

tidak ada artinya.

Jika memang yang terjadi adalah gerhana matahari, maka

dilakukan adalah shalat 2 rakaat, dengan 2 kali ruku pada setiap

s2 Redalsi, "Lahuu (kepada-Nya)," tidak tercantum dalam naskah no. 16. Lihat
pembahasan yang lebih menarik lagi dalam kitab yang di-syarah oleh As-
Suyuthi dan As-Sanadi terhadap Sunan An-Nasai. Selain itu, juga dalam
Tahafut Al Falasifah,karya Al Ghazali (hhn 4).
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rakaat, membaca Al Faatihah dan surah lainnya' kernudian ruku ialu

banekit dari ruku. Setelatr itu bacalah Al Faatihah dan surah lainnya"

kemudian ruku lagi, lalu bangkitlatr sarnbil membaca "sami'allaahu

liman hamidah". Setelah itu sujudlah 2 kali, kernudian berdiri lagi,

lalu turun ruku, dengan 2 kalt ruku pada setiap rakaat seperti

sebelumnya. Lantas turun sujud 2 kali, kemudian duduklah sambil

membaca tasyatrud lalu menutupnya dengan salam'

hilah pendapat yang dianut Malik, Syaf i, Ahmad dan Abu

Tsaur?

Abdunahman bin Abdullah menceritakan kepada kami,

Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri

menceritakan kepada kami, Al Bukhad menceritakan kepada kami,

Abdullah bin Maslarnatr menceritakan kepada kami dari Malik bin

Zaidbin Aslam, dari Atha' bin Yasar, dari Abdullah bin Abbas, dia

berkata: Ketika terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah SAW,

beliau melakukan shalat gerhana. Saat itu beliau berdiri sangat lama

selama membaca surah Al Baqaratr, kemudian ruku dengan lama, lalu

bangkit dari ruku, lantas berdiri lagi dalam wakhr yang lama tapi lebih

cepat dari berdirinya yang pertama. Setelah itu beliau ruku dengan

lama, tapi tidak selama ruku yang pertama, kemudian sujud, lalu

berdiri dengan lama, tapi tidak seperti berdiri yang pertama.

Selanjutnya beliau ruku dalam waktu yang lama, tapi tidak selama

ruku yang pertama, kemudian bangkit dari ruku, lalu berdiri dalam

waktu yang lama, tapi tidak selama berdirinya yang pertama. Setelah

itu beliau ruku dalam waktu yang lama, tapi tidak selama ruku beliau

yang pertama, kemudian sujud,s3 lalu (salam) dan pergi'

Kami pun meriwayatkan hadits yang sama redaksi dan

malaranya dari AisYah RA.

s3 Redaksi, "kemudian zujud" tidak tercantum dalam naskah no. 16 dan ini keliru'

Redaksi yang disebutkin di sini adalah redalsi yang benar dan tercantum dalam

Shahih Al Bukhari (ild. 2, hlm. 92).
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Selain itu, ada juga cara shalat gerhana matahari yang"lain,

yaitu tetap shalat sebanyak 2 rakaat, tapi lakukanlah 3 kali ruku pada

setiap ruku dengan membaca surah Al Faatihatr dan surah lainnya,

kemudian rukulah lalu bangkitlah dari ruku. Setelah itu bacalah surah

Al Faatihah dan surah lainny4 kemudian rukulah lalu bangkitlah dari

ruku sambil membaca "sami'allaahu liman hamidah". Kemudian

sujudlatr 2 kali, lalu bangkit lagi. Setelah itu rukulah dengan 3 kali

ruku pada setiap rakaat seperti sebelumnya, kemudian bangkitlah dari

ruku,s4 lalu sujudlatr, lantas duduklatr sambil membaca dan ditutup

dengan salam.

Kami juga telah meriwayatkan hadits yang menimbulkan

asumsi batrwa perbuatan ini berasal dari lbnu Abbas RA.

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin

Salamah, Qatadah mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Al
Harits, dari Ibnu Abbas, batrwa dia pernatr shalat ketika terjadi gempa

di Bashrah. Ketika itu dia berdiri shalat bersama orang-orang dengan

bertakbir sebanyak 4 k,ali, kemudian membaca suratr Al Faatihatr dan

surah lainnya" lalu bertakbir lagi, lantas ruku. Setelah itu dia bangkit

dari ruku, kemudian bertakbir lagi sebanyak 4 kali, lalu membaca

surah Al Faathihatr dan surah lainnya yang dikehendaki, lantas

bertakbir tagi lalu ruku.55

Diriwayatkan dari jalur Ma'mar, dari Qatadah dan Ashim Al
Ahwal, keduanya meriwayatkan dari Abdullatr bin Al Harits, dari Ibnu

Abbas, batrwa dia pernah shalat di Bashrah ketika terjadi gempa.

Ketika itu dia membaca doa qunut dalam waktu yang lama, kemudian

ruku, lalu bangkit dari ruku, lantas membaca doa qunut dalam wakfu

yang lama. Setelatr itu dia ruku, kemudian bangkit dari ruku, lalu

membaca doa qunut dalam waktu yang lama. Selanjuhtya dia ruku,

Dalam kedua naskah asli disebutkan dengan redaksi yang keliru, "kemudian dia
ruIil."
Yang dilakukan hanya kedua ruku ini saja.
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kemudian sujud, lalu melakukan rakaat kedua pun seperti rakaat

pertama. Dengan demikian dia melakukan shalat dengan 3 kali ruku

dalam 4 kali sujud.

Ibnu Abbas juga berkata, "Seperti itulah shalat yang dilakukan

ketika terjadi peristiwa yang menunjukkan tanda-tanda kebesaran

Allah."

Qatadah berkata, "Hudzaifah pernah shalat di Mada'in

bersama para sahabatnya seperti shalat Ibnu Abbas sebanyak 3 rakaat

kemudian sujud Zkali. Dia juga melakukan hal yang sama pada rakaat

terakhir."

Diriawayatkan dari jalur Waki', dd Hisyam Ad-Dustuwa'i,

dari Qatadah, dari Atha', dari Ubaid bin Umair, dari Aisyah Ummul
Mukminin, dia berkata, "Shalat ayat-ayat dilakukan sebanyak enam

rakaat dengan 4kali sujud."

Jika mau, imam boleh shalat gerhana matahari secara khusus

sebanyak 2 rakaat dengan 4 kali ruku di setiap rakaat. Kemudian dia

membaca surah lalu ruku, lantas rnengangkat kepalanya. Setelah itu

dia membaca surah kemudian ruku, lalu mengangkat kepala lagi.

Selanjutnya dia membaca surah, kemudian ruku, lalu mengangkat

kepala. Kemudian dia membaca surah lalu ruku, lantas mengangkat

kepala, sambil membaca, "Sami'allaahu liman hamidah (Allah

mendengar orang yang memuji-Nya)." Setelah itu imam sujud dua

kali, lalu melakukan hal yang sama pada rakaat kedua, lantas duduk

tasyahhud akhir dan memberi salam.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin
Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan

kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami,

Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj

menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan

kepada kami, Ismaii bin Ulayyah menceritakan kepada kami dari

l

_t

AtMuhalta - I ,or-l



Sufyan Ats-Tsauri, dari Hubaib bin Abu Tsabit, dari Thawus, dari

Ibnu Abbas, dia berkata, "Rasulullah SAW pernah melakukan shalat

ketika terjadi gerhana matahari sebanyak 8 rakaat dengan 4 kali

sujud."

Diriwayatkan dari Ali seperti itu juga.

Dengan sanad sama sampai ke Musli, bahwa Muhammad bin

Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththan
menceritakan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri, Hubaib bin Abu

Tsabit menceritakan kepada kami dari Thawus, dari Ibnu Abbas, dari

Nabi SAW, bahwa beliau pernah shalat gerhana dengan membaca

surah, kemudian ruku, lalu membaca surah lantas ruku lagi, kemudian

membaca surah lalu ruku, lantas membaca surah lalu ruku lagi, setelah

itu sujud. Beliau kemudian melakukan hal yang sarna pada rakaat

yang lain.

Ini juga pendapat yang dianut oleh Ali seperti yang telah kami

kemukakan. Ibnu Abbas dan Hubaib bin Abu Tsabit pun melakukan

hal yang sama.

Kami meriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij,

bahwa Sulaiman Al Ahwal mengabarkan kepadanya, bahwa Thawus

mengabarkan kepadanya bahwa Ibnu Abbas pemah melaksanakan

shalat ketika terjadi gerhana matahari 2 rakaat dengan 4 kali ruku di

setiap rakaat dekat punggung air Zartzarn.

Diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Hubaib bin Abu

Tsabit, bahwa dia pernah melakukan shalat gerhana matahari

sebanyak 2 rakaat dengan 4kali ruku di setiap rakaat.

Jika mau, imam boleh melaksanakn shalat gerhana matahari

secara khusus 2 rakaat dengan 5 kali ruku di setiap rakaat. Imam

membaca surah, kemudian ruku, lalu bangkit dari ruku. Kemudian

membaca surah, lalu ruku, lantas bangkit dari ruku. Setelah itu
membaca surah, lalu ruku, lantas bangkit dari ruku. Selanjutnya
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membaca surah, kemudian ruku, lantas bangkit dari. Kemudian

membaca surah, lantas ruku, lalu bangkit dari ruku. Setelah itu imam

turun sujud sebanyak 2 kali, lalu dia melakukan hal yang sama pada

rakaat kedua, lantas duduk tasyahhud dan diakhiri dengan memberi

salam.

Abduliah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad

bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib

menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibratrim bin Rahawaih

mengabarkan kepada kami, Mu'adz bin Hisyam Ad-Dastuwa'i

menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku dari

Qatadah tentang shalat gerhana, dari Atha'56 bin Abu Rabah, dari

Ubaidu bin Umair, dari Asiyah Ummul Mukiminin, bahwa Nabi SAW
pernah shalat 6 rakaat dengan 4 kali sujud.57

Karrri pun meriwayatkan tentang shalat gerhana matahari

dengan tata caranya dari jalur Ubai bin Kab.

Begitu juga dari jatur Waki', dd Al Mubarak bin Fudhalah,

dari Al Hasan Al Bashri, bahwa Ali bin Abu Thalib pernah

melaksanakan shalat gerhana sebanyak 10 kali ruku dengan 4 kali
sujud.

Abu Muhammad berkata: Semua hadits yang disebutkan di
sini sangat shahih dari Rasulullah SAW dan dari sahabat atau tabiin
yang mengamalkannya.

Dalam naskah no. 14 disebutlan dengan redaksi, "Dan dari Atha'." Tambahan
hunrf wau (dan) di sini adalah keliru Redaksi yang tercantum di sini sesuai
dengan riwayat An-Nasa'i (ild- 3, hlm 130).
Dalam lrcdua naskeh asli disebuftan dengan redalsi yang keliru, "Sepuluh
rakaat dengan empat kali zujud-" Redalsi yang t€rcantum di sini adalah riwayat
An-Nasa'i dengan sanad yang sama.
Muslim pun telah rneriwayatkannya (ild. 1, hlm 247) dari jalw Muadz bin
Hisyara dari ayabnya dengan sanad yang sama seperti di sini, dan di dalamnya
mcnyebutkan, "Enarn rakaat "
An-Nasa'i dan Muslim juga meriwayatkannya secara makna dari jalw Ibnu
Juraij, dari Atha'. Ini menjelaskan secara gamblang bahwa imam melakukan 3

kali ruku di setiap rakaat
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Diriwayatkan dari Al Ala' ibnZiyad Al Adawi, salah seorang

tabiin senior, bahwa tata cara shalat gerhana itu adalah: Imam

membaca surah, kemudian ruku. Jika matahari tidak juga kunjung

normal, maka imam ruku lalu bangkit dari ruku, lantas rnembaca surah

lagi. Imam melakukan itu terus hingga matahari kembal normal.

Ketika matahari telah kembali normal, imam turun sujud, lalu

melakukan ruku dua kali.

Diriwayatkan pula dari Ishaq bin Rahawaih hal yang serupa.

Abu Muhammad berkata: Kita tidak boleh membatasi diri

dengan hadits-hadits tersebut dan menerbengkalaikan yang lain,

karena itu adalah Sunnah yang tidak boleh dilarang sedikit pun.

Sementara Malik lebih rnemilih beberapa hadits yang

diriwayatkan dari jalur Ibnu Abbas dan Aisyah. Taklid yang dilakukan

oleh pengikutnya dalam masalah ini sebenarnya menghancurkan

prinsip dasar mereka yang sangat agwB, yaitu yang shahih dari'

Asiyah dan Ibnu Abbas itu berbeda dengan riwayat mereka berdua

yang dipilih oleh Malik tadi.

Salah satu prinsip dasar mereka adalah, apabila riwayat

sahabat berbeda dengan apa yang dia riwayatkan, maka itu menjadi

dalil penghapusan hukum sebelumnya, karena dia hanya

meninggalkan riwayatnya berdasarkan pijakan ilmu tentang Sunnah

yang lebih utama yang ditinggalkan. hilah yang menjadi masalah

yang mereka perdebatkan.

Sedangkan Abu Hanifah dan pengikutnya menentang semua

riwayat yang ada dan berargumentasi bahwa kami belum menemukan

tatacara shalat itu dalam prinsip dasar.

Abu Muhammad berkata: Kesesatan ini sebenarnya adalah

sikap yang menggiring pelakunya keluar dari Islam, karena mereka

menyatakan secara jelas bahwa Sunah dan perintah Rasulullah SAW
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tidak dijadikan pedoman dan ditaati. Dengan demikian ini adalah

pendapat yang tidak logis.

Darimana mereka berpendapat bahwa syariat tidak bleh

diambil untuk Allah kecuali jika ada syariat yang sama sebagai

penggantinya, kalau tidak ada maka itu tidak bisa terjadi. Kami pun

tidak mengetahui hal ini bisa menjadi wajib, baik secara agama,

logika, pandangan yang benar, dan pendapat terdahulu. Apa yang

membuat mereka lebih utama dari yang lain? Bahkan aku tidak akan

mengambilnya sampai aku menemukan dua atau tiga hal yang sama.

Tidak sampai aku menemukan tiga hal yang sama persis, sedangkan

tambahan itu mungkin saja bagi orang yang tidak memiliki agama,

nalar dan rasa malu.

Mereka juga menentang hal ini, lalu membolehkan shalat

khauf seperti yang telah dijelaskan. Mereka belum menemukan hal

yang sama persis dalam prinsip dasar, dimana malanum berdiri dalam

shalat setelah melakukan takbir sebagai pilihan untuk berdiri, tidak

shalat dengan shalat imam dan tidak melengkapi sisa rakaat yang

tertinggal. Selain itu, mereka membolehkan melanjutkan dalam hadats

meskipun tidak ada hal yang sama persis dalam prinsip dasar, bahwa

dia berada dalam shalat tanpa thaharah. Kemudian tidak melakukan

shalafnya, dan tidak keluar dari shalat. Sementara kaum tersebut tidak

memedulikan pendapat mereka sendiri.

Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa imam tidak

membaca surah dengan suara keras dalam shalat gerhana, karena

kalau Rasulullah SAW membacanya dengan suara lantang, maka apa

yang beliau baca diketahui.

Abu Muhammad berkata: Ini adalah argumentasi yang sangat

tidak benar, karena beliau sendiri mengetahui apayangdibaca.

Abdurrahman bin Abdullah menceritakan kepada kami,

Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri
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menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Mihram Ar-Razi menceritakan kepada kami, Al
Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, Ibnu Numair, yaitu

Abdunahman menceritakan kepada karni, bahwa dia mendengar Ibnu

Syihab meriwayatkan dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata,

"Rasuiullah SAW mengeraskan bacaannya ketika melaksanakan shalat

gerhana."

Abdutlah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad

bin ishaq bin As-Sulaim rnenceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi

menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Al
Abbas bin Al Walid bin Yazid menceritakan kepada kami, ayahnya

rnengabarkan kepadaku, Al Auza'i menceritakan kepada kami, Urwah

bin Az-Zubatr mengabarkan kepadaku dari Aisyah Urnmul

Mukiminin, bahwa Rasulullah SAW pernah mernbaca surah yang

panjang dengam mengeraskan suara. Itu dia kernukakan ketika

meqj elaskan tata cara shalat gerhan a.

Abu Muhammad berkata: Pernyataan Aisya, Urawah, Az-

Zuhi, dan Al Auza'i yang menjelaskan bahwa R-asulullah SAW

mengeraskan bacaan surah adalah lebih utama daripada asumsi lemah

yang dib angun oleh orang-oran g y ang b erbohong itu.

Kami pun meriwayatkan dari jalur Ubai bin Kab bahwa

Rasulullah SAW pemah membaca sebuah surah yang panjang di

rakaat pertama shalat gerhana.

Ada yang mengatakan, sebenarnya Samurah meriwayatkan

hadits, dia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW melaksanakan

shalat gerhana sedangkan kami tidak mendengar suara dari beliau."

Menurut kami, ini tidak shahih, karena itu hanya diriwayatkan

oleh Tsa'labah bin Abbad Al Abdi, seorang perawi majhul. Kalaupun

shahih, itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil bagi mereka, sebab tidak

ada redaksi yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW membaca surah

Eq6-l - Ar Muhana



dengan suara lirih, tapi yang adalah, "Kami tidak mendengar suara

beliau". Memang Samurah benar, tidak mendengar suara beliau ketika

itu, tapi Aisyah sendiri mendengarnya yang ketika itu berada di dekat

kiblat biliknya. Keduanya benar.

Kalaupun di dalamnya ada pemyataan "beliau tidak membaca

dengan suara lantang", hadits Asiyah tetap menjadi tambahan terhadap

hadits Samurah tersebut. Yang perlu diketahui bahwa tambahan itu

lebih utama atau kedua riwayat tersebut boleh digunakan tanpa perlu

salah satunya membatalkan yang lain.

Abu Muhammad berkata: Kami tidak mengetahui pilihan

pengikut Maliki meriwayatkan tata caranya itu dari salah seorang

sahabat dengan penjelasan singkat tentang tatacara tersebut?

Ada yang mengatakan, bagaimana itu semua menjadi shahih

sementara Rasulullah SAW sendiri melaksanakan shalat gerhana satu

kali saat Ibrahim meninggal dunia.

Menurut kami, inilah kebohongan dan pendapat yang dibangun

atas dasar kebodohan.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad

bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib

menceritakan kepada kami, Abdah bin Abdunahim mengabarkan

kepada kami, Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari

Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Samurah, dari Aisyah, bahwa

Rasulullah SAW pernah shalat gerhana (tentang sifat Zamzarr)

dengan empat kali ruku dan empat kali sujud.58

58 As-Suyuthi (Syarah An-Nasa'i,jld. 3, hlm. 135) berkata, "Al Hafizh Imaduddin
Ibnu Katsir mengatakan bahwa hanya An-Nasa'i yang meriwayatkannya dengan
redaksi "tentang sifat Tarard' yang sebenarnya adalah wahm, karena
Rasulullah SAW hanya melaksanakan shalat gerhana satu kali di masjid
Madinah. Inilah yang disebutkan oleh Syafr'i, Ahmad, Al Bukhari, Al Baihaqi,
Ibnu Abdul Barr.
Sedangkan hadits dengan tambahan ini, dilJrawatirkan adalah wahm dari Abdah
bin Abdurrahirn, karena dia adalah orang Marwa yang pernah tinggal di
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Shalat gerhana itu dilakukan di Makkah selain yang dilakukan

di Madinah. Mereka pun tidak meriwayatkan dari seorang pun bahwa

Rasulullah SAW hanya melaksanakan shalat gerhana satu kali.

Gerhana matahari terjadi secara mutawatir. Dengan jarak

antara dua gerhana adalah 5 bulan Qamariyah. Jadi, keanehan apa

yang ada dalam shalat yang dilakukan Rasulullah SAW sebanyak 10

kali dalam kenabian beliau?se

Damaskus, kemudian pindah ke Mesir. Jadi bisa jadi An-Nasa'i mendengar
hadits tersebut di Mesir darinya, lalu dia mencoba menyisipkan wahm tersebvt
sebab dia tidak memiliki kitab.
Al Bukhari, Muslin! dan An-Nasa'i juga meriwayatkan hadits serupa dari jalur
lain tanpa tambahan tersebut. Hal ini dikemukakan oleh Al Hafrzh Jamaluddin
Al l[;4:izzi, lalu dia menilainya baik, dia berkata, "Mereka sangat baik dalam
mengemukakan kritikan. "
Ibnu Hajar (At-Talkhish, hlm. 147) berkata, "Hadits itu perlu ditinjau kembali,
karena para hafizh meriwayatkannya dari Yahya bin Sa'id tanpa redaksi,
'tentang sifat Zamzard. Begitu pula hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dan
An-Nasa'i dengan tambahan menyimpang itu."5e Sebenarnya, hadits-hadits yang menjelaskan shaiat gerhana sangat beragam dan
banyak yang sanadnya shahih. Oleh karena itu, dalam masalah ini para ulama
menempuh dua cara, yaitu:
Pertama, cara mengkompromikan hadits-hadits tersebut yang menjelaskan
ragam shalat gerhana dan shalat yang dilalctrkan di masa Nabi SAW. Inilah
pendapat yang dianut oleh Ishaq dan diperkuat oleh Ibnu Rusyd dalam
Bidayatul Mujtahid Cld. 1, hlm. 167). Begitu juga dengan penulis dan ulama
lainnya.
Kedua, tarjih.
Ibnu Hajar (Fath Al Bari, jld.2, hlm. 362) berkata. "Diriwayatkan dari Syaf i,
Ahmad dan Al Bukhari bahwa mereka menganggap tambahan dua kali ruku
dalam setiap rakaat adalah kekeliruan dari beberapa perawi. Sebab, hampir
semua jalur periwayatan hadits memberikan peluang untuk mengembalikan safu
sama lain. Setelah dikompromikan, maka hasil yang diperoleh adalah, bahwa ihr
terjadi pada peristiwa wafatrya Ibrahim AS ... ketika sebuah kisah telah
menyatu, maka peluang untuk mengambil pendapat yang paling kuat pun
semakin terbuka."
Pastinya, pendapat yang lebih kuat adalah hadits Aisyah yang menyebutkan
bahwa dalam shalat gerhana ada dua kali mku dalam I rakaat. Permasalahan
seperti ini tidak hanya cukup membuat asumsi saja, tapi perlu dibuktikan secara
empirik. Kalau sebagian ulama berasumsi bahwa perhitungan ahli nujum
(astrolog) tidak bisa diterim dan dijadikan sebagai pedoman, karena pendapat
itu berasal dari asumsi mereka sernata. Selain itu, pendapat itu muncul dari
ramalan astrologi dan para ahlinya pun tidak mengetahui perhihrngan yang
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diteil dan tepat untuk menunjukkan waktu hal-hal tersebut. Parahnya, hal itu
tidak bermuara dari ilmu gaib (metafisika) seperti pamahanun yang dianut oleh
sebagian orang.
Gerhana matahari sebenamya terjadi karena bulan tepat be.rada di teugah-tengah
orbit matahari dan bumi. Sementara gerhana bulan terjadi karena bayangan
bumi menutupi matahari, sebab sinarnya diambil dari rnatahari, sehingga ketika
rnatahari tertutopi maka ia pun tidak terlihat atau tidak memancarkan sinar.
Para ahli ilmu falak (ashonomi) zarnan dulu biasanya mengetahui gerhana
rnatahari dan gerhana bulan dengan cara induktsi, karena setiap 6585 dan 1/3

hari (selitar 18 tahun 1l hari) akanterjadi 70 peristiwa gerhana, yakni 29 kali
gerhana bulan dan 4l kali gerhana matahari. Paling minimal, gerhana terjadi
dua kali, kalaupun sangat j*ang te{adi, maka yang te{adi hanya gerhana
matahari. Terkadang terjadi sebanyak 7 kali, dengan perincian 3-2kati gerhana
bulan dan 4-5 kali gerhana mataralri-
Sementara ahli astronomi zannan sekaraug bisa menentukan te{adinya gerhana
secara akurat sehinggs memungkinkan mereka mengetahui peristiwa yang akan
terjadi di masa depan dan masa lampau.
Gerhana bulan biasanya dapat terlihat di wilayah yang terletak di bagian tengah
bumi (bagian kahrlistiwa atau ekuator) sedangkan gerbana matahari hanya bisa
dilihat di wilayah-wilayah tertenhr, bahkan kadang gerhana matahari yang
terjadi tidak bisa dilihat. Gerhana matahari total (yaitu gerhana yang terjadi
katena bulan menuhrpi semua permukaan matahari) hanya bisa terlihat di
beberapa wilayah yang jaraknya tidak lebih dari 165 mil dan waknr terjadinya
pun tidak lebih dari 5 atau 6 menit. (Lih. Basa'ith AI Falak, karya Dr. Sharuf,
l:dtru 27 dan 31, dan Da'irah Al Ma'arif Al Faransawiyyah AI Kubra, jld. 15,
hlm. 356, serta Dairah Ma'arif, karya Larus, jld. 4, hlm- 34).
Jika demikian, maka pernyataan penulis bahwa jarak antara dua gerhana adalah
5 bulan Hijriyah' adalah pernyataan tidak jauh dari kenyataan. Nampaknya, dia
cukup memiliki pengetahuan tentang ilmu alam dan ashonomi. Oleh karena itu,
dalanr kitab Al Milal wa An-Nihal6ld. 5, hlrn 37) penulis berkata, "Mengusai
ilmu ini membuat seseorang mengetahui pendapat para pakar tentang waktu
puasa dan Hari Raya Idul Fithri serta mengetahui gerhana."
Aku telah sering berupaya unfuk menemui ahli astonomi agar mendapat
informasi tentang penghitungan akuratjumlah gerhana yang terjadi dalam kurun
waktu Nabi SAW tinggal di Madinah dan bisa melihat terjadinya gerhana saat
itu. Aku sudah berusaha mencari informasi tersebut dari mereka, namun aku
belum juga mendapat inforrnasi yang valid. Meskipun demikian, aku
menernukan tulisan singkat Mahmud Basya, seorang ahli astronomi, yang diberi
judul "Nala'ij AI Athan fi Taqwim Al Arab qabla Al Islam" yang ditulis dalam
bahasa Perancis, kemudian dialihbahasakan oleh Ustadz Abmad ZakiBasya dan
dicetak di Bulalq tahun 1305 H.
Dalam buku tersebut, dia menjelaskan perhihrngan akurat pada peristiwa
gerhana yang terjadi pada tahun kesepululr, yaitu pada hari wafatnya Ibrahim
AS. Dari situ, terbukti bahwa gerhana matahari pemah terjadi di kota Madinah
pada hari Seniq 29 Syawwal 10 H bertepatan dengan 27 Ianuati 632 M, pada
jam 8:30 pagi.
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Pembatasan yang kami lakukan dengan tatacara shalat gerhana

yang kami jelaskan berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Shalat

malam dan siang (dilakukan) 2 rakaat, 2 rakaat." Sehingga shalat

hanya boleh dilakukan 2 rakaat,2 rakaat, kecuali jika ada nash shahih

yang menjelaskan bahwa itu dilakukan kurang atau lebih dari 2 takaat,

seperti shalat gerhana matahari. Kesimpulannya, ajaran syariat tidak

boleh dibentur-benturkan satu sama lain, bahkan semuanya shahih.

Sedangkan alasan kami menyebutkan shalat gerhana

Qamariyah dan tanda-tanda kebesaran Allah dalam jamaah,

berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

:>\;

Dia juga banyak memuat pendapat-pendapat yang menukil batasan hari

wafatnya Ibrahim AS. Mudah-mudahan hasil penelitian ini dapat memotivasi
para pakar astronomi dunia melakukan penghitungan gerhana yang terjadi di
Madinah pada tahun kesepuluh dari hijrahnya Nabi SAW hingga wafatnya

beliau pada hari Ahad, 12 Rabi'ul Awwal 11 H atau hari Senin, 13 Rabi'ul

Awwal 1 I H yang bertepatan dengan 7-8 Juni 632 M. Jika penghitungan jumlah

gerhana pada waktu itu diketahui, maka peluang unhrk membuklikan kebenaran

kedua cara tersebut memang tepat, yaitu: Memaknai hadits-hadits tersebut

dalam beberapa realita atau menguatkan riwayat yang menjelaskan 2 kali ruku

di setiap I rakaat.
Aku sendiri lebih cenderung kepada asumsi yang menyatakan bahwa shalat

gerhana hanya satu kali terjadi. Kita juga tahu bahwa tulisan Mahmud Basya

sang ahli astronomi tersebut menybutkan bahwa gerhana bulan pernah terjadi di
Madinah pada hari Rabu, 14 Jumadil Tsani 4 H bedepatan dengan 20

November 625 M. Lagipula tidak ada informasi yang menyatakan Nabi SAW
mengumpulkan orang-orang untuk shalat gerhana.

I{al ini lebih diperkuat dengan hadits-hadits yang menyebutkan shalat gerhana

bahrva itu semua menjelaskan bahwa shalat tersebut baru pertama kali
dilakukan. Selain itu, para sahabat saat itu belum mengetahui apa yang

dilalarkan Rasulullah SAW. Mereka hanya berasumsi bahwa gerhana tersebut

terjadi lantaran wafatnya Ibrahim AS.
Jeda waktu antara wafabrya Ibrahim dan ayahnya tidak lebih dari 4 l/2 bulan.
Kalau gerhana terjadi untuk kedua kalinya, dan para sahabat pun melakukan

shalat, tentunya akan semakin jelas penukilan tersebut terjadi lantaran adanya

alasan yang mendorong untuk disampaikan seperti halnya sanad-sanad lainnya.

Wallahu a'lam.

/ o o. z o' '.ot|,
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,,Pahala shalat jamaah melebihi pahala shalat sendiri

sebanyak dua puluh tujuh."

Seperti yang telah kami jelaskan, shalat gerhana dilakukan

oleh kaum wanita, orang sedang sendirian, dan orang yang sedang

bepergian.

Sujud Tilawah

556.Masalah:AdaempatbelasayatsajadahdalamAl

Qur'an, yaitu:

Akhir surah Al A'raaf

Ar-Ra'd

An-Nahl

Subhaana

Maryam

Al Hajj

Sajadah

Al Fwqan

An-Naml

Alif laam miim taruiil (Al Jaatsiyah)

Shaad

Haa miim

Fushshilat

An-Najm

Al krsyiqaaq

m.

n.

o.
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p. Al Alaq.

Sujud tilawah ini hukumnya sunah bukan wajib. Sujud ini
dilakukan dalam shalat wajib, shalat sunah, di luar shalat, ketika
matahari terbit dan terbenam serta saat berada tepat di tengah, baik
menghadap ke arah kiblat atau tidak, dalarn keadaan suci atau tidak.

Sujud yang bersambung hingga surah As-Sajadah tidak

diperselisihkan lagi dan juga di beberapa tempat sujud lainnya. Hanya

saja dalam surah An-Naml, mayoritas ulama berpendapat bahwa

tempat sujudnya berada di akhir bacaan ayat kedua puluh 6 dari surah

An-Naml. Sementara sebagian ahli fikih berpendapat bahwa bahkan

sujud itu dilakukan ketika selesai ayat kedua puluh lima dari surah

An-Naml.

Pendapat inilah yang kami anut, karena lebih dekat kepada

penyebutan dan perintah sujud. Selain itu, bergegas melakukan

perbuatan baik adalah sesuatu yang lebih diutamakan. Allah SWT
berfirman,

,F'Et't L{fliri^U #J H; v {# JL(}'.ta3 S

@af:i'-il;
"Dan bersegeraluh kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada

surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediaknn untuk
orang-orang yang bertakwa." (Qs. Aali Imraan [3]: 133)

Ada kelompok yang berpendapat bahwa pada akhir surah Al
Hajj ada ayat sajadah yang kedua, yaitu ketika sampai pada ayat,

3.Ai W5'&'bEbW'vrz:J W( G_ti Q:d_

m - AlMuhalla
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"Hai orang-orang yang beriman, rulailah knmu, sujudlah kamu,

sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajiknn, supdya kamu

mendapat kemenangan." (Qs. Al Hajj [22):77)

Menurut kami, ini tidak boleh dilakukan dalam shalat, karena

kita tidak boleh menambahi sujud yang belum ditetapkan secara

shahih oleh nash dan shalat bisa batal karena itu. Jika sujud itu
dilakukan diluar shalat, maka itu baik, karena temrasuk perbuatan

baik. Kami tidak membolehkan sujud tersebut dilakukan dalam shalat

karena belum ada hadits dari Rasulullah SAW maupun ijmak yang

menyatakan hal itu. Yang ada hanya hadits yang berstatus mursal.

Selain itu, diriwayatkan secara shahih dari Umar bin Khaththab,

Abdullah bin Umar, Abu Ad-Darda' dan juga dari Abu Musa Al
Asy'ari bahwa sujud tilawah boleh dilalcukan di dalam shalat.

Kami meriwayatkan dari jalw Abdunatrman bin Mahdi, bahwa

Syubah menceritakan kepada kami dari Sa'd60 bin Ibratrim bin

Abdunatrman bin Auf, bahwa aku mendengar Abdulah bin Tsa'labah

berkata, "Aku pemah melaksanakan shalat di belakang Umar bin
Kaththab, kemudian dia turun sujud tilawah dua kali ketika membaca

ayat dalam surah As-Sajadah."

Diriwayatkan dari Malik, dari Abdullah bin Dinar bahwa aku

pemah melihat Abdullah bin Umar melakukan sujud tilawah dua kali
ketika membaca surah Al Hajj.

Diriwayatkan dari Ma'mar, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu

Umar, bahwa dia dan ayahnya pernah melakukan sujud tilawatr dua

kali ketika membaca surah Al Hajj.

Ibnu Umar berkata, "Kalau aku sujud di dalamnya satu kali,
maka sujud di akhir akan lebih aku sukai."

60 Dahm naskah asli disebutkan dengan redaksi keliur, "Sa'id."
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Umar berkata, "Sesungguhnya ia diistimewakan dengan dua

kali sujud."

Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Mahdi, dari Syu'bah, dari

Yazid bin Khumair, dari Abdunahman bin Jubair bin Nufair, dari

ayahnya, bahwa Abu Ad-Darda' pernah sujud dua kali ketika

membaca surah Al Hajj.

Hal yang sama pula diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib, Abu

Musa, dan Abdullah bin Amrbin Al Ash.

Abu Muhammad berkata: Mana pengikut Malik dan Abu

Hanifah yang meneriakkan slogan mengagungkan perbedaan sahabat

yang tidak diketahui ada yang menyelisihinya. Mereka di sini

bertentangan dengan perbuatan Umar di hadapan para sahabat yang

tidak diketahui ada yang menyelisihinya dan ada juga sekelompok

orang yang telah kami sebutkan tadi, yang mempunyai hadits rnursal

seperti itu, serta sekelompok orang dari generasi tabiin. Pendapat ini
juga dianut oleh Syaf i.

Yang kami anut adalah madzhab yang shahift berasal dari

Rasulullah SAW. Jika ada yang mengatakan, ada hadits dari Ibnu

Abbas tentang masalah ini dan berbeda, maka kami menjawab bahwa

itu tidak seperti yang kalian kemukakan. Riwayat yang berasal dari

Ibnu Abbas menyatakan bahwa sujud itu dilakukan di 10 tempat.

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa dalam surah Shaad tidak ada

ayat sajadah.

Dengan demikian, tidak benar ada perbedaan dalam masalah

ini yang berasal dari Ibnu Abbas. Bahkan diriwayatkan dari Ibnu

Abbas secara shahih bahwa sujud tilawayah dilalcukan sebanyak dua

kali dalam surah Al Hajj.

Kami meriwayatkan dari jalur Syubah, dari Ashim Al Ahwal,
dari Abu Al Aliyah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Surah Al Hajj

diberi keisitmewaan dengan dua kali sujud."
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Para ulama pun berbeda pendapat, apakah dalam surah Shaad

ada ayat sajadah atau tidak?

Menurut kami, ada ayat sajadah dalam surah tersebut, karena

diriwayatkan secara shahih dari Rasulullah SAW bahwa beliau pernah

melakukan sujud ketika membaca surah Shaad.

Sebelumny4 kami telah menyebutkan tentang sujud yang

dilalarkan oleh khathib Jum'at ketika membaca ayat sajadah.

Para ulama juga berbeda pendapat tentang ayat sajadah dalam

surah Haamiim.

Ada kelompok yang berpendapat bahwa sujud tilawatr

dilalnrkan ketika selesai membaca surah Fushshilat ayat 37. Pendapat

ini pula yang kami anut. Sementara kelompok lain berpendapat bahwa

bahkan sujud tilawayah dilakukan ketika selesai membaca surah

Fushshilat ayat 38.

Kami memilih pendapat yang tadi kami kemukakan karena

didasarkan pada dua alasan, yaitu:

Pertama, ayat dijadikan tempat sujud tilawah dilalcukan

sebelum yang lain dan bersegera melakukan perbuatan taat lebih

diutamakan.

Kedua, perintatr melalarkan sujud dan mengikuti perintah itu

lebih diutamakan.

Pihak yang tidak sejalan yang pendapat yang benar

mengatakan bahwa kami menemukan sujut tilawah dalarn Al Qur'an,
tapi itu berada dalam posisi beritabukan perintah.

Abu Muhammad berkata: Inilah hal pertama yang

ditentangnya, karena dia dan semua umat Islam melakukan sujud

tilawah ketika membaca surah Al Furqan ayat 60, "Dan apabila

dilcatakan kepada merekn, 'Sujudlah knmu seknlian kepada yang

Maha Penyayang'. Mereka menjawab, 'Siapakah yang Maha
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Penyayang itu? Apaknh kami aknn sujud kepada Tuhan yang kamu

perintahkan kami (bersujud kepada-Nya)?' Dan (perintah suiud itu)

menambah mereka jauh (dari iman)." Ini adalah perintah bukan berita.

Dalam qira'ah Al Kisa'i, yaitu salah safri qira'ah yang shahih

disebutkan , " ...,y)\13 9relJr G ,rat ei e$t ! tt:e- 'if" tunpu

tasydid pada kata alaa, yang artinya wahai kaum, tidakkah kalian

bersujud. Kalimat ini adalah perintah.

Sedangkan dalam surah An-Nahl disebutkan pada ayat 50.

kami pun menemukan penyebutan ayat sajadah dengan kalimat berita,

sehingga tidak ada perintah untuk bersujud bagi siapa pun, yaitu

firman Allah SWT,

4_( ;fii,Fi u7Vt,:-J
4 )).2or+-{

"Merelca itu tidak sama. Di antara ahli Kitab itu ada golongan

yang berlalcu lurus, mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa

wahu di malam hari, sedang mereka juga bersujud." (Qs. Aali Imran

[3]:113)

Begitu pula dalam firman Allah SWT,

tlSj\.r-& ry;641iS
"Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan

berdiri untuk Tuhan merelca." (Qs. Al Furqaan 125):6a)

Dengan demikian, memturg benar kalau mereka

mengemukakan sesuatu yang rancu sehingga tidak memperoleh apa

yang mereka lontarkan.

Kami meriwayatkan dari Waki', dari ayahnya, dari Abu Ishaq

As-Subai'i, dari Abdunahman bin Al Aswad, dia berkata, "Para

6$.w?A,6i n; iJY.
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pengikut Ibnu Mas'ud melakukan sujud tilawatr pada ayat pertama dari

kedua ayat tersebut."

Begitu pula pendapat yang diriwayatkan dari Abu

Abdunahman AS-Sulami. kri pula pendapat yang dipilih oleh Malik

dan Abu Sulaiman.

Selain itu, ada juga riwayat shahih dari Ibnu Mas'ud dan Ali
bahwa keduanya berpendapat bahwa sujud tilawah tidak perlu

dilahrkan ketika membaca ayat-ayat yang disebutkan tadi, kecuali

pada surah Alif Laam Miiim dan Haa Miim. Kedua surah itulah yang

dipandang oleh Ibnu Mas'ud dan Ali lebih tegas dari yang lain.

Malik berpendapat bahwa sujud tilawatr tidak dilahkan ketika

membaca surah-surah mufashshal. Pendapat yang sama pun

diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Zaid bin Tsabit. Namun keduanya

ditentang oleh sahabat yang lain seperti yang kami kemukakan

sebelumnya setelah kami menyatakan batrwa ada riwayat shahih dari

Rasulullah SAW melakukan sujud tilawah pada surah tersebut,

sehingga tidak ada dalil yang dapat digunakan oleh siapa pun.

Abdulalh bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin

Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan

kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami,

Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami Muslim bin Al Hajjaj

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far menceritakan

kepada kami, Syubah menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq AS-

Subai'i, dia berkata: Aku mendengar Al Aswad bin Zaid, dari Ibnu

Mas'ud bahwa Rasulullah SAW pemah membaca surah An-Najm ayat

1, lalu beliau melakukan sujud tilawah.

Hammam bin Ahmad menceritakan kepada kami, Abbas bin

Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin

Aiman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad Al Burti
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Al Qadhi menceritakan ke,pada kami, Musaddad menceritakan kepada

kami, Yahya bin Sa'id At Qaththan menceritakan kepada kami clari

Suffan Ats-Tsauri, dari Ayyub bin Musa, dari Atha' bin Mina, dari

Abu Hurairah, dia berkata" "Kami pernah melalrukan sujud tilawah

bersama Rasulullah SAW ketika membaca surah An-Najm ayat 1 dan

Al Alaq ayat 1."

Pendapat yang samapun diungkapkan ole jumhur salaf.

Kami meriwayatkan dari jalur Malik dari Abdunahman Al
A'raj, dari Abu Hwairah, bahwa Umar bin Khaththab pernah

membacakan surah An-Najm ayat l, lalu melakukan sujud tilawah.

Kemudian dia bangkit lalu membaca surah yang lain. Ketika itu dia

melalrukannya ketika shalat bersama umat Islam

Diriwayatkan dari Abu Utsman An-Nahdi, bahwa Utsman bin

Affan RA pernah membaca surah An-Najm ketika melalcukan shalat

Isya, kemudian melalarkan sujud tilawah di akhirnya lalu bangkit lag

lalu dia membaca surah At-Tiin, lantas ruku dan sujud. Dengan

demikian dia membaca dua surah dalam satu rakaat.

Diriwayatkan dari jalur Sufyan Ats-Tsauri, dari Ashim bin

Abu An-Najud, dari Ztrr bn Hubaisy, dari Ali bin Abu Thalib, dia

berkata: Sujud tilawah dilalnrkan wajib dilakukan di beberapa empat

surah, yaitu:

a. Surah Alif Laam Miim Tanziil

b. Suratr Haa Miim

c. Surah An-Najm

d. Surah Al Alaq

Diriwayatkan dari Syubah, dari Ashim bin Abu An-Najud,

dari Ztr bin Hubaisy, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Ada 4 surah

yang diperintahkan untuk melalcukan sujud tilawah, yaitu

a. As-Sajadah
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b. Fushshilat

c. An-Najm

d. Al Alaq."

Diriwayatkan dari Sulaiman bin Musa dan Ayynb As-

Sakhtiyani, bahwa keduanya meriwayatkan dari Nafr' maula Ibnu

Umar, dia berkata, "Ibnu Umar pernah melakukan sujud tilawah

ketika membaca surah An-Najm."

Diriwayatkan dari Al Muththalib bin Au Wada'ah, dia berkata,

"Rasulullah SAW pemah melakukan sujud tilawah ketika membaca

surah An-Najm, namun tidak ikut bersujud, (karena ketika itu dia

masih musyrik dan masuk Islam pada saat penaklukan Makkah).

Setelah masuk Islam aku tidak pernah meninggalkan sujud itu lagi."

IJmar, Utsman dan Ali dihadapan sahabat yang lain menegur

hal yang kurang dari itu. Sujud itu pun dianjurkan oleh Abdurrahman

bin Abu Lula, Sufyan, Abu Hanifah, Asy-Syaf i, Ahmad, Daud, dan

yang lain.

Abu Muhammad berkata: Para pengikut Malik berargumentasi

dengan hadits yang kami riwayatkan dari jalur Yazid bin Abdullah bin

Qasith, dari Ahta' bin Yasar, dan Zaid bin Tsabit, dia berkata, ",Aku

pemah membaca surah An-Najm di hadapan Rasulullah SAW, tapi

beliau tidak melalcukan sujud tilawah saat itu."

Tidak ada dalil yang dapat mereka gunakan dari hadits ini,
karena dia tidak mengatakan bahwa Rsulullah SAW ketika itu tidak

bersabdq "Tidak ada sujud tilawah di dalamnya." Tapi ini adalah

hadits yang berbalik menyerang kalangan yang beqpendapat bahwa

sujud tersebut hukumnya wajib. Dengan demikian kami mengatakan

bahwa sujud itu bukan wajib, tapi jika sujud tilawah dilakukan maka

itu lebih utama dan baik. Jika ditinggalkan, maka itu tidak

menimbulkan konsekuensi dosa selama yang bersangkutan tidak

membenci Sunnah" Selain itu, perawi hadits ini secara shahih
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dinyatakan oleh Malik adalah, perawi (Ibnu Qusaith) yang tidak bisa

diandalkan. Maka, hadits tersebut berbalik membatalkan Sunnah,

karena tidak ada aspek yang digunakan untuk menguatkan klaim yang

diakuinya.

Mereka juga menggunakan hadits yang kami riwayatkan dari

jalur Harnmad bin Salamah dari Humaid, dari Bakar bin Abdullah Al
Muzani, bahwa Abu Sa'id Al Khudri berkata, "Sesungguhnya

Rasululah SAW pemah melakukan sujud tilawah di Makkah saat

membaca surah An-Najm. Ketika tiba di Madinah, Abu Sa'id melihat

seperti halnya yang dialami oleh orang yang sedang tidur. Dia

bermimpi seolah-olah dia menulis surah Shaad. Tatkala sampai pada

ayat sajadah, qalam, pohon yang segala sesuatu turun sujud. Ketika

aku memberitahukan hal itu kepada Rasulullah SAW, belia pun

bersujud dan meninggalkan surah An-Najm."

Hadits ini tidak shahih, karena Bakar tidak pemah mendengar

hadits dri Abu Sa'id. Selain itu, ketidakbenaran hadits ini ditetapkan

secara shahih berdasarkan riwayat yang kami riwayatkan dari Abu

Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah sujud tilawah bersama

mereka ketika membaca surah An-Najm.

Abu Hurairah adalah sahabat yang paling terakhir masuk

Islam. Dia masuk Islam setelah penaklukan Khaibar. Dalam hadits itu
disebutkan bahwa dia meninggaikan sujud tilawah pada surah tersebut

seteiah Nabi SAW datang di Madinah. trni semua adalah batil.

Selain ifu, mereka pun menggunakan hadits yang kami

riwayatkan dari jalur Mathar Al Wanaq yang menyebutkannya dari

Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW tidak pernah melakukan sujud

tilawah saat membaca surah-swah mufashshal sejak tiba di Madinah.

Ini juga tidak benar karena ada hadits Abu Hurairah yang akan kami

kemukakan nanti. Aspek kecacatan hadits ini adalah Mathar adalah

perawi yang memiliki hapalan yang buruk. Kalau pun shahih,
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tentunya yang ditetapkan itu lebih utama daripada yang dinafikan.

Selain itu, tidak ada perbuatan yang lebih kuat daripada perbuatan

Umar dan Utsman dihadapan para sahabat di Madinah.

Mereka kemudian menyebutkan beberapa hadits mursal yang

saqith. Sebenamya, hadits-hadits tersebut tidak bisa digunakan

sebagai dalil berdasarkan apa yang karni jelaskan tadi.

Sedangkan penetapan surah Al Insyiqaaq dan Al Alaq sebagai

tempat sujud adalah karena Abdunahman bin Abdullah menceritakan

kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada

kami, Al Farabri menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan

kepada kami, Muslim bin Ibrahim dan Mu'adz bin Fudhalah

menceritakan kepada karni, keduanya berkata: Hisyam Ad-Dastuwa'i

bin Abu Katsir menceritakan kepada kami dari Abu Salamah, dari

Abdunahman bin Aui dia berkata: Aku pernah melihat Abu Hurairah

sujud ketika membaca surah Al Insyiqaaq, lalu aku berujar, "Wahai

Abu Hurairah, bukankah tadi aku melihat engkau sujud?" Dia

menjawab, "Kalau saja aku tidak pemah melihat Nabi SAW pernah

melakukan sujud tilawah, sudah barang tentu aku tidak akan

melakukannya."

Diriwayatkan dari jalur Malik, dari Abdullah bin Yazid, dari

Abu Salamah bin Abdurraman, dari Abu Hurairah redaksi yang

serupa.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin

Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan

kepada kami, Ahmad bin Muhamad menceritakan kepada kami,

Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj

menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Amr An-

Naqid menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan

kepada kami dari Ayyrb bin Musa, dari Atha' bin Mina', dari Abu

Hurairah, dia berkata, "Kami pernah melakukan sujud tilawah
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bersama Rasulullah SAW ketika beliau membaca surah Al Insyiqaaq

dan Al Alaq."

Abu Muhammad berkata: Hadits ini menentang riwayat

Mathar yang digunakan oleh mereka sebagai dalil.

Diriwayatkan dari jalur Al-Laits bin Sa'd, dari Yazid bin Abu
Habib, dari Shafwan bin Sulaim, dari Abdunahman Al A'raj, dari Abu

Hurairah bahwa Rasululah SAW pernah sujud tilawah ketika

membaca surah Al Insyiqaaq dan Al Alaq.

Kami pun meriwayatkannya dari banyak jalw periwayatan

secara mutawatir. hri juga yang dianut oleh ulama salaf.

Kami meriwayatkan dari jalur Yahya bin SA'id Al Qaththan
dan Abdurahm bin Mahdi serta Al Mu'tamir bin Sulaiman, semuanya

berkata: Qunah bin Khalid menceritakan kepada kami dari

Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Abu Bakar dan

Umar pernah melakukan sujud tilawah ketika membaca surah Al
Insyiqaaq dan Al Alaq."

Abdurrahman dan Al Mu'tamir menambahkan, "Surah Al
Alaq."

Ini semua sangat jelas ke-shahih-awrya. Kami juga telah

menyebutkan dari Ali dan Ibnu Mas'ud tentang beberapa surah yang

dianjurkan untuk melakukan sujud tilawah, diantaranya: Surah Alif
Laam Miim, Haa Miim, An-Najm, dan Al Alaq.

Diriwayatkan dari jalur Syubah, dari Ashim bin An-Najud,

dari Abu Razin, bahwa Ammar bin Yasir pernah membaca surah Al
Insyiqaaq saat menyampaikan khutbah Jum'at, kemudian dia

melakukan sujud tilawah.

Diriwayatkan dari beberapa orang perawi tsiqah, seperti

Ayyub, Ubaidullah bin Umar, Sulaiman bin Musa, dari Nafi', bahwa
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Ibnu Umar pernah melakukan sujud tilawah ketika membaca surah Al
Insyiqaaq dan Al Alaq.

Ini pula yang menjadi pendapat para sahabat Ibnu Mas'ud,

Syuraih, Asy-Sya'bi, dan Umar bin Abdul Aziz. Asy-Sya'bi, Abu
Hanifah, A1 Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, Asy-Syaf i, Ahmad, Ishaq,

Daud, para sahabat mereka dan ulama hadits berpendapat seperti itu.

Sujud tilawah boleh dilakukan tanpa wudhu dan tidak

menghadap ke arah kiblat, karena ia bukan shalat. Nabi SAW

bersabda, "Shalat malam dan siang dilahtkan sebanyak 2 rakaat, 2
rakaat." Jadi, jika jumlah rakaat kurang dan 2 rakaat tidak bisa

dikategorikan sebagai shalat, kecuali jika ada dalil atau nash yang

menyatakan hal itu, seperti rakaat shalat khauf, witir, shalat jenazah.

Selain itu, tidak nash yang menyatakan bahwa sujud tilawah itu adalah

shalat.

Diriwayatkan dai Utsman RA dan Said bin Al Musayyib,

bahwa wanita haid boleh melakukan sujud dengan cara memberi

isyarat.

Sa'id berkata, "Saat itu wanita haid membaca,'Rabbi laka

sajadtu (duhai Tuhanlat kepada-Mulah alu bersujud)'."

Sujud Syukur

557. Masalah: Sujud syukur adalah baik. Jika ada karunia atau

nikrnat yang dianugerhakn Allah SWT kepada sang hamba, maka dia

dianjurkan untuk melakukan sujud syukur, karena sujud tersebut

adalah perbuatan baik.
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Allah SWT berfirrnan,

LAi W5'& \rar5$ffi 'bujt W( 6:ifi q:r{,-

@Efto,LSw
"Hai orang-orang yang beriman, rulaiah kamu, sujudlah

lramu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu

mendapat kemenangan." (Qs. Al Hajj l22l:77)

Tidak ada hadits dari Nabi SAW yang melarang hamba

melakukan sujud syukur. Bahkan, Abdullah bin Yusuf menceritakan

kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul

Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad

bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj

menceritakan kepada kami, Z;thari bin Harb menceritakan kepada

kami, Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, aku

mendengar Al Auza'i berkata: Al Walid bin Hisyam Al Mu'aithi

menceritakan kepada kami, Madan bin Abu Thalhah Al Ya'mari

rnenceritakan kepada kami, dia berkata: Aku pernatr bertemu dengan

Tsauban maula Rasulullah SAW, lalu aku berujar kepadanya6r,

"Beritahukanlatr kepadaku perbuatan yang dapat memasukkan aku ke

dalam surga 
-atau 

aku berujar: Perbuatan apa yang paling dicintai

Allah SWT62-?" Dia menjawab, "Aku pernah bertanya kepada

Rasulullah SAW seperti pertanyaan yang engkau kemukakan

kepadaku, lalu beliau bersabda,63

Redaksi "kqtadanya" tidak tercantum dalam kitab Shahih Muslim (ld. I, hhn
140).
Dalam kitab Muslim disebutkan dengan redaksi, uAtau aku bedanya, 'Perbuatan-
perbuatan yang paling dicintai'."
Dalam Shahih Muslim disebutkan dengan redaksi, "Aku bertanya tentang hal itu
kepada Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda, ....'
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'Engkau harus banyak melalatlmn sujud kepada Allah SW,
karena sesungguhnya jika engkau bersujud satu kali, maka Allah Azza

wa Jalla akan mengangkannu satu derajat dan menghapus satu

kesalahan darimu'."

Ma'dan lanjut berkata, "Kemudian aku bertemu dengan Abu

Ad-Darda' lalu aku bertanya kepadany4 lantas dia mdawab seperti

yang aku dikatakan oleh Tsauban kepadaku."

Abu Muhammad berkata: Al Walid bin Hisyam termasuk

sahabat senior Umar bin Abdul Azizkarena kedudukan dan amalnya.

Sementara sisa sanadnya masyhur dan tidak perlu dipertanyakan lagi.

Seseorang tidak patut mengatakan bahwa sujud ini hanya

berlaku dalam shalat saja. Tenfunya, orang yang lancang mengatakan

hal itu telah berani menyatakan sesuatu yang tidak pernah disabdakan

oleh Rasulullah SAW. Bahkan, dia dianggap telah berdusta atas nama

beliau, karena dia memberikan informasi dari maksudnya berdasarkan

kegaiban dan asumsi yang tidak benar.

Kami pun telah meriwayatkan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq

bahwa tatkala dia berhasil manaklukan Yamamah, dia pun bersungkur

sujud.

Diriwayatkan pula dari Ali bin Abu Thalib, bahwa ketika dia

menemukan Dzu Ats-Tsadiyyah di tengah-tengah korban perang, dia

langsung bersujud, karena dia menyadari bahwa dia berada di pihak

yang benar.

Selain itu, diriwayatkan dari Kab bin Malik berkenaan dengan

hadits yang menceritakan ketidakikutsertaan dirinya dalam perang

Tabuk, bahwa ketika dia mendapat infonnasi bahwa Allah telah
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menerima tobatnya" dia langsung bersujud. Tentunya, tidak ada

seorang pun yang membantah perbuatan sahabat tersebut, dan tidak
seorang pun yang berani menganggap remeh perbuatan Kab bin
Malik tersebut.
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KTTAB JENAZAH

Shalat Jenazah dan Hukum Mayit

558. Masalah: Memandikan dan mengafani jenazah, baik pria

muslim maupun wanita muslimah, adalah wajib. Kafan yang

digunakan juga harus baik menurut kemampuan dan begitu pula

dengan menshalati j enazah.

Abdunahman bin Abdullah menceritakan kepada kami,

Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri

menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami,

Ismail bin Abu Uwais menceritakan kepada kami, Malik menceritakan

kepada kami dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Muhammad bin Sirin,

dari Ummu Athiyyah Al Anshariyah, dia berkata, "Rasulullah SAW
pernah datang menemui kami ketika putrinya meninggal, lalu beliau

bersabda,

*iit'n'gf"rf 13; 'ri (i; at*t
'Mandikanlah jenazahnya sebanyak tiga kali atau lima atau

Iebih dari itu, jilca kalian melihat hal itu perlu dilalukan'."

.u;fi1, oy
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Selanjutnya dia menyebutkan redaksi haditsnya. Dalam hadits

tersebut, Rasulullah SAW memerintahkan untuk memandikan jenazah

putrinya. Perintah tersebut sifatnya wajib selama tidak ada nash lain

yang mengeluarkannya dari sifat wajib tersebut. Hukum jenazah pria

mapun wanita dalam masalah ini sama saja.

Ulama yang mamandang memandikan jenazah wajib adalah

Syaf i dan Daud. Herannya, ada sebagian kalangan yang

berpandangan bahwa memandikan jenazah itu tidak wajib, padahal itu

adalah perbuatan yang dilakukan Rasulullah SAW dan perintah

beliau. Selain itu, ini merupakan perbuatan yang dilakukan umat Islam

sejak awal hingga saat ini.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin

Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan

kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami,

Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj

menceritakan kepada kami, I{arun bin Abdullah menceritakan kepada

kami, Hajja bin Muhammad A1 A'war menceritakan kepada kami, dia

berkata: Ibnu Juraij berkata: Abu Az-Zubair mengabarkan kepada

kami, bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah menceritakan bahwa

suatu hari Nabi SAW berkhutbah,sa kemudian beliau menyinggung

salah seorang sahabatnya yang wafat, lalu dikafani dengan kain kafan

yang tidak layak,lantas beliau bersabda,

.ik',#Atf '€Lf 'r,,s ri1

"Apabila salah seorang dari kalian mengafani saudaranya,

maka dia hendaknya menggunakan kain kafa, yang baik."

54 Dahm naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "Dia menceritakan dari
Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda...." Redalcsi yang tercantum di sini
sesuai dengan redaksi Muslim f ld. I, hlrn 258).
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Kami meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa dia pernah

memberi wasiat agar mengafani jenazah dengan kain kafan yang

senilai dua ratus dirham.

Diriwayatkan dari Ibnu Sirin, bahwa barangsiapa diserahkan

tanggungjawab mengurusi jenazah saudaranya, maka dia hendaknya

menggunakan kain kafan yang baik, karena mereka akan mengunjungi

dalam kain kafan mereka.

Diriwayatkan dari Hudzaifah bahwa dia pernah berkata,

"Janganlah kalian menggunakan kaian kafan yang harganya mahal,

tapi belilah dua kain putih bersih untukku."

Abu Muhammad berkata: Yang dimaksud Hudzaifah adalah

menggunakan kain kafan yang baik, bukan berarti dia memakruhkan

menggunakan kain kafan yang mahal.

Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa dia pernah

berujar kepada Anas, Ibnu Umar, dan sahabat-sahabat yang lain

"Usunglah jasadku dengan qathifah qaisharaniyyah, asapilah jasadku

dengan I uqiyah mujmirss, dan kafanilah jasadku dengan pakaian yang

aku gunakan dalam shalat, serta dalam baja qabthiyyahs6 di rumah

bersamanya."

Sedangkan riwayat dari Abu Bakar RA tentang membasuh

baju yang digunakannya dan mengafani jasadnya dengan dua helai

baju yang lain menyebutkan agar menggunakan kain kafan yang baik,

hingga kalau pun ada pertentangan, maka harus dikembalikan kepada

Sunnah Rasulullah SAW.

Mujmir adalah benda yang digunakan untuk mengasapi jasad atau ruangan.

Qabthiyyah dalah baju tipis berwarna putih yang biasa digunakan orang Mesir.
Kayaknya, baju ini dinisbatkan kepada suku Qibthi.

55
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559. Masalah: Jenazah yang belum dimandikan dan dikafani

serta telah dikebumikan, maka jasadnya harus dikeluarkan lagi untuk

dimandikan dan dikafani.

Abdurrahman bin Abdullah menceritakan kepada kami,

Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri

menceritakan kepada kami, Al Bulfiari menceritakan kepada kami,

Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Suffan bin Uyainah

menceritakan kepada kami, Amr bin Dinar berkata: Aku mendengar

Jabir bin Abdullah, dia berkata: Rasulullah SAW pernah mendatangi

jasad Abdullah bin tlbai setelah jasadnya dikebumikan dalam liang

lahat. Beliau kemudian memerintahkan agar jasadnya dikeluarkan,

lalu diletakkan di atas paha beliau, lalu beliau menyemburkan air

ludatr beliau kepadanya, lalu menyalinkan sebuah pakaian kepadanya.

Abu Muhammad berkata: Nabi SAW pernatr memerintahkan

untuk memandikan dan me,ngafani jenazah tanpa dibatasi dengan

waktu. Itu adalatr kewajiban, meskipun kondisi jasad terpotong-

potong, karena terkena musibah maupun karena luka. Jasad yang

terkena cacar pun tidak menjadi penghalang untuk memandikan dan

mengafani jasad.

560. Masalah: Jasad tidak boleh dikebumikan di malam hari,

kecuali dalam kondisi darurat, ketika matahari terbit, ketika matahari

berada tepat di tengatr-tengah l*grt" ketika awal matatrari terbenam di

Barat. Hal itu berlangsung pada malam hiogga fajar kedua muncul.

Sedangkan menshalati jenazah pada waktu-waktu tersebut boleh

dilakukan.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad

bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib
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menceritakan kepada kami, Yusuf bin Said mengabarkan kepada

kami, Hajjaj bin Muhammad Al A'war menceritakan kepada kami dari

Ibnu Juraij, Abu Az-Zubair mengabarkan kepadaku, bahwa dia pernah

mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Rasulullah SAW pernah

berkhutbah, kemudian beliau menegaskan agar tidak menguburkan

jenasah di malam hari, kecuali dalam kondisi darurat."

Abu Muhammad berkata: Tindakan Rasulullah SAW

mengebumikan istri dan sahabat beliau di malam hari itu dilakukan

karena kondisi darurat, seperti khawatir terhadap kondisi sesak, panas,

perubahan bau pada jasad atau kondisi yang membolehkan mengubur

di malam hari. Selain itu, kita tidak boleh berasumsi bahwa para

sahabat menentang hal itu.

Kami meriwayatkan dari jalur Yahya bin Sa'id AJ Qaththan,
Hisyam Ad-Dastuwa'i menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari

Sa'id bin Al Musayyib, bahwa dia memakruhkan penguburan yang

dilakukan di malam hari.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin

Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan

kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami,

Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj

menceritakan kepada kami, Yahya bin Yahya menceritakan kepada

kami, Abdullah bin Wahb menceritakan kepada kami dari Musa bin

Ulai bin Rabah, dari ayahnya, bahwa aku mendengar Uqbah bin Amir
berkata, "Rasulullah SAW melarang kami menshalati dan

menguburkan jenazah di tiga waktu, yaitu: (1) ketika matahari terbit,

(2) ketika matahari berada di tengah-tengah langit, dan (3) ketika

matahari baru terbenam di Barat."

Abu Muhammad berkata: Sebelumnya, kami telah

menjelaskan bahwa shalat yang dilarang pada waktu-waktu tersebut

adalah shalat sunah. Begitu pula semua shalat wajib yang sengaja
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ditinggaikan pada wakhr-waktu tersebut dan hanya yang disebutkan

saja, bukan semua shalat yang diperintahkan atau dianj'urkan.

561. Masalah: Menshalati jenazah umat Islam adalah wajib.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad

bin Mua'wiyah menceritakan kepada kalrri, Ahmad bin Syu'aib

menceritakan kepada kami, Mahmud bin Ghailan mengabarkan

kepada kami, Abu Daud Ath-Thayalisi mengabarkan kepada kami,

Syubah menceritakan ke,pada kami dari Utsman bin Abdullah bin
Mauhib, bahwa aku mendengar Abdullah bin Abu Qatadah
meriwayatkan dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW pernah

mendatangi jenazatr seorang pria Anshar untuk dishalati, lalu beliau

bersabda,

.6_t*?'ry'ftn *t*
"Shalatilah saudara lcalian ini, Irarena sesungguhnya dia

masih memiliki kewajiban melunasi utang."

Selanjutnya dia menyebutkan redaksi hadits tersebut.

Ini adalah perintah menshalati jenazah secara umum. Dalam
riwayat lain pur disebutkan tentang al ghall.

562. Masalah: Orang Islarn yang terbunuh di tangan non
muslim, terutama dalam kondisi perang di jalan Allah Azza wa Jalla,
tidak perlu dishalati dan dikafani. Jenazahnya hanya cukup

dikebumikan dengan pakaiannya yang berlumuran darah, tanpa

menyertakan pedang atau senjata yang digunakannya. Tapi kalau
jenazahnya dishalatkan maka itu pun baik. Begitu pula jika tidak
dishalatkan, maka itu baik. Jika tubuh seseorang diarak dari medan
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perang dalam kondisi hidup, lalu menghembuskan nafasnya, maka

jenazahnya dimandikana, dikafani, dan dishalati.

Hal ini diperkuat oleh hadits berikut ini.

Abdunahman bin Abdullah menceritakan kepada kami,

Ibrahim bin dhmad menceritakan kepada kami, Al Farabri

menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami,

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Al-Laits bin Sa'd

menceritakan kepada kami, Ibnu Syihab menceritakan kepadaku dari

Abdunahman bin Kab bin Malik, dari Jabir bin Abdullah, bahwa dia

pernah menyinggung tentang korban perang Uhud, lalu dia berkata,

"Sesungguhnya Rasulullah SAW pemah memerintahkan untuk

menguburkan korban perang Uhud dalam kondisi jasad berlumuran

darah, tanpa memandikan dan menshalati jasad mereka."

Dengan sanad yang sama sampai ke Al-Laits bin Sa'd, bahwa

Yazid bin Abu Hubaib menceritakan kepadaku dari Abu Al Khair,
dari Uqbah bin Amir Al Juhani, bahwa Rasulullah SAW pernah keluar

suatu hari, kemudian menshalati korban perang Uhud seperti shalat

yang dilakukan beliau terhadap jenazah yang lain. Setelah itu beliau

naik ke atas mimbar. Selanjutnya dia menyebutkan redaksi hadits

tersebut.

Abu Hanifah berpendapat bahwa jasad tersebut perlu dishalati.

Abu Muhammad berkata: Kita tidak boleh meninggalkan salah

satu hadits tersebut lantaran ada hadits lain, bahkan kedua hadits

tersebut adalah kebenaran yang boleh diamalkan. Selain itu, tidak ada

nasakh dalam hal ini, karena kedua hadits tersebut bisa digunakan

secara bersamaan dalam kondisi yang berbeda.

Diriwayatkan secara shahih dari Rasulullah SAW, beliau

bersabda,
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'rlk it+r& L'# i'r;t, ;4t
"Orang yang meninggal karena sakit perut, tertusuk,

tenggelam, terbakar, orang yang terserang lumpuh, tertimbun benda

atau reruntuhan, dan wanita yang meninggal karena melahirkan

adalah syahid (mati syahid)."

Ini berlaku dalam kondisi apa pun, baik beliau mengafaninya

selama beliau masih hidup atau pun salah safu dari mereka meninggal

dunia. Selain itu, IJmar, Utsman dan Ali pun memandikan, mengafani

dan menshalati para syuhada tersebut.

563. Masalah: Menggali liang lahat hingga dalam adalah

wajib. Menguburkan orang Islam pun wajib. Kita boleh menguburkan

dua atau tiga jasad dalam satu liang lahat dan yang lebih didahulukan

adalah jasad yang lebih banyak menghapal Ai Qur'an.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad

bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ma'mar mengabarkan

kepada kami, Wahb bin Jarir bin Hazim menceritakan kepada kami,

ayahku menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar

Humaid bin Hilal meriwayatkan dari Sa'd bin Hisyam bin Amir, dari

ayahnya, dia berkata: Tatkala perang Uhud, banyak pasukan Islam

yang menjadi korban dan banyak pula yang terluka, lantas Rasulullah

SAW bersabda,

61e'Jfi rfi:, ,;: e#tj ;*>t fr1\tt 
't:-*})i3 
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"Galilah liang lahat dalam ukuran yang luas, lalu kebumikan

dua atau tiga jasad dalam satu liang lahat, dan dahuluknn jasad yang

lebih banyakmenghapal Al Qur'an."

Dengan sanad yang sama sampai ke Ahmad bin Syu'aib,

bahwa Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Ishaq bin

Yusuf menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan

kepada kami dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Humaid bin Hilal, dari

Hisyam bin Amir, dia berkata: Kami pernah mengadu kepada

Rasulullah SAW pada perang Uhud, lalu kami berujar, "Wahai

Rasulullah, mengebumikan setiap jasad dalam satu lubang sangat

sulit." Mendengar itu Rasululllah SAW bersabda,

fril.\t, ,t';*:6 ri;6 r:'*r
,f,'rt ?|;ti

"Kebumikan jasad-iasad tersebut, buatlah lebih dalam liang

lahat dan lakukanlah dengan baitfT. Kebumikanlah dua atau tiga

jasad dalam satu liang lahat dan dahulukanss iasad yang tebih banyak

menghapal Al Qur'an."

Dalam hadits ini, Rasulullah SAW tidak melarang mereka

menggali lebih dalam kuburan.

Abdunahrnan bin Abdullah menceritakan kepada kami,

Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri

menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami,

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Al-Laits bin Sa'd

menceritakan kepada kami, Ibnu Syihab menceritakan kepadaku dari

Abdunahman bin Kab bin Malik, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata:

Redalai "dan lakukanlah dengan baik" adalah tambahan dari An-Nasa'i 01d. 4,

hlm.81).
Dalam naskah no. 14 disebutkan dengan tambahan hunrf waa "wa qaddimuu
(dan dahulukaflah)" yang tidak tercantum dalam naskah An-Nasa'i'
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Nabi SAW pemah menggabungkan dua jasad korban perang Uhud
dalam satu pakaian, kemudian beliau bersabda, "Manakah dari kedua
jasad itu yang lebih banyak hapalan Al Qur'annya7" Ketika salah

satu jasad tersebut ditunjuk, beliau langsung mendahulukannya masuk

ke dalam liang lahat.

564. Masalah: Mengebumikan jasad orang kafir harbi dan

yang lain adalah wajib.

Abdurrahman bin Abdullah menceritakan kepada kami,
Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri
menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami,
Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, bahwa dia
pernah mendengar Rauh bin Ubadah, Sa'id bin Abu Arubah
menceritakan kepada kami dari Qatadah, dia berkata, "Anas bin Malik
pernah menyebutkan kepada kami bahwa Rasulullah SAW pernah

memerintahkan menguburkan 24 prajurit Quraisy yang menjadi

korban perang Badr, kemudian jasad mereka diletakkan dalam salah

satu sumur batu Badr yang jrjik dna menjijikkan."

Selain itu, Nabi SAW pun melarang secara tegas memutilasi
jasad. Orang-orang juga meninggalkan tidak menguburkan jasad yang

dimutilasi.

Riwayat shahih dari Rasulullah SAW pun menjelaskan bahwa
beliau memerintahkan menguburkan korban bani Quraizhah dengan

menggali parit lalu jasad mereka dikebumikan dalam parit tersebut.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad
bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Sa'id mengabarkan kepada

kami, Yahya bin Al Qaththan menceritakan kepada kami dari Sufyan
Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq As-Subai'i, dari Najiyah bin Ka'b, dari Ali
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bin Abu Thalib, dia berkat4 "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah

SAW, 'Sesungguhnya pamanmu yang sesat itu telah meninggal dunia,

lalu siapa yang akan menguburkannya?'Beliau menjawab, 'Pergi dan

kebumtkanlah ayahmuilz'." Selanjutnya dia menyebutkan sisa redaksi

hadits ini.

Diriwayatkan dari jalur Abdunahman bin Mahdi, dari Sufyan

Ats-Tsauri, dari Abu Sinan Abdullah bin Sinan, dari Sa'id bin Jubair,

dia berkata: Aku pernatr bertanya kepada Ibnu Abbas, "Ada seorang

pria Nashrani meninggal dunia dan meninggalkan putranya?"

mendengar itu dia berujar, "Putranya ifu sebaiknya mengiringi jasad

bapalcnya itu dan menguburkannya. "

Suffan berkata: Aku juga mendengar Haurmad bin Abu

Suffan menceritakan dari Asy-Syabi, bahwa Ummu Al Harits bin

Abu Rabi'ah meninggal dunia dalarn kondisi masih memeluk

keyakinan Nashrani, lalu para sahabat me,nguburkarmya

565. Masalah: Kain kafan yang paling baik bagi orang Islam

adalah 3 helai kain putih bagi pria dengan cara membungkus jasadnya

tanpa mengenakan baju, surban, celana maupun kain.

Bagi jasad wanita pun seperti itu tapi dengan tambahan 2 helai

pakaian. Jika itu tidak bisa dilakukan, maka satu kain pun sudah

dianggap sah. Jika hanya ada I kain untuk dua jasad, maka keduanya

dimasul*an dalam satu kain kafan tersebut. Jika jasad pria dan wanita

dikafani dengan kain kain yang kurang maupun lebih dari itu, maka

itu tidak mengapa.

Abdunahman bin Abdullah menceritakan kepada kami,

Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada karni, A1 Farabri

menceritakan kepada kami, Al Bukfiari menceritakan kepada kami,

Ismail bin Abu Uwais menceritakan kepada kami dari Malik, dari

Hisyarn bin Urwah, dari ayaturya, dari Aisyah, dia berkat4 "Jasad
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Nabi SAW dibungkus dengan 3 helai kain kafan putih sahuliyyahse,

tanpa mengenakan baju dan surban."

Abu Muhammad berkata: Yang dipilihkan oleh Allah SWT
kepada Nabi SAW pasti pilihan yang paling baik.

Dengan sanad yang sama sampai ke Al Bukhari, bahwa
Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al eaththan
menceritakan kepada kami dari Ubaidullah bn lJmar, Nafi'
menceritakan kepadaku dari ibnu lJmar, dia berkata: Sesungguhnya

ketika Abdullah bin llbai (pentolan kelompok munafik) meninggal,
putranya datang menemui Nabi SAW, lalu berujar, "Berikanlah
bajumu kepadaku agar aku grrnakan mengafani jasadnya (Abdullah
bin ubai). Shaiatilah dan mintalah ampun untuknya." setelah itu Nabi
SAW memberikan pakaiannya lalu bersabda, ,,Izinkanlah ak;tt

menshalati jasadnya." Selanjutnya dia menyebutkan redaksi hadits
tersebut.60

Dengan sanad yang sama sampai ke Al Bukhari, bahwa Umar
bin l{afsh bin Ghiyats menceritakan kepada kami, ayahku
menceritakan kepada kami dari Al A'masy, Syaqiq menceritakan
kepada kami, Khabbab menceritakan kepada kami, dia berkata: Kami
pernah hijrah bersama Rasulullah sAw untuk mencari ridha Allah,
lalu pahala kami dibalas oleh Allah. setelah itu diantara kami ada
yang menemui ajal dan belum memperoleh balasannya sama sekali,
seperti Mush'ab bin umair yang terbunuh dalam perang uhud. Ketika
kami tidak menemukan kain yang dapat mengafaninya, kecuali kain
burdah, yang jika kami menutupi bagian kepala jasadnya, maka kedua

Dalam Al-Lisan disebutkan, kata ini dibaca sahuliyyah dan suhuriyyah.
sahuliyyah adalah nisbat kepada sahul yang berarti pendek, karena dicuci. Atau
nisbat kepada nama sebuah kampung di Yaman. Sedangkan suhur adarah
bentuk jamak dari kata sahl, yangberarti ain putih bersih dan terbuat dari katun.
Namun di sini ada penyimpangan, karena kata tersebut dinisbatkan kepada
bentuk jamak. Ada yang berpendapat bahwa nama kampung tersebut pun dibaca
denganSuhul.
HR. Al Bu*fiari (ild. 2, hlm. 166-167).
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kakinya terlihat. Jika kami menutupi kedua kakinya, maka kepalanya

tersingkap. Melihat itu, Rasululllah SAW memerintahkan kami untuk

menutupi kepalanya dan menutupi bagian kedua kakinya dengan

idzkhir.6r

Abu Muhammad berkata: Begitulah, kita wajib mengafani

jasad yang tidak memiliki kain kafan yang dapat menutupi semua

jasadnya. Selain itu, di sini ada hadits yang diriwayatkan oleh

perawinya secara wahm:

Kami meriwayatkan dari jalur Ahmad bin Hanbal, dari Al
Hasan bin Musa Al Asyyab, dari Hammad bin Salamah, dari Abdullah

bin Muhammad bin Uqail bin Abu Thalib, dari Muhammad bin Ali
bin Abu Thalib, yaitu Ibnu Hanafiyyah, dari ayahny4 bahwa Nabi

SAW pernah mengafani dengan 7 lapis kain.62

Wahm di sini berasal dari Al Hasan bin Musa" atau dari

Abdullah bin Muhammad bin Uqail.

Jika seorang perawi menyebutkan hadits yang kami

riwayatkan dari jalur Yatrya bin Said Al Qaththan, dia berkata: Aku
mendengar Sa'id bin Abu Arubah, dia menceritakan dari Aynrb, dari

Abu Qilabah, dari Abu Muhallab, dari Samurah bin Jundab, dari Nabi

SAW, beliau bersabda,

€€; * fk,'$L';Lf 6y1/4t &5. u t$t
"Kenakanlah paknian kalian yang berwarna prutih, karena

sesungguhnya pakaian tersebut lebih suci dan baik. Kafanilah juga

orangyang meninggal dari kalian dengannya."

6r Idzkhir adalah sejenis hrmb 'han merarnbat yang memiliki bau harurn62 HR. Ahmad (Al Musnad,jld. l, hhr 94 dan jld. l, hlm 102) dari Affan dan
Hasan bin Musa, keduanya meriwayatkannya dari Harnrrad dengan sanadnya.
Ilahm yang dimaksudkan di sini adalah izin dari Abdullah bin Muha'nmad bin
Uqail.
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Menurut kami, ini bukan wajib, karena diriwayatkan pula

secara shahih dari Nabi SAW bahwa beliau mengenakan pakaian

berwarna merah dan syamlaft (sejenis mantel atau toga) berwarna

hitam.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Umar bin

Abdul Malik menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakar

menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, A1

Qa'nabi menceritakan kepada kami, dari Abdul Azizbin Muhammad

Ad-Darawardi, dai Zaid bin Aslam, bahwa Ibnu Umar pernah

ditanya, "Mengapa engkau mengenakan baju yang dicelup dengan

warna kuning?" Dia menjawab, "Sesungguhnya aku pernah melihat

Rasulullah SAW mencelup pakaian dengan warna tersebut, dan tidak

ada sesuatu pun yang lebih disukai oleh beliau daripada itu. Beliau

juga mewarnai pakaian sampai surbannya dengan warna tersebut."

Abdurrahman bin Abdullah menceritakan kepada kami,

Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri

menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami,

Amr bin Ashim menceritakan kepada kami, Hammam bin Yahya

menceritakan kepada kami dari Qatadah, dia berkata: Aku pernah

bertanya kepada Anas bin Malik, "Pakaian apa yang paling disukai

Rasulullah SAW?" Dia menjawab, "Hibrah."63

Abu Muhammad berkata: Kita tidak boleh meninggalkan satu

hadits lantaran ada hadits yang lain. Semua hadits tersebut adalah

benar, sehingga memang benar bahwa perintah untuk mengenakan

pakaian berwarna putih adalah sunatl

Pilihan kami ini pun dianut oleh Jumhur ulama.

Kami meriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah, dari

Hisyam bin Urwatr, dari ayahnya, dari Aisyah, bahwa Abu Bakar Ash-

Shiddiq pernah berkata kepadanya, "Berapa helai kain yang kalian

63 Al Hibrah adalah salah satu jenis pakaian burdah Yaman.
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gunakan untuk mengafani ienazahNabi SAW?" Aisyah menjawab, "3

helai kain pt,itrh sahul tanpa mengenakan baju dan surban." Abu Bakar

lanjut berkata, "Lihatlah pakaianku ini dan basuhlah. Pada pakaian

tersebut masih ada bekas wewemgian Za'faran atau misyq6a'

Kenakanlah 2 helaikain yang lain bersamanya. " 
65

Diriwayatkan dari jalur Ibnu lJmar, dia berkata, "IJmar bin

Khaththab dikafankan dengan 3 helai kain, yaitu 2 helai kain sahul

dan 1 pakaian yang dikenakannya."

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa dia pernah berkata

kepada keluarganya ketika ajal hendak menjemputnya, "Jangan

memakaikan jasadku dengan baju dan surban, karena jasad Rasulullah

SAW tidak pemah dibungkus dengan baju dan surban."

Diri*,ayatkan dari Ibnu Juraij, dari Atha" bahwa jenazah tidak

boleh dipakaikan surban, sarung, baju, tapi jenazah cukup dibungkus

dengan kain.

Ibnu Juraij berkata: Ibnu Thawus mengabarkan kepadaku dari

ayahnya, bahwa jenazah seorang pria dibungkus dengan 3 helai kain

kafan, tanpa surban.

Inilah pendapat yang dipiiih oleh Syaf i, Abu Sulaiman,

Ahmad bin Hanbal, dan para sahabatnya. Demikianlah cara mengafani

Baqi bin Makhlad dan Qasim bin Muhammad. Al Khusyani dan yang

lain pun mengeluarkan fatwa seperti itu.

Sedangkan kain kafan wanita dijelaskna oleh hadits yang

diriwayatkan dari Abdunahman bin Abdullah, dia berkata: Ibrahim

bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri menceritakan

kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Hamid bin Umar

64 Misyq adalah celupan warna merah'
65 HR. Ahmad (Al Musnad,jld. 6, hlrn 132) dan Ibnu Sa'd (Ath-Thabaqat, jld.3,

hlm. 143), keduanya meriwayatkannya dari Affan, dari Hammad dengan

sanadnya.
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menceritakan kepada kami, Hammad bin Zud menceritakan kepada

kami dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Muhammad bin Sirin, dari

Ummu Athiyyah, dia berkata: Ketika salah satu putri Nabi SAW

meninggal dunia, Rasulullah SAW kemudian keluar lantas bersabda,

Ft: ')+t 1Q.#?t'ot
n.=i i f..: ,

.,Jr'tt, ,f j I lj.,J' ,l rrTrr ,?rt C
"Mandikanlah jasadnya degan air dan sidir tiga atau lima kali

atau lebih dari itu jika memang kalian berpandangan itu perlu.

Gunakan pada bagian akltir pemandian tersebut kafu, atau sesuatu

yang mengandung l*frr. Jika kalian telah selesai memandiknn

j as adnya, maka beritahukanlah aht."

Ummu Athiyyah lanjut berkata, "Ketika kami selesai

memandikan jasadnya, kami pun memberitahukan Nabi SAW, lalu

beliau melemparkan sarungnya kepada kami, lantas bersabda,

' Gunakanlah untulotya' ."

Kami meriwayatkan dari Al Hasan, dia berkata, "Wanita

ciikafani dengan 5 helai kain, yaitu dar', tudwtg kepala, dan 3 helai

kain."

Diriwayatkan dari An-Nakha'i, bahwa wanita dikafani dengan

5 helai kain, yaitu: rompi, tudung kepala, kain pembalut, baju luar,

dan kain selampang.

Diriwayatkan dari Ibnu Sirin, bahwa wanita dikafani dengan 5

helai kain, yaitu: rompi, tudung kepal4 2 kain pembalut, dan potongan

kain (perca).

Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi bahwa wanita dikafani dengan 5

helai kain, sedangkan pria dikafani dengan 3 helai kain.

3l
',t|i'u'Ff
w,;$ n
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566. Masalah: Jika ada yang meninggal sedangf,an dia masih

mempunyai tanggungan utang yang menghabiskan semua harta

peninggalannya, maka semrur hartanya diserahkan kepada pihak yang

memberi utang. Tidak semua yang hadir melayat jenazah

berkewajiban memberi kain kafan ke,pada orang tersebut, karena Allah

SWT tidak menjadikan harta sebagai warisan dan wasiat kecuali

setelah utang yang meninggal dilunasi. Deirgan demikian, secara

shahih utang hanrs dilunasi terlebih dahulu, dan tidak ada haknya

dalam utang yang ditinggalkannya Jika demikian kondisinya, maka

pengafanannya (kalau jenazah tidak meirinegal harta warisan apa pun)

wajib dilakukan oleh pihak yang berpiutang atau tidak dari yang hadir

melayat, berdasarkan firman Allah SWT,

,,1tL1,;4jXGL

"Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersantdara." (Qs. Al
Hujuraat [49]: 10)

Selain ih1 karena Nabi SAW bersabda,

.'^K".';Jltsli;3;
"Barangsiapa yang diserahi tanggungjmtab mengurusi

saudaranya, maka dia sebailorya mengafani jasadnya dengan baik."

Se,mua pihak yang diberi tanggungiawab mengurusi jasad

seseorang diperintatrkan untuk meirgafani jasad yang bersangkutan

dengan baik. Hal itu pun tidak hanya diperintahkan kepada pihak yang

berpiutang tapi juga yang tidak berpiutang. Inilah pe,ndapat yang

dianut oleh Abu Sulaiman dan yang I ' .

Jika masih ada sisa harta warisan setelah melunasi utang, maka

biaya pengafanan lebih diprioritaskan daripada wasiat dan warisan.

Hal ini berdasarkan hadits yang telah kami sebutkan batrwa Rasulullatr
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lSAW pernah mengafani Mush'ab bin Umair RA dengan kain

selempangnya tanpa meninggalkan warisan apa-apa, kemudian beliau

tidak memberikannya kepada ahli warisnya.

567. Masalah: Semuay^rrgkami sebutkan tadi bersifat fardhu

kifayah. Oleh karena itu, jika ada sebagian umat Islam yang telah

melaksanakan kewajiban tersebut, maka umat Islam yang lain tidak

lagi dibebani kewajiban itu, seperti memandikan, mengafani,

menguburkan dan menshalati jenazah.

Tidak ada ulama yang berbeda pendapat dalam masalah ini,

karena pembebanan kewajiban yang lain dari ini merupakan tindakan

menyulitkan dan tidak dibolehkan. Allah SWT berfirman,

qb;')iet#'#t:r
"Dan Allah tidak menjadikan kesulitan dalam agama untwk

knmu." (Qs. Al Hajj l22l:78)

568. Masalah: Cara memandikan jenazah adalah, semua

bagian tubuh jenazah termasuk kepala dibasuh dengan air yang sudah

dicampur dengan daun sidr jika memang ada.Kalau tidak ada daun

sidr, maka cukup dimandikan dengan air. Pemandian itu dilakukan

sebanyak 3 kali, dimulai dari bagian tubuh sebelah kanan, lalu

diwudhukan.

Jika mereka ingin menambahi, maka sebaiknya dilakukan

dalam hitungan ganjil, bisa 3 kali, 5 kali,7 kali dan menyempatkan

pada akhir basuhan, ketika melakukannya lebih dari satu kali, dengan

air campuran kafur. Kalau ini tidak ditemukan, maka tidak mengapa,

karena Rasulullah SAW memerintahkan untuk melakukan hal itu.
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Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin

Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan

kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami,

Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj

menceritakan kepada kami, Yahya bin Yahya menceritakan kepada

kami,66 Yazid bin Zurai' mengabarkan kepada kami dari Ayyub As-

Sakhtiyani, dari Muhammad bin Sirin, dari Ummu Athiyyah, dia

berkata, "Rasulullah SAW pemah datang menemui kami saat kami

sedang memandikan putrinya, lalu bersabda,

,/r, :q. s; $.?, r\U; u rt 'tf tl*i ')f # qi;r')ik 
'u r#"rf fr'grs tt\t ,.e ,{+t)

'Mandikanlah jenazahnya tiga kali, atau lima, atau lebih dari
itu jika memang kalian berpandangan itu perlu dilalatkan dengan air
dan sidr. Campurlah basuhan terakhir dengan knfw atau sesuatu

y ang mengandung kafrr' ."

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada

kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri

menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami,

Yahya bin Musa menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan

kepada kami daxi Sufyan Ats-Tsauri, dari Khalid bin Al Hadzdza',
dari Hafshatr binti Sirin, dari Ummu Athiyyah, dia berkat4 "Ketika
kami memandikan putri Rasulullah SAW, beliau sempat berujar

kepada kami,

' Mu I a i I a h d e n g a n b a g i an * r: t::: r", ::2::: "
wudhu'."

6 Dahm naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi yang kelinr" "Muhammad bin
Yahya." Lih. Shahih Muslim fild. l, hlm.257).
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Allah SWTberfinnan,

W;$yci{i'i-&'{
"Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sekedar

kesanggupannya." (Qs. Al Baqarah [2]:286)

Allah SWT juga berfirman,

"f*tr.16 $ye{,XX &i1
"Allah tidak memilatlkan beban kepada seseorang melainknn

sekedar apa yang Allah berikan kepadanya." (Qs. Ath-Thalaaq [65]:

7)

Dengan demikian, memang benar bahwa orang tidak

menemukan daun sidr atau kafur tidak diwajibkan untuk membebani

diri terlalu jauh.

Kami meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari Atha', bahwa

jenazah dimandikan sebanyak 3 atau 5, atau 7 kaIi, semuanya

menggunakan air dan sidr. Dalam setiap repitisi kepala dan badan

juga dibasuh.

Ibnu Juraij berkata, "Aku lalu bertanya kepadanya, 'Jika tidak

ada sidr, maka gunakan khathami?'Dia menjawab, 'Tidak, daun sidr

akan ditemukan'."

Dia juga berpendapat bahwa satu kali basuhan sudah dianggap

sah.

Diriwayatkan dari Sulaiman bin Musa dan Ibrahim, bahwa

jenazah dimandikan dalam hitungan ganjil.

Diriwayatkan dari Ibnu Sirin, bahwa jenazah dimandikan

sebanyak 2kali dengan air dan daun sidr, sedangkan pada kali ketiga

dicampur dengan air dan kafur. Jenazah wanita pun seperti itu.
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Diriwayatkan dari Ibnu Sirin bahwa jenazah diwudhukan

seperti halnya orang yang masih hidup dan dimulai dari bagian tubuh

sebelah kanan.

Diriwayatkan dari Qatadah bahwa pemandian jenazah dimulai

dari bagian tubuh sebelah kanan.

569. Masalah: Ketika air tidak ada, maka jenazah

ditayamumkan, karena Rasulullah S AW b ersabda,

.itlt ,; nl';t t:r'-*') fr-.I ,-et\r U'-J+| ". -_

"Tanah dijadikan sebagai tempat sujud dan alat bersuci

bagilu ketika air tidalc ditemukan."

570. Masalah: Jenazah tidak boleh dikafani dengan kain kafan

yang tidak boleh digunakan, seperti sutra, emas, dan mu'ashfar

(pakaian yang dicelup warna kuning).

Ienazah wanita boleh dikafani dengan kain kafan yang terbuat

dari bahan-bahan tersebut (sutra, emas dan mu'ashfar), karena

Rasulullah SAW bersabda tentang emas dan sutra,

.r8,6,!.b ei r'ii *it;
"Sesunggultnya emas dan sutra haram digunakan oleh

pria umatlu, namun dibolehkan bagi kaum wenita."

et
knum

Begitu pula yang beliau sabdakan tentang mu'ashfar, karena

Nabi SAW pun melarang kaum pria mengenakannya.
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571. Masalah: Biaya pengafanan dan penguburan jenazah

diambil dari harta yang ditinggalkan jenazah. Pasangan hidup dari

jenazah tidak berkewajiban menanggungya, karena harta orang Islam

itu terlindungi kecuali ada nash Al Qur'an maupun Sunnah yang

menyatakannya. Resulullah SAW bersabda,

.it?W;*qbfit:
"sesungguhnya darah dan harta kalian haram untuk sesama

knlian."

Sejatiny4 Allah SWT tidak mewajibkan suami untuk memberi

nafkah, pakaian, dan tempat tinggal. Allah SWT juga tidak

menamakan kain kafan sebagai sandang, dan pemakan dengan tempat

tinggal.

572. Masalah: Jenazah dishalatkan dengan cara imam berdiri

menghadap kiblat, sedangkan orang-orang berbaris di belakangnya.

Imam saat itu berdiri di bagian kepala jika jenazahnya laki-laki, di

bagran perut jika j enazahnyawanita.

Abdurrahman bin Abdullah menceritakan kepada kami,

Ibrahim bin Ahmd menceritakan kepada kami, Al Farabri

menceritakan kepada kami, A1 Bukhari menceritakan kepada kami,

Musaddad menceritakan kepada kami dari Abu Awanah, dari

Qatadah, dari Atha', dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Rasulullah

SAW pernah menshalati jenazah raja Najasyi sedangkan aku saat itu

berada di shaf atau barisan kedua atau ketiga."

lllama sepakat bahwa shalat jenazah dilakukan dengan cara

berdiri, tanpa ruku, sujud, duduk antara dua sujud dan tasyahhud.

a
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Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin

Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan

kepada ftami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami,

Ahmad bin Ali menceritakan kepada karni, Muslim bin Al Hajjaj

menceritakan kepada kami, yahya bin Yahya menceritakan kepada

kami, Abdul Warits bin Said mengabarkan kepada kami dari Husain

bin Dzakwan, Abdullah bin Buraidah menceritakan kepadaku dari

Samurah bin Jundab, dia berkata, "Aku pemah shalat jenazah di

belakang Rasulullah SAW saat menshalati Ummu Kab yang

meninggal dunia karena melahirkan. Beliau ketika itu berdiri shalat

tepat di bagian perut atau tengah jenazahnya."

Kami pun meriwayatkan dari jalur Al Bukhari, dari Musaddad,

Yazid bin Zurn' menceritakan kepada kami dari Al Husain bin
D zakw an dengan sanadnya.

Yazin bin Harun, Al Fadhl bin Musa" dan Abdullah bin Al
Mubarak pun meriwayatkannya dari Al Husain bin Dzakwan dengan

sanadnya.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad

bin Ishaq menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan

kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Daud bin Mu'adz

menceritakan kepada kami, Abdul Warits bin Sa'id menceritakan

kepada kami dari Nafi', dari Abu Thalib, bahwa dia berkata: Aku
pernah menshalati jenazah Abdullah bin Umair. Ketika itu Anas bin

Malik turut shalat bersama kami dan aku saat itu berada di
belakangnya. Anas kemudian berdiri di bagran kepala jenazah,

kemudian bertakbir sebanyak 4 kali dengan tidak memanjangkan

bacaan dan terburu-buru. Setelatr itu dia pergi lalu duduk. Melihat itu
orang-orang pun bertanya, "Watrai Abu Hamzah, ada wanita

Nashrani?" Mereka kemudian membawanya lebih dekat dan ternyata

ada tandu besar berwarna hijau di atas wanita Nasharani itu. Anas bin
Malik lalu datang menghampirinya dan berdiri di bagian tengah tubuh
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jenazah itu, lalu menshalatinya seperti shalat yang dilakukannya

terhadap jenazah pria. Setelah itu dia duduk, lalu Al Ala' bin Ziyad

berujar, "Wahai Abu Hamzah, apakah Rasulullah SAW melakukan

shalat jenaz,ah seperti yang engkau lakukan tadi, bertakbir 4 kali,

berdiri tepat di bagian kepala jika jenazahnya pria, dan di bagian perut

jika jenazalurya wanita?" Dia menjawab, "Ya."

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 Al Minhal menceritakan kepada kami,

Hammam bin Yahya menceritakan kepada kami dari Abu Ghalib.

Setelah itu dia menyebutkan redaksi hadits Anas tadi. Pada bagian

akhir hadits itu disebutkan, "Al Ala' bin Ziyad kemudian datang

dihadapan Anas bin Malik lalu berkata, 'Ingatlah (tata cara shalat

ini)'."

Ini menunjukftan bahwa semua tabiin yang hadir saat itu
sepakat dengan perbuatannya. Pendapat ini juga dianut oleh Syafi,
Ahmad, Daud, para pengikut mereka dan ahli hadits.

Abu Hanifah dan Malik berpendapat lain dan k.ami tidak

menemukan dalil yang dapat digunakan untuk mendukung pendapat

mereka. Selain itu, saat itu belum ada tandu. Ini tentunya upaya

rekayasa dan pembohongan terhadap orang yang mengemukakannya,

sebab Anas bin Malik juga menshalati sedangkan jenazah wanita

tersebut dalam tandu berwama hrjau.

Se.bagian mereka berpendapat bahwa kalau imam berdiri tepat

di tengah shaf yang berada di belakangtya, maka mestinya dia juga

berdiri di tengah jenazah. Menurut kami, ini adalah pendapat yang

keliru dan analogi yang tidak benar, karena dia adalah imam dari

barisan shalat itu, bukan imam untuk jenazah, bahkan bukan makmum

baginya. Yang kami jadikan acuan dalam hal berdirinya imam di

[4tr - AtMuhalla



bagian tengah jenazah danyang kami gunakan dalam hal imam berdiri

di bagian tengah jenazah wanita, dan di bagian kepala jenazah pria

adalah perbuatan Nabi SAW yang tidak boleh dibantah.

573. Masalah: Imam shalat jenazah bertakbir, sedangkan

makrnum mengikuti takbir imam sebanyak 5 kali, tidak boleh lebih.

Jika malcnum bertakbir 4 kali, maka itu pun baik, tidak boleh kurang

dari jumlah tersebut. Imam juga hanya boleh mengangkat kedua

tangannya ketika melakukan takbir pertama saja. Jika takbir tersebut

telah usai dikerjakan, maka imam memberi salam sebanyak 2 kali
(kanan dan kiri), lalu diikuti oleh mahnum. Jika imam melakukan

takbir sebanyak 7 kali, maka kami memakruhkannya dan

mengikutinya. Begitu juga jika imam melaukan takbir 3 kali. Namun

jika imam bertakbir lebih banyak maka kami tidak mengikutinya.

Kami pun tidak akan memberi salam mengikuti im"m jika dia

bertakbir kurang dari 3 kali, bahkan kami melengkapi takbir tersebut.

Abdulllah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad ibn

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, Abu Bakar bin Abu Syaibah dan

Muhamad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kani, keduanya

berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan ke.pada kami dari

Syubah, dari Aff bin Munah, dari Abdurrahman bin Abu Laila, dia

berkata, "Zaid bin Arqam pemah melakukan takbir dalam shalat

jenazah sebanyak 4 kali dan dia juga pernatr bertakbir dalam shalat

jenazah sebanyak 5 kali, lalu aku bertanya kepadanya tentang hal itu,

lantas dia menjawab, 'Rasulullah SAW pernah melakukan takbir

tersebut'."
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Diriwayatkan secara shahih dari Nabi SAW, bahwa beliau

juga melakukan takbir shalat jenazah sebanyak 4 kali seperti yang

akan kami jelaskan nanti.

Abu Muhammad berkata: Kalangan yang berpendapat bahwa

takbir dilakukan sebanyak 5 kali dalam shalat jenazahberargumentasi

dengan hadits yang kami riwayatkan dari jalur Waki', dari Sufyan Ats-

Tsauri, dari Amir bin Syaqiq, dari Abu Wa'il, dia berkata, "IJmar bin

Khaththab pernah mengumpulkan orang-orang, lalu dia berkonsultasi

dengan mereka prihal takbir dalam shalat jenazah, lalu mereka

menjawab, Nabi SAW pernah bertakbir sebanyak tujuh, lima dan

empat'. Mendengar itu Umar pun menyatukan mereka dengan

bertakbir sebanyak 4 kali seperti shalat yang paling lama."67

Kami meriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Suffan Ats-

Tsauri, dari Umar bin Syaqiq, dari Abu Wa'il. Setelah itu dia

menyebutkan hadits yang sama.

Mereka berpendapat bahwa ini adalah rjmak sehingga tidak

boleh dilanggar.

Abu Muhammad berkata: kri tidak benar, karena riwayat dari

Amir bin Syaqiq adalah dha'if68 Sedangkan Umar bin Syaqiq tidak

HR. Ath-Thahawi (Ma'ani Al Atsar,jld. l, hlrn 288) dari jalur Muammal, dari

Su$an, dari Amir bin Syaqiq dengan sanadnya. Di bagian akJrirnya ada

tambahan redaksi, "Shalat Zhuhur. "
Amir bin Syaqiq adalah perawi la ba'sa br, (tidak mengapa). Al Bukhari dalam

hal ini telah menhasankan sebuah haditsnya, sedangkan Ibnu Khuzaiman, Ibnu

Hibban, Al Hakim dan lainnya menilai haditsnya shahih. Umar bin Syaqiq

adalah Amir. Sebagian perawi keliru dalam meriwayatkan namanya atau

terbalik. Terkadang nanurnya dalam manuslrip kuno tidak mencantumkan

huruf aft/seperti yang terjadi pada kata malik (mestinya Maalik) atau Al Harts

sehingga perawi menyangkanya seperti itu.
Dalam perawi-perawi itu disebutkaq "IJmar bin Syaqiq Al Jarmi" disebutkan

oleh Ibnu Hibban dalam Ats-Tslqcl, sedangkan Adz-Dzuhali berkata, "Aku
tidak menemukan ada ulama yang menilainya dha'ifi' Hanya saja dia agak

terakhir dalam hal ini, karena dia meriwayatkan dari tabi' tabiin (generasi

setelah tabiin).
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diketahui identitasnya. Sangat tidak pantas Umar RA berkonsultasi

dengan mereka dalam hal membuat sebuah kewajiban yang

bertentangan dengan contoh yang pernah ditunjukkan Rasulullah

SAW atau menghalangi sebagian yang pernah dilakukan beliau, lalu

meninggal dalam kondisi dibolehkan lantas diharamkan selanjutnya.

Ini tidak bisa disangka berasai dari Umar, kecuali jika dia itu orang

yang tidak tahu tentang kedudukan Umar RA dalam Islam serta ingin

merendahkan deraj at salaf.

Mereka juga membawa hadits yang diriwayatkan dari

Hammarn, Abbas bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Ibnu

Aiman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Zuhair menceritakan

kepada kami, Ali bin Al Ja'd menceritakan kepada kami, Syr'bah

menceritakan kepada kami dari Amr bin Murrah, bahwa aku

mendengar Sa'id bin Al Musayyib menceritakan hadits dari Ibnu

umar, dia berkata, "Itu semua sudah pernah dilakukan atau

dicontohkan, baik 4 atau pun 5 kali takbir. Namun kemudian kami

sepakat untuk melakukan takbir sebanyak 4 kali dalam shalat

jenazah."

Dengan sanad yang sama sampai ke Syu'bah dari Al Mughirah,

dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata: Suatu ketika seorang pria dari

kalangan sahabat Mu'adz bin Jabal muncul, kemudian menshalati

jenazah dengan bertakbir sebanyak 5 kali, hingga membuat orang-

orang menertawakannya. Melihat itu Ibnu Mas'ud berkata, "Dulu,
kami bertakbir sebanyak 4, 5, 6 dan 7 takbir, tapi kami kemudian

sepakat untuk melakukannya 4 kali takbir."

Amir ibn Syaqiq sebenamya meriwayatkan dari Abu Wa'il salah seorang tokoh
senior tabiin. Dia juga pernah bertemu dengan Nabi SAW dan lebih dahulu dari
Umar bin Syaqiq Al Jarmi. Ibnu Hajar menulik pemyataan Ibnu Hazm yang ada

di sini dan berasumsi bahwa tentang Umar bin Syaqiq yang terakhir ini adalah
dugaan lemah semata.

AlMuhall tlsr H



Y

Kami meriwayatkan juga dari jalur Al Hajjaj bin A1 Minhal,

dari Abu Awanah, dari Al Mughirah, dari Ibrahim An-Nakha'i dengan

redaksi hadits yang sama.

Diriwayatkan dari jalur Ghundar, dari Syubah, dari Amr bin

Murrah, dari Sa'id bin Al Musayyib, dia berkata: Umar bin Khththab

pernah berkat4 "Bertakbir dalam shalat jenazah sebanyak 4 dan 5

pemah dilakukan."

Said berujar, "LJmar kemudian memerintahkan orang-orang

unhrk berktabir sebanyak 4 kali dalam shalat jenazah."

Mereka lalu mengklaim bahwa ini adalah rjmak.

Abu Muhammad berkata: Ini juga upaya pembohongan, karena

Ibrahim tidak pernah bertemu dengan Ibnu Mas'ud. Ali bin Al Ja'd

bukan perawi yang kuat,6e sedangkan Sa'id tidak pemah menghapal

hadits dari Umar, kecuali yang diperhatikan oleh An-Nu'man bin

Muqarrin di atas mimbar saja. Jadi, itu semua adalah hadits munqathi'

atau dha'if.

Kami telah rnenyebutkan hadits yang berasal dari Zaid bin
Arqam bahwa dia pernah bertakbir sebanyak 5 kali setelah Umar.

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu MufarrajT0

menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami,

Ad-Dabari menceritakan kepada kami, .Lbdvrrazzaq menceritakan

kepada kami dari Su$an bin Uyainah, dari Ismail bin Abu Khalid,

Tidak, dia bahkan perawi tsiqah ma'mzn seperti yang dikemukakan oleh Ad-
Daraquthni.
Ibnu Ma'in berkata, "Dia adalah perawi tsiqah shaduq dan perawi Baghdad
yang paling *abit dalamSyu'bah."
Kami telah menjelaskan pada masalah no. 116 (ild. l, hlm. 82) bahwa kami
lebih menguatkan pendapat yang menggunakan htxuf jim (A1 Ja'd). Namun
sekarang kami bisa menegaskan bahwa hwuf jim ini ditulis beberapa kali dalam
naskah no. 14 yang merupakan naskah shahih. Dalam biografi Al Ja'd yang
tercanturr pada kitab Tadzkirah Al Huffazh fild. 3, hkn 201) juga dengan huruf
jim-
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dari Asy-Sya'bi, Abdullah bin Mughaffal menceritakan kepadaku, dia

berkata, "Ali bin Abu Thalib pernah menshalati jenazah Sahl bin

Hunaif dengan bertakbir sebanyak 6 kali. Setelah itu dia berpaling ke

arah kami, lalu berujar, 'Sesungguhnya dia adalah veteran psrang

Badar'."

Asy-Sya'bi berkata, "Suatu ketika Alqamah tiba dari Syam,

lalu berujar kepada Ibnu Mas'ud, 'Sebenarnya saudara-saudaramu di

Syam melakukan takbir shalat jenazah sebanyak 5 kali. Kalau saja

engkau bisa menetapkan jumlah yarrg baik, maka kami akan

mengikutinya'."

Tak lama kemudian Abdullah masuk, lalu berkata,

"Perhatikanlah jenazah kalian itu! Bertakbirlah sebanyak takbir yang

tidak dilakukan oleh imam kalian, tanpa ada batas waktu dan jumlah."

Abu Muhammad berkata: Ibnu Mas'ud meninggal dunia di

masa pemerintahan Utsman bin Affan RA. Sebenarnya, Alqamah

hanya ingin menjelaskan apa yang terjadi di kalangan sahabat di

Syam. Sanad hadits ini sangat shahih, karena Asy-Sya'bi pernah

bertemu dengan Alqamah, belajar dan menyimak hadits darinya.

Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada kami,

Ahmad bin Aunillah menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam Al Khusyani

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basysyar menceritakan

kepada kami, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami dari

Syu'bah, dari Al Minhal bin Amr, dari Zirr bin Hubaisy, dia berkata,

"Aku pernah melihat Ibnu Mas'ud menshalati jenazah seorang pria

Bal'adan (asalnya adalah bani Al Adan, salah satu kabilah Asad)

dengan bertakbir sebanyak 5 kali."

Dengan sanad yang sama sampai ke Abdunazzaq, dari

Ma'mar, dari Hammad bin Abu Sulaiman, dari Ibrahim An-Nakha'i,

bahwa Ali pernah bertakbir sebanyak 5 kali dalam shalat jenazah.
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Dengan sanad yang sama pula sampai ke Abdurrazzaq, datr

Sufyan bin Uyainah, dari Amr bin Dinar, dari Abu Ma'bad, dari Ibnu

Abbas, bahwa dia pemah bertakbir sebanyak 3 kali daiam shalat

jenazah.

Kami meriwayatkan dari jalur Muhamamd bin Ja'far, dari

Syu'bah, dari Amr bin Dinar, dia berkata: Aku pernah mendengar Abu

Mabad berujar, "Ibnu Abbas pernah bertakbir sebanyak 3 kali dalam

shalat jenazah."

Sanad hadits ini sangat shahih.

Diriwayatkan pula dari jalur Hammad bin Salamah, bahwa

Syaibah bin AimanTr mengabarkan kepadaku bahwa Anas bin Malik

pernah shalatjenazah dengan bertakbir sebanyak 3 kali.

Dengan sanad yang sama sampai ke Harnmad, dari Yahya bin

Abu Ishaq, bahwa Anas pernah ditanya, "Bagaimana dengan si fulan

yang bertakbir tiga kali dalam shalat jenazah?" Anas menjawab,

"Bukankah takbir shalat tersebut hanya 3 kali?!"

Muhammad bin Sirin berkata, "sebenarnya takbir dalam shalat

jenazahhanya 3 kali, lalu para ulama menambahkan 1 kali takbir'"

Diriwayatkan dari jalur Muslim bin Ibrahim, dari Syubah, dari

zurarahbin Abu Al Halal Al Ataki72, bahwa Jabir bin Zaid Abu Asy-

Syatsa' pernah menyrruh Yazdi bin Al Muhallab untuk bertakbir

sebanyak 3 kali dalam shalatjenazah.

71 Biografinya belum ditemukan.
72 Dahm naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "Zurarah bin Al Khalal".

Sedangkan dalam naskah no. 14 disebutkan denagn redaksi keliru, "Zurarah bin
Al Halal". Yang benar adalait, "Ztxatah bin Rabi'ah bin Z,urarah Al Azdi Al
Ataki". Ayahnya berjulukanAbu Al Halal'
Biografi Zurarah ini tercantum dalam Ta'jil Al Manfa'ah karya Ibnu Hajar,

narnun dalam redaksi disebutkan secara berulang, "Abu Al Khalal" adalah

keliru. Kami telah mengorelsinya dalam Al Musytabah karya Adz-Dzahabi
(hlm. 192).
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Abu Muhammad berkata: Persetan dengan semua klaim rjmak

yang keluar dari yang pernah dicontohkan. Buktinya, Ali bin Abu

Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Anas bin Malik, Ibnu Abas, para sahabat

di Syam, para pengikut di Syam, Ibnu sirin, Jabir bin Zaid dan yang

lain pemah melakukannya melalui riwayat dengan sanad yang sangat

shahih. Kemudian dengan lancang mereka mengklaim rjmak dengan

sanad lemah yang menentang mereka? Jadi, siapa yang lebih bodoh

daripada orang-orang yang memilih pendapat ini?

Siapakah yang lebih gila daripada orang yang memasukkan

dalam otaknya bahwa ijmak yang diketahui oleh Abu Hanifah, Malik,
dan Syaf i dan tidak diketahui oleh Ali bin Mas'ud, Zaid bin Arqam,

Anas bin Malik, dan Ibn Abbas, hingga berani menentang ijmak?

Selain itu, tidak ada dalil yang bisa mereka gunakan dari

riwayat yang menjelaskan bahwa Umar pernah bertakbir sebanyak 4

kali. Ali bin Abu Thalib bertakbir menshalati jenazah Ibnu Al
Mukaffat'3 sebanyak 4 kali. Zaid,bin Tsabit pun menshalati jen:azah

ibunya dengan bertakbir sebanyak empat kali. Abdullah bin Abu Aufa
pun menshalati putranya dengan bertakbir sebanyak 4 kali. Zaid bin
Arqam dan Anas pun menshalati jenazah dengan takbir 4 kali.

Ini semua adalah fakta dan kebenaran. Selain itu, tidak ada

seorang pun dari mereka yang menentang takbir sebanyak 5 kali
dalam shalat jenazah. Kalaupun ada sudah barang tentu bertentangan

dengan pendapat kalangan yang membolehkannya sehingga harus

kembali kepada sumber yang menjadi rujukan terakhir ketika terjadi

pertentangan, baik Al Qur'an maupun Sunnah. Secara shahih, Nabi
SAW pernah bertakbir sebanyak 4 dan 5 kali dalam shalat jenazah,

sehingga kita tidak boleh meninggalkan salah satunya demi yang lain.

'13 
Ibnu Mukaffaf bernama Yazid bin Al Mukaffaf, seperti yang disebutkan dalam
Ma'ani Al Atsar $ld.l, hlm. 288).
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Kami pun tidak menemukan ada salah seorang imam bertakbir

lebih dari 7 kali atau kurang dari 3 kali dalam shaiat jenazah. Oleh

karena itu, bagi yang melakukannya lebih dari 5 atau 6 atau 7, maka

dia telah melakukan sebuah perbuatan yang tidak shahih berasal dari

Nabi sAW, sehingga kami memakruhkan hal itu. Selain itu, karena

Nabi SAW tidak melarangnya, maka kami pun tidak berani

mengharamkarulya. Begitu pula dengan pendapat orang yang bertakbir

tiga kali.

Takbir yang kurang dari 3 dan di atas 7 kali takbir tidak pemah

dicontohkan oleh Nabi SAW dan tidak ada seorang ulama pun yang

berpendapat seperti itu. Perbuatan tersebut termasuk pembebanan diri

dengan kewajiban yang sebenarnya tidak ada. Kami juga telah

melarang hal itu. Kecuali satu hadits dha'ifyangpatut diwaspadai agar

kita tidak tertipu atau salah pemahaman, yaitu bahwa Rasulullah SAW

pernah menshalati jenazah Hamzah RA pada perang llhud sebanyak

70 kali shalat. Hadits ini tentunya tidak benar.Ta

Mengangkat tangan ketika takbir tidak pernah disyariatkan

oieh Nabi SAW kecuali ketika melakukan takbir pertama saja. Oleh

karena kita tidak boleh melakukanya, sebab itu adalah gerakan shalat

yang tidak didasari oleh nash. Bahkan diriwayatkn dari Nabi SAW,

bahwa beliau melakukan takbir sambil rnengangkat kedua tangannya

setiap kali melakukan gerakan turun maupun bangkit, tidak

mengandung perintah mengangkat maupun turun.

Herannya, Abu Hanifah berpendapat bahwa kedua tangan

perlu diangkat setiap melakukan takbir shalat jenazah, sementara tidak

ada dalil shahih dari Nabi SAW yang menjelaskan hal itu, bahkan

larangan mengangkat tangan di setiap turun maupun bangkit yang

sebenamya shahih berasal dari Nabi SAW.

i4 Bahkan haditsnya ada. Lihat Sirah lbnu Hisyam (hlm. 585); Thabaqat lbnu Sa'd

01d. 3, qaf. i, hlrn 9); dan At-Tatkhrs& (hlm. 158-159). Sebagian sanadnya

shaltih.
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Sementara tentang memberi salam 2 kab, dilakukan karena itu

adalah shalat, yang harus diakhiri dengan salam. Dalam masalah ini,

salarn kedua adalah dzikir dan perbuatan baik.

574. Masalah: Setelah seseorang melalcukan takbir pertama,

dia selanjutnya membaca Ummul Qur'an (surah Al Faatihah), lalu

membaca shalawat kepada Rasulullah SAW dan baiknya dia berdoa

untuk kaum muslimin, kemudian berdoa untuk jenazah di sisa waktu

shalat tersebut.

Dalam perihal membaca surah A1 Faatihah ini, disebabkan

Rasulullah mengistilahkan bahwa tindakan itu adalah shalat dengan

sabda, "Shalatilah sahabat knlian." dan beliau pun bersabda,

qr'Ar ?L i:j;- t :,;.^, t/ J \. J-\' I

"Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaceTs (Jmmul

Qur'an."

Abdunahman bin Abdullah menceritakan kepada kami,

Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farburi

menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami, Suffan Ats-Tsauri

menceritakan kepada kami, dari Sa'd yaitu Ibnu Ibrahim bin

Abdunahman bin Aul dari Thalhah bin Abdullah bin Aul dia

berkata, "Aku pemah shalat jenazah di belakang Ibnu Abbas, maka

dia pun membaca surah Al Fatihah." Kemudian dia berkata, "Supaya

kalian mengetahui bahwa itu adalah Sunnah."

1s Dahm naskah no. 14 disebutkan dengan redaksi, "Bagi orang yang tidak
membaca."
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Kami meriwayatkan pula hadits dari jalur Syu'bah dan Ibrahim

bin Sa'd, keduanya meriwayatkan dari Sa'd bin Ibrahim, dari Thalhah

bin Abdullah, dari Ibnu Abbas.

Abdurrahman bin Rabi' menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin

Syu'aib rnenceritakan kepada kami, Qutaibah bin Said mengabarkan

kepada kami, Al-Laits bin Sa'd mengabarkan kepada kami, dari Ibnu

Syihab, dari Abi Umamah bin Sahl bin Hanif dan Muhammad bin

Suwaid Ad-Dimasyqi76, dari Adh-Dhahhak bin Qais. Adh-Dhahhak

dan Abu Muhammad berkata, "Perkara sunah yang dilakukan dalam

shalat lenazah ialah membaca takbir dengan pelan, kemudian

mengucapkan takbir dan mengucapkan salam di akhimya."

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa dia membaca Al
Faatihah dalam shalat jenazah.

Diriwayatkan dari jalur Waki', dari Sulaiman bin Nubaith, dari

Adh-Dhahhak bin Qais, dia berkata, "Hendaknya membaca antara dua

takbir pertama yaitu surah Al Faatihah."

Dirirvayatkan dari Hammad bin Salamah, dari Muhammad bin

Ishak, dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dari Muhammad bin

Amr bin Atha', bahwa Miswar bin Makhramah menshalati jenazah,

kemudian dia membaca surah Al Faatihah beserta surah pendek pada

dua takbir pertama dengan mengeraskan suara. Setelah shalat selesai,

dia pun berkata, "Tidak tertutup dari pengetahuan bahwa shalat ini

76 Dinisbatkan kepada Abu Umamah. Artinya Zuhri meriwayatkan dari Abu
Umammah dan meriwayatkan pula dari Muhammadd bin Suwaid, dari Adh-
Dhahhak. Muhammad bin Suwaid bin Kulkum A1 Fahri adalah pemimpin
negeri Damaskus, ia merupakan seorang tabiin yang tsiqah. Adh-Dhatrhak
adalah parnan dari ayahnya, dimana ada perselisihan mengenai derajat
sahabatnya.
Abu Umamah adalah seorang tabiin, hanya saja dia menceritakan hadits ini dari
beberapa orang sahabat, sebagaimana termaktub dalam Al Mustadrak fild. 1,

hlm. 360). Dalam lafazh terdapat beberapa perbedaan, begitu pula ada
penambahan maupun pengurangan.
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*iog, hanya saja aku hendak mengajarkan kalian bahwa ada bacaan

dalamnya."

Abu Muhammad berkata, "Maka Ibnu Abbas

meriwayatkannya dan Miswar berpendapat bahwa membaca pelan

bukanlah suatu kewajiban."

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Abu Ad-Darda', Ibnu

Mas'ud dan Anas bin Malik, bahwa mereka membaca surah Al
Faatihah, berdoa dan beristighfar di akhir 3 takbir dalam shalat

jenazah, kemudian merekabertakbir lagi dan tidak membacanya lagi.

Diriwayatkan dari Ma'mar, dari Zuhri: Aku mendengar Abu

Umamah bin Sahl bin Hanif, Sa'id bin Al MusayyibTT menceritakan,

dia berkata, "Sunnah dalam shalat jenazah yaitu engkau bertakbir, lalu

membaca surah Al Faatihah, selanjutnya bershalawat kepada Nabi

SAW, kemudian berdoa terhadap si mayyit dan tidak membaca surah

Al Faatihah kecuali di takbir pertama. Setelah itu, engkau

mengucapkan salam ke arah kanan."

Diriwayatkan dari Ibnu Juraij: Ibnu Syihab berkata kepadaku,

"Pembacaan Al Faatihah terhadap si mayyit dalam shalat jenazah

sewaktu takbir pertama."

Diriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid perihal shalat

jenazah, "Bertakbirlah, lalu bacalah surah A1 Faatihah, kemudian

bershalawatlatr kepada Nabi SAW, selanjubrya bacalah doa."

77 Dahm naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, 'Dia menceritakan, aku
mendengar Sa'id Al Musayyib." Ini seakan-akan berasal dari riwayat Abu
Umamab, dari Ibnu Al Musayyib. Kenyataannya, ini merupakan kekeliruan,
hanya saja yang tepat ialah bahwa Zuhri mendengamya dari Abu Umamah dan
Sa'id bin Musayyib ada sambil mendengarkan pula. Sehingga naskah yang tepat
ialah naskah no. 14 yang sesuai dengan diriwayatkan oleh Ibnu Al Jarud (hlm.
265). Lih. AI Mustadra& (ld. l, hlm. 360).

AtMuhatla - [7r|



Y

Diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Yunus bin Ubaid,

dari Al HasaJ8, bahwa dia membaca surah Al Faatihah dalam setiap

takbir di shalat jenazah.

Lri pula merupakan pendapat dari Syaf i, Abu Sulaiman dan

rekan-rekan dari keduanya.

Abu Muharnmad berkata: Orang yang melarang untuk

membaca Al Qur'an berhujjah bahwa ada sebuah hadits yang

diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda"

.icl^st { r;*f
"Khususkan oleh kalian doa untulcnya."

Abu Muhammad berkata, "hri merupakan hadits yang saqith

(lemah), tidaklatt diriwayatkan melainkan dari jalur yang bisa

digunakan."79

Seandainya pun hadits itlr shahih, tidak mengandung larangan

untuk membaca Al Qur'an, sebab dalam pengkhususan doa terhadap

mayyit itu bukan suatu larangan untuk membaca Al Qur'an dan kami

pun mengkhususkan doa kepada mayyit serta kami pun membaca Al

Qur' an sebagaimana yang diperintahkan.

Mereka berkata, 'Tladits ini diriwayatkan dari Abu Hurairah

yaitu bahwa dia pernah ditanya perihal shalat jenazah, dimana dia

Dalam naskah no. 14 disebutkan dengan redaksi, "Dari Al Husain", itu
merupakan kekeliruan, disebabkan yang dimaksudkan disini ialah Hasan Al
Bashri.
Hadis 

'Joishahih.HR. Abu Daud, (jld. 3, hhn- 188); Ibnu Majah (ild. l, hh 235) dari jalw Abu
Hurairah.
Dalam sanadnya ada perawi yang bemama Muhammad bin Ishak, dia adalah
perawi tsiqah lagp dijaditran hujjah. Ada pula tuduhan tadlis terhadap dirinya,
akan tetapi dalam nukilan Ibnu Hajar dalam At-Takhrrr (hlm. 121) ada beberapa
riwayat dari Ibnu Hibban yang menetapkan akan kondisi Ibnu Ishak yang
mendengamya sendiri.
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menyebutkan perkara doa dan tidak menyebutkan perihal membaca Al

Qur'an."

Diriwayatkan dari Fadhalah bin Ubaid, bahwa dia pernah

ditanya apakah ada surah dalam Al Qur'an yang dibaca dalam shalat

jenazah? Dia pun menjawab, "Tidak."

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa dia tidak membaca Al

Qur'an dalam shalat jenazah.

Abu Muhammad berkata: Kami pun mengatakan bahwa tidak

ada seorang pun dari mereka yang berkata bahwa dia tidak membaca

Al Faatihah dan itu betul. Kami pun berkata, "Tidaklah dibaca sesuatu

dari Al Qur'an kecuali surah Al Faatihah."

Tidak dibenarkan adanya perbedaan antara mereka ini dengan

orang-orang yang menetapkan untuk membaca Al Qur'an dari

kalangan sahabat, misalnya Ibnu Abbas, Al Miswar, Adh-Dhahhak

bin Qais, Abu Hurairah, Abu Ad-Darda', Ibnu l{as'ud dan A:ras,

apalagi Abu Hurairah tidak mengungkit-ungkit perihal takbir maupun

salam. Dengar ini, maka gugurlah mengaitkan diri dengan pendapat

mereka.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah perihal membaca Al Qur'an
dalam shalat jenazah, maka bagaimana solusinya sekiranya

perselisihan antara mereka ini benar? Perkara yang perselisihkan

hendaknya dikembaiikan kepada perintah Allah SWT dengan

mengacu kepada Al Qur'an maupun Sunnah.

Nabi SAW pernatr bersabd4

.pr.ir?L.r; t.p.;\2t
"Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membacas0 surah Al

Faatihah."

E0 Dalam naskah no. 14 disebutkan dengan redaksi, "Membaca."
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Mereka pun berkomentar bahwa seakan-akan mereka

membacanya sebagai bentuk doa.

Kami pun menjawabnya, bahwa itu merupakan suatu kebatilan

disebabkan ada penetapan dari mereka bahwa ada perintah untuk

rnembacanya serta itu merupakan perkara sunah. Dengan begitu'

pendapat dari orang yang mengatakan bahwa seakan-akan mereka

membacanya sebagai bentuk doa ialah kedustaan yang nyata.

Selanjutnya kami tidak mengetahui apa alasan mereka

melarang untuk membacanya, sehingga menyebabkan mereka

terjerumus dalam kedustaan ditinjau dari sisi lemah ini?

Lebih mengherankan lagi, mereka itu adalah orang-orangyang

menetapkan qiyas (analogi). Sehingga mereka berpendapat bahwa itu

merupakan shalat, mewajibkan dalamnya ada takbir, menghadap

kiblat, imam bagi kaum laki-laki, bersuci dan salam, akan tetapi

merekaa meniadakan membaca Al Qur'an.

Sekiranya pun mereka berkatq "Sewaktu ruku, sujud dan

duduk tidak ada, otomatis tidak ada yang membaca Al Qur'an."

Menurut kami, bagaimana bisa mereka menetapkan qiyas ini

tanpa menetapkan qiyas adanya membaca terhadap takbir dan salam?

Bahkan sekiranya qiyas itu tetap, maka penetapan qiyas untuk

membaca terhadap takbir maupun salam lebih utama daripada qiyas

membaca terhadap gerakan-gerakan tubuh. Akan tetapi seperti inilah

nilai ilmu mereka terhadap qiyas dan Sunnah.

Mereka mengagung-agungkan sisi perbedaan amalan di

Madinah, sehingga dalam konteks ini kami memperlihatkan kepada

mereka perihal amalan dari para sahabat dan Sa'id bin Al Musayyib,

Abu Umamah dan Az-Ztrhn yang merupakan ulama-ulama kota

Madinah, akan tetapi mereka menyelisihi mereka.
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575. Masalah: Sebaik-baik doa kita kepada jenazah ialah apa

yang Abduliah 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 A1 Hajjaj

menceritakan kepada kami, Abu Ath-Thahir menceritakan kepadaku,

Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Amr bin Al Harits

mengabarkan kepadaku, dari Abu Hamrah bin Suiaim, dari

Abdunahman bin Jubair bin Nufair, dari ayahnya, dari Auf bin Malik
Al Asyja'i, dia berkata: Aku pemah mendengarkan Rasulullah SAW
yang ten gah menshalati 8 I 

sebuah j e nazah, b eli au menguc apkan,

!',. o) o9.' tist o >(. .1.. to. t.ot, to2 ot, ti o..,
ccL-'& (JJ ,41 (jl1 caJVl a:-c -t-cl1 ta^-,-1\1 4 -Fl

,r H1t'o'-;tr e k gbAt'c Fj ;;j & "e ;i*it
c .ac. -, c./ I / / o lol 

oo 

- "?',t t* vfJ clli'u (P )\fJ col\>';r2 t'; rlrt> 'i$f, cr*,il
?6 / /O /

.rtlt -rtt-o'J -Al qtss -Al'4 yi 
'le"s)

"Ya Allah, o*puriloh dia dan berikan rahmat padalnya,

limpahkan maaf padanya dan maa/kanlah dia, muliakanlah tempat-

tempatnya, lwasknn tempat masuknya, bersihkan dia dengan air, salju,

air dingin, sucikanlah dia dari kesalahan sebagaimana Engkau

membersihkan kotoran dari pakaian putih, beriknnlah rurnah yang

lebih baik daripoda rumahnya, keluargo yang lebih baik dari
keluarganya, isteri yang lebih baik dari isterinya, lindungilah dia dari

fitnah lcubur, silcsa latburst don siksaan nerakn."

Dalam naskah no. 16 tanpa memakai huruf wau dan ini sesuai dengan naskah
Muslim fild. l, hlm. 264) serta naskah no. 14.
Inilah yang tertulis dalam naskah-naskah asli dengan adanya lafazh, "Dan
siksaan kubur", ini merupakan tambahan yang tidak ada dalam naskah-naskah
Shahih Muslim.

pjir
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tsegitu pula hadits yang diceritakan kepada kami dari Abdullah

bin Rabi', Umar bin Abdul Mulk menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Bakr menceritakan kepada kami, Abu Daud

menceritakan kepada kami, Musa bin Harun Ar-Ruqayya'

menceritakan kepada kami, Syu'aib bin Ishak menceritakan kepada

kami, dari Al Auza'i, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abi Salamah bin

Abdurrahman bin Aul dari Abu Hurairah, dia berkata: Suatu kali

Rasulullah SAW menshalati jenazah, maka beliau mengucapkan,

,vn, 6*ta: 6eb tf;,, 6;{ r (-&'r 6; r+:."*t i#l
1, f./ .d t.o1,p *-* V ^'*; ,yJ cgr*r)r ,V *i; q 

"+i ; dt
.;:'x.W \');;i v;;, .+' ,ty-,)'

*Ya Allah, ampunilah orang-orang yang hidup di antara knmi,

orang-orang yang mati, anak-anak kecil kami, orang-orang tua kami,

kaum laki-laki, kaum perempuan, orang ydng hadir, orang yang tidak

hadir. Ya allah, siapa yang Engkau hidupkan dari kami, maka

hidupkanlah di atas keimanan dan orang yang Engkau wafatkan di

antnra knmi, maka wafatkanlah di atas keislaman. Ya Allah,

janganlah Engkau haramkan bagi knmi pahalanya dan janganlah

Engkau meny es atkan kami s etelahnya."

Jika jenazah itu anak kecii, maka katakanlah, "Ya Allah,

sertakanlah dia dengan Ibrahim kekasih-Mu." Ini sesuai dengan atsar

yang shahih, bahwa anak-anak kecil bersama dengan Ibratrim AS di

taman hijau. Doa yang dibarengi dengannya adalah bagus.

576. Masalah: Kami menyukai dibuatkan lubang lahad yaitu

sisi di antara sisi kubur. kri lebih kami sukai daripada dibuatkan

lubang di tengah-tengah lubang kubur.
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Kami pun menyukainya diletakkan kayu basah di mulut lubang

lahad, bukan kayu kering, potongan kayu atau pun batu, meskipun itu
semua diperbolehkan.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin

Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan

kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami,

Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj

menceritakan kepada kami, Yahya bin Yahya menceritakan kepada

kami, Abdullah bin Ja'far A1 Miswar mengabarkan kepada kami, dari

Ismail bin Muhammad bin Sa'd bin Abi Waqqash, dari pamannya

ialah Amir bin Sa'd, bahwa ayahnya yaitu Sa'd bin Abi Waqqash

sewaktu sakit yang menyebabkan wafat pernah berkata, "Buatkanlah

lahad untukku dan letakkan di atasnya kayu labn fienis pohon)

untukku, sebagaimana yang dilalflIkan oleh Rasulullah SAW."

577. Masalah: Tidak diperbolehkan membangun kuburan,

tidak pula mengapur dan tidak menambahkan sesuatu di atasnya

tanahnya. Semua itu dihilangkan, akan tetapi jika dibangun di atasnya

rumah atau sesuatu, maka hal itu tidaklah dibenci.

Begitu pula sekiranya nama yang meninggal diukir di atas

batu, maka kami tidak membenci hal itu.

Kami meriwayatkan sanad yang disebutkan dari Muslim:

Harun bin Sa'id Al Aili menceritakan kepadaku, Ibnu Wahb

menceritakan kepada kami, Affi bin Al Harits menceritakan

kepadaku, bahwa Tsumamah bin Syafi menceritakan kepadanya, dia

berkata: Kami pernah bersama dengan Fadhalah bin Ubaid di negeri

Romawi bemama Raudas, lalu ada seorang rekan kami yang wafat,

maka Fadhalah memerintahkan membuat kuburnya, kemudian
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diratakan. Selanjutnya dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW

memerintahkan untuk meratakannya."

Ada sanad pula yang sampai kepada Muslim, bahwa Yahya

bin Yahya menceritakan kepada kami, Waki' mengabarkan kepada

kami, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Habib bin Abi Tsabit, dari Abi

wa'il, dari Abi Al Hayyaj Al Asadi, dia berkata: Ali bin Abi Thalib

berkata kepadaku, "sudikah aku mengutusmu dengan alasan

Rasulullah sAw mengutusku! Jangan biarkan ada berhala, maka

lenyapkanlah dan janganlah ada kubur yang tinggi kecuali

ratakanlah."

A<la sanad pula hingga Muslim: Muhammad bin Rafi

fAbdurrazzak menceritakan kepada kami831 menceritakan kepadaku,

dar-i ibnu Juraij, Abu Az-Zubair mengabarkan kepadaku, bahwa dia

mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Aku pernah mendengar

Rasulullah SAW melarang mengapuri kuburan, duduk di atasnya dan

membangun sesuafu di atasnya."sa

Abu Muhammad berkata: Rasulullah SAW telah

rnemberitahukan mengenai kuburan beliau dengan sabda beliau,

O- . a/ r.

t5,P t* v

"Apott yang ada di antara latburan dan mimbarht adalah

sebuah taman di antara taman-taman surga."

Lafazh "Abdurrazak menceritakan kepada kami" tidak ada dalam naskah-

naskah asli adalah keliru. Kami meriwayatkannya secara shahih dari Muslim

fild. l,hlrn265).
nahm naskah no. 16 disebutkan dengan redalsi, "Duduk di atasnya dan

dibangun sesuatu di atasnya." Sedangkan riwayat Muslim dari Abu Bakr bin

Abi Syaibah dengan sanad hingga kepada Jabir menyebutkan, "Rasulullah SAW

melarang mengapuri kuburan, duduk di atasnya dan membangUn di atasnya."

Selanjutrya Muslim menyebutkan sanad ini dengan mengatakan, "Dengan

makna hadits yang sanna.'"

Dalam naskah no. 16 disebutkau dengan redaksi, ,trl ,;*Di antarq kuburanku"

dengan tidak ada kata maa.

a- ? ' o u. o. .o .
.zi)l CV r.t LbSs $-eS

I ,6s 
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Beliau memberitahukan bahwa kuburan beliau di rumah.

Rasulullah SAW tidak mengingkari kondisi kuburan dalam

rumah, beliau pun tidak melarang membangun sesuatu, hanya saja

sesuatu yang beliau larang untuk membangun di atasnya ialah kubah

saja.

Diriwayatkan dari Waki', dari Ar-Rabi', dari Al Hasan: adalah

beliau membenci untuk mengapuri kuburan, memplester atau

menambahkan selain tanahnya di atas kuburan tersebut.

Diriwayatkan dari Waki', dari Imran bin Hudair, dari Abi

Mijlaz, dia berkata, "Meratakan kuburan itu merupakan Sunnah."

IIR. Ai Buklari, Muslinl Ahmad bin Hanbal, Ibnu Sa'd dan yang lain
meriwaya.tkan-nya dari Abu Hurairah dengan redaksi, q* jtri.;.u"'Apa yang

di antara kuburanku dan mimbarku." Begitu pula diriwayatkan dari Abdullah
bn Zaid A1 Mazini dengan redaksi ini. Ahmad meriwayatkamya dari Abu
Hurairah dan Abu Sa'id bersamaan.

Redaksi Ahmad yang diriwayatkan dari Abu Hurairah adalah, ept,5--& ,r.6
"Apa yang di antara kuburanku hingga kamarku." tld.2, hlm. 412) dan fild. 2,

hlm. 532) sedangkan redaksi di bagian athir, Lt#),r'F 6j.6 "Apa yang di
antara kamarku dan mimbarku."
Adapun riwayat Ahmad dari Abdullah bnZaid (ild. 4, hlrn. 4l) dengan redaksi,

(+ ji^rirx-,;''A tk ,y.t"Apa yang di antara rumah-rumah ini yaitu rumah

b eliau hingga mimbarka."
Adapun redaksi lain dari Jabir (ild. 3, hlm. 389), ,Sj'L jt cf ,,4.ri "Apa yang di

antara mimbarku hingga kamarku." Sedangkan redaksi yang disebutakn disini
adalah diriwayatkan Ibnu Asakir dari Al Bukhari di akhir pembahasan haji fild.
3, hlm. 55).
Ibnu Hajar (Al Fath) berkomentar, "Itu adalah keliru."
Kemudian dia menyandarkan lafazh itu kepada Al Bazzar dengan sanad yang
perawi-perawinya adalah tsiqah dari hadits Sa'd bin Abi Waqqash dan kepada
Ath-Thabarani dari hadits Ibnu Umar.
Lrh. Fath Al Bari Cld. 3, hhn 57 dan jld. 4, hlrrl 70); AI Aini Qld. 7, hlm. 261
dan 263); Thabaqat lbnu Sa'd (ild. I, hln l2); Musnad Ahmad (jld. 2, hlm.
236,276,397,401,438,465,466, 528,533 dan jld. 4, hkn 39-41); dan Wafa Al
I{afa'karya Al Mashudi (ild. I, hkn. 302 dan selanjutnya).
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Diriwayatkan dari Utsrnan Amirul Mukminin RA, bahwa dia

memedntahkan untuk meratakan kuburan dan meninggikan sejengkal

dari permukaan tanah.

Diriwayatkan dari Abdunazak, Ma'mar mengabarkan kepada

kami, dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Abdurrahman bin Al Qasim bin

Muhammad, dia berkata: Dinding kuburan Nabi SAW terjatuh, lalu

ditutupi, kemudian dibangun lagi. Maka aku berkata kepada orang

yang menutupinya, "Angkatlah sisi tabir hingga aku bisa melihat,

sehingga aku pun melihatnya dan di atasnya ada tanah dan pasir,

seolah-olah dari pepasiran halaman rumah."

Hammad menceritakan kepada kami, Abbas bin Ashbagh

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Muik bin Aiman

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Wadhdhah menceritakan

kepada kami, Ya'qub bin Ka'b menceritakan kepada kami, Ibnu abi

Fudaik menceritakan kepada kami, Amr bin Utsman bin Hani

mengabarkan kepadaku, dari Al Qasim bin Muhammad, dia berkata:

Aku pernah masuk kepada Aisyah, lalu aku pun berkata, "Wahai

Ummi, singkaplah untukku kuburan Rasuluilah SAW beserta kedua

sahabat beliau, maka dia (Aisyah) pun membukakan untukku tiga

kuburan, tidak ada benjolan, permukaan tinggi dan kerikil halaman

rumah yang berwama merah. Sehingga aku melihat kuburan

Rasulullah di bagian depan, Abu Bakar di sisi kepala beliau dimana

kedua kakinya berada di antara dua pundak Nabi SAW dan aku

melihat Umar di sisi kaki Abu Bakar fi1q.rr86

86 Lafazh disini ialah keliru dan agaknya ini bersumber dari penukil naskah,

meskipun mereka bersepakat dari nash asli Al Muhalla.
Hadits yang tercantum dalam Sunan Abu Daud CIld. 3, hlm. 208-209) hingga

lafazh, "Kerikil yang berwarna merah." Selanjutrya Al Lu'lu'a Abu Ali perawi
kitab-kitab Sunanberkata, "Dikatakan bahwa Rasulullah SAW berada di bagian
depan, Abu Bakar di sisi kepala beliau dan Umar di kedua kaki beliau, kepala

Umar di kedua kaki Rasulullah SAW."
HR. Al Hakim(ld. l, hlrn 369).
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578. illasalah: Tidak diperbolehkan duduk di atas kuburan

dan sekiranya dia tidak menemukan tempat duduk, maka berdirilah

hingga selesai keperluannya dan jika dia duduk dengan perasaan

gelisah atau tidak tenang, maka itu tidaklah mengapa.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin

Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahab bin Isa rnenceritakan

kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami,

Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj

menceritakan kepada kami, Zuhair bin Harb menceritakan kepadaku,

Jarir ialah Ibnu Abdul Hamid menceritakan kepada kami, dari Suhail

bin Abi Shalih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata:

Rasulullah SAW bersabda,

'd t; ,* ;y'*U i.q.;i;i ,;-, ,b'€Li;t=.'o{
I *'-'-a'';ti u

"Sebiranya salah seorang di antara kalian duduk di atas bara

api, yang menyebabkan pakaiannya terbakn 8' don terasa hingga

kulitnya, maka itu lebih baik daripada duduk di atas kuburan."

Setelah redalsi, "Kerikil berwarna merah" disebutkan dengan redaksi,
"Selanjutnya aku melihat Rasulullah SAW di bagian depan, kepala Abu Bakar
berada di atas pundak Rasulullah SAW dan kepala Umar berada di kedua kaki
Nabi SAW."
Hadits ini dinilai shahih oleh Al Hakim dan Adz-Dzahabi. Yang jelas, ini
merupakan nukilan keliru dari penulis atau pun kekeliruan para penukilnya,
dimana banyaknya perbedaan perihal karakterisfik kuburan kefiganya.
Lth.lVafaa Al Wafa'01d. 1, hkn 390 dan selanjutnya).87 Dahm catatan kaki naskah no. 14 disebutkan dengan redaksi, bahwa pada
naskah Al Muhalla disebutkan dengan redaksi, 'fatahtariqu (membakar)".
Adapun redaksi disini sesuai dengan nash dalam Shahih Muslim (ild. 1, hlm.
26s).
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Begitulah kami meriwayatkannya dari jalur Sufyan Ats-Tsauri

dan Abdul Aziz Ad-Darawardi, keduanya meriwayatkan dari Suhail,

dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW.

Kami pun meriwayatkannya dari jalur Jabir bin Abdullah, dari

Nabi SAW perihal larangan duduk di atas kuburan yang kami telah

menyebutkannya seb elumnya.

Kami meriwayatkan pula dari jalur Watsilah bin Al Asqa', dari

Abi Martsad Al Ghanawi, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda,

"Janganlah kalian duduk di atas kuburan dan janganlah

s h al at m engarah p adany a."

Ini merupakan sanad yang shahift sekaligus pendapat dari

jamaah ulama salaf, di antarunya iaiah Abu Hurairah.

Dari jalur Waki', dari Ismail bin Abi Khalid, ciari Salim, dari

Ibnu Umar, dia berkata, "sekiranya aku menginjak batu panas lebih

aku sukai daripada menginjak kuburan."

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Sekiranya aku

menginjak batu hingga mendingin adalah lebih aku sukai daripada aku

menginjak kuburan."

Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, "Sekiranya aku menginjak

batu hingga mendingin lebih aku sukai daripada aku menginjak

kuburan."

Ini merupakan pendapat Abu Sulaiman.

Ada segelintir orang yang berpendapat bahwa itu

diperbolehkan dengan beralasan bahwa duduk yang dimaksud adalah

bagi orang yang buang hajat saja. Ini pendapat yang batil, dapat

ditinjau dari beberapa sisi:
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Pertama, pendapat ini tak beralasan dan pemalingan sabda

Rasulullah SAW. Ini tentunya merupakan tindakan yang keterlaluan.

Kedua, redaksi hadits melarang melakukan tindakan itu. Ini
sesuai dengan sabda SAW,

"Sekiranya salah seorang kalian duduk di atas batu, Ialu

pakaiannya terbakar hingga terasa di kulitnya adalah lebih baik

daripada dia duduk di atas latburan."

Ini akan ketahui oleh setiap orang yang berpikiran sehat bahwa

duduknya orang yang buang hajat bukanlah duduk seperti ini, semua

pun mengetahui bahwa orang yang buang hajat dengan duduk di atas

pakaiannya adalah orang yang tidak berakal sehat.

Ketiga, para perawi dari hadits ini tidaklah membicarakan

selain cara duduk yang dipahami. Sama sekaiipun tidak diketahui dari

sisi bahasa, konteks kalimat yang mengatakan bahwa 'si fulan duduk'

dengan bermaksud bahwa ia tengah buang hajat. Dengan inilah,

Nampak kekeliruan dari pendapat ini. Segala puji hanya bagi Allah

SWT. Kami telah menjelaskan perihal pengharaman shalat mengarah

ke kuburan dan di atasnya dalam pembahasan shalat.88

579. Masalah: Seseorang tidak diperbolehkan berjalan di

antara dua kuburan dengan mengenakan sandal sibtiyah, yaitu sandal

yang tidak ada bulunya. Sekiranya ada bulunya, apakah keduanya

dibolehkan?

'd-a

88 Di masalah no. 313 Qld,. 27, hlrn 32).
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Jika salah satu dari keduanya ada bulu dan sandal lainnya

tidak, maka dibolehkan.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad

bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin Al Mubarak

mengabarkan kepada kami, waki' menceritakan kepada kami, dari Al

Aswad bin Syu'ban -dia adalah perawi tsiqah-, dari Khalid bin

Sumair, dari Basyir bin Nahik, dari Basyir Rasulullah sAw 
-Ibnu 

Al

Khashashiyulr-8e, dia berkata: Aku pernah berjalan bersama

Rasulullah sAw, lalu beliau melihat seorang laki-laki berjalan di

antara kuburan dengan mengenakan sandalnya, maka beliau pun

bersabda,

.wi ,;ilpt'.nG u

"Wahai pemilik dua sandal sibtiyah, lemparkanah keduanya'"

Hammam menceritakan kepada kami, Abbas bin Ashbagh

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman,

Muhammad bin Sulaiman Al Bashri menceritakan kepada kami,

Sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami, Al Aswad bin Syaiban

menceritakan kepada kami, Khalid bin Sumair menceritakan

kepadaku, Basyir bin Nahik mengabarkan kepadaku, Basyir bin Al

Khashashiyah mengabarkan kepadaku 
-n,unanya 

di masa Jahiliyah

ialah Zalvn-, lalu Rasulullah SAW menamakannya dengan Basyir,

dia berkata: Sewaktu kami berjalan di antara kuburan sedang aku

mengenakan dua sandal, tiba-tiba Rasulullah SAW memanggilku,

8e Dia adalah salah seorang kakeknya, yaitu Basyir bin Ma'bad'
HR. An-Nasa'i (ild. 4, hkn 96); Abu Daud 6ld. 3, hlm. 210); dan Ibnu Majah

6ld. l, hlrn- 244).
Basyir ini telah disebutkan di masalah no. 572 dengan nama Basyir Rasulullah

SAW. Adapun dalam sunan Abu Daud disebutkan dengan redaksi, "Basyir
maula Rasulullah SAW", dan aku tidak melihat sesuatu pun yang menguatkan

keduanya.
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"Wahai pemilik sandal Sibtiyah, jika engkau berada di tempat

seperti ini, maka lepaskanlah kedua sandalmu."

Setelah itu aku melepaskan keduanya.

Abu Muhammad berkata: Jika dikatakan, maka pelarangan

kalian berlaku umum untuk setiap sandal, ini sesuai dengan sabda

Rasulullah SAW, "maka lepaskanlah kedua sandalmu."

Maka kami pun berpendapat bahwa itu tidak dapat diterima

dengan dua alasan:

Pertama, sesungguhnya Rasulullah SAW me,nyerukan kepada

pemilik sandal sibtiyah, sesuai dengan nash hadits beliaq kemudian

beliau memerintahkan untuk melepaskan keduanya.

Kedua, hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Rabi',

Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin

Syu'aib menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ya'qub bin Ishak al

Jauzalaxi menceritakan kepada kami, Yunus bin Muhammad

menceritakan kepada kami, Syaibane0 menceritakan kepada karni, dari

Qatadah, Anas bin Malik menceritakan kepada kami, dia berkata:

Nabi SAW bersabda,

CYt,'LlU i1;;r;:,i * J;') ef e €ir;t13r t:1,

"Sesungguhnya jilca seorang hamba diletakkan dalam

kuburannya, Ialu rekan-reknnnya berlalu, maka dia alan mendengar

suara terompah merel(n."

Abu Muhammad berkata, "Ini merupakan pemberitahuan dari

Nabi SAW kejadian yang akan terjadi, yaitu sesungguhnya orang-

orang akan memakai sandal di area-area pekuburan hingga hari

e0 Dahm naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "Syaiban" tnnlra meuyeretakan
huruf nuun, dan itu adalah suatu kekeliruan.

:,tlti tilu lt(ir 6 b "e!k 
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kiamat. lni sesuai dengan keumuman peringatan Nabi SAW akan hal

tersebut, serta beliau pun tidak melarang hal itu, sehingga hadits ini

tidaklah bisa dihapuskan secara asal."

Dengan demikian, adanya pembolehan memakai sandalel di

area pekuburan meskipun dikecualikan sandal sibtiyah, sesuai dengan

hadits dari Rasulullah SAW.

Abu Muhammad berkata: Segelintir orang yang menganggap

tidaklah mengapa larangan dari Rasulullah ini berkata, "Seakan-akan

tanah dari dua sandal itu ada kotorannya?"

Abu Muhamamd pun menjawab, bahwa orang yang

menetapkan akan hal tersebut, maka dia telah melakukan kebohongan

terhadap Rasulullah SAW, sehingga dia mengadakan suatu perkataan

yang tidak diucapkan oleh beliau. Orang yang melakukan hal tersebut,

sesungguhnya dia telah memutuskan sesuatu dengan asumsinya lagi

mengatakan sesuatu tanpa didasari ilmu. Dua tindakan itu merupakan

kekeliruan dan kita berlindung kepada Allah dari keduanya.

Selanjutnya, taruhlah itu seperti yang kalian katakan? Apakah

kalian melarang berjalan di antara kuburan dengan dua sandal yang

ada kotorawrya? Ada yang berpendapat di antara mereka, "Tidak."

kemudian dikatakan lagi, "Maka apakatr ketenangan kalian dalam

kebohongan tersebut?"

Sekiranya itu pun benar, tidaklah kalian mengatakan itu, akan

tetapi masih saja ada orang-orang yang menyelisihi pemberitaan itu

dari segala kondisi?

Dilanjutkan lagr bahwa adakalanya permasalahan darah

mimisan adalah darah hitam disebabkan menyerupai darah haidh.

Adakalanya shalat seseorang itu batal dengan seorang wanita

er Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "Maka benarlah pembolehan
memakai sandal." Sedangkan naskah disini adalah redaksi yang lebih baik.
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disebabkan jika ditakutkan fitnatr. Pembahasan seperti ini begitu

banyak.

580. Masalah: Sesuatu (bagran) yang ditemukan dari seorang

muslim tetap dishalati, meskipun itu berupa sepotong kuku maupun

rambutataupunselebihnya.Diajugadimandikandandikafanikecuali
jika dia termasuk orang yarrg mati syahid, karena dia tidak perlu lagi

dimandikan, dikumpulkan dan dikubur'

Seorang muslim dishalati meskipun

sedikit pun. Dan jika ada bagian tubuhnya

dimandikan, dikafani, dikuburkan dan

bagran dari jasadnYa

yang ditemukan, maka

tidak mengaPa untuk

dishalatkan. Begitu pula berlaku secara terus menerus'

Penjelasan:

Pada pembahasan sebelumnya kami telah menyinggung

perihal wajibnya memandik an jenazah' mengafani' menguburkan dan

menshalatinya. Dengan begitu, sahlah hukum memandikan seluruh

bagran, baik itu sedikit maupun banyak' dan seluruh bagran tubuhnya

ditutupi denan kafan dan dikuburkan. Itulah tindakan yang wajib

dilatcukan terhadap seluruh bagian tubuhnya' 
e2

Jikabegituhalnya,makatindakarriniwajibdilakukansesuai

dengankemampuandenganmenemukansuafubagiandantidakboleh

menghilangkan pada bagian-bagian terpisah tanpa adanya penjelasan'

Adanya niat dalam shalat terhadap seluruh bagian yang

ditemukan, baik itu niat terhadap jasad maupun ruhnya'

sz |alam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "Di antaranya'"
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Abu Hanifah dan rekan-rekannya berpendapat bahwa jika

ditemukan setengah bagian dari jasad mayat yang meliputi kepala atau

lebih daripada setengah itu meskipun tidak ada kepalanya, maka

dimandikan, dikafani dan dishalati.

Adapun jika ditemukan setengah bagian yang tidak termasuk

kepala atau lebih sedikit akan tetapi ada kepalanya, maka tidak

dimandikan, tidak dikafani dan tidak dishalati.

Abu Muhammad berkata: Lri merupakan suatu kekeliruan.

Sehingga ditanyakan kepada mereka, bagaimana kalian menetapkan

shalat itu wajib terhadap bagian tubuh yang banyak atau pun

setengatrnya tidaklah wajib? Kalian pun telah menetapkan seperempat

terhadap wanita yang menyingkap perut dan rambutnya dan kalian

pun menetapkan adanya sepersepuluh dalam beberapa perkara kalian

terhadap dibandingkan seluruh perkara? Di antaranya ialah orang yang

memotong sepuluh rambutnya ataupun sepuluh jenggotnya. Itu
merupakan pendapat dari Muhammad bin Al Hasan. Darimanakah

asal muasal hukum-hukum ini tanpa izindri Allah SWT?

Kami telah meriwayatkan dari Abi Ayyub Al Anshari dan Abu

Musa Al Asy'ari, bahwa keduanya menshalati bagian kaki seorang

laki-laki.

Ini merupakan pendapat dari Abu Sulaiman dan rekan-

rekannya.

Diriwayatkan pula dari Ibnu lJmar, bahwa dia pemah

menshalati tulang manusia.

Diriwayatkan dari Abu Ubaidah, bahwa dia pernatr menshalati

kepala manusia.

Adapun menshalati jenazah yang tidak ada telah ada

aturannya, meskipun ada kritikan akan tetapi hukum menshalatinya

adalah wajib. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW,

[?{I - AtMuhana
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)f(,it' J- f):"

"Shalatilah oleh kalian sahabat kalian."

Ini berlaku umum terhadap jenazah yang ada maupun tidak

ada, dan tidak boleh ada pengkhususan terhadap keduanya. Bahkan

suatu kewajiban bagi setiap muslim untuk ikut menguburkan tanpa

ikut shalat sebelumnya, disebabkan shalat itu adalatr fardhu kifayah,

sehingga itu merupakan suatu anjuran bagr orang yang

menshalatinya.e3

Abdunatrman bin Abdullah menceritakan kepada kami,

Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farburi

menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami,

Ismail bin Abi Uwais menceritakan kepada kami, Malik menceritakan

kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Abu
Hurairah, batrwa Rasulullah SAW memberitahukan kematian An-
Najasyi di hari kematiannya, beliau pun keluar menuju tempat shalat,

lalu membentuk shaf dan bertakbir sebanyak 4kali.

Dengan riwayat Al Bukhari disebutkan bahwa Ibrahim bin
Musa menceritakan kepada kami, Hisyam bin Yusuf menceritakan

kepada kami, bahwa Ibnu Juraij mengabarkan kepada mereka, dia

berkata: Atha' mengabarkan kepadaku, bahwa dia telah mendengar

Jabir bin Abdullah, dia berkata: Nabi SAW bersabda,

.* r**|U1Ft'u d,w 
""V; 

?;, A'; "i

"Sungguh telah wafat seorang laki-laki shalih dari Habasyi,

mal<a mari lah mens h a I atiny a."

Setelah itu kami pun membuat shaf lalu Nabi SAW shalat

beserta kami.

e3 Dahm naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi yang keliru, "Dan shalat ihr
anjuran bagi orang yang menshalatinya."
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Dengan riwayat Al Bukhari: Musaddad menceritakan kepada

kami, dari Abi Awanah, dari Qatadah, dari Atha', dari Jabir bin

Abdullah, bahwa Rasulullah SAW shalat terhadap An-Najasyi. Jabir

berkata, .'Aku berada di shaf kedua atau ketiga."

Kami pun meriwayatkannya dari jalur kuat dari Imran bin Al
Hushain, dari Nabi SAW.

Ini merupakan perintah Rasulullah SAW serta teladan beliau

maupun teladan dari sahabat-sahabat beliau, sehingga tidak ada suatu

rjmak yang lebih kuat daripada ini. Lri pun merupakan suatu atsar

yang turun temurun dari segenap sahabat RA, sebagaimana yang telah

kami terangkan.

Mereka yang berbeda pendapat ialah Malik dan Abu Hanifah.

Rekan-rekan dari keduanya membuat suatu anggapan bahwa itu hanya

dikhususkan untuk An-Najasyi. Ini tentunya merupakan suatu tuduhan

dusta tanpa ada suatu alasan. Hanyalah Allah semata yang

memberikan taufik.

Jika mereka bertanya, adakah salah seorang sahabat yang

melakukannya sepeninggal Rasulullah SAW?

Kita pun menyanggahny4 apakatr ada di antara mereka pun

yang melarang tindakan ini atau mengingkarinya? Setelah itu
dikatakan terhadap mereka, bahwa tidak ada hujjah selain Raslulullah

SAW.

Allah SWT berfi.rman,

"Agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah

Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan Allah Maha Perkasa lagi
Maha Bijaksana." (Qs. An-Nisaa' [4]: 165)

g', 61 {'{5 l}'j\'6'k- 6,F,-eultK dl
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581. Masalah: Shalat di area pekuburan adalah boleh,

meskipun yang dikuburkan itu telah dishalati.

Menurut Abu Hanifah, sekiranya seseorang dikuburkan tanpa

ada yang menshalati, maka dia dishalati di kubur sejak di kubwkan

hingga 3 hari selanjutnya dan tidak dishalati setelah wakfu itu. Akan

tetapi sekiranya telah dishalati, maka seorang pun tidak boleh

menshalatinya di kuburan.

Menurut Malik, seseorang tidak shalat di kuburan. Pendapat

ini diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakh'i.

Menurut Syaf i, Al Auza'i dan Abu Sulaiman bahwa seseorang

itu shalat di kuburan meskipun jenazah itu telah dishalati sebelumnya.

Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Sirin.

Menurut Ahmad bin Hanbal bahwa seseorang boleh

menshalati jenazah selama satu bulan dan tidak setelahnya.

Menurut Ishak bahwa seseorang yang tidak hadirea menshalati
jenazah di kuburan dalam jangka satu bulan dan orang yang hadir

menshalati selama tiga hari.

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 Kamil Fudhail bin Husain Al Jahdari

menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada

kami, dari Tsabit Al Bunani, dar Abi Rafi', dari Abu Hurairah,

e4 Dalam naskah no. 14 disebutkan dengan redaksi yang keliru, "Dishalatkan
terhadap orang yang tidak hadir."
Maksudnya ialah orang yang tidak hadir itu boleh menshalati (mayyit) di
kuburan dalam jangka satu bulan dan orang yang hadir menshalatinya selama 3

hari saja. Ini merupakan kalimat yang hilang dalam naskah no. 16.
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"Ada seorang wanita hitam yang mengurus masjid atau anak

rnuda, lalu Rasulullah SAW kehilangannya,e5 ketika beliau

menanyainya, maka orang-orang pun menjawab bahwa dia telah

meninggal, kemudian beliau bersabda, 'Mengapa kalian tidak

memberitahuknn aku'?" Abu Hurairah berkata, "Seolah-olah mereka

menganggap remeh perihal laki-laki ini atau pun wanita itu. Beliau

pun lanjut bersabda, 'Tunjukkanlah alu kuburannya'. Maka orang-

orang menunjukkan kuburan wanita itu. Selanjutnya beliau bersabda

lagi,'Sesungguhnya luburan ini terpenuhi dengan kegelapan terhadap
penghuninya. Sesungguhnya Allah SW menerangi bagi mereka

dengan shalatlil atas mereka'."

Dengan begitu, orang-orang telah melakukan suatu anggapan

bahwa sabda Nabi SAW tadi bersifat khusus semata.

Abu Muhammad berkata: Tidaklah seperti pendapat mereka.

Sesungguhhnya ucapan itu merupakan berkah dari Nabi SAW serta

karunia menshalati orang lain saja. Di dalamnya tidak ada larangan

untuk shalat di kuburan, bahkan Allah SWT berfirman,

'i&irAl'fi l;e'6 tfi6
"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri

teladan yang baik." (Qs. Al Ahzaab [33]: 21).

e5 Dalam naskah asli disebutkan dengan redaksi, "seorang remaja yang beliau
merasa kehilangan." Sedangkan nash ini sesuai dengan riwayat Muslim fld. l,
l[m.262).
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Di antara yang menunjukkan ketidakbenaran anggapan

kekhususan tadi ialah hadits yang diriwayatkan dengan sanad Muslim:

Muhammad bin Abdullah bin Numair menceritakan kepada

kami, Muhammad bin Idris menceritakan kepada kami, dari Asy-

Syaibani yaitu Abu Ishak, dari Sya'bi, dari orang yang

menceritakannya kepadanya, dia berkata, "Suatu hari kami bersama

Rasulullah SAW tiba di kuburan yang masih basah, lalu beliau shalat

di atasnya dan orang-orang membentuk shaf di belakang beliau dan

beliau bertakbir sebanyak 4 kali."

Asy-Syaibani berkata: Aku pernah berkata kepada Amir Asy-

Sya'bi, bahwa siapakah yang menceritakan kepadamu? Di pun

menjawab, "Orang yang menyaksikan Ibnu Abbas." Ini merupakan

dalil yarug menggugurkan kekhususan tadi, disebabkan sahabat-

sahabat beliau SAW shalat bersama beliau di kuburan. Dengan begitu,

gugurlan kekhususan tadi.

Ada hadits dari jalur Muslim: Ibrahim bin Muhammad bin

Ar'Arah As-Samie6 menceritakan kepadaku, Ghundar menceritakan

kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Habib bin

Asy-Syahid, dari TsabiteT, dari Anas, bahwa Nabi SAW shalat di

kuburan.

Abu Muhammad berkata: ftri merupakan atsar mutawatir yang

tidak boleh keluar darinya. Ada sebagian yang berhujjah bahwa

Rasulullah SAW tidak menshalati kaum muslimin di kuburan mereka.

Abu Muhammad pun menjawab: Tidak diketahui ada seorang

dari kalangan sahabat yang melarang shalat di kuburan Rasulullah

SAW dan Allah SWT tidaklah melarang hal itu, begitu pula dengan

Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi yang keliru, "Ibrahim bin
Muhammad, dari Uzzah Asy-Syami." Sedangkan As-Syami penyandaran
kepada kakek yang paling atas ialah Samah bin Li'ah.
Redaksi "dari Tsabit" tidak terdapat dalam naskah asli. Kami rnenilainya shahih
berdasarkan riwayat Muslinr

AtMuhalla - |_rml



Rasul-Nya SAW. Sehingga pelarangan dalam konteks ini adalah

gugur dan shalat di atasnya adalah suatu kebaikan serta suatu tuduhan

adalah perkara batil tanpa adanya suatu dalil.

Ada sebagian yang berargumen bahwa pelarangan Nabi SAW

shalat mengarah ke kuburan maupun di atasnya adalah sesuatu yang

menghalanginya!

Abu Muhammad berkata: Ini suatu perkara yang

mengherankan dimana si pelaku membenturkan antara dua kebenaran.

Ini disebabkan ada riwayat shahih dari Nabi SAW yang melarang

shalat di atas kuburan atau mengarah kepadanya atau di area

pekuburan atau duduk di atas kuburan, sehingga orang yang

berpendapat seperti ini berkata, "Semua ini boleh!"

Ada riwayat shahih bahwa Nabi SAW pernah shalat di

kuburan, sehingga orang tadi akan berkata bahwa itu tidak

diperbolelrkan berhujja.h. dengan adanya larangan shalat jenazah di

atas kuburan secara mutlak. Di lain sisi dia berhujjah dengan hadits-

hadits shalates di atas kuburan akan dibolehkannya yang haram berupa

shalat di area pekuburan, mengarah ke kuburan atau pun di atas

kuburan. Cukuplah Allah untuk kita dan Dia adalah sebaik-baik

penolong.

Ada sebagian di antara mereka yang berkata bahwa Ibnu Umar
tidak shalat di kubwan.

Kami pun menjawab, bahwa itu memang benar, dia tidak
melakukan seluruh shalahrya di atas kuburan, akan tetapi dia shalat

jenazahdi kuburan.

Abu Muhammad berkata: Seandainya hadits ini shahih, maka

benarlah bahwa Ibnu Umar RA shalat jenazah di kuburan. Jika ini
tidak benar darinya, maka itu berselisih dengan tindakan dari sahabat-

e8 Dahm naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi yang keliru, "Dan dia berhujjah
dengan larangan untuk shalat ...."
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sahabat lain, maka bagaimana bisa terjadi padahal tidak ada hujjah

terhadap seseorang selain Rasulullah SAW. Tidaklah ada kisah yang

shahih perihal Ibnu Umar kecuali seperti apa yarrg telah kami

sebutkan.

Kami meriwayatkannya pula dari Ma'mar, dari Ayyub As-

Saktiyani, dari Ibnu Mulaikah, bahwa Abdunahman bin Abi Bakar

meninggal di daerah berjarak 6 mil dari kota Makkah, maka kami pun

membawanya, lalu kami tiba di Makkah, kemudian kami pun

menguburkannya. Setelah itu, datanglah Aisyah Ummul Mulaainin
seraya berujar, "Dimanakah kubur saudara laki-lakiku?" Kami pun

menunjukkannya, maka dia pun meletakkan tandunya di kuburannya,

lalu dia shalat di atasnya.

Diriwayatkan dari Ftrammad bin Salamah, dari Ayyub As-

Sakhtiyani, dari Nafr', dari Ibnu LJmar, bahwa suatu ketika dia tiba

dan saudara laki-laki yaitu Ashim telah wafat, maka dia menanyakan

dimanakah kuburan saudaranya itu, lalu ditunjukkan padanya,

kemudian dia shalat di kubwannya dan berdoa untuknya.

Abu Muhammad berkata, "Ini menjelaskan bahwa tindakannya

adalah shalat jenazah, bukan sekedar doa semata."

Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, bahwa dia pemah

memerintahkan Qarazhah bin Ka'ab Al Anshari untuk shaiat di

kuburan Sahl bin Hanif bersama suatu kaum yang tiba setelah dia

dikuburkan lagi dishalati.

Diriawyatkan dari Ali bin Abi Thalib pula, bahwa dia pemah

shalat jenazah setelah dishalati.

Diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al Qaththan, Aban bin

Yazid Al Aththar menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Abi
Katsir, bahwa Anas bin Malik pemah shalat jenazah setelah jenazah

itu dishalati. Itu pun serupa dengan Ibnu Mas'ud.
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Diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyib, bahwa itu

dibolehkan.

Diriwayatkan dari Abdunahman bin Khalid bin Al Walid,

bahwa dia menshalati jenazah setelah dishalati. Dan dari Qatadah,

bahwa dia pernah tertinggal menshalati jenazah, maka dia pun

menshalatinya.

hri merupakan kalangan sahabat yang tidak ada seorang pun

dari mereka yang menyelisihinya. Pembatasan shalat dalam jangka

waktu sebulan atau 3 hari merupakan kesalahan, disebabkan itu

merupakan pembatasan tanpa ada dalil sehingga tidak ada perbedaan

antara mereka yang membatasi seperti ini atau pun orang yang

membatasi dengan waktu yang lain.

582. Masalah: Jika ada seorang muslim yang menikahi wanita

kafir, kemudian wanita itu hamil dan meninggal sewaktu hamil,

sementara kandungannya itu belum mencapai umur 4 bulan dan belum

ditiupkan ruh, maka wanita tersebut dikuburkan bersama yang

seagama. Namun jika usia kandungannya melebihi 4 bulan dan ruhnya

telah ditiupkan, maka dia dikuburkan bersama pekuburan kaum

muslimin. Sebab salah satu praktek pemeluk Islam di masa Rasulullah

SAW adalah seorang muslim tidak boleh dikuburkan bersama orang

musyrik.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad

bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin Al Mubarak

mengabarkan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, dari Al

Aswad bin Syaiban -dia adalah perawi tsiqah-, dari Khalid bin

lrs6 I 
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Sumair, dari Basyir bin Nahik, dari Basyir Rasulullah SAW yaitu }bnu

Al Khashashiyahee, dia berkata,
-t

)_*

"Aku pemah berjalan bersama Rasulullah SAW, lalu beliau

melalui pekuburan kaum muslimin, maka beliau bersabda, 'Sungguh

mereka ini telah dilewati keburukan yang banyatllm Kemudian beliau

melalui pekuburan kaum musyrikin, maka beliau bersabda, 'Sungguh

merekn ini telah dilewati kebaiknn yang banyak'."

Dengan hadits ini, maka ada pembedaan antara kuburan kaum

muslimin dengan kuburan kaum musyrikin.

Adapun janin yang belum ditiupkan ruh merupakan salah satu

bagian dari tubuh ibunya serta di arfiara usus perubrya, sehingga

wanita itu dikuburkan bersama kaum musyrikin. Sekiranya janin itu

telah ditiupkan ruh, maka dia adalah makhluk yang lain, sebagaimana

firman Allah SWT,

7r"r3S. iitA'* 6 ;D\ 66i
"Lalu tulang belulang itu Kami bunghts dengan daging.

Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain." (Qs. Al
Mukminuun l23l: Ia)

ee Lihat masalah no. 519.
r00 Begitu pula riwayat dari An-Nasa'i. Sedangkan riwayat dari Abu f)aud dan Ibnu

Majah disebutkan dengan redaksi, f# (; 
"71o't'ti1 

"Mereka ini telah menemui

kebaikan yang banyak."

ez^

? ,l&'s * ^it
ot! a. t! 1o'7 .3't-* ,r t' .tF tf
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Seketika itu dia pun menjadi manusia hidup yang berbeda dari

ibunya, bahkan adakalanya janin itu laki-laki padahal ibunya seorang

wanita.

Janin adalah anak dari seorang muslim, oleh karena itu berlaku

baginya hukum Islam, sehingga tidak boleh dia dikuburkan di

pekuburan kaum musyrikin. Sedangkan ibunya adalah wanita kafir,

sehingga tidak boleh dikuburkan di pekuburan kaum musyrikin, maka

wajib untuk menguburkan di sisi lairrnya disebabkan alasan tadi.

Kami meriwayatkan dari Sulaiman bin Musa, bahwa Watsilah

bin Al Asqa', bahwa seorang sahabat Rasulullah SAW menguburkan

seorang wanita Nashrani yang meninggal sedang dia mengandung

anak dari seorang muslim di pekuburan yang bukan pekuburan kaum

Nashrani dan bukan pula pekuburannya kaum muslimin yaitu di

antara keduanya.

583. Masalah: Anak kecil yang ditawan bersama kedua orang

tuanya atau salatr satu dari keduanya, atau selain dari keduanya

meninggal, maka dia dikubur bersama di kuburan kaum muslimin dan

dishalatkan.

Hal ini berdasarkan Firman Allah SWT,

5i J.li Ays';ii,fu't;i rW ,i'uf 56tAie;t
@t_,lq{ nr4r'}46#1i

"(Tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptaknn manusia

menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah)

dgama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui'"

(Qs. Ar-Ruum [30]:30)
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Oleh karena itu, sah (benar) bahwa setiap anak yang dilahirkan

adalah muslim, kecuali orang yang telah ditetapkan Allah sebagai

orang kafir; orang yang dilahirkan di antara dua orang kafir dzimmi

dan di antara dua orang kaft ltarbi. Anak kafir ini tidak boleh ditawan

sehingga mencapai usia baligh. Seiain kedua orang ini, maka dia

seorang muslim.

584. Masalah: Orang yang paling berhak menshalatkan
jenazah laki dan wanita adalah para walinya. Mereka adalah ayah,

kakek, anak dan cucunya, saudara sekandung, saudara seayah, anak-

anak mereka, paman clari ayah dan ibu, paman dari seayahlOl, anak-

anak mereka, dan sernua orang yang mempunyai hubungan kerabat

dengannya (sanak keiuarganya), kecuali sebelum meninggal jenazalt

berwasiat unfuk disalatkan oleh orang lain, maka itu lebih utama

(baik), kemudian suami, amir (pemimpin) atau qadhi (hakim). Apabila

dia dishalatkan oleh selain orang-orang yang telah kami sebutkan,

maka hal itu cukup bagi mayyit.

Penjelasan:

Allah SWT berfirTnan,

@ 'e6 '&6.K'lY"$l Sc "{.,JJ# t*;n\\}i6
"Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu

sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya'(daripada yang bukan

kerabat). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui atas segala

sesuatu. " (Qs.Al Anfaal [8]: 75)

Ayat ini bersifat umum dan tidak boleh dijadikan khusus.

l0l Redaksi, "kemudian panxrn seayah" tidak tercantum dalam naskah no. 14.
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Sedangkan sabda Rasulullah SAW, lli ,t ]tr. jt J:t )
"Seseorang tidak boleh diimami di tengah-tengah keluarganya"

bermakna orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat dan suami.

Ketika keduanya berkumpul, maka kedudukannya sama menurut

hadits ini.

Oleh karena itu, tidak boleh mendahulukan salah satu dari

keduanya atas yang lainnya.lo2Orang yang mempunyai hubungan

kerabat lebih utama berdasarkan ayat Al Qur'an, kemudian suami

lebih utama berdasarkan Hadits.

Hadits yang kami riwayatkan dari Qatadah, dari Sa'id bin Al
Musayyib, dia berkata, "Apabila seorang wanita meninggal, maka

ayah, anak, dan saudara laki-laki lebih berhak untuk menshalatkan

j enazahrry a darip ada suaminya. "

Diriwayatkan dari Waki', dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Laits,

dan Zaid bin Abu Sulaiman bahwa Umar bin Khathab mengatakan,

"Apabila seorang wanita meninggal, maka orang yang harus

menshalatkannya adalah wali bukan suami."

Diriwayatkan dari Syr'bah, dari A1 Hakam bin Utaibah, dia

berkata, "Apabila seorang wanita meninggal, maka saudara laki-laki
paling berhak untuk menshalatkannya daripada suaminya."

Diriwayatkan dari Waki', dari Ar-Rabi', dari A1 Hasan, dia

berkata, "Mereka biasa mendahulukan para imam untuk menshalatkan

jenazalr-jenazah dari mereka. Jika mereka berselisih atau menolak,

maka walinya, kemudian suaminya."

Jika ada yang mengatakan bahwa Husain bin Ali telah

mendahulukan Sa'id bin Al Ash atas walinya dan mengatakan, "Jika

hal itu bukan merupakan sunah, tentu aku tidak akan

r02 Dalam naskah no. L6 disebutkan dengan redaksi, "Atas yang lainnya
terhadapnya. " Tambahan kalimat "dengannya" adalah sebuah kekeliruan.
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mendahulukanmu." Juga, Abu Bakrahlo3 pernah mengatakan kepada

saudara-saudara isterinya, "Aku lebih berhak dari kalian."

Maka jawaban kami, "Kami tidak menyatakan ijmak atas

kalian sehingga kalian menentang kami dengan pernyataan kalian

tersebut. Akan tetapi, sesuatu yang diperselisihkan para imam wajib

dikembalikan kepada Al Qur'an dan Sunnah. Apa yang telah kami

sebutkan terdapat dalam Al Qur'an dan Sunnah, karena Allah SWT

tidak membolehkan perselisihan dikembalikan kepada selain Firman-

Nya dan hukum Nabi-Nya SAW.

Abu Hanifah, Malik, Syaf i, Al Auza'i dalam salah satu

pendapatnya, berkata, "Para wali adalah orang-orang yang paling

b erhak menshalatk an j enazah wanita dari suaminya. "

Namun Abu Hanifah mengatakan, "Jika anak laki-lakinya

adalah anak suaminya yang ada, maka suami ayah anak laki-laki

tersebut lebih berhak. "

Ini tidak ada artinya, karena hal itu merupakan pernyataan

tanpa argumentasi.

585. Masalah: Yang paling berhak menurunkan jenazah

wanita ke dalam kuburnya adalah orang yang tidak menggauli

isterinya pada malam itu meskipun dia orang asing (bukan mahram),

dan dihadiri atau tidak dihadiri oleh suaminya atau para walinya.

Sedangkan orang yang paling berhak menurunkan jenazah

laki-laki adalah para walinya, berdasarkan firman Allah SWT,

@ 'e6 ,i;,&1fr't'';l Sc c:.,Jfi# "(;i\'\jiv

Dalam naskah no. 16, tertulis nama Abu Bakar, dan itu keliru karena tidak ada
di antara isterinya yang meninggal pada masa kekhilafahannya.
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"Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu

sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan

kerabat). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui atas segala

sesuatu. " (Qs. Al Anfaal [8]: 75)

Ayat ini bersifat urnum, dan tidak boleh dikhususkan kecuali

berdasarkan nash.

Ienazah wanita harus diturunkan oleh orang yang tidak

menggauli isterinya pada malam hari meskipun bukan mahram karena

Abdunahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada kami, dia

berkata: Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri

menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami,

Abdullah bin Muhammad 
-yaitu 

Al Musnadi- menceritakan kepada

kami, Abu Amir 
-yaitu 

Al Aqadi- menceritakan kepada kami,

Fulaih bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dari Hilal bin Ali,
dari Anas bin Malik, dia berkata, "Kami pernah menghadiri

pemakaman kedua anak wanita Nabi SAW. Aku melihat Rasulullah

SAW duduk di samping kuburan yang telah disiapkan untuk keduanya

sambil meneteskan air matanya. Lalu beliau bertanya kepada kami,
'Adakah seorang laki-laki di antara kalian yang tidak menggauli

isterinya tadi malam?'Maka Abu Thalhah menjawab, 'Aku.' Beliau

pun berkata, 'Turunlah!'Maka Abu Thalhah turun ke kuburannya."

Ahmad bin Muhammad Ath-Thalamanki menceritakan kepada

kami, Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Muhammad bin

Ayyub Ash-Shamut menceritakan kepada kami, Ahmad bin Amr Al
Bazzar rnenceritakan kepada kami, Muhammad bin Ma'mar

menceritakan kepada kami, Rauh bin Aslam menceritakan kepada

kami, Hammad bin Salamah mengabarkan kepada kami, dari Tsabit

Al Bunani, dari Anas bahwa Rasulullah SAW berkata tatkala

Ruqayyah, anak wanitanya meninggal dunia, "Seorang laki-laki yang
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mendekati isterinya pada malam hari tidak boleh masuk ke dalam

kuburan" makaUtsman pun tidak memasukinya.

Abu Muhammad berkata, "Kata al muqaarafah artinyajimak
atau bersetubuh, bukan bermakna melakukan dosa. Aku berlindung

kepada Allah dari Abu Thalhah mensucikan diri di hadapan Nabi

SAW bahwa dirinya tidak melakukan dosa.

Oleh karena itu, benar bahwa orang yang tidak menggauli

isterinya pada rnalam itu lebih utama dari ayah dan suami.

586. Lanjutan masalah sebelumnya.

Abu Muhammad berkata, "Kami mendapatkan wasiat

pelaksanaan shalat atas jenazah yang berwasiat oleh selain wali dan

suami adalah firman Allah SWT yang menyebutkan wasiat muhtadhar

(orang yang berada dalam detik-detik kematiannya atau hampir

meninggal), Dia berfirman,

@ E U';i'ty-\xJ ;;5i S;'tii;t:'g k4 c:6 :i'i {;
"Maka barangsiapa yang mengtbah wasiat itu, setelah dia

ntendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-

orang yang mengubahtrya." (Qs. Al Baqarah [2]: 181)

Kami meriwayatkan dari jalur Waki', dari Sufyan Ats-Tsaud,

dari Muharib bin Ditsar bahwa Ummu Salamah, Ummul Mukminiin
RA telah berwasiat supaya dia dishalatkan oleh Sa'id bin Zaidpadahal

dia bukan seorang amir, waliloo dari orang yang mempunyai hubungan

kerabat, atau salah seorang dari kaumnya. Hal tersebut

disampaikannya di hadapan pa.ra sahabat RA.

t04 Dalam naskah no. i6 disebutkan dengan redaksi yang keliru, "padahal dia
bukan amir, dan bukan pula walinya." Lih. Al Muhalla Qld,.5, masalah no. 19).
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Dengan sanad yang sama sampai kepada Sufyan, dari Abu

Ishaq As-Sabi'i, bahwa Abu Maisarah telah berwasiat supaya dia

dishalatkan oleh Syuraih padahal bukan merupakan bagian dari

kaumnya.

Diriwayatkan dari jalur Waki, dari Mis'ar bin Kidam, dari Abu

Hushain bahwa Abidah As-Salmani telah berwasiat supaya

dishalatkan oleh Al Aswad bin Yazid An-Nakha'i.

587. Masalah: Mencium jenazah diperbolehkan.

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada

kami, Ibrahim bin Ahrnad menceritakan kepada kami, A1 Farabri

menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami,

Biysr bin Muhammadr05 mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Al
Mubarak mengabarkan kepada kami, Ma'mar dan Yunus

mengabarkan kepadaku, dari Az-Zvhi, Abu Salamah -yaitu 
Ibnu

Abdunahman bin Auf-- mengabarkan kepadaku, bahwa Aisyah, isteri

Nabi SAW mengabarkan kepadanya bahwa Abu Bakar pemah masuk

(melayat) kepada Rasulullah SAW yang sedang ditutupi kain atau

selimut berwama merah, yakni ketika beliau meninggal dunia. Dia
kemudian membuka kain di wajahnya, lalu menelungkupkan

badannya dan mencium keningnya. Setelah itu dia menangis seraya

berkata, "Demi ayah dan ibuku, wahai Rasulullah!" Lalu dia

menyebutkan haditsnya. 106

Dalam naskah no. 14 disebutkan dengan
Muhammad," dengan tambahan hurufyc'.
HR. Al Bukhari fld. , hlm. 157 dan 158).
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588. Masalah: Jenazah ditutup (dibungkus) dengan baju atau

kain dan diletakkan di atas perutnya sesuatu yang bisa menghalangi

pembengkakan di perutnYa.

Tatkala kami menyebutkan menutup (membungkus) jenazah

dengan kain dan semua apa yang telah diperbuat oleh Rasulullah

SAW adalah benar berdasarkan firman Allah SWT,

'n6iA4)"6-fi'(t

"Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia"' (Qs' Al

Maa'idah [5]: 67)

Ayat ini umum, dan tidak boleh

berdasarkan nash. Sedangkan perkataan kami,

atas perutnya adalah berdasarkan firman Allah,

dikhususkan kecuali

'Dan diletakkatttot di

"tAii "li '&\3i6')

"Dan tolong-menolonglah knmu dalam (mengerjakan)

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

Setiap sesuatu yang ada kelembutan terhadap seorang muslim

dan penolakan terhadap penyakit darinya, maka itu termasuk kebaikan

dan ketakwaan.

589. Masalah: Sabar (ketika mendapat musibah) hukumnya

wajib seclangkan menangis hukumnya mtibah selama tidak meratap.

Sebab meratap, berteriak-teriak, mencakar dan memukul wajah, serta

memukul dada semua itu hukumnya haram. f)emikian pula dengan

107 Didalam naskah no. 14 disebutkan dengan redaksi, "Adapun sesuatu yang

diletakkan."
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merobek baju dan mengeluarkan kata-kata yang tidak disukai (kotor

atau kasar) saat marah atau tidak rela terhadap takdir Allah SWT.

Abdurrahman bin Abdullah menceritakan kepada kami,

lbrahirn bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri

menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami,

Adam menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada

kami, Tsabit Al Bunani menceritakan kepada kami, dari Anas bin

Malik, dia berkata, "Nabi SAW pemah melintas (menjumpai) di

depan seorang wanita yang sedang menangis di kuburan. Maka beliau

berkata kepadanya,

'qf )?nt jt
' B ert ah,v alah kep ada All ah dan b ers ab ar I ah'. "

Dengan sanad yang sama sampai kepada (diriwayatkan oleh)

Al Bukhari, Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami,

Ghundar menceritakan kepada kami, dari Syu'bah, dari Tsabit Al
Bunani, dia berkata: Aku mendengar Anas bin Malik, dari Rasulullah

SAW bahwa beliau berkata, ,

,Jtrr Y:ilt ry |dtdt
"sesungguhnya kesabaran itu di awal terjadinya musibah."

Dengan sanad yang sama sampai kepada Al Bukhari, Al Hasan

bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Yahya bin Hassan

menceritakan kepada kami, Quraisy, yakni Ibnu Hayyan, dari Tsabit

Al Bunani, dari Anas, dia berkata, "Kami bersama Rasulullah SAW

pemah menemui Ibrahim 
-anaknya 

Rasulullah SAW yang sedang

menghembuskan nafasnya yang terakhir-, lalu kedua mata

Rasulullah SAW berlinang (meneteskan) air mata. Maka

k,m -- AlMuhana



Abdurrahman bin Auf berkata kepadanya, "Kenapa engkau menangis,

wahai Rasulullah?" Beliau pun menjawab,

{tJzt "k \', ,L';; '-ul6 ,?J"rl:A, ,Lt AL ,)'-r r.t \;-r; lt ir- \3 ,r|H 4;J() ,CT t
d/ .rd/ ot
ulr ,E-,' d-t

"Wahai lbnu Auf, sesungguhnya itu adalah rahmat' mata

menangis, hati bersedih, dan kami tidak mengatakan selain perkataan

yang diridhai Rabb kami, dan kami bersedih hati dengan kepergianmu

wahai lbrahim!"

Hadits ini menunjukkan bahwa kita boleh bersedih (atas

kematian seseorang), yang tidak seorang pun mampu menolaknya

(diluar kesanggupannya), karena Atlah tidak membebani seseorang

melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Hadits ini j,tga

menunjukkan bahwa kita boleh menangis dan tidak boleh mengatakan

sesuatu yang tidak diridhai Allah SWT.

Dengan sanad yang sama sampai kepada Al Bukhari'

Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin

Mahdi menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami,

dari Abdullah bin Murrah, dari Masruq, dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi

SAW, beliau bersabda,

.#elt 6-fL.Gt') ,;;;t',y,:'r'r't.At a'b A q;
"Tidak termasuk golongan kami orang yang memukul pipi'

m erob ek s atat ft aj u) dan men ggunakan p er kat aan i ahiliyah. "

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, Ishaq bin Manshur menceritakan kepada

et;\(-'41e.
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kami, Flibban bin Hilallos mengabarkan kepada kami, Aban 
-yaitu

Ibnu Yazid Al Aththar- menceritakan kepada kami, 
-Yahya, 

yaitu

Ibnu Abu Katsir- menceritakan kepada kami bahwa Zad

menceritakan kepadanya, bahwa Abu Salam menceritakan kepadanya,

bahwa Malik Al Asy'ari menceritakan kepadanya bahwa Nabi SAW

bersabda,

,.-Ll'\rr G Ht ,*i|l ;.i,,lu..lt /i'a ,,ri e €ti

.?F

"Ada empat stfat iahtliyah pada umatlru yang umumnya

mereka tidak bisa meninggalkannyotoo, yaitu berbangga dtri

(sombong) dengan kemuliaan (leluhur), mencela (mengingkari)

keturunan, meminta huian dengan ramalan bintang dan meratap.

Seorang wanita yang meratap apabila belum bertobat sebelum dia

meninggal,tl1 maka dia akan ditegakkan (datang) pada Hari Kiamat

dengan memakai jubah, gamis dari ter (pelangkin) dan baju besi (dari

karat pedang)."

Gelar atau julukannya adalah Abu Habib, dan dia adalah orang Bashrah'

Namanya menjadi tidak jelas mudah tertukar dengan nama Hayyan 
-yang

bertitik dua di bawah- Ibnu Hilal Abu Abdillah, dia juga orang Bashlah, yang

meriwayatkan hadits dari Saif bin Sulaiman, tetapi dia tidak memiliki sesuatu

dalam Al Kunb As-Sittah.
Dalam riwayat Muslim disebutkan dengan redaksi, "' ii1'S-i +.'i:ut| ts1.'e':.8t

{wanita yang meratap jika tidak bertobat sebelum kematiannya)'" Sedangkan

redaksi i'q"iu (wanita itu mati)" tidak disebutkan di dalamnya. Redaksi ini (i-(;)

bisa jadi merupakan riwayat penulis kitab (Ibnu Hazm).

Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi yang keliru, "LJfFp-1 (tnereka

tidak meninggalkannya)" tanpa huruf nuun. Kani inengoreksinya dari riwayat

Muslim (11d. l, hlm. 256).

t09
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Dengan sanad yang sama sampai kepada Muslim bahwa

Abdullah bin Hamid menceritakan kepada kami, keduanya berkata:

Ja'far bin Aun memperlihatkan kepada kami, Abu Umaislll
mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Abu

Shakhrah menyebutkan dari Abdunahman bin Yazid dan Abu Burdah

bin Abu Musa Al Asy'ari, keduanya berkata semuanyal12, "Abu Musa

perrah tidak sadarkan diri lalu isterinya, Ummu Abdillah

mendatanginya dan berteriak dengan teriakan yang sedih (hingga taka

dapat mengendalikan dirinya (meratapinya). Maka dia pun kembali

sadar (siuman), lalu berkata, "Tidakkah kamu tahu, _-dan dia

mencerjtakan kepadanya-l t 3 bahwa Rasulullah SAW berkata,

.6?'r d-j'JL';riu j 6i

'Aku berlepas diri dari orang yang mencukur rambut,

b erteriak-teriail I a dan merob ek-rob ek baj unytt'."

Diriwayatkan dari jalan Al Bukhari. Ashbagh menceritakan

kepada kami, Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, Amr bin Al
Harits mengabarkan kepadaku, dari Sa'id bin Al Harits Al Anshari,

dari Abdullah bin LJmar, dia berkata, "Sa'ad bin Ubadah pemah sakit

lalu Nabi SAW bersama Abdunahman bin Auf Sa'ad bin Abu

Waqqash, dan Ibnu Mas'ud menjenguknya. Tatkala Nabi SAW masuk

kepadanya beliau mendapatinya berada di antara orang-orangnya.ll5

lrl Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi yang keliru, "Nama Ibnu
Ijmais."

rr2 Kata "semuanya" tidak tercantum dalam kitab Shahih Muslim.ll3 Dahm naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi yang keliru, "menceritakan
kepada kami." Kami membetulkannya dari riwayat Muslirn

rr4 Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, nill, dengan huruf shad.

Sedangkan di sini sesuai dengan riwayat Muslim. Secara makna keduanya
benar. Kata As-Salqu artinya meninggikan suara ketika mendapatkan musibah.

1t5 Dalam kebanyakan riwayat Al Bukhari disebutkan dengan redaksi, ",*t)'igv ,;t
(dalam kerumunan keluarganya)" dan redalai ini sesuai dengan naskah no. 14.

HR. Al Bukhari (ild. 2, hlm. 179-180).
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Nabi SAW kemudian menangis. Tatkala kaum melihat beliau

menangis mereka pun menangis. Melihat itu beliau berkata,

,fr"W,.j;jr )'.fu.i', /tiitfi"l },r L1 srp*iii
$; !)i:rL*'.*it';tt, ,?'j':i -v,tt. Jt)t"V r-w.

"Tidakkalt kolian nrcndengar? Sesunggr.tlrny,a Allah tidalc

ntenyiksa (memberi hukumun) disebobkttn linangan air ntata dan

lcesedihan ltati, tetapi Dia nrcnyiksa atsu nteral.unati clengcut ini
--bcliau kernudian rneuunjuk ke arah lisam'ya-* dan sesungguhnyct
jentrzuh alcnn c{isiksu iarittr:'nn tungiscut (rtitttpan) lreluargtnl'e utes

tiit'itn'tt."

Abu Muhanunad berk;ila: K-irtbar ini seuttrhlry'a nrcnjclziskan

;-lakiia sosuatu yang maua lcc:bairyak:u1 oreng l<elirLl .ialarn ruenrahaml

sabria liabi SAW, 46 j.tui ,,{*,r:rii;:- Ql;,Jr li "sesutiggulmyct jetruzcth

*ircrn tiisil<sa karene iangisan (ruitipun) keluargarqta atas rlirilry'a."
l\,laka akan tampak jelas dengan hadits ini bahwa tangisan yang mana

ienazail akzur disiksa karenanya bukan disebabkan lirrangan arr mata

t;rn i<eseciihan hati, tapi disebabkan lisan (ratapan)nya.

Oleh karena itu, jelas dan benar bahwa tangisan dengan

lisaniair (ratapan) karena merek-a disiksa sebab kepernimpinanr"rya di
niana dia berbuat zhalim dalarn kepemimpinannya, keberaniannya di
mana dia menggunakannya bukan dalam rangka taat kepada Allah
S1VT, kedermawanannya di mana dia mengambil apa yang telah
didermakannya bukan dengan cara yang halal dan meletakkan
(rnenggunakannya) tidak sesuai dengan haknya (bukan pada

tempatnya). Keluarganya menangisinya karena sifat-sifat (perbuatan-
perbuatan) yang menjadi kebanggaan seperti ini. Dia disiksa akibat
ulahnya sendiri. Itulah 'zhahir hadits tersebut bagi orang yang 1.idak

mempersulit dirinya (bersusah payah untuk mencari) pada zhahir
hadits sesuatu yang tidak ada padanya.
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Kami meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia mengingkari

orang yang mengingkari bolehnya menangisi jenazah, dan dia berkata,

"Allahlah yang menjadikan orang tertawa dan menangis."

590. Masalah: Apabila orang yang sedang ihram meninggal

dunia di antara ihramnya sampai terbit matahari pada Hari Nahar (Idul

Adha) jika sedang haji atau dia menyempumakanr16 thawaf dan sa'i

jika sedang umrah, maka dia harus dimandikan dengan air dan bidara

saja, jika ada bidara. Tidak perlu menggunakan kafur dan wangi-

wangian, wajah dan kepalanya tidak perlu ditutup, dan tidak dikafani

kecuali dengan baju ihramnya saja atau dengan dua baju selain baju

ihramnya. Hal itu berlaku juga pada jenazah wanita, hanya saja kepala

jenazah perempuan ditutup dan wajahnya dibuka. Seandainya jenazah

perempuan itu ditutup dengan kain dari atas kepalanya, maka tidak

mengapa jika wajahnya tidak ditutup dengan kain cadar.

Siapa saja yang meninggal dari laki-laki yang sedang ihram

atau perempuan yang sedang ihram setelah terbit matahari pada hari

Nahar (Raya Idul Adha), maka dia diperlakukan seperti jenazah

lainnya, baik dia sudah melempar jumrah maupun belum melempar
jumrah.

Abu Hanifah dan Malik berkata, "Keduanya diurus seperti

jenazah lainnya."

Dalam naskah no. 14 disebutkan dengan redaksi, "Atau dia
menyempumakannya." Tambahan huruf tersebut tidak bermakna apa-apa (tidak
merubah makna). Namun demikian, hal itu tetap merupakan kekeliruan.

!--

l16
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t .ol t7,'. o l.
C--.qJ 4j\e cQa l1 aat-S

Penjelasan:

Kami meriwayatkan dari jalur Ahmad bin Syu'aib, Ahmad bin

Basysyar mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ja'far

menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, Aku

mendengar Abu Bisyr, -yaitu 
la'fat bin Abu Wahsyiyah-' dari

Sa'id. bin Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa suatu hari ada seoraug laki-

laki terjatuh dari kendaraan tintanya yang menyebabkan iehernya

patah dan meninggal dunia. Maka Rasulullah sAw berkata,

,,Manclikanlah dengan menggunakan air dan daun bidara lalu

kafani (bungkus) dengan clua helai kain kafan di luar (selain) kepala

clan wajahnya, karena dia akan dibangkitkan pada Hari Kiamat

dal arn keadaan bertalbiYah' "

Diriwayatkan dari Ahmad bin syu'aib, Abdah bin Abdullah Al

Bashu.i rnengabarkan kepada kami, Abu Dautl *-yaitu Ai llafri-rr?

mengabarkan kepada kami, dari sufyan -yaitu 
Ats-Tsauri-, dari

Amr bin Dinar, ctari sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas bahwa ada

seorang laki-laki yang meninggal dgnia, lalu Rasulullah SAW berkata,

t7.1 t.?. i,. Jzo z ,otl ,.ti,' r'irrls ca"-l-2 \S "g: \)f;J \ S t*V G
to .tt,i. o. . r. t. l, '.^

o ojA q ( rJ-r q gLa-i 0 +J--'9-j J -J . J ' J
,t

4t -.,,-i, ." !. 
'ot

.. )J 4,"1-cJl a qr (.^t-l
'l:''' / \J'

,,Mandikanlah dia dengan air dan duun bidara lalu bungkus

rlengan kain kaJannya. Jattganlah kalian menutup kepala dan

wajahnya karena clia akan dibangkitkan pada Hari Kiantat dalam

keadaan b ertalbiyalt. "

117 Nama Al Hafri adalah nisbat ke Hafr, sebuah tempat di Kufah'

m -- AlMuhalla



Diriwayatkan dari oleh Al Bukhari, bairwa Qutaibah

menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada

kami, dari Ay,vub As-Sakhtiyani, dard Sa'id bin Jubair, dari Ibnu

Abbas, dia berkata, "Suatu hari ada seorang laki-laki yang sedang

wukuf bersama Rasulullah SAW di Arafah tiba-tiba dia terjatuh dari

untanya. Maka Rasulullah SAW berkata,

t. l- .o.tt. ti,. to!* ti,. o.oi tctt.i. o , t"l o.,

cd-rr\)\))^*J )103h:;; )J t&g G 0P J ()+) *t*t o3J--,-ot

x" -".,.:, .:, ". 
.'jrt,:

.1"+ 1"9\ 734:-^.-_ *p

"Mandikanlahtls dia dengan air dan daun bidara lalu bungkus

dia dengan dua helai kain kafan. Janganlalt kalian meruberi obat

(pengawet supaya badannya tidak rusak) dan -iangan ptila menutup

kepalanya, karena dia akan dibangkitkan pada Hari Kiamat dalant

keadaan bertalbiyah."

Diriwayatkan oleh Al Bukhari, bahwa Abu Nu'rnan --yaitu
I\4uhammad bin Al Fadhl Arim-ltn Abn Awanah menceritakan

kepada kami, dari Abu Bisyr, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas

bahwa pemah ada seorang laki-laki yang sedang ilrram jatuh dari

untanya, sehingga lehernya patah dan meninggal dunia, .saat kami

sedang bersama Nabi SAW. Nabi SAW kemudian bersabda,

ot9. t 1.' .o, totr,.1.- o-o7q,^:ti )q t--b oc*i )q c.'*rqj ALt
,;,.IJ,

:kt :*'s "Q t'ri*irtt
.ty.\ & |fr" llr ,f; ,Lii

')'P \: W;"-6 \) ,e-i

"Mandikanlah dia

bunghtslalt dengan dun

member inya wangi-wangian

dengan air dan daun biclara lalu

helai kain kofan. Jangarilah knlian

dan jangan pula menutup lrepalanya,

tr8 Dalam naskah no. l4 disebutkan dengan redaksi, "6ii-"1,r (mandikanlah)".

"' A.im adalah julukan Muhammad bin Al Fadhl.
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karena dia akan dibangkitkan pada Hari Kiamat dalam keadaan

memuji Allah."

Diriwayatkan oleh Abu Daud As-Sijistani, bahwa utsman bin

Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Iarir -yaitu 
Ibnu Abdul

Harnid- menceritakan kepada kami, dari Manshur -yaitu 
Ibnul

Mu'tamir-, dari Al Hakam --yaitu Ibnu Uyainah-, dari Sa'id bin

Jubair, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Pemah ada seekor unta

menjatuhkan seorang laki-laki yang sedang ihraml20 yang

menyebabkan lehernya patah dan meninggal dunia. Maka Rasulullah

SAW mendatanginyal2l dan berkata,
t, t !. .ct

.,F*i c--.i- fV \:A';;:;:'l', Li, r+"'l't:k't'o'ru;r

'*)OrOtrlah dia dengan air dan daun bidara lalu n'ngt"'
dia clengan kain kafan, iangan kamu menutup kepalanya, dan jangan

pula lcamu memberi wangi-wangian karena dia akan dibangkitkan

pada Hari Kiamat dalam keadaan bertalbiyah."

oleh karena itu, hal ini tidak diperselisihkan para ulama karena

ke- s h ahih -annya sudah sangat j elas.

Hadits ini diriwayatkan oleh Syu'bah, Sufyan, Abu Awanah,

Manshur, dan Hammad bin Zaid. Sebelum mereka, hadits ini juga

diriwayatkan oleh Abu Bisyr, Amr bin Dinar, Al Hakam, Ayyrb dan

para Imam kaum muslimin semuanya, dari said bin Jubair, dari Ibnu

Abbas bahwa dia pernah menyaksikan kisah Haji Wada', akhir

kehidupan Rasulullah SAW. Semua redaksi hadits ini shahih, maka

tidak halal (haram) meninggalkan sesuatu darinya.

Al l(aqshu artinya mematahkan leher atau patah secara mutlak. Dan dikatakan'

waqashtuhu, waqashtu bihi, dan auqashtu bilri. Semuanya tercantum dalam

riwayat-riwayat hadits ini dan maknanya sama.

Dalam hadits riwayat Abu Daud 0ld. 3, hlm. 213) disebutkan dengan redaksi,

"lr,/16 (lalu beliau mendatanginya)". Setlangkan dalam naskah no. 14 disebutkan

dengan redaksi, 'rj ,a6 @eliau kemudian berfatwa tentangnya)".

t20
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Rasulullah SAW memerintahkan hal itu (tidak menutup wajah

jenazah) orang yang berihram yang ditanyakan kepadanya' Orang

yang berihram itu mencakup laki-laki clan perempuan. Sedangkan y'/

Ba'tsu (pembangkitan) dan At-Talbiyah (mengucapkarl labbaika

Allahumma labbaika) mencakup keduanya (laki-laki dan perempuan).

Selain itu, ada atsar tentang keduanya dan sebab yang telah

ditentukan dalam hukum. 122

Jika ada yang mengatakan, bagaimana kalian bisa

membolehkan orang yang berihram yang masih hidup untuk menutup

wajahnya dan melararlg menutup wajah jenazahnya? maka kami

menjawab, bahwa memang benar karena terdapat nash mengenai hal

tersebut, dan tidak halal menentang Rasululiah SAW. Beliau tidak

memerintahkan orang yang berihrarn untuk membuka wajahnya, tapi

beliau memeintahkan hal tersebut kepada hanya kepada jenazahnya.

Kami berhenti pada (hanya mengamalkan) perintah Rasulullah SAW,

karena Allah SWT berfirrnan,

@,;oTL;,;r@t;liti U.v

122 Di sini dengan catatan pinggir dari naskah no. 14, disebutkan dengan redaksi,

"Orang yang berihram mencakup laki-laki dan wanita", ini akan dinilai benar

jika disebutkan dalam hadits-haditsnya olang yang berihram secara mutlak,

namwl tidak disebutkan dalam hadits-hadits tersebut. Tetapi yang disebutkan

adalah seorang laki-laki yang berihram padahal laki-laki tidak mencakup

wanita. Jika dia menyatakan bahwa hukum wanita sama dengan hukrrnr laki-laki
dalam segala hal, maka dia harus mengemukakan dalilnya. Jika ada dalil rnaka

pemyataannya benar, tapi jika tidak rnaka tidak benar. Il/allahu a'lont.
Maka jelas bairwa penentangan ini berasal dari diri penulis naskah, yaitrr Alunad

bi1 Muhamrnad bin Manshur Al Usynrunri Al llanafi, yang naskallrya ditulis
pada bulan Syawvral tahun 799 H, dan ini merupakan penentangau keras. ,4i
(Jsymumi adalah salah satg dari dua kampung di Tanah Mesir, salah sahrnya

adalah Llsymum Thannah, sebuah kampung yang terletak dekat Kota Dimyath.

Sedangkan Usymum lainnya adalah Usymum Al Juraisaat, sebuah daerah di Al
Manufiyah. Begitulah yang dikatakan oleh Yakut dalam kitab Mu iamul
Buldan, dan aku tidak menemukan biografi dari Al Usymumi ini.
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"Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al Qur'an) menurut

kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu

yang diwahyulan (kepadanya)." (Qs. An-Najm [53]: 3-a)

Kami tidak tahu, dari mana mereka tahu bahwa Allah SWT

tidak membedakan hukum orang yang berihram laki-laki dan orang

yang berihram perempuan? Sunnah mana yang^mereka telah inereka

pahami, atau dalil logika macam mana? Kemudian beranggapan

bahwa mereka adalah orang yang pertama kali mengatakan hal itu
dengan sendirinya sampai mereka membedakan hukum orang yang

berihram laki-laki dan orang yang berihram perempuan berdasarkan

pendapat-pendapat mereka yang rusak dan mengingkari hal itu atas

nama Allah dan Rasul-Nya SAW.

Sebagian dari mereka mengatakan, ini khusus bagi orang Qaki-
laki) yang sedang berihram tersebut. Namun menurut kami, ini adalah

kebohongan dari kalian, karena sesungguhnya Nabi SAW

menfatwakan demikian tentang orang yang berihram yang sudah

rneninggal saja, sebab beliau ditanya tentang hal itu sebagaimana

fatwa beliau tentang wanita yang isthadhatr dan fatrva beliau kepada

Ummu Salamah tentang tidak halal membuat gelungan rambutnya

pada saat mandi junub. Segala sesuatu yang dimintai fatwanya lalu

beliau berfatwa di dalamnya, maka fatwa itu berlaku umum.

Di antara keajaiban dunia (sungguh aneh), mereka

mendatangkan (menyetujui) sabda Nabi SAW, "Maka dia aknn

dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah dan meninggikan suaranya

untuk bertalbiyah," tetapi mereka tidak menggunakan

(mengamalkan)nya dan tidak mengamalkarulya semata-mata karena

pendapat orang tertentu. Lalu mereka mengamalkan apa yang telah

dikhususkan bagi Rasulullah SAW seperti gandum, tepung, kurma,

garam, emas dan perak. Mereka telah melanggar hukumnya

(menyandarkan hukumnya) kepada hukum yang sama sekali tidak

pernah ditetapkan oleh Nabi SAW terhadapnya. Akan tetapi mereka
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memang senang sekali menyalahi perintah-perintatr yang telah

ditentukan.

Sebagian ulama pun mengatakan bahwa ada hadits shahih

yang diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin dan Ibnu Umar

tentang memberi obat kepada orang yang sedang beriluam saat dia

meninggal, memberi wangi-wangian dan menutup wajahnya.

Menurut kami, memang ada hadits shahih dari Utsman dan

lainnya yang menyangkal hal tersebut. Hadits tersebut diriwayatkan

dari Abdunazzaq, Ma'mar menceritakan kepada kami, dar. Az-Zuhri,

dia berkata, "Suatu hari Abdullah bin Al Walid pernah keluar untuk

berumrah bersama Utsman bin Affan, lalu dia meninggal di Suqyal23

saat sedang berihram, lalu Utsman tidak menutup wajahnya dan tidak

memberinya wangi-wangian. Maka orang-orang pun memegang dan

mengamalkan hal tersebut."

Diriwayatkan dari Abdunazzaq, batrwa ayahkul2a

menceritakan kepada kami, dia berkata, "tlbaid bin Yazid meninggal

di Muzdalifah saat dia sedang berihram, maka Al Mughirah bin

Hakim tidak menutup kepalanya (saat jenazahnya berada) di dalam

keranda jentzah."

Diriwayatkan dari jalan Hammad bin Salamah, dari Al Hajaj

bin Arthah, dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Al Harits, dari Ali bin Abu

Thalib, dia mengatakan tentang orang yang sedang berihram yang

meninggal, "Kepalanya dicuci dengan air dan daun bidara, tidak

ditutup, serta tidak diberi wangi-wangran."

Ini adalah pendapat Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal serta ulama

lainnya.

t23 Nama sebuah tempat di dekat Makkah.
124 Ayah Abdunazq adalah Hammam bin Nafi' Ash-Shan'ani, seorang perawi

tsiqah.
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Yang mengherankan adalah, Az-Zuhri berpendapat bahwa

orang-orang memegang dan mengamalkan hal tersebut dan mereka

menyatakan rjmak kurang dari ini, seperti pemyataan mereka tentang

ketentuan hukum pidana bagi orang yang meminum khamer adalah 80

kali cambuk dan selain itu.

Jika ada yang mengatakan, bahwa setelah itu Ibnu Umar dan

Utsman menyangkalnya (tidak menyetujuinya), maka ijmak atas hal

menjadi batal, maka kami menjawab bahwa lJtsman, Ali, Al Hasan,

dan Abdullah bin Ja'far telah menyangkal (telah merubah
pendapatnya) tentang hukuman bagi orang yang mabuk dengan 80

kali cambukan setelah lJmar, sehingga rjmak atas hal itu menjadi
batal.

Apabila ulama salaf berselisih paham, maka kita harus

mengembalikan apa yang diperselisihkan oleh mereka kepada Al
Qur'an dan Sunnah, bukan kepada pendapat seseorang,

Anehnya lagi, dalam masalah ini mereka berargumentasi

dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari Abdunazzaq, dari

Ibnu Juraij, dari Atha' bahwa Rasulullah SAW berkata,

.:41.f;# \r'&";')bb
"Tutuplah wajah-wajah mereka, dan janganlah kalian

menyerupai Yahudi."

Berargumentasi dengan hadits tersebut adalah batil (keliru)
ditinjau dari beberapa sisi, yaitu:

1. Hadits tersebut mursal sedang hadits mursal tidak bisa

drjadikan sebagai dalil.

2. Tidak terdapat nash maupun dalil. Seandainya hadits tersebut

shahih, pada dasarnya hal itu berlaku bukan untuk jenazah

orang yang sedang berihram saja, tapi juga hagi semua
jenazah. Padahal Nabi SAW tidak mengatakan kecuali Al Haq,
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sementara Yahudi tidak membuka wajatr-wajah jenazah

mereka.

3. Sesungguhnya alasan tidak diperbolehkan sama sekali

mengatakan hal itu atas nama Rasulullah SAW, sebab beliau

tidak pemah mengatakan kecuali Al Haq, dan Yahudi tidak

nrembuka wajah-wajah jenazah tnereka. .Tadi. jelas bahwa

berargumentasi dengan hadits tersebut adalah tratil. Atha'

mendengar hadits tersebut dari orang yang tidak ada kebaikan

padanya atau dari orang yang wahm (berasumsi atau

menduga).

4. Seandainya hadits tersebut sltahih secara sanad tentang orang

yang sedang berihram, maka tidak bisa dijadikan sebagai dalil

dalam masalah itu. Sebab tidak diragukan lagi bahwa hadits

Ibnu Abbas datangnya terakhir (terlambat). Selain itu, sangat

mustahil Rasulullah SAW mengatakan sesuatu yang mana

beliau telah memerintahkannya itu menyerupai perbuatan

Yahudi. Juga, beliau diperkenantrian melarang menyerupai

Yahudi sebelum turun wahyu kepadanya kemudian beliau

memerintahkan perbuatan seperti itu bukan karena menyerupai

mereka sebagaimana sabda Nabi SAW menanggapi perkataan

seorang wanita Yahudi tentang siksa kubur yang kemudian

datang wahyu kepadanya membenarkan adanya siksa kubur.

Sebagian ulama pun berdalil dengan hadits yang shahih,

,)iL &': ,t:G it* t?\'u \\ilfr Ut i-*:t cr1 tit

ti to / t 1,. .ti..
.cJ o9-L zrJL".a JJ c q

J '(-z JJ

"Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amal

perbuatannya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang

hermanfaat, dan anak shalih yang berdoa untubtya. "
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Namun hadits ini sama sekali tidak bisa drjadikan sebagai

dalil, sebab hadits tersebut hanya menerangkan bahwa arnal perbuatan

seseorang akan terputus. Kami pun berpendapat demikian. Di dalam

haciits tersebut juga tidak diterangkan bahwa amal perbuatan orang

lain terhadapnya akan terputus, tapi justru orang lain (yang masih

hidup) diperintahkan untuk melaksanakan kewajiban terhadapnya
(jenazah) seperti memandikan, rnenshalatkan, menguburkan dan lain
sebagainya. Amalan ini bukanlah amalan yang harus dilakukan oleh
jenazah orang yang sedang berihram, tetapi merupakan amalan orang

yang masih hidup. Maka dari itu, tampak ketidakjelasan dan kesalahan

mereka dalam mengemukakan argumentasi.

Sebagian dari mereka juga berdalil dengan firman Allah,

"Dan bahwa seorang manusia tiada memperoleh selain apa

yang telah diusahakannya." (Qs. An-Najm [53]: 39)

lni merupakan pemindahan kata-kata dari tempatnya (takwil

atau interpertasi) yang dilakukan oleh mereka, padahal kami sarna

sekali tidak mengatakan bahwa ini merupakan usahanya jenazah

tersebut, tetapi merupakan amal perbuatan orang yang masih hidup
yang dip erintahkan kep adanya terh adap j enazah tersebut, s eb agaimana

halnya kami diperintalrkan untuk tidak memandikan jenazah dan

mengkafaninya, serla mengubur jenazahnya bersama pakaiannya.

Amalan tersebut tidak diterapkan bagi jenazah orang yang mati

syahid, tetapi itu merupakan amal perbuatan kita terhadapnya dan

usaha kita untuk diri kita sendiri yang telah diperintahkan kepada kita.

Sedangkan mereka itu memutuskan hukum berdasarkan

pendapat-pendapatnya yang rusak, dan tidak ada tambahan. Selain itu,
jika keadaan mereka berputar-berputar pada penolakan mereka dengan

semua ini kepada sabda Rasulullah SAW,

J,7(,$**;{;ts
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"Karena sesungguhnya mereka kelak dibangkitkan dalam

keadaan rambutnya dikempal, membaca talbiyah, dan memuii Allah.

Dengan dernikian jelas, bahwa ini merupakan

Tidak ada perbedaan antara sabda beliau,

"Sesungguhnya orang yang berihram yang meninggal kelalc

akon dibangkitkan pada Hari Kiamat dalam keadaan bertalbiy'alt,

memuji Allah dan rambutnya dikempal (berihram)." Dengan sabda

beliau,

,t1t ',-1e ypt ?"i g't- ^lt F e &\_

.::r:Jl crJ

"sesunggultnya oiL*lg yang terluka berdarah di jalan Allalt

lcelak datung pada Hari Kiamat dalam kondisi metrgalirkan darah.

Warna darahnya mernh sedangkan baunya adalah bau n'tisk. "

Padahal semua ini rnerupakan keutamaan-keutamaan yang

tidak akan terirapus dan tidak bisa diterima.

Meleka itu adalah orang-orang yang selalu berpendapat

berdasarkan qiyas. Kenapa mereka tidak mengatakan bahwa orang

yang terbunuh di jalan Allah dan orang yang sedang berihram

keduanya mati di jalan Allah SWT? Hukum salah satu dari keduanya

berbeda dengan hukum jenazah, demikian juga dengan yang lainnya?

Akan tetapi mereka memang tidak mempunyai nash-nashl25

yang bisa mereka ikuti dan qiyas-qiyas yang bisa memperbaikinya.

125 Dalam naskah no. 14 disebutkan dengan redaksi, "an-nash' clengan bentuk limat
mufrad (kata tunggal, silgular).
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Tidak diragukan lagi bahwa menyerupakan antarajihad dengan haji

lebih dekat persamaannya <laripada menyerupakan antara mencuri

dengan nikah.

591. Masalah: Kami menyukai berdiri menghormatr jenazah

ketika melihatnya sekalipun itu adalah jenazah orang kafir sampai

diletakkan di liang lahat atau kamu meninggalkannya. Jika tidak

berdiri pun tidak mengapa.

Hal itu berdasarkan hadits yarlg diriwayatkan oleh Al
Bukhari, Qutaibah menceritakan kepada kami, Laits -yaitu 

Ibnu

Sa'ad- menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari

Amir bin Rabi'ah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,
4 tt , t clol tl.tc / ?. o -.-rtt44;; # t6t V6"Si'f oy ttryt \Li 6i, ti1.

t'!. -os t. otolt'1..
.A.,ilr.j Jl Ji A U! Jl  JiJdj

"Apabila salah seorang dari kalian melihat jenazah meskipun

dia tidak mengiringinya dengan berjalan kaki, maka berdirilah

sampai dia meninggalkawtya atau kamu meninggalkannya atau

jenazah itu diletakkan (di liang lahat) sebelum kamu

meninggalkannya. "

Diriwayatkan dari jalur Ayyub, bahwa Ibnu Juraij, Ubaidillah
bin Umar dan Abdullah bin Aun, semuanya dari Nabi SAW, dari Ibnu

Umar.

Diriwayatkan juga dari jalur Az-Zuhi, dari Salim, dari

ayahnya.

Diriwayatkan pula dari jalur Al Bulfiari dan Muslim 
-yaitu

Ibnu lbrahim- menceritakan kepada kami, Hisyam -yaitu Ad-
Dustuwa'i- menceritakan kepada kami, Yahya bin Abu Katsir
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menceritakan kepada kami, dari Abu Salamah bin Abdunahman, dari

Abu Said Al Khudri, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

n7' 6r

"Apabila kalian melihat jenazah, maka berdirilah. Siapa

!-ang mengikuti (mengiringinya), nnka janganlah dia dudztk sebelunt

.jenazah tersebut diletakkan (dintasukkan ke tlalurn !iong ktlnt.)."

Diriwayatkan dari Al Bukhari, bahwa N'Iu'adz bin Fa.iiralah

urenceritakan kepada kami, Hisyam -yaitu Ad-Dastulva'i--

rnenceritakan kepada karni, dari Yahlra -yaitu Ibnu A.bu ltatsir -,
dari Lhaidillah bin lVliqsarn, dari Jabir dia berkata. "Suatu hari jenaziiir

daiam keranda meiintas di lriidapan kanri lalu l.labi llAlV bercl:r'i

Luenghonnatinya, dan kan:i pun ikut berdiri mengliormatinl'6. ldatni

kemudian berkata kepada beliau, '!Vairai Rasuhillait, iiu adalali

jenazah (mayat) orang Yahudi'. Beliau bersabda,

. to'" ] ," n".
.l-r"*n* c6;L;l n-il, lit-i

',4p ab i I a ka li an rrre I ih at j en az ah, m a ka h er cli r i I a lt'."

Maka berdasarkan hadits tersebut, Abu Sa'id, lbnu Llmar,

Sahl bin Hunaif, Qais bin Sa'ad Abu Musa Al Asy'ari, Abu Mas'ud

Al Badri, Al trlasan bin Ali, Miswar bin Makhramah, Qatadah, Ibnu

Sirin, An-Nakha'i, Asy-Sya'bi dan Salim bin Abdullah berpendapat

bahwa berdiri menghormati jenazah hukunmya adalah wajib.

Diriwayatkan dari jalur Muslim, bahwa Muhamamd bin

Rumh bin Al Muhajir menceritakan kepada kami, Laits --yaitu Ibnu

Sa'ad menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id --yaitu Al
Anshari-. riari Waqid bin Arnr bin Sa'ad bin Mu'adz bahwa Nafi'
bin Jubair bin Muth'im mengabarkan kepadanya bahwa Mas'ud bin Al
Hakam menceritakan kepadanya, dari Ali bin Abu Thalib, bahwa dia

i_
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berkata, "Rasulullah SAW berdiri kemudian kembali duduk, yakni

menghormatr jenazah."

Duduknya beliau SAW setelah menyuruh berdiri menjelaskan

bahwa perintah itu hukumnya mandub (sunah atau dianjurkan) dan

keberadaan (berdiri menghormati jenazah) tidak boleh dihapus

hukumnya, sebab tidak diperbolehkan meninggalkan sunah yang

diyakini (pasti) kecuali dengan nasakh yang pasti juga. Penghapusan

hukum ini tidak akan terjadi kecuali dengan larangan atau pembiaran

(tidak melakukan) yang disertai dengan adanya larangan.

Ada yang mengatakan bahwa kalian telah meriwayatkan

hadits dari jalur Hammad bin Salamah, dari Muhammad bin Amr, dari

Waqid bin Amr bin Sa'ad bin Mu'adz, dia berkata, "Suatu hari aku

pemah berdiri di samping Nafi' bin Jubair saat menghormati jenazah,

maka dia berkata kepadaku, Mas'ud bin Al Hakam menceritakan

kepadaku, dari Ali bin Abu Thalib, dia berkata, "Rasulullah SAW

telah menyuruh kami berdiri, kemudian menyuruh kami duduk," lalu

kenapa kalian tidak memastikan pe-nasakh-an (penghapusan) khabar

ini?

Kami menjawab bahwa kami pernah melalarkan hal itu,
jikalau tidak ada hadits yang diriwayatkan dari jalur Ahmad bin

Syua'ib, Yusuf menceritakan kepada kami, Hajjaj bin Muhammad

-yaitu 
Al A'war- menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari

Ibnu Ajlan, dari Sa'id Al Maqbwi, dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id

Al Khudri, kedua berkata, semuanya, "Kami tidak pernah melihat

Rasulullah SAW duduk saat menyaksikan pemakaman jenazah sampai

jenazah itu diletakkan (dimasukan ke liang lahat)."

Inilah yang dilakukan Rasulullah SAW secila tems-menerus.

Selain itu, Abu Hurairah dan Abu Sa'id tidak pemah meninggalkan

Rasulullah SAW hingga beliau wafat. Jadi, memang benar bahwa

perintah beliau untuk duduk merupakan pembolehan dan keringanan.
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Sedangkan perintah beliau untuk berdiri dan berdirinya beliau

merupakan anjuran atau menunjukkan bahwa berdiri menghormati

jenazah hukumnya adalah sunah.

Diantara omng yang selalu duduk (pada saat melihat atau

menghadiri upacara pemakaman jenazah) adalah Ibnu Abbas, Abu

Hurairatr dan Sa'id Al Musayyab.

592. Masalah: Menyegerakan (penguburan jenazah) dan

mempercepat perjalanannya adalah wajib. Kami menyukai orang yang

menshalatinya tidak beranjak pergi hingga selesai pemakamannya.

Namun bilamana dia pergi, maka dia tidak berdosa dan tidak harus

menunggu izin pihak wali jenazah tersebut.

Mengenai wajibnya menyegerakan jenazah, hal tersebut

berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari jalur Muslim, Abu Ath-

Thahir menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab menceritakan kepada

kami, Yunus binZa'd menceritakan kepadaku, dari Ibnu Syihab, Abu

Umamah bin Sahal bin Hunaif menceritakan kepadaku, dari Abu

Hurairah: Aku pematr mendengar Rasulullah SAW bersabda,

"Segeraknnlah rnengubur jenazah, bila mayat itu dari golongan orang

shaleh, maka merupakan kebaikan untulcnya yang kalian

persembahkan kepadanyo'26 dan bila bukan dari golongan orang

shalih, maka itu merupakan keburukan yang kalian letakkan dari
pundak kaltan."

Itu juga merupakan amal perbuatan sahabat, sebagaimana

diriwayatkan dari jalur Ahmad bin Syu'aib, Ali bin Hajar

mengabarkan kepada kami, dari Ismail bin Ulayyah dan Husyaim,

keduanya dari Uyainah bin Abdunahman, dari Abu Bakrah dia

t26 HR. Muslim fild. 1, hlm. 259), dengan catatan pinggir yang ada pada naskah no.
14 bahwa di dalam naskah Al Muhalla disebutkan dengan redaksi, " dia telah
menyempumakarmyal'.
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berkata, "Sungguh kami pernah bersama Rasulullah SAW dan saat itu
kami betul-betul mengiringi (membawa jenazah) dengan berjalan

cepat-cepat."

Diriwayatkan dari jalur Muslim, Muhammad bin Basysyar

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

Qatadah menceritakan kepada kami, dari Salim bin Abu Al Ja'ad, dari

Ma'dan bin Abu Thalhah Al Ya'mari, dari Tsauban, pelayannya

Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW bersabda,

.t
. r;l

,y "ttr ,9Gr; t'W;'.,*Z"o$ ,L,-cfr rtO * *;

"Barangsiapa yang menshalati jenazah, makn baginya

pahala satu qirath. Jika dia menyalcsikan (menghadiri)

pemakamannya, maka baginya pahala dua qirath. Satu qirath sama

seperti gunung Uhud."

Diriwayatkan juga dari jalur Ibnu Mughaffal dan Abu

Hurairah dengan sanad yang bersambung dan shahih.

Abu Muhammad berkata, "Bersegera menguburkan jenazah

adalah perintah sedang yang lainnya adalah anjuran. Dalam

pembolehan Rasulullah SAW kepada orang yang telah menshalati
jenazah untuk tidak hadir dalam pemakamarurya dan menjadikan

baginya pahala I qirath yang seperti gunung Uhud terdapat penjelasan

yang sangat jelas bahwa untuk hal itu tidak perlu ada izin dari wali
(keluarga) j enazah tersebut.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzde, dari Ma'mar, dari Abu

Ishaq As-Sabi'i, bahwa Ibnu Ishaq, bahwa Ibnu Mas'ud berkata,

"Apabila kamu menshalati jenazah, maka kamu telah melaksanakan

kewajibanmu. Tinggalkanlah jenazah dan keluarganya, dia bisa pergi

dan tidak perlu meminta izin mereka."
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Dengan sanad yang sama yang disandarkan hingga Ma'mar,

dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Zaidbin Tsabit bahwa dia

suka langsung pergi dan tidak menunggu izin mereka, yakni pada

up ac ara p emakaman jenazah. Itu merup akan p endap atnya Ma' m ar.

Ma'mar berkata, "Dan itu adalah pendapatnya Al Hasan dan

Qatadah. Dan telah shahih riwayat dari Al Qasim dan Salim, dan juga

diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz."

593. Masalah: Imam berdiri ketika menshalati jenazah laki-

laki di depan kepalanya, dan bila jenazabnya wanita maka imam

berdiri di depan bagian tengah (perut)nya.

Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa imam berdiri

ketika menshalati jenazah laki-laki di depan bagian tengahnya, dan

bila jenazahnya wanita, maka dia berdiri di depan bahu (pundaknya).

Diriwayatkan juga dari Abu Hanifah, bahwa imam berdiri di depan

dada keduanya (mayat laki-laki dan perempuan),

Penjelasan:

Pendapat kami benar berdasarkan hadits yang diriwayatkan

dari jalur Abu Daud, Daud bin Mu'adz menceritakan kepada kami,

Abdul Warits menceritakan kepada kami, dari Abu Ghalib Nafi'127

berkata, "Aku pernah melihat jenazah Abdullah bin Umair, Jaiu Alas
bin Malik menshalatinya dan aku berada di belakangnya (bermakmum

kepadanya), dia berdiri di samping kepalanya lalu bertakbir dengan 4

kali takbir. Kemudian mereka berkata, "Wahai Abu Hamzah, rnt
ad.alah mayat seorang wanita Anshar." Lalu mereka mendekatkan

t21 Dia adalah Abu Ghalib Al Bahili Al Khayyath Al Bashri, seorang perawi
tsiqah. Namanya Nafi', ada jugayangmengatakan, namanya Rafi'.

l.
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jenazahnya clan di atasnya terdapat tandu (keranda) hrjau. Maka dia

pun berdiri di depan ajiizatiha (bagian akhir dari tengah-tengahnya),

lalu menshalatinya seperti menshalati mayat laki-laki.l28 Al Ala' bitt

Ziyad bertanya kepadanya, "Wahai Abu Hamzah, apakah memang

demikian cara Rasulullah SAW menshalati mayat seperti shalat yang

kamu lakukan, beliau bertakbir 4 kali, dan berdiri di sisi kepala laki-

iaki dan di sisi bagian akhir dari tengah-tengahnya blla jenazahnya

wanita? Dia pun menjawab, "Ya, memang demikian'"

Kami meriwayatkan dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal,

Hammam bin Yahya menceritakan kepada kami, dari Nafi' Abu

Ghalib, lalu dia menyebutkan hadits Anas ini. Pada bagian akhimya

disebutkan, "Lalu Al Ala' bin Ziyad menoleh kepada orang-orang

sambil berkata, 'Peliharalah oleh kalian'."

Abu Muhammad berkata, "hi adalah tempat di mana para

ulama madzhab Hanafiyah dan Malikiyah menyelisihi kaidah-kaidah

ushul mereka sendiri. Sebab mereka adalah orang-orang yang mencela

(orang yang menyelisihi) sahabat yang tidak ada seorang pun

menyalahinya. Padahal Anas ini adalah sahabat yang tidak ada

seorang pun dari sahabat yang menyelisihinya, dan mereka telah

menyelisihinya."

Pendapat kami ini adalah juga merupakan pendapatnya

Syaf i, Ahmad dan Abu Sulaiman, dan kepada pendapat itulah Abu

Yusuf kembali dari pemahamarurya semula.

Kami tidak mengetahui argumentasi orang yang mengatakan,

imam berdiri di depan bagian tengah dari jenazah laki-laki dan wanita,

r28 Redaksi, "Maka dia menshalatinya seperti menshalati mayat laki-laki."

Diletakkan di atasnya tanda yaug menurjukkan bahwa ucapan itu disebutkan

dengan redaksi, di sebagian naskah saja, namun tercantum dalam riwayat shahih

dariAbu Daud fild. 3, hlm. 184 dan 186). Haditsnya disebutkan secara panjang

tapi diringkas oleh penulisnya.
Ai-Tirmidzi menilai hadits iin hasan. Sedangkan Abu Daud, Al Mundziri dan

Ibnul Qayyim tidak memberi komentar.
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selain apa yang telah dikatakan oleh merek4 "Kami mengiyaskan hal

itu kepada berdirinya imam di tengah-tengah shaf yang berada di

belakangnya." Ini juga merupakan qiyas yang paling lemah (tidak

masuk akal) di dunia, karena mayat tidak bermakmum kepada imam

sehingga imam berdiri di tengah-tengahnya.

Sedangkan hujjah orang yang mengatakan imam berdiri di

sisi dada mayat ialah apa yang dikatakan oleh mereka bahwa hal itu

terjadi sebelum adanya tandu-tandu jenazah. Sehingga tandu itu

menutupi mayat wanita dari orang-orang. lni adalah argumentasi yang

batil dan klaim bohong tanpa dasar dalil atau bukti yang kuat. Ini

masalah yang sangat besar. Kita memohon perlindungan kepada

Allah, di samping bohong argumentasi itu juga lemah dan batil. Sebab

meskipun tandu itu tidak menutupi bagian akhir dari tengah-tengahnya

dari manusia tapi tandu itu tidak menutupi dari dirinya' Tandu dan

orang-orang sama saja dalam hal itu.

594. Masalah: Tidak halal memaki mayat dengan maksud

menyakitinya. Adapun :nemperingatkan kekafiran, bid'ah, atau

amalnya yang rusak diperbolehkan. Begitupula melaknat orang kafir

diperbolehkan.

Hali ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari jalur A1

Bukhari, bahwa Adam menceritakan kepada kami, Syu'bah

menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Mujahid, dari Aisyah

Ummul Mukminin, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

.r]:i t Jyrrzsl'" "#v,it r"\r rt;'t
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"Janganlah kalian memaki orang-orang yang sudah

nteninggal (dari kaum muslimin)|te kar"na mereka telah sampai

kepada apa yang dikeriakan oleh mereka."

Allah SWT memaki Abu Lahab dan Fir'aun untuk

memperingatkan kekafiran mereka. Allah SWT berfirman,

'l*L*'ui:fu'5i3J
"Telah dilahtati orang-orang lcafir dari bani IsraiL " (Qs' Al

Maa'idah [5]: 78)

@ aJ$J\t"^\u\\
"Ingatlah, kutulmn Allah (ditimpaknn) atas orang-orang yang

zhalim." (Qs.Huud [11]: 18)

Rasulullah sAw mengabarkan bahwa baju jubah (mantel)

yang diambil oleh Mid'aml3o menyala-nyala (terbakar) dengan api,

dan itu terjadi setelah dia meninggal.

595. Masalah: Membimbing orang yang sedang menghadapi

sakaratul maut untuk mengucapkan (kalimat laa ilaaha illallaah) yang

masih ada dalam ingataruryal3l (yang masih bisa mengingatnya)

Dalam naskah no. 14 disebutkan dengan redaksi, "al ntauta (orang-orang yang

sudah rneninggal)' clan apa yang disebutkan dengan redaksi, di sini sesuai

dengan riwayat Al Bukhari Uld.2, hlm. 214).

Dia adalah Abdu Aswad (seorang hamba sahaya) yang dihadiahkan oleh

Rifa'ah bn zaid kepada Nabi sAW, dan terbunuh sepulangnya dari Khaibar.

Kisahnya terdapat aahm hadits riwayat Al Bukhari (ild. 8, blm.257 dan 258)

dan Muslim 6ti. t, htrn 43 dan44). Lihat Al 'Aini (ild. 23, hlm. 15) cet. Al
Muniiriyyah.
Yakni akalnya masih bisa mengingat (berpikir).

t29
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adalah wajib, baik lisan fasih (lancar bicaranya) maupun tidak fasih

mengucapkan kalimat syahadat Islam, yaitu laa ilaaha illallaah.

Hal itu berdasarkan hadits yang diriwayatkan kepada kami,

dari jalur Musiim, Amr An-Naqid menceritakan kepada kami, Abu

Khalid Al Ahmar menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Kaisan,

dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW

bersabda,

.4!l

"Bimbinglah orang yang akan wafat dari kalian dengan

kalimat laa ilaaha illallaah."

Begitu juga hadits shahih dari Ummul Mukminin.

Diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab, dan dari Ibrahim, dari

Alqamah, dia berkata, "Bimbinglah aku dengan kalimat laa ilaalta

illallaah, dan segeralah bawa aku menuju liang lahatku."

Sedangkan orang yang sudah tidak bisa mengingatnya lagi
maka tidak mungkin untuk dibimbing, karena dia tidak bisa bertalqin

(memahaminya).

Orang yang tidak bisa berbicara, maka hendaklah dia

mengucapkannya di dalam hati. Kita memohon kepada Allah
kebaikan dalam situasi seperti itu.

596. Masalah: Memejamkan kedua mata jenazah ketika telah

menghembuskan nafas yang terakhir adalah dianjurkan.

Hal itu berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari jalur

Muslim, Zuhair bin Harb menceritakan kepadaku, Muawiyah bin Amr
menceritakan kepada kami, Abu Ishaq AlFazari menceritakan kepada

kami, dari Khalid AlHadzdza', dari Abu Qilabah, dari Qabishah bin

\L,dl.\ €t1'; fpt
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Dzuaib, dari Ummu Salamah, Ummul Mukminiin,

"Rasulullah SAW mendatangi Abu Salamah

menghembuskan nafasnya yang terakhir dengan

terbelalak, lalu beliau memejamkan kedua matanya."

Kami meriwayatkan dari Umar bahwa

memerintahkan untuk memejarnkan mata orang-orang

menghembuskan nafasnya yang terakhir.

dia berkata,

yang telah

kedua mata

dia pemah

yang sudah

597. Masalah: Orang yang terkena musibah untuk

mengucapkan, "Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun, allaahumma

aajirnii fii mushiibatii wakhluf lii khairan minhaa (sesungguhnya kita

adalah milik Allah dan hanya kepada-Nya kita kembali. Ya Allah

berilah aku pahala dalam musibahkul32 dan berilah aku pengganti

yang lebih baik)," sangat dianjurkan.

Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari jalur

Muslim: Abu Bakar bin Abu Syaibatr menceritakan kepada kami, Abu

Usamah menceritakan kepada kami, dari Sa'ad bin Said menceritakan

kepada kami, Umar bin Katsir bin AIlah mengabarkan kepadaku, aku

mendengar Ibnu Safinahl33 menceritakan bahwa dia mendengar

Ummu Salamah berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabd4

Irnam An-Nawawi berkata dalam kitab Syarah Shahih Muslim fild. 6, trlm.
220), * Al Qadhi berkata,'Kata Aj irnii dibaca pendek dan panj ang, sebagaimana
disebutkan oleh penulis krtab Al Afal. Sedatgkan menurut Al Ashma'i dan
kebanyakan pakar (atrli) bahasa, 'Kata tersebut di baca pendek dan tidak dibaca
panjang'."
Safinah adalah pelayannya Ummu Salamah. Ummu Salamah mengharuskannya
unhrk melayani Nabi SAW. Dan anaknya ini, menurut sebuah riwayat, namanya
adalah Umar.

l]2
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"Tidaklah seorang hamba ditimpa suatu musibah lalu dia

mengucapkan, 'Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Allaahumma

ajirnii fii mushiibatii wakhluf lii khairan minha (sesungguhnya kita

adalah milik Allah dan hanya kepada-Nya kita kembali. Ya Allah,

berilah aku pahala dalam musibohku dan berilah aku pengganti yang

lebih baik)', kecuali Allah akan memberinya pahala dalam

musibahnya dan menggantinya dengan yang lebih baik."

598. Masalah: Menshalati anak kecil (bayr) yang dilahirkan

dalam keadaan hidup kemudian meninggal, baik menangis maupun

tidak menangis adalah dianjurkan. Menshalatinya bukan merupakan

fardhu (kewajiban) selagi dia belum baligh. Menshalatinya juga

merupakan perbuatan yang baik, yang tidak terdapat larangan.

Tidak menshalati anak kecil atau bayi yang meninggal

didasarkan pada hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Abu

Daud, Muhammad bin Yahya bin Faris menceritakan kepada kami,

Ya'qub bin Sa'ad menceritakan kepada kami, Abdullah bin Abu
Bakar bin Muhammad bin Amr bin llazm menceritakan kepadaku,

dari Amrah binti Abdurrahman, dari Aisyah Ummul Mukminin
berkata, "Ibrahim putra Rasulullah SAW meninggal pada usianya

yang kedelapan belas bulan namun Rasulullah SAW tidak

menshalatinya."

Hadits ini shahih, tetapi hadits ini hanya menerangkan bahwa

beliau tidak menshalatinya bukan melarang menshalatinya.

,o/ , o lo / /o t
claa l; j.,.;l;tt c#
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Memang benar ada dua atsar mursal yang menerangkan

bahwa Rasulullah SAW menshalatinya, tapi hadits mursal tidak bisa

dijadikan sebagai dalil.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muharnmad

bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Alunad bin Syu'aib

menceritakan kepada kami, Ismail bin Mas'ud mengabarkan kepada

kami, Khalid bin Al Haris mengabarkan kepada kami, Sa'id bin

Llbaidillah Ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami, aku mendengar

Ziyad bin Jubair bin Hayyah menceritakan dari ayahnya, dari Al
Mughirah bin Syu'bahr3a, dia menyebutkan bahwa Rasulullah SAW

bersabda,
/ o -.t o9 z I c o

$1 JC ,jUrt ,Wiut *e o,r:tb ,rVt i'y SrLt

"Orang yang berkendaraan (berada) dibelakang jenazah,

sedangkan yang berjalan kaki boleh sesukanya (dibelakangnya atau

didepannya, disebelah kanan atau sebelah kirinya, namun dekat

dengannya). Sedangkan jenazah anak kecil hendalvtya dishalati."

Jumhur shahabat berpegang kepada pendapat ini.

Kami meriwayatkan dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal, dari

Abu Awanah, dari Qatadah, dari Sa'id bin Al Musayyib, bahwa Abu

Bakar Ash-Shiddiq berkata, "Orang (meninggal) yang paling berhak

untuk dishalati adalah anak-anak kecil kita."

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Zaid, dan Yahya bin

Sa'id Al Anshari, dari Ibnu Al Musayyib, dari Abu Hurairah, bahwa

dia menshalati orang yang belum pernah sarna sekali melakukan

''o Dalu- naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "Ziyadbin Jubair bin Hayyah,
dari ayahnya, dia menceritakan dari Al Mghirah bin Syu'bah". Sedangkan sanad
yang disebutkan di sini sesuai dengan riwayat An-Nasa'i (jld. 4, hlm. 58),
namun hanya Ibnu Hayyah tidak disebutkan.

I
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kesalahan (dosa),135 dia mengucapkan, "Ya Allah, lindungilah dia dari

siksa kubur."

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah, dari

Muhammad bin Ishaq, dari Atha' bin Abu Rabah, dari Jabir bin

Abdullah berkata, "Apabila (bayr) itu menangis, maka dia dishalati

(jika meninggai) dan mendapat warisan."

Diriwayatkan dari jaiur Hammad bin Salamah, dari Ayyib
As-Sakhtiyani, dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa dia berkata,

"Apabila telah sempuma bentuk fisik bayr lalu berteriak (menangis).

maka bayi itu fiika meninggal) layak dishalati dan mendapat warisan."

Diriwayatkan dari jalur Syt'bah, Amr bin Mrirrah

menceritakan kepada kami, dia berkata, Abdurrahman bin Abu Laila

berkata kepadaku, "Aku mendapati sisa (orang yang rnasih hidup) dari

paru sahabat Anshar, mereka menshalati anak kecil yang telah

meninggal.

Diriwayatkan dari jalur Yahya biri Sa'id Al Qaththarr dan

Abdun'azzaq, bahwa Yahya berkata: Llbaiclillah --yaitu Ibnu Uutal'--

menceritakan kepada kami. Abdurrazzaq berkata: Ma'mar

menceritakan kepada kami, dari A11'ub, kemudian {Jbaidillah dan

Ayvub sepakat, keduanya dari Nafi', dia berkata, "Abdullah bin Llmar

menshalati jenazah anak kecil (bayi) yang rneninggal karena

keguguran, aku tidak tahu dia menangis atau tidak?

Ini adalah redaksi Ayyub. Sedangkan tlbaidillah berkata,

"Bayr yang dilahirkan akibat keguguran."

Dirir.vayatkan dari jalur AbdLlt-raz'/,aq, dari Sufyan Ats-Tsauri,

clari Yirnus bin Ubaid, dari Ziyad, bin Jubairl36, dari a1'ahnya. ciari Ai

Dalam naskah no. 16 disebutkan dettgan redaksi, "dia menshalati bayi yang

belumpernah melakukan kesalahan atau dosa".
Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaLsi, "Ziyad bin Yazid", sedangkan

dalam naskah no. 14 disebutkan dengan redaksi, "Ziyad bin Jarir", keduanya

keliru. Yang benar Ziyad bin Jubair bin Hayyah yang telah disebutkan dalam

t36
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Mughirah bin Syu'bah, dia berkata, "Bayi yang meninggal akibat

keguguran dishalati dan didoakan oleh kedua orang tuanya dengan

selamat dan rahmat."

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah, dari Ayyub,

dari Muhammad bin Sirin bahwa dia senang menshalati jenazah (anak

kecil atau bayi yang meninggal) bila telah sempurna bentuk fisiknya.

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Zaid, dali Ayyub As-

Sakhtiyani, dari Ibnu Sirin, bahwa dia suka mendoakan fienazah) anak

kecil seperti halnya mendoakan jenazah dewasa.l3T Lalu ditanyakan

kepadanya, "Bukankah anak kecil ini tidak mempunyai dosa?" Dia

menjawab, "Nabi SAW saja yang telah diampuni dosa-dosanya, tetap

kami diperintahkan untuk menshalatinya."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari

Qatadah dan Ayyub, Qatadah berkata: Dari Sa'id bin Al Musayyib,

Ayyub berkata: Dari Muhammad bin Sirin, keduanya (semuanya)

berkata, "Apabila telah sempuma bentuk fisik bayi dan ditiupkan ruh

kepadanya, maka dia dishalati sekalipun tidak menangis."

Diriwayatkan dari Qatadah, dari Sa'id bin Al Musayyib,

bahwa bayr (anin) yang meninggal akibat keguguran dalam usia 4

bulan hendaknya dishalati. Qatadah berkata, "Dan diberi nama' karena

kelak pada Hari Kiamat nanti dia akan dibangkitkan dan dipanggil

dengan namanya."

Diriwayatkan dari jalur Al Bukhari, bahwa Abu Al Yaman

menceritakan kepada kami, Syu'aib -yaitu 
Ibnu Abu Hamzah-

mengabarkan kepada kami, Ibnu Syihab berkata, "Setiap anak yang

dilahirkan mati hendaknya dishalati sekalipun anak zina, sebab dia

hadits Al Mughirah sebelumnya secara ruarfu' (bersambung sanadnya sampai

kepada Rasulullah SAW).
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dilahirkan berada di atas fitrah Islam." Kemudian dia menyebutkan

hadits dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

.y$r *I;tt;1.; utt
"Tidaklah seorang anak dilahirkan kecuali dilathirkan clalam

keadaan fitrah. "138

Al Hasan dan Ibrahim berkata, "Dia dishalati bila menangis."

Abu Muhammad berkata, "Tidak ada artinya (tidak perlu

syarat) istihlal (menangis) sebab tidak diwajibkan oleh nash dan tidak

ada rjmak. Hammad berkata, 'Apabila anak kecil (bayr) yang

dijauhkan (terpisah) dari kedua orang tuanya meninggal, maka dia

hendaknya dishalati'."

Diriwayatkan dari Az-Zlbair bin Al Awwam, bahwa anaknya

meninggal saat sedang bermain bersama teman-temannya, dan belum

mencapai usia baligh, namanya lJmar,13e namun dia tidak

menshalatinya.

Diriwayatkan dari jalur Syu'bah, dari Amr bin Murrah, dari

Sa'id bin Jubair, dia berkata,"Jenazah anak kecil tidak dishalati."

Kami pun meriwayatkan rir,vayat tersebut dari Suwaid bin

Ghaflah.

599. Masalah: Kami tidak memakruhkan dan melarang

wanita untuk mengiringi jenazah.

r38 HR. Al Bukhari (ild.2, trlm. 198)
r3e Begitulah yang disebutkan dalarn Al Ushul dan

paragrafkesaq hLrr 70 dznTl\.
Nama anaknya lJrnar, dan dia rnenarr,ainya atas
Ash.

Thabaqat Ibnu Sa'ad (ild. 3,

nama Arr bin Sa'id bin Al
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Ada beberapa atsar namun tidak ada sedikit pun yang shahih

yang melarang kaum wanita mengiringi jenazah, baik karena

haditsnya mursal, majhul atau diriwayatkan dari orang yang tidak bisa

dij adikan sebagai hujj ah.

Ada juga hadits yang sama tentang hal itu yang diriwayatkan

dari jalur Muslim, Ishaq bin Rahawaih menceritakan kepada kami, Isa

bin Yunus menceritakan kepada kami, dari Hisyam, dari Hafshah, dari

Ummu Athiyah, dia berkata, "Kami dilarang mengiringi jenazah dan

hal ifu tidak diwajibkan kepada kami."

Akan tetapi, sanad hadits ini tidak bersambung, sebab kami

tidak mengetahui siapa orang yang telah melarangnya, dan bisa jadi

dia seorang sahabat.lao Kemudian seandainya sanadnya shahih, maka

hadits tersebut tidak bisa dijadikan sebagai hujjah untuk menghukumi

haramnya perbuatan tersebut (wanita mengiringi jenazah), tapi hanya

sebatas makruh saja.

Tapi justru terdapat hadits shahih yang menyelisihi hadits

tersebut, yaitu hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur

periwayatan Ibnu Abu Syaibatr:

Waki' menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah,

dari Wahab bin Kaisan, dari Muhammad bin Amr bin Atha', dari Abu

Hurairah, batrwa suatu hari Rasulullah SAW mengiringi jenazah lalu

Umar melihat seorang wanita ada di antara iring-iringan (ikut

mengiringi jenazah), lalu Umar pun meneriakinya. Mendengar itu,

Rasulullah SAW bersabda,

U,i'lq;jt :,L:;) rAtj,l4,; pt'ov,? u t&''

Ini kemungkinannya jauh sekali, dan zhahirnya yang paling dekat adalah bahwa
hadits tersebut bersambung sanadnya. Akan tetapi hadits tersebut tidak
menunjukkan kecuali kepada makruh saja sebagaimana disebutkan oleh
pengarang kitab ini (Ibnu Hazm).
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"Biarkanlah, wahai Umar! Sebab mata meneteskan air mata,

jiwa ditimpa musibah, dan waHu pertemuan pun dekat."lal

Selain itu, ada pula riwayat shahih dari Ibnu Abbas yang

menyatakan bahwa dia tidak menghukumi makruh perbuatan tersebut.

600. Masalah: Kami menganjurkan ziarah kubur. Hukunrnya

fardhu (wajib) walaupun hanya sekali, dan tidak mengapa seorang

muslirn mengunjungi rnakam sahabat karibnya dari kalangan orang

musyrik, baik laki-laki maupun wanita.

Hal itu berdasarkan hadits yang diriwayatkan kepada kami,

dari jalur Muslim, bahwa Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan

kepada kami, Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami, dari

Abu Sinan 
-yaitu 

Dhirar bin Murrah-, dari Muharib bin Ditsar. dari

Ibnu Buraidah, dari ayahnya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda,

,ztor: "rl?, -,,.. o. ot.ro,,.w-tJj )-rdt 9-tu-s ,f f\^r{-,

"Dahulu aku pernah melarang kalian berziarah ke kuhur,

natnun s ekarang b erziarahlah."

Diriwayatkan dari jalur Muslim, bahwa Abu Bakar bin Abu

Syaibah menceritakan kepada kami, Muharnmad bin Ubaid

menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Kaisan, daf,i Abu Hazim,

dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah SAW pernah berziarah ke

kubur ibunya, lalu beliau menangis, dan orang-orang di sekelilingnya

pun ikut menangis. Beliau kemudian berkata,

,'l;l"oi *e 1;t:e0 ,C'oi'i * e 'jbf 'uf ,l j., *t;i*r
.t'rJt kTl:,) ,'-{.at b:r"r:} ,;,:sG a;

r4r Sanadnya hadits ini sangat shahih.
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'Alat telah meminta izin kepada Rabbku Allah supaya bisa

memohon ampunan bagi ibulat, tapi Dia tidak mengizinknnku, dan

(ketilw) alat meminta izin kepada Allah supaya bisa berziarah ke

lwburnya, makn Dia mengizinkanku. Oleh karena itu ziarahilah

kuburan, lrarena yang demikian dapat mengingatkan knlian akan

kematian'."

Ada beberapa riwayat shahih tentang ziarah kubur dari

Ummul Mukminin Aisyah, Ibnu Umar dan lainnya. Selain itu, ada

riwayat yang melarang ziarah kubur, namun riwayat tersebut tidak

shahih.

601. Masalah: Kami menganjurkan kepada orang yang hadir

di kuburan untuk membaca doa seperti doa yang diriwayatkan kepada

kami dari jalur Muslim, Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Abdullah Al Asadi menceritakan kepada kami, dari

Sufyan Ats-Tsauri, dari Alqamah bin Martsad, dari Sulaiman bin
Buraidah, dari ayahnya, dia berkata, Rasulullah SAW mengajari

mereka (berdo'a) ketika akan pergi fterziarah) ke kuburan, dan salah

seorang dari mereka ada yang mengucapkan, "Assalamu alailrum

ahlad diyar minal mulctniniin wal muslimiin, wa innaa insyaa Allaah
bikum laahiquun. As'alullaaha lanaa wa lalatmul aafiyah (semoga

kesejahteraan terlimpahkan kepada kalian bagi penghuni lafiur dari
kaum muslimin dan mulcrninin dan kami insya Allah akan menjumpai

kalian.la2 Alnt memohon kepada Allah bagi kami dan lmllan supaya

di anugr ahi kes e I am at an) ."

Dalam riwayat Muslim CIld. l, hlm. 266) disebutkan dengan redaksi, 'wa innaa
insyaa Allaah laahiquun', sedangkan redaksi yang ada di sini adalah redaksi
dari Aisyah, yang juga diriwayatkan oleh Muslim.
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6A2" &lasalah: Kami rncnganjurkan -iumlah orallg i/iu1'{

merrslra.lati jenazah 100 orang dari kaurn muslimin atau lebih.

flal ini berdasarkarr hadits yarlg diriwayatkan dari jalui

Muslim, Al Iilasan bin Isa menceritakan keparla karni, Ibnul Mubaral:

menceritakan kepada kami, Salam bin ALru Mrrthi' rnenceritakan

kepada kami, dari Alyub As-Sakhtiyani, riari A.bu Qubabah, dari

Abdullah bin Yazid, saudara sesusu Aisyah Ummul Mukminin, dari

Aisyah Ummul Mukmininto', dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Tidaklah .ienazah yang clishalctti oleh sekelompok orung

yang jumlahnya sampai seratus dan semuantrta memintakan syafaat

baginya, kecuali mereks akan diberi syafaat."

Dia berkatt,'oo "LahL aku menceritakannya kepada Syu'aiir

bin Al Habhab." Dia berkata, "Anas bin Malik menceritakannya

kepadaku, dari Nabi SAW.

Abu Muharnmad berkata, "Khabar (hadits) yang di daiamnya

terdapat redaksi, 'Empat puluh orang menshalatinya', yang

diriwayatkan oleh Syuraik bin Abdullah bin Abu Namir adalah hadits

dha'if)'

Abu iVluhanrmad berkata lagi, "Orang yang meniberi syafaat

bisa mernberikan syafiiatnya itu setelah adanya sanhsi atau hukuman.

Hanya saja dia meringankan apa-apa yang telah ditetapkan Allair

r43 Kalimat "dari Ummul Mukminin" tidak tercantum dalam naskah no. 16, <lan itu
keliru.

t44 Yang berkata adalah Salam bin Abu Muthi' yang meriwayatkan dari Ayyub
sebagaimana telah dijelaskan oleh An-Nasa'i dalam riwayatnya.
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SAW bahwa kalaulah bukan karena syafaat maka dia tidak akan

diringankan.

Syafaat Rasulullah SAW merupakan syafaat terbesar terjadi

sebelum dan sesudah dimasukan ke dalam neraka sebagaimana yang

telah disebutkan dalam beberapa atsar. Kita berlindung kepada Allah

dari api neraka."

603. Masalah: Memasukkan jenazah ke dalam masjid dan

menshalatinya adalah perbuatan yang baik. Tempat yang paling baik

untuk menshalati jenazatr adalah di dalam masjid. Pendapat ini juga

merupakan pendapat Syaf i dan Abu Sulaiman. Sedangkan Malik
tidak berpendapat demikian.

Penjelasan:

Pendapat kami ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan

kepada kami dari jalur Muslim bin Al Hajjaj, Muhammad bin Hatim

menceritakan kepada kami, Bahz 
-yaitu 

Ibnu Asad- menceritakan

kepada kami, Wuhaib 
-yaitu 

Ibnu Khalid- menceritakan kepada

kami, Musa bin Uqbah menceritakan kepada kami, dari Abdul Wahid

-yaitu 
Ibnu Hamzd-, dari Abbad bin Abdullah bin Az-Zlbair, dat'.

Aisyah Ummul Mukminin bahwa ketika Sa'ad bin Abu Waqqash

wafat, isteri-isteri Nabi SAW mengirim utusan supaya bisa menemui

jenazahnya di masjid dan menshalatinya. Mereka kemudian

melakukannya, lalu jenazah itu diletakkan (di antara) kamar-kamar

mereka (supaya orang-orang berkumpul menshalatinya) dan mereka

menshalatinya bersama orang-orang.Iot Kemudian jenazah itu dibawa

keluar dari pinfu (kamar-kamar mereka) dan diletakkan di atas dipan

r45 Demikian disebutkan dengan redaksi, dalam naskah no. 16 dan dalam semua
naskah Shahih Muslim fild. l, hlm. 265). Sedangkan dalam naskah no. 14
disebutkan dengan redaksi, "maka mereka pun menshalatinya".
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yang mana jenazah itu berada atasnya.la6 Lalu sampai kepada

mereka bahwa orang-orang mencelanya, mereka mengatakan,

"Kenapa jenazah dibawa ke dalam masjid?" Maka Aisyah berkata,

"Kenapa orang'orang begitu cepat mencela sesuatu yang belum

mereka ketahui, mereka mencela kami yang menemui jenazahra7 di

dalam masjid untuk menshalatinya padahal Rasulullah SAW tidak

menshalatitot suhuil bin Baidha kecuali di dalam masjid?"

Diriwayatkan dari jalur Muslim, bahwa Muhammad bin Rafi'
menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Fudaik menceritakan kepada

kami, Adh-Dhahhak bin Utsman menceritakan kepada kami, dari Abu

An-Nadhar, pelayan Umar bin Ubaidillah, dari Abu Salamah bin

Abdurrahman bin Auf, Aisyah Ummul Mukminin mengabarkan

kepada kami, dia berkata, "Demi Allah, Rasulullah SAW telah

menshalati jenazah kedua anak Baidha, Suhail dan saudaranya di

masjid."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar dan

Sufyan Ats-Tsauri, keduanya meriwayatkan dari Hisyam bin Urwah,

dari ayahnya bahwa dia pernah melihat orang-orang keluar dari masjid

usai melaksanakan shalat jenazah. Maka dia berkata, "Apa yang

diperbuat oleh mereka adalah tidaklah mereka menshalati Abu Bakar

kecuali di masjid."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abu Syaibah, Al Fadhl bin

Dakin, dari Malik bin Anas, dari Nafi', dari Ibnu lJmar, bahwa Umar

dishalatkan di Masjid.

Sanad-sanad hadits ini sangat shahih.

t46 Demikian disebutkan dengan redaksi, dalam dua naskah aslinya. Sedangkan
dalam Shahih lvtuslim disebutkan dengan redaksi, "Ke dipan-dipan atau ternpat
duduk."

ta7 Dalam riwayat Muslim disebutkan dengan redaksi, "Dengan jenazah."
t48 Demikian disebutkan dengan redaksi dalam dua naskah aslinya, dan itu sesuai

dengan naskah yang ditulis dari Muslim. Dalam cetakan Bulaq, disebutkan
dengan redaksi, kata 'ma' dengan membuang huruf wau.
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Selain itu, Rasulullah SAW, isteri-isterinya dan para

sahabatnya menshalati jenazah di masjid. Oleh karena itu, tidak benar

sama sekali ada riwayat dari paraparasahabat yang menyelisihinya.

Ali berkata, "Orang-orang pilihan dari umat ini telah

menghadiri shalat jenazah di masjid, dan mereka tidak mengingkari

hal tersebut."

Jadi, mana orang yang mencela amal perbuatan penduduk

Madinah?

Orang-orang yang mengikuti Malik secara taklid telah

berargumentasi dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari

jalur Ibnu Abu Syaibah, Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada

kami, dari Ibnu Abu Dzi'ab, dari Shalih pelayannya At-Tauamah, dari

Abu Hurairah, dia berkata: Rasullullah SAW bersabda, "Barangsiapa

menshalati jenazah di masjid, maka tidak ada shalat baginya' " Dia

berkata, '?ara satrabat Rasulullatr SAW bila banyak orang dan

berdesak-desakkan sehingga tempatnya menjadi sempit mereka

kembali dan tidak menshalatinya."

Diriwayatkan dari jalur Waki', dari Ibnu Abu Dzi'ib, dari

Sa'id bin Aiman, dari Katsir bin Abbas,lae dia berkata, "Aku betul-

betul tidak tahu, aku harus shalat jenazah di masjid."

sebagian dari mereka mengatakan bahwa jenazah itu adalah

bangkai dan semestinya bangkai itu dijauhkan dari masjid. kami tidak

mengetahui sesuatu yang lemah bagi mereka (argumentasi yang lemah

dari mereka) selain argumentasi ini yang mana semua argementasi itu

tidak ada apa-apanya.

t4e Dia adalah saudara Abdullah bin Abbas RA dan tabi'in yang lahir pada masa

Nabi SAW, namun tidak riwayat dan status sahabat yang terbukti benar seperfi

yang diungkapkan oleh penulis

EI - AlMuhalla



Adapun hadits dari Nabi SAW dan para sahabatnya, mereka

tidak melihatnya (hadits tersebut) kepada seorang pun selain Shalih,

maula At-Tauamah, padahal dia tidak tercantum (gugur atau hilang).

Anehnya, sikap taklid para pengikut Malik kepada Malik itu
adalah agarna mereka. Apabila datang saksi (hadits) yang tidak halal

untuk ditolak, karena kelsiqah-annya mereka membuang jauh-jauh

hadits tersebut dan tidak mau menolehnya. Sungguh ironis.

Kami meriwayatkan dari jalur Muslim bin Al I{ajjaj, dia

berkata: Abu Ja'far Ad-Darimi menceritakan kepada karni, 
-yaitu

Ahmad bin Sa'id bin Shakhr-, Bisyr bin Umar 
-yaitu 

Az-ZaIrani-
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku pernah menanyakan

perihal Shalih pelayan At-Tauamah kepada Malik bin Anas. Maka dia

menjawab, "Dia bukan perawi yang tsiqah."rs0

Mereka telah berdusta atas natna Malik dalam hal dia men-

jarh Shallh. Mereka juga berargumentasi dengan riwayat Shalih dalam

menolak Sunnah yang tetrah tetap ke-shahih-annya serta ijmak
(konsensus) para sahabat.

Orang-orang yang mengingkari dimasukkannya j enazah S a' ad

ke dalam masjid, maka tidak ada di dalam hadits itu kecuaii

menjadikan mereka bodoh dan sesungguhnya mereka telah

mengingkari sesuatu yang tidak ada ilmunya pada mereka. I\Iaka

benarlah bahwa mereka adalah orang awam yang bodoh atau pasti

seperti orang-orang badui. Tidak benar bahwa Katsir bin Abbas adalah

seorang sahabat.

Sedangkan pendapat orang yang mengatakan bahwa jenazalr

itu adalah bangkai maka pendapatnya tidak disukai. Bahkan bisa jadi

bila dia terus-terusan berpendapat demikian dan tidak melepasnya

(mencabutnya), maka dia bisa keluar menuju kekufuran. Sebab hal itu

r50 Lihat. Shahih Muslim (Jld. l, hlm.l2).
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harus ada pada para Nabi. Selain itu, ada riwayat shahih dari Nabi

SAW yang menyebutkan bahwa beliau bersabda,

I I cz

'Q'2v4

"Orang mulonin itu tidak najis.

Dengan demikian batallah pendapat orang bodoh ini. Benar

bahwa orang beriman (mukrnin) itu suci bersih dan wangi, baik dalam

keadaan hidup maupun mati.

604. Masalah: Tidak mengapa menghamparkan kain di

kuburan yang diperuntukkan bagi jenazah.

Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari jalur

Muslim, bahwa Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada

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

Syu'bah menceritakan kepada kami, Abu Hamzah menceritakan

kepada kami, dari Ibnu Abbas, dia berkat4 '?ada makam Rasulullatr

SAW dihamparkan kain beludru (karpet, permadani) merah."

Waki', Muhammad bin Ja'far, dan Yazid bin Zwai'
semuanya dari Syu'bah dengan sanadnya.

bri termasuk sejumlah hal (apa saja) yang dipakaikan kepada

jenazah pada saat mengkafaninya. Allah SWT telah membiarkan

perbuatan ini pada saat pemakaman Rasul-Nya, seorang manusia yang

makshum dan tidak mencegah (melarang)nya. Hal itu dilakukan oleh

orang-orang pilihan di muka bumi pada waktu itu berdasarkan

(secara) ijmak tanpa ada seorang pun yang mengingkarinya. Para

pengikut Malik tidak mengehendaki hal itu dan mereka meninggalkan

amalan penduduk Madinah (sahabat) pada yang lebih rendah dari ini.

Di sini mereka telah meninggalkan amalan mereka sendiri dan dalam

menshalati jenazah di masjid, padahal telah disebutkan dalam hadits

\ ,t"tJl
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Sliakhr bahwa hal itu merupakan amalan mereka. Cukuplah Allah bagi

kita dan sebaik-baiknya wakil.

605. Masalah: Hukum mengiringi jenazahadalah orung yang

berkendaraan hendaknya mengiringi di belakang jenazah, sedangkan

orang yangbeqalan kaki boleh berada di mana saja, di sebelah kanan

jenazah,di sebelah kirinya, di depannya atau di belakangnyu.ttt

Penjelasan:

Hal itu berdasarkan hadits yang telah diriwayatkan kepada

kami pada bab menshalati anak kecil, sabda Rasulullah SAW, "Orang

yang berkendaraan (mengiringi) di belakang jenazah, sedangkan yang

berj alan kaki sesukanya).

Dan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Al
Bukhari, Abu Al Walid 

-yaitu 
Ath-Thayalisi- menceritakan kepada

kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Al Asy'ats bin Abu

Asy-Sya'tsa, dia berkata: Aku mendengar Muawiyah bin Suwaid bin

Muqarrin, dari Al Bara' bin Azib, dia berkata, "Rasulullah SAW

memerintahkan kepada kami untuk mengikuti (mengiringi)

jenazah."ts2

Abu Muhammad berkata, "Kata Al lttiba' tidak terjadi

(bermakna) kecuali kepada orang yang mengikuti, dan orang yang

mendahului tidak disebut mengikuti, tapi justru orang yang diikuti.

Jikalau bukan karena hadits yang telah kami sebutkan tadi dan hadits

rsr Hal ini telah dijelaskan pada masalah no.598.
t52 HR. Al Bulhari (Ild.2, hkn.156) dan An-Nasa'I (Jld. 1,h1m.275, cet. Pertama,

dan jld.3, hlm.54, cet. Kedua).
Dalam riwayat Al Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa hadits ini
diriwayatkan dari Muawiyah bin Sa'd. Namun ini keliru karena dalam keenam
hadits rujukan tidak terdapat perawi yang bernama Muawiyah bin Sa'd, yang
benar adalah Muawiyah bin Suwaid.
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yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Ahmad bin Syu'aib,

Muhammad bin Abdullah bin Yazid A1 Muqri, ayahku menceritakan

kepada kami, Hammad 
-yaitu Ibnu Yatrya- menceritakan kepada

kami, Sufyan, Manshur dan Ziyad menceritakan kepada kami masing

dari mereka menyebutkan bahwa dia mendengar Az-Zulvi bercerita

bahwa Salim bin Abdullah bin Umar mengabarkan kepadanya, bahwa

ayahnya mengabarkan kepadanya, bahwa dia pernah melihat Nabi

SAW, Abu Bakar, Umar dan Utsmanls3 berjalan di depan

(menghadap) ke arah jenazah (di belakangnya).

Dengan demikian berjalan di belakang jenazah adalah wajib,
dan tidak sah jika tidak di belakangnya berdasarkan perintah untuk

mengikutinya seperti yang telah disebutkan. Akan tetapi dua hadits ini
menjelaskan bahwa berjalan di belakang jenazah adalah Sunnah atau

dianjurkan. Selain itu, tidak boleh diputuskan secara pasti dalam

masalah ini dengan nasakh, sebab dimungkinkan menggunakan semua

itu.

Pendapat jumhur ahli hadits yang mengatakan bahwa hadits

Hammam keliru tidak meringankan pendapat kami. Akan tetapi kami

tidak melihat pendapat keliru tentang riwayat yang tsiqai kecuali

dengan penjelasan yang pasti.

Kami meriwayatkan sebuah hadits dari jalur Ibnu Abu
Syaibah, Jarir bin Abdul Hamid menceritakan kepada kami, dari

Suhail bin Abu Shalih, dari ayahnya, dia berkata, '?ara sahabat

Rasulullah SAW beq'alan di depan jenazah." Banyak riwayat yang

menjelaskan tentang wajibnya mengiringi jenazah dari belakangya,
tapi tidak ada satu pun yang shahih darinya sebab di dalam sanadnya

153 Perkataan, ".. tltsman, mereka berjalan" tidak tercantum dalam naskah no. 16
dan itu merupakan kesalahan. Yang benar adalah seperli yang tercantum dalam
naskah no. 14 sesuai dengan riwayat An-Nasa'i fild. 4, hlm. 59).
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terdapat perawi bemama Abu Majid Al Hanafi,lsa Mutharrih,l55 dan

Ubaidillah brnZahr,rs6 temuanya adalah perawi dha'if.

Hadits-hadits shahih yang telah kami sebutkan cukup menjadi

dalil atas sunahnya mengiringi jenazah dari belakang. Ulama salaf pun

berpendapat demikian.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Sufyan Ats-Tsauri,

dari Urwah bin Al Harits, dari Zaidahbin Aus Al Kindirs7, dari Sa'id

bin Abdunahman bin Abza, dari ayahnya, dia berkata: Suatu hari aku

pernah bersama Ali bin Abu Thalib mengiringi jenazah. Dia

memegang tanganku dan kami berada di belakangnya fienazah)
sedang Abu Bakar dan Umar berada di depannya, maka Ali berkata,

"Keutamaan orang yang berjalan kaki mengiringi jenazah

dibelakangnya atas orang yang berjalan kaki (mengiringingi) jenazah

di belakangnya seperti keutamaan shaiat berjamaah atas shalat sendiri.

Sesungguhnya keduanya akan diketahui dari hal itu, apa yang aku

tidak ketahui, namun keduanya mudah bagi manusia (orang-orang)."

Sufyan ilan Abu Hanifah pun berpegang dengan pendapat ini.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Abu Ja'far Ar-
Razi, dari Humaid Ath-Thawil, dia berkata, "Aku pemah mendengar

furas bin Malik ditanya tentang be{alan di depan jenazah saat

't* Na.nunya adalah Aidz bin 1{adhlah, seorang perawi yang sangat lemah.
r55 Dia adalah Ibnu Yazdi Al Asadi.
156 Ubaidillah dan muridnya, Mutharrih, adalah perawi dha'if. Hadits keduanya

diriwayatkan oleh Abdurrazaq dan dinukil oleh Az-Zallzrmi dalam kitab Nashab
Ar-Rayah.

r57 Aku tidak menemukan tambahan ini disebutkan dalam kitab-kitab para perawi
hadits.
Atsar ini disebutkan oleh Az-Zallami dalam kitab Nashab Ar-Rayah fild. 1,

hlm. 359) dari jalur Abdurrazaq.
Kemudian dia menyebutkan, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah,
Muhammad bin Fadhl menceritakan kepada kami, dari ZaidbnAbu Ziyad, dari
Abdurrahman bin Abu Laila, dari Ibnu Abza, dia berkata, 'Aku pernah
mengiringi jenazah ...'. Aku tidak mengenal Muhammad bin Fadhl dan gurunya
Zaid bin Ziyad."
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mengiringinya. Maka dia menjawab, 'Kamu hanyalah orang yang

mengiringi jenazah, maka berjalanlah sesukamu, di depan, di

belakang, di sebelah kanan dan di sebelah kiri'."

Diriwayatkan dari jalur Abdunazzaq, dari Ibnu Juraij, aku

pernah bertanya kepada Atha', Mana yang lebih baik berjalan di

belakang jenazahatau di depannya? Dia berkata, "Aku tidak tahu'"

Abu Muhammad berkata: Malik berkata, "Berjalan di depan

jenazah lebih utama. Para sahabatnya berargumentasi dengan

perbuatan Abu Bakar, umar dan Ali. Keduanya telah mengabarkan

hal yang berbeda dengan hal itu, lalu mereka menjadikan dugaan

Malik lebih benar (dipercaya) daripada hadits dari Ali.

606. Masalah: Jenazah yang pernah menelan mata uang

Dirham, Dinar atau mutiara maka perutnya dibelah untuk

mengeluarkan Dinar atau Dirham itu darinya. Karena dalam riwayat

shahih menyebutkan bahwa Nabi SAW melarang menyia-nyiakan

harta.

Selain itu, orang yang mempunyai harta tidak boleh dicukupi

dengan mengambil harta orang lain selagi masih bisa menggunakan

hartanya karena setiap orang yang mempunyai hak lebih utama

dengan haknya sendiri. Rasulullah SAW bersabda,

)rt?5;[''E;:07ir;2'oy.
"sesungguhnya darah dan harta kalian adalah haram atas

kalian."

Seandainya orang yang meninggal menelannya saat masih

hidup, maka bisa dicegah sampai dia melemparkannya. Jika dia
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menjatuhkan (membuang) dalam keadaan kurang (sehingga

berkurang) maka dia menanggung kekurangannya. Namun jika tidak

melemparkannya maka dia menanggung apa yang dia telan" Selain itu,

merobek perut orang yang masih hidup tidak boleh, sebab jika hal itu
dilakukan maka sama saja dengan membunuhnya. Hal tersebut tidak

menjadi dampak negatif terhadap jenazah dan tidak halal rnerobek

perut jenazah tanpa ada keperluan (manfaatnya) karena hal itu
merupakan tindakan melampaui batas (perbuatan zhalim) dan Allah
SWT berfiunan,

6)J5i44rAt -Oy\fr,Sj
"Janganlah kamu melebihi batas. Sesungguhnya Allah tidak

menyukni orang-orang ydng melampaui batas. " (Qs. Al Baqarah [2]:
ie0)

Jika ada yang mengatakan, ada riwayat shahih dari Rasuiullah

SAW,

"Memecahkan tulang jenazah seperti memecahkannya saat

dia hidup."

Maka kami menjawab, "Ya, tapi kami tidak memecahkan

tulangnya, dan itu adalah qiyas batil. Mustahil Rasulullah SAW
menghendaki (bermaksud) melarang selain memecahkan tulang.r58

Beliau tidak menyebutkan itu, tapi hanya menyebutkan, 'memecahkan

tulang'. Seandainya seseorang menyaksikan orang yang merobek

perut orang lain lalu dia mengatakan bahwa orang itu telah merobek

perutnya tentu dia telah memberikan kesaksian palsu. Mereka adalah

orang yang pertama kali menyangkal argumentasi dan qiyas tersebut.

ts8 Dalam naskah no. 14 disebutkan dengan redaksi, "dari memecahkan selain
tulang".

,O, o /S ?, t, t-r to /
.L>' 9 --J*) i*ajl +bJ, ]^-5. ?J
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Mereka tidak melihat (berpendapat) adanya qishash dan diyat atas

orang yang telah memecahkan tulang jenazah berbeda dengan

pendapat mereka tentang orang yang memecahkan tulang orang yang

masih hidup.rse

607. Masalah: Seandainya seorang wanita hamil meninggal

dan anaknya (bayr dalam kandungannya) masih hidup bergerak

melewati usia 6 bulan, maka perutnya (harus) dibelah secara

memanj ang dan bayinya dikeluarkan.

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT,

"t466i\1ii146t4Ji
"Dan barangsiapa menghidupknnnya, maka sungguh dia

telah menghidupkan manusia seluruhnya." (Qs.Al Maa'idah [5]: 32)

Barangsiapa membiarkannya dengan sengaja sampai

meninggal, maka dia telah membunuh jiwa manusia.

Tidak ada artinya (manfaatnya) perkataan Ahmad bahwa

dukun anak (bidan) diperbolehkan memasukkan tangannya untuk

mengeluarkan bayr yang ada di dalam kandungan, karena dua alasan,

yaitu:

Pertama, tidak mungkin, karena jika dia melakukan hal itu

(merobek perutrya) pasti janin itu akan mati sebelum dia keluar.

Seandainya bukan karena takdir, maka dipastikan janin akan keluar

dalam keadaan sudah mati.

r5e Larangan memecahkan tulang mayit, sesungguhnya hanya menunjukkan
larangan menyakitinya. Dan merobek perut untuk suatu keperluan yang

mendesak (darurat) diperbolehkan salna seperti halnya diperbolehkan
memecahkan tulang bila keadaan menuntut (mendesak, darurat)'

[4! - AtMuhatla



Kedua, menyentuh kemaluannya bukan untuk keperluan

mendesak (darurat) adalah haram.l60

608. Masalah: Tidak halal bagi seorang pun menginginkan

kematian dikarenakan kesulitan yang menimpanya.

Hal itu berdasarkan hadits yang diriwayatkan kepada kami

dari jalur Ahmad bin Syu'aib, Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada

kami, Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, dari Humaid, dari

Anas bin Malik, batrwa Nabi SAW bersabd4

s*i dt |p, #,;!'s, & e; J7'A -?t |tf ";#" t
.J,t;.ivSr ,.trs 6 e;, j,; i6=l' Fs 6

"Salah seorang dari kalian tidak boleh menginginkan

kematian dikarenakan kesulitan (musibah) yang menimpanya di
dunia, tetapi dia hendalorya mengucapkon, 'Ya Allah, hidupknnlah

ahr selagi kehidupan itu baik bagilat dan wafatkan alat selagi

kematian itu baik bagilan'."

Kami juga meriwayatkan hadits yang sama dengan sanad-

sanad yang shahih danjalw Abu Hurairah dan Khabbab.

Jika mereka menyebutkan firman Allah SWT tentang Yusuf
AS,

@i:"lj3r\,#rS&;!j,

Mengeluarkan janin yang masih hidup di dalam perut wauita hamil yang
meninggal adalah wajib. Adapun bagairnana cara mengeluarkannya? Ini
merupakan umsan orang yang berwenang melalnrkannya, yaitu para dokter dan
dukun anak (bidan).
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"Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan pertemuknn aku

dengan orang-orang shalih," (Qs.Yuusuf [12]: 101)

Ucapan ini bukan permohonan supaya kematiannya

dipercepat yang dilarang. Akan tetapi ucapan itu merupakan doa

supaya Allah mewafatkannya dalam keadaan Isiam. Ini adalah

pengertian ayat tersebut secara tekstual yang tidak boleh ditambah-

tambah.

609. Masalah: Tandu (keranda) boleh diangkat sesuai

kehendak orang yang membawanya. Dia boleh mengangkatnya dari

kaki-kaki keranda atau dari dua tiangnya.

Ini merupakan pendapat Malik, Syaf i dan Abu Sulaiman'

Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bfirva tandu (keranda) itu harus

diangkat dari keempat kakinya. Dia.berargumentasi dengan hadits

yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Abu syaibah, Husyaim

menceritakan kepada kami, dari Ya'ia bin Atha" dari Ali Al Azdi,r6r

dia berkata, "r{ku pemah melihat Abdullah bin umar mengantarkan

(mengiringl) jenazah, dia membawanyatu'dari keempat sisi keranda,

kemudian dia meletakkannya. "

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abu Syaibah, Humaidr63

menceritakan kepada kami, dari Mindaltuo, d*i Ja'fat bin Abu Al

Mughirah, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Jika

kamu bisa maka mulailah dari tiang dekat tangan kanannya, kemudian

berputarlah dengan keranda itu, namun jika tidak bisa dilakukan

seperti itu, tnaka mendekatlah kamu kepadanya."

16r Dia adalah Ali bin Abdullah Al Azdi NBariqi.
t62 Dahm naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "membawa."
163 Dia adalah Ibnu Ali Al Atari, seorang perawi dha'if darj sisi hapalan-
164 Dia adalah Ibnu Abdunahman Ar-Ruasi.
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Diriwayatkan dari jalur Said bin Manshur, dari Ubaid bin

Nisthas, dari Abu Ubaidah -yaitu Abdullatr bin Mas'ud-, dia

berkata: Abdullah (ayahnya) berkata, "Barangsiapa mengiringi

(membawa keranda) jenazah maka dia harus membawanya dari semua

sisi keranda tersebut. Karena hal itu merupakan Sunnah kemudian dia

bertathawwu' jika dia mau, atau meninggalkannya."l6s

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur, Hibban bin Alir66

menceritakan kepada kami, Hamzah Az-Zayyat menceritakan

kepadaku, dari salah seorang sahabatnya bahwa Abdullah bin Mas'ud

suka memulai mengangkat keranda ke pundaknya dari sebelah kanan

keranda tersebut dari arah depannya, lalu kaki kanan terus kaki kiri
kemudian tangan kiri."

Diriwayatkan dari Ibnu Abu Syaibah, dari Yahya bin Sa'id -
yaitu Al Qaththan-, dari Tsaur, dari Amir bin Jusyaibr6T dan yang

lain dari penduduk Syam, mereka berkata: Abu Ad-Darda' berkata,

"Termasuk hal yang bisa menyempumakan pahala dalam mengurus

jenazah adalah jenazah itu hendaknya diiringi oleh keluarganya,

kerandanya diangkat dari keempat kakinya" dan jenazah itu

dimasukkan ke dalam kuburannya."

Diriwayatkan juga tentang hal itu dari Al Hasan, mereka

berkata: Ibnu Mas'ud dan Abu Ad-Darda' berkata, "Hal itu termasuk

Sunnah, dan ini tidak dikatakan kecuali berdasarkan tauqif."

Abu Muhammad berkata, "Pendapat ini rusak, karena aneh

mereka mendatangkan pendapat yang tidak sah dari Ibnu Mas'ud dan

HR. Ibnu Majalr (ld. l, lirrL 232) dari Humaid bin Mas'adah, dari Hammad
bn Zaid dengan sanadnya, dan sanadnya tsiqah, hanya saja munqathi'
(terputus) karena Abu Ubaidah tidak mendengar sedikit pun dari ayahnya.
Dia adalah saudaranya Mindal bin Ali Al Atari, dan perawi dha'if seperti
saudaranya.
Amir ini adalah seorang perawi yang dinilai tsiqah oleh Ibnu Hibban dan yang
lairurya. Maka pemyataan pengarang bahwa dia perawi masyhur tidak ada
pengaruh baginya dalan tahqiq.
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Abu Darda'. Mereka tidak merasa malu membuat dusta atas nama

Rasulullah SAW dengan yang semisalnya kemudian tidak

memperhatikan pendapat Ibnu Abbas yang tsabit darinya tentang

membaca surah Al Faatihah dalam shalat jenazah bahwa hal itu
Sunnah. Selain itu, ada riwayat shahih dari Nabi SAW yang

membenarkan pendapat Ibnu Abbas ini dengan sabda Rasulullah

SAW,

"Tidak sah shalat orang yang tidak membacal6s surah Al
Faatihah."

Tidak halal bagi seorang pun menisbatkan pendapat yang

dibangun berdasarkan asumsi pribadi kepada Rasulullah SAW, sebab

dia akan menempati tempat duduknya di dalam api neraka. Semua

riwayat ini tidak benar berasai darinya kecuali riwayat dari Ibnu

Umar.

Riwayat dari Ibnu Abbas berasal dari Mindal, dan dia adalah

seorang perawi dha'f. Sedangkan riwayat Ibnu Mas'ud keduanya

munqathi', karena Abu lJbaidah tidak menyebutkan dari ayahnya

sedikit pun dan Amir bin Jusyaib bukan perawi yang masyhur.

Ada juga riwayat shahih dari Ibnu Umar dan lainnya yang

menyelisihi hal ini. Sebagaimana diriwayatkan dari jalur Said bin
Manshur, Abu Awanah menceritakan kepada kami, dari Abu Bisyr,

dari Yusuf bin Malik,l6e dia berkata, "Aku pernah keluar bersama

(mengiringl) jenazah Abdunahman bin Abu Bakar. Saat itu aku

melihat Ibnu Umar datang lalu berdiri di antara dua orang laki-laki di

168 Dalam naskah no. 14 disebutkan dengan redaksi, "yaqtariu".
r6e Dengan harakat fathah pada huruf ia, tidak dengan harakat lairnya, kata ajami

asing. Siapa saja yang memberi harakat kasrah pada humf ha maka dia telah
melakukan kesalahan yang fatal. Kata tersebut tdah disebutkan sebelumnya
secara luas (panjang lebar) pada akhir halaman 168 karena kelalaian.
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depan keranda jenazah. Dia kemudian meletakkan keranda di atas

bahunya. Ketika dia meletakkan untuk dishalatkan, dia mengeluarkan

jenazah itu darinya."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abu Syaibah, dari Waki', dari

Abbad bin Manshur, dari Abu Al Mihzam,lTo dari Abu Hurairah, dia

berkata, "Barangsiapa membawa jenazah 3 kali maka dia telah

melaksanakan kewajibannya. Karena dalam membawa jenazah tidak

terdapat nash yang tsabit dari Rasulullah SAW, sehingga tidak ada

pilihan dalam hal itu. Bagaimana pun cara yang digunakan oleh

seseorang saat dia membawa keranda maka hal itu cukup baginya."lTl

610. Masalah: Menshalati jenazatr gaib (shalat gaib)

dilaksanakan dengan cara dipimpin oleh seorang imam dan secara

berjamaah. Rasulullah SAW pernah menshalati Raja Najasyr (Negus)

RA yang meniggal di negeri Habasyatr (Afrika Utara). Beliau

melaksanakan shalat gaib unhrknya bersama para sahabatnya secara

berjamaah. Ini adalatr ijmak dari mereka yang tidak boleh dilanggar.

611. Masalah: Jenazah muslim yang baik, durhaka, terbunuh

karena terkena sanksi hukuman, hirabah, dan meninggal karena

memberontak kepada pemerintahan yang sah tetap dishalat. Ienazah

tersebut hendaknya dishalati oleh Imam (pemimpin) dan yang lain.

Begitu pula ahli bid'ah selagi belum sampai kepada tingkat kekafiran,

orang yang mati bunuh diri, meninggal karena orang lain meskipun

Dengan harakatfathah pada humfla dan diberi syaddah padahnruf zay yang
diberi harakat fathah. Dalam At-Taqrib diberi syaddah pada huruf zay yarLg

berharakat kasrah, dan dalam Al Mughni diberi syaddah pada huruf ra yang
berharakatfathah, dan keduanya salah. Yang benar adalah apa yang telah kami
sebutkan sebagaimana disebutkan dzlarn Al Musytabih dan Al Qamus.
Namanya adalah Yazid bin Sufuan, d"n dia seorang perawi yang sangat lemah.
Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "diberi pahala' sebagai
pengganti dari kata '?zla?' (masalah no. 22, jld. 5, Al Muhalla)

l7l
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Idia adalah orang yang paling jahat di muka bumi bila meninggal

dalam keadaan muslim (berserah diri kepada Allah).

Hal ini berdasarkan keumuman perintah Nabi SAW,

sabdanya,

"SYV 
J'ft):"t.'

" Shalatilah s ahabat (teman) Imlian."

Kenyataannya, setiap muslim adalah sahabat bagi kita.

Allah SWT berfirman,

u,;y-l';Sir:y

"sesungguhnya orang yang beriman adalah saudara." (Qs.

Al Hujuraat [a9]: 10)

Firman-Nya,

VUS'#uA("j'ii:\-,
"Orang-orang mulcmin laki-laki dan wanita adalah wali bagi

sebagian yang lain." (Qs. At-Taubah [9]: 71)

Oleh karena itu, siapa saja yang menghalangi menshalati

seorang muslim, maka dia telatr mengatakan perkataan yang besar,

dan sesungguhnya orang fasiq lebih memerlukan doa saudaranya yang

beriman daripada orang yang mempunyai keutamaan (dihormati) dan

dirahmati.

Sebagian orang yang menentang hal itu berkata,

"sesungguhnya Rasulullah SAW tidak menshalati Mdiz."

Menurut kami, memang benar, kami tidak mengatakan

seorang imam wajib menshalati orang yang meninggal dirajam, tetapi
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kami mengatakan seorang imam berhak menshalatinya seperti

menshalati semua jenazah dan berhak tidak menshalatinya seperti

tidak menshalati semua jenazah dan tidak ada perbedaan. Nabi SAW

telah memerintatrkan mereka untuk menshalatinya dan tidak

mengkhususkan hal itu hanya kepada orang yang tidak dirajam saja

dari orang yang dirajam.

Kami meriwayatkan dari jalur Ahmad bin Syu'aib, Ubaidillah

bin Sa'id mengabarkan kepada kami, Yahya -Ibnu Sa'id Al

Qaththar-- menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id Al
Anshari, dari Muhammad bin Yahya bin Hibban, dari Abu Amrah,ttt

dart Zatd bin Khalid Al Juhani, dia berkata: Seorang laki-laki telah

meninggal di Khaibar, maka Rasulullah SAW bersabda,

I' ,+ ,f J'i'it;&V,Pftl;
"shalatilah teman *rr", Sesungguhnya dia telah berkhianat

(mencari harta rampasan) dalam peperangan di jalan Allah."

Zaid berkata, "Maka kami pun memeriksa barang-barangnya

dan kami menemukan sulaman milik Yahudi yang harganya tidak

sebandinglT3 ltebihl dari dua dirham."

Abu Muharnmad berkata, "Para pengikut Hanafiyah dan

Malikiyah yang tidak sependapat dengan kami dalam masalah ini,
mereka tidak melihat larangan Nabi SAW menshalati jenazah orang

yang berkhianat sebagai hujjah dalam larangan imam menshalati

orang ying berkhianat. Dari mana mereka mewajibkan (memastikan)

keberadaan Nabi SAW yang tidak menshalati Maiz sebagai hujjah

bagi larangan terhadap imam dalam menshalati jenazah orang yang

berkhianat. Keduanya meninggalkan dan meninggalkan. Ini sangat

aneh sekali. Bagaimana bisa? Padahal terdapat riwayat shahih bahwa

t72 Dia adalah pelayanZaidbin Khalid.
r73 HR. An-Nasa'i fild. 4, hh 64) dengan redaksi, "Ma yusaawi (yang sebanding

dengan)."
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Rasulullah SAW menshalati orang yang meninggal dirajam.

Sebagaimana diriwayatkan kepada kami dari Ahmad bin Syua'ib,

Ismail bin Mas'udl7a mengabarkan kepada kami, Khalid 
-yaitu 

Ibnul

Harits- menceritakan kepada kami, Hisyam 
-yaitu 

Ad-Dastuwai-
menceritakan kepada kami, dari Yahya 

-yaitu 
Ibnu Abu Katsir-,

dari Abu Qilabah, dari Abu Al Mihlab, dari Imran bin A1 Hushain,

bahwa seorang wanita dari Juhainah datang kepadalTs Rasulullah

SAW lalu dia berkat4 "4ku telah berzina." --dia dalam keadaan

hamil-. Beliau kemudian menyerahkan wanita itu kepada waiinya.

Beliau berkata kepadanya, "Berlaku baiklah terhadapnya, dan

apabila telah melahirknn maka datanglah kamu bersamanya

kepadala+"

Ketika melahirkan dia (wali) membawanya kepada Rasulullah

SAW lalu beliau menyuruh wanita itu lalu bajunya digabungkan dan

dilipat (supaya tidak terbuka saat terguling-guling ditanah). Kemudian

beliau merajamnya, lalu menshalatinya. Maka Umar berkata kepada

beliau, "Engkau menshalatinyalT6 padahal dia telah berzina?" Beliau

menjawab,

'Jp'r |&i'i **tt )Li'd';* ;'-::-3'i r; u.t:'ra
o.

V.atG ri r: J2"1 -!;
"sungguh wanita itu telah bertobat. Seandainya tobatnya

dibagiknn kepada penduduk Madinah pastilah akan mencukupinya.

Apakah knmu mendapatknn (tobat) yang lebih utama dari dia yang

t'74 Dahm naskah no. 16 tercantum nama Ismail bin Mahmud dan itu keliru.
Pembehrlan bersumber dari naskah no. 14 dan dari Sunan An-Nasa'i (11d. 4,

hlm.63).
I 7s Dalam riwayat An-Nasai'i redaksi, " ilaa" trdak disebutkan.
t16 Dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan dengan redaksi, dengan redaksi,

" Atushalli (apakah englau mensbalati)."
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mengakui dirinya berbuat dosa lalu meminta untuk dijatuhi hulatman

rajam hanya karena mengharap ridha Allah? "t77

Jika ada yang mengatakan, wanita itu sudah bertobat, maka

kami menjawab, bahwa Maiz juga sama telah bertobat. Anehnya,

semua yang melarang mereka imam menshalati orang yang

diperintahkan dirajam dan mereka tidak melarang para wali orang

yang dirajam untuk menshalatinya. Maka dimana qiyas? Sungguh

mereka tidak mengerti apa itu qiyas?

Kami meriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib bahwa saat dia

merajam SyarahahlTs Al Hamwaniyah. Dia berkata kepada para

walinya, "Berbuatlah kalian kepadanya seperti halnya kalian berbuat

(memperlakukan) jenazah-jenazatr di antara kalian."

Ada juga riwayat shahih dari Atha', bahwa dia menshalati

jenazah anak zina dan ibuny4 jenazah dua orang yang saling laknat,

yang diqishash, orang yang meninggal dirajam dan orang yang lari

dari peperangan lalu dia terbunuh. Atha' berkata, ctfiku tidak

meninggalkan menshalati ormg yang mengucapkan kalimat laa

ilaaha illallaah."

Allah SWT berfinnan,

@,tt1 +jrd"{<;i(,)r,i
"Setelah jelas bagt mereka bahwa mereka adalah penghuni

neraka jahin. " (Qs. At-Taubah [9]: 113)

Dalam naskah no. 16 disebu&an dengan redaksi, "Aftlhalu min an jaa'at
binafsiha (ebih baik daripada dia dating dengan dirinya)." Sedangkan redaksi
yang tercantum di sini sesuai dengan apa yang ada dalam naskah no. 14 dan
riwayat An-Nasa'i. Namun terdapat tambahan redaksi, "Lillaahi Azza wa Jalla
(untuk Allah Azza wa Jalla)" pada bagian alfiimya.
Itu adalah wanita yang mengakui perbuatannya lalu Ali mencambuknya dan
merajamnya, dan kisah tentang wanita itu sudah masyhur.
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Atha' berkata lagi, "Maka siapa yang tahu bahwa mereka

adalah penghuni neraka jahim?" Ibnu Juraij berkata, "Lalu aku

bertanya kepada Amr bin Dinar, maka dia mengatakan seperti apa

yang telah dikatakan oleh Atha'.

Selain itu, ada pula riwayat shahih dari Ibrahim An-Nakha'i,

bahwa dia berkata, "Mereka tidak pemah menghalangi siapa pun

untuk menshalati ahli kiblat dan orang yang bunuh diri." Dia berkata,

"Merupakan Sunnah menshalati orang yang meninggal dirajam dan

beliau tidak mengkhususkan imam dari yang lainnya."

Diriwayatkan secara shahih dari Qatadah, dia berkata, "Orang

yang mengucapkan laa ilaaha illallaah dishalati, sekalipun dia adalah

orang yang paling jelek (buruk) akhlaknya. Ucapkanlah doa, "Ya

Allah, berilah ampunan kepada laki-laki muslim dan wanita

muslimah, laki-laki yang beriman dan wanita yang beriman." Aku

tidak mengetahui seorang pun dari ahli ilmu yarLg menjauhi

menshalati orang yang mengucapkan laa ilaaha illallaah.

Diriwayatkan secara shahih dari Ibnu Sirin, dia berkata, 'oAku

tidak mendapatkan seorang pun menganggap dosa menshalati salah

seorang dari ahli kiblat."

Diriwayatkan secara shahih dari Al Hasan, dia berkata,

"Orang yang mengucapkan laa ilaaha illallaah dishalati dan ahli

kiblat hanya merupakan bentuk permintaan syafaat saja."

Diriwayatkan dari jalur Waki' dari Abu Hilal, dari Abu

Ghalib, aku pernah bertanya kepada Abu Umamah Al Bahili, "Apakah

orang yang minum khamer dishalati? Maka dia menjawab, 'Ya,
mudah-mudahan sekali waktu dia berbaring di ranjangnya sambil

mengucapkan laa ilaaha illallaah, sehingga kemudian Allah

mengampuninya'."

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa dia pernah ditanya

menshalati orang yang mati bunuh diri, apakah dia harus

- 
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dishalati? Maka dia menjawab, *Seandainya dia berakal (sehat akal

pikirannya tentunya dia tidak akan bunuh diri."

Diriwayatkan secara shahih dari Asy-Sya'bi tentang

menshalati orang yang meninggal bunuh diri, dia berkata, "Tidak ada

orang meninggal semenjak begini dan begitu yang lebih

membufuhkan kepada permintaan ampunan kalian selain darinya."

Kami meriwayatkan sebuah riwayat yang menyelisihi hal

tersebut dari jalur Abdurrazzaq, dari Abu Misyar, dari Muhammad bin

Ka'ab, dari Maimun bin Mihran bahwa dia pernah melihat Ibnu Umar

menshalati anak zina. Setelah itu dia ditanya, "Sesungguhnya Abu

Hurairah tidak menshalatinya dan berkatq 'Itu adalah sejelek-jeleknya

dari tiga perkara'."

Ibnu Umar berkat4 'Itu adalah sebaik-baiknya dari tiga

perkara."

Kami meriwayatkan dari jalur Thariq dan Waki' dari Al
Fudhail bin Ghazwan, dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa dia tidak

menshalati anak zina yang masih kecil maupun dewasa.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dan Az-

Ztrhi, dia berkata kepadanya, "Orang yang meninggal dirajam dan

orang yang meninggal tidak diqishash tidak dishalati kecuali orang

yang diqishash saat dirajam. Dan Az-Zuhd tidak mengkhususkan

imam dari yang lain."

Dalam hal menshalati atrli maksiat, kami tidak mengetahui

ada ulama yang mempunyai atau me,ngikuti pendapat seperti dari

Salaf yang sesuai (setuju) dengan orang yang melarang hal itu.

Pendapat kami ini juga dianut oleh Sufyan, Ibnu Abu Laila, Abu

Hanifah, Syaf i dan Abu Sulaiman.

Abu Muhammad berkat4 "Sungguh Allah SWT telah

memberikan harapan kepada kami berupa ampunan dan surga

sehingga kami mengatakan, sungguh kami telah benrntung. Dan
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sungguh Allah swT telah rnembuat kami takut sehingglr kilmi

mengatakan, sungguh karni telah binasa. Akan tetapi kami yakin

bahu'a seorang mttslim tidak akan kekal berada di neraka'watraupun

tidak melakukan kebaikan sama sekali selain syahadat Islam dengan

hati dan lisannya. Tidak terlarang kejelekan selain kekufuran. Mudah-

mudahan dia berto$at dari sifatnya sebelum matinya. Jelas bahwa dia

telah mendahului para mujtahid atau mudah-mudahan (bisa jadi) dia

mempunyai kebaikan-kebaikan yang tidak kita ketahui yang bisa

menutupi kejelekan-kejelekannya. Siapa saja menshaiati orang yang

mempunyai sifat ini atau berbuat ariaya (zhalim) hingga melewati

batas kepada kaum muslimin atau kepada orang-orang yang

sebelumnya pernah melakukal kezhaliman-kezhaliman yang tidak

menginginkan ampunan baginya. Oleh karena itu, berdoalah

sebagaimana dia berdoa untuk yang lain dan dia menginginlian

ampunall serta ratunat yang urusalrnya kernbaii kepadanya setelah

diqishash. Dia juga hendaknya mengatakan ambilah untukku dengan

hakku darinya."

612. Masalah: Menjenguk orang sakit dari kaum muslimin

adalalr wajib 
-walau 

hanya sekali- kepada tetangga yang tidak

sampai memberatkannya saat menjenguk dan kami tidak

mengkhususkan dengan suatu penyakit tertentu.

Kami meriwayatkan dari jalur Al Bukhari, bahwa Muhammad

-yaitu Ibnu Yahya Adz-Dzahli- menceritakan kepada kami, Amr

bin Abu Salan'lair men<;eritakan kepada kami, dari Al Auza'i, Ibnu

syihab mengabartan kepadaku, Sa'id bin A1 Musayyab mengabarkart

kepadaku bahrn,a Abu Hurairah berkata: Aku pernah mendengar

Rasulullah SAW bersabda,
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gJr ,P F,|t

.*gt'.- i;*') ,i*'-ijt iAr) ,;ri;jjt
"Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada lima,

yaitu: menjawab salam, mengunjungi orang sakit, mengantar

(mengiringi) jenazah, memenuhi undangan dan mendoakan orang

yang bersin."

Diriwayatkan dari jahu Abu Daud, Abdullah bin Muhammad

An-Nufaili menceritakan kepada kami, Hajjaj bin Muhammad

menceritakan kepada kami, dari Yrurus bin Abu Ishaq As-Sabit, dari

ayahnya, dari Zaid bin Arqam, dia berkat4 'T.asulullah SAW pernah

menjengukku saat aku sakit mata." Rasulullah SAW juga pernah

menjenguk pamannya Abu Thalib.rTe

Diriwayatkan dari jalur Abu Daud, Sulaiman bin Harb

menceritakan kepada kami, Hammad -yaitu Ibnu Salamah-
menceritakan kepada kami, dari Tsabit A1 Bunani, dari Anas, bahwa

seorang anak laki-laki Yahudi yang jatuh sakit, kemudian Nabi SAW

datang menjenguknya lalu beliau duduk disamping kepalanya. Beliau

berkata kepadanya, "Peluklah agama Islam!" Setelah itu anak itu

melihat kepada ayahnya yang berada di samping kepalanya. Maka

ayahnya berkata, "Taatilah perintah Abu Al Qasim.' Dia kemudian

masuk Islam, maka Nabi SAW berdiri sambil berkata,

.16r ,y ii;i;i 6rt \ to.l.
dl J^-Jl

"Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatknnnya dari
api neraka."

t1e Hal itu terjadi ketika Nabi SAW menawarkan kepadanya rmtuk masuk Islam.
Kisahnya masyhur (populer), dan lihat kisahnya dalam kitab Shahih Muslim
fild. 1, hlm. 23 dan24) atau kitab-kitab lainnya tentang sejarah maupun tentang
yang lainnya.
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Maka dari itu, menjenguk orang kafir adalah perbuatan yang

baik.

613. Masalah: Tidak halal (boleh) lari dari orang yang

terkena penyakit tha'un (wabah penyakit) apabila terjadi wabah di

suatu daerah tempat dia berada.

Dia juga diperbolehkan keluar untuk melakukan perjalanan

yang menjadi tujuan keluarnya meskipun tidak ada penyakit tha'un.

Tidak halal (boleh) masuk ke daerah yang terdapat penyakit tha'un

bagi orang yang telah keluar darinya hingga wabah penyakit itu hilang

dari daerah tersebut.

Tha'un adalah wabah penyakit yang menyebabkan kematian

yang sering sekali terjadi di sebagian wakJu dengan jumlah kejadian

yang tak terhitung.

Hal itu berdasarkan hadits dari jalur Malik, dari Ibnu Syihab,

dari Abdul Hamid bin Abdurrahman bin Zaid Al Khaththab, dari

Abdullah bin Abdullah bin Al Harits bin Naufal, dari Abdullah bin

Abbas,l8o dia berkata: Abdurrahman bin Auf pernah berkata: Aku
pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda,

>u ru+ i?, *ri d er sf: ,& r;16 fi f rr, " ,!"* 31

.4 r:rr;f;:,X
"Apabila kamu mendengar wabah perytallis merebak di

sel,uah claeralt maka janganlah kamu mendatanginya. Dan apnbila

Dalam kitab Al Muwaththa'(hh 36) tercantum Abdullah bin Ayyasy, dan itu
keliru.
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terjadi di sebuah daerah dan lcamu sedang berada di sanatst makn

janganlah kamu keluar karena lari darinya."t82

Abu Muhammad berkat4 "Rasulullah SAW tidak melarang

keluar kecuali disertai dengan niat lari darinya saja."

Kami meriwayatkan dari Aisyah RA tentang bolehnya lari
dari tha'un dan tidak ada dalil pada siapa pun terhadap Rasulullah

SAW.

614. Masalah: Kami menganjurkan menunda pemakaman

walaupun sampai sehari semalam selagi tidak dikhawatirkan adanya

perubahan pada jenazatr, terutama bagi orang yang diduga akan

pingsan (tak sadarkan diri).

Rasulullatr SAW wafat pada hari Senin pagt dan dimakamkan

para pertengahan malam Rabu. Kami meriwayatkan dari jalur Waki',
dari Suffan, dari Salim Al Kha1ryath, dari Al Hasan, dia berkata,

"Orang yang meninggal mendadak ditunda pemakamannya hingga 3

hari."

615. Masalah: Jenazah diletakkan dalam kuburan dengan

dibaringkan pada bagian tubuh sebelatr kanan sedangkan wajahnya

menghadap ke aratr kiblat. Kepala dan kakinya ke sebelah kanan dan

kiri kiblat. Atas dasar inilah berjalannya perbuatan umat Islam sejak

Hadits ini diriwayatkan dalam l/ Muwaththa' dan Shahih Muslim dari Malik
01d.2, hhr. 188) dengan redalcsi "Wa idzaa waqa'a bi ardhin wa antum bihaa
(dan apabila terjadi disebuah daerah dan kalian sedang beradq di sana)."
Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi "falaa tahrujuu anhaa (maka
janganlah lralian keluar darinya)." Tambahan kata "anhaa" tidak terdapat pada
naskah no. 14, dalam Al Muwaththa" dan tidak juga terdapat dalam riwayat
Muslin

l8l

I.
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zaman Rasulullah SAW hingga masa kita sekarang ini. Begitu pula

semua kuburan di muka bumi.

6L6. Masalah: Menghadapkan jenazah ke arah kiblat adalah

baik, dan bila tidak dihadapkan ke arah kiblat pun tidak mengapa.

Allah SWT berfirman,

@ ry as at 5t7r t;'.€t t:r;' \e\t

"Kemana saja kamu menghadap maka disitulah wajah Allah.

Sesungguhnya Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui." (Qs. A1

Baqarah [2]: 115)

Tidak terdapat nash yang menjelaskan (keharusan)

menghadapkan jenazah ke arah kiblat.

Karni meriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Sufyan Ats-

Tsauri, dari Jabir, dia berkata: Aku pernah bertanya kepada Asy-

Sya'bi perihai jenazah yang dihadapkan ke arah kiblat. Dia kemudian

berkata, "Bila kamu mau maka hadapkanlah ke arah kiblat, dan bila

kamu tidak mau, maka janganlah kamu rnenghadapkannya ke arah

kiblat. Akan tetapi hadapkanlah kuburan ke arah kiblat, sebab kuburan

Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar menghadap ke arah kiblat."

Diriwayatkan dari jalur AbdufiMzaq, dari Sufyan Ats-Tsauri,

dari Ibnu Juraij, dari Ismail bin Umayah bahwa seorang laki-laki

masuk rnenemni Sa'id bin Al Musayyab, Ibnu Juraij berkata, 
-sn2f

kematian datang kepadanya (sekarat) dan dia dalam keadaan

berbaring-, dia berkata, "Hadapkanlah dia ke arah kiblat."

Mendengar itu Sa'id pun marah seraya berkata, "Bukankah aku

menghadap ke arah kiblat?"
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617. Masalah: Seorang wanita diperbolehkan memandikan

jenazah suaminya, sedangkan ummul walad diperbolehkan

memandikan jenazah majikannya. Meskipun masa iddah-nya telah

selesai lantaran kelahiran anaknya dan selagi keduanya tidak dinikahi.

Namun bila keduanya dinikahi maka tidak halal bagi keduanya untuk

memandikannya kecuali seperti wanita-wanita ajnabi (bukan

mahram).

Seorang laki-laki diperbolehkan memandikan jenazah

isterinya, dan ummul walad (hamba sahaya yang mempunyai anak

dari tuannya) selagi harimnya tidak dia nikahi atau meminta

penghalalan harimnya dengan cara memilikinya. Apabila dia

melakukannya, maka dia tidak boleh memandikan jenazahnya.

Pada dasarnya, seorang harnba satraya tidak boleh

memandikan jenazah tuannya karena kepemilikkannya telah

berpindah kepada orang lain karena kematian tuannya.

Penjelasan:

Allah SWT berfirman,

H;t'!;3(,&.ias w

"Dan bagian knlian setengah dari apa yang ditinggalkan oleh

para suamimu." (Qs. An-Nisaa' [4]: 12)

Dalam ayat ini Allah SWT menamainya para isteri setelah

mereka meninggal dunia. Ayat ini juga menyebutkan bila keduanya

muslim maka isterinya akan berada di surga. Demikian pula ummu

walad dan hamba sahaya wanitanya, boleh melihat badan, mencium
dan menyentuh mereka semasa hidupnya. Semua itu tetap halal
baginya. Barangsiapa menyatakan pengharamannya disebabkan
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kematian mereka, maka pendapatnya batil kecuali berdasarkan nash

dan tidak ada jalan cara kepadanya.

Apabila dia menikahi wanita yang bukan mahramnya,

memilikinya, atau wanita itu telah menikah, maka dia haram melihat

badannya keduanya bersama-sama, sebab clia telah menggabungkan

keduanya. Begitu pula diharamkan bagi seorang wanita menikmati

dengan cara melihat tubuh dua orang laki-laki secara bersamaan.

Pendapat kami ini adalah pendapat Malik, Syaf i dan Abu

Sulaiman.

Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa seorang wanita

boleh memandikan suaminya, sebab dia dalam masa iddah dainya,
dan seorang suami tidak boleh memandikannya (wanita atau

isterinya).

Kami meriwayatkan dari jalur Ibnu Abu Syaibah, dari

Ma'marl83 bin Sulaiman Ar-Raqqi, dari Hajjaj, dari Daud bin Al
Ilushain, dari Ikrimah, dari lbnu Abbas, dia berkata, "Seorang suami

lcbili berhak memandikan isterinya."

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah, dari A1 Hajjaj

bin Afihah, dari Abdurrahman bin Al Aswad, dia berkata,

"Sesungguhnya aku memandikan jenazah isteri-isteriku dan

menghalangi antara mereka dengan ibu-ibunya, anak-anaknya dan

saudara-saudaranya."

Diriwayatkan dari jalur Abclurrazzaq, dari Sufyan Ats-Tsauri,

aku mendengar Hamrnad bin Abu Sulaiman berkata, "Apabila seorang

ivanita rneninggal pada sebuah kaum, maha i'vanita )/ang memandikan

suanrinya dan laki-laki yang memandikan isterinya."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Sufyan bin

Uyainah, dari Amr bin Dinar, dari Abu Asy-Sya'tsa 
-yaitu 

Jabir bin

183 Dahm naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "Mu'tamir".
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Zaid-, dia berkata, "Seorang laki-laki lebih berhak untuk

memandikan i sterinya daripada saudara laki -lakinya.

Diriwayatkan dari jalur Waki', dari Sufyan Ats-Tsauri, dari

Abdul Karim, dari Atha' bin Abu Rabah, dia berkata, "Isteri

dimandikan oleh suaminya ketika tidak ada orang yang

memandikannya."

Diriwayatkan dari jalur Waki', dari Sufyan Ats-Tsauri, dari

Amr bin Ubaid, dari Al Hasan Al Bashri, dia berkata, "Setiap

seseorang memandikan pasangannya 
-yaitu 

suami dan isteri- ketika

meninggal."

Diriwayatkan dari jalur Waki', dari Ar-Rabi', dari A1 Hasan,

dia berkata, "Tidak mengapa seorang laki-laki memandikan ttmmu

w al ad yang dimilikinya."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abu Syaibah, Abu Usamah

menceritakan kepada kami, dari Auf 
-yaitu Ibnu Abu Jamilah-,

bahwa dia pernah melihat Qasamah bin Zuhairl84 dan beberapa syaikh

berjurnpa dengan LJmar bin Al Khaththab. Seorang laki-laki telah

bertemu mereka lalu mengabarkan kepada mereka bahwa isterinya

meninggal, lalu Umar memerintahkan kepada orang itu untuk tidak

memandikannya selain dirinya. Dia kemudian memandikannya, dan

tidak ada seorang pun yang mengingkari hal tersebut.

Diriwayatkan pula kepada kami dari jalur Sulaiman bin Musa,

bahwa dia berkata, "Seorang suami memandikan isterinya."

Diriwayatkan dari Abu Salamah bin Abdunahman bin Auf,
"Apabila seorang wanita meninggal pada (di tengah-tengah) kaum

184 Dia adalah seorang tabiin senior yang pernah bertemu dengan Umar bin
AlKhaththab. Ada yang berpendapat bahwa dia bertemu dengan Nabi SAW.
Namun dia tidak pernah bertemu Nabi SAW, penulis kitab Al Qamus telah
meiakukan kekeliruan, karena menganggap bahwa dia adalah seorang sahabat.
Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi yang keliru, "Maslamah bin
Zuhair."
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laki-taki dan tidak ada seorang wanita di antara mereka, maka

suaminya yang memandikannya."

Para pengikut Hanafiyah telah melakukan kesalahan besar

dengan menentang seorang sahabat yang tidak pernah diketahui ada

orang yang berbeda dengannya. Ini adalah riwayat dari Ibnu Abbas,

yang tidak ada seorang sahabat pun yang menentangnya sedangkan

mereka menentangnya.

Diriwayatkan dari Ali, bahwa dia memandikan Fathimah

bersama dengan Asma binti Umais. Mereka telah membantah hal ini

dengan riwayat yang tidak shahih, bahwa Fathimatr RA telah

dimandikan sebelum meninggal dan dia berwasiat supaya tidak

digerakkan, lalu dia dikubur dengan mandi tersebut.l8s Penentangan

mereka (bantahan) ini sangat merugikan mereka, sebab dalam masalah

ini juga mereka telah menyelisihi Ali dan Fathimah yang berada di

hadapan para sahabat.

Mereka kemudian menyebutkan sebuah riwayat yang kami

riwayatkan dari jalur Ibnu Abu Syaibah, dari Hafsh bin Giyats, dari

Laits, dari Yazid bin Abu Sulaiman,186 d*i Masruq, dia berkata,

"Isteri Umar meninggal, lalu dia berkata, 'Aku adalah orang paling

berhak terhadapnya saat dia hidup. Namun sekarang maka kalianlah

yang paling berhak terhadapnya'."

Namun riwayat ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil bagi

mereka dalam masalah ini, sebab Umar berbicara seperti kepada para

walinya dalam memasukkan jenazahnya ke kuburan dan

menshalatinya. Selain itu, tidak ada perbedaan pendapat bahwa para

wali tidak diperbolehkan untuk memandikan jenazahnya. Dalilnya

Aku tidak melihat riwayat seperti ini, bisa jadi ini merupakan kebohongan kaum

Syi'ah. Sesungguhnya memandikan mayit itu seharusnya setelah meninggal dan

memandikan sebelum meninggal tidak akan menggugurkannya. Kita berlindung
kepada Allah, tidak mungkin Fathimah telah memerintahkan hal seperti itu.
Dalam naskah no. 14 disebutkan dengan redaksi yang keliru, "Zaid bin Abu
Sulaiman."
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adalah redaksi dialog Umar yang telah disebutkan tadi. Seandainya

Umar berbicara kepada kaum wanita, tentu dia akan mengatakan,

kalian perempuan lebih berhak terhadapnya. Tentunya, Umar tidak

akan melakukan kesalahan seperti itu.

618. Masalah: Jika seorang laki-laki meninggal di antara

kaum wanita dan tidak ada seorang laki-kaki bersama mereka, atau

seorang wanita meninggal di tengah-tengah laki-laki dan tidak ada

wanita di antara mereka, maka jenazah wanita dimandikan oleh laki-

laki, sedangkan jenazah laki-laki dimandikan oleh wanita dengan

menggunakan kain yang tebal dan airnya dituangkan ke seluruh

badannya tidak langsung menggunakan tangan. Sebab memandikan

jenazah adalah wajib sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan

terdahulu. Itu memungkinkan sebagaimana yarg telah kami sebutkan

secara tidak langsung. Maka tidak halal (haram) membiarkannya

(tidak memandikannya) dan sama sekali tidak makruh dalam

mengunakan (menuangkan) air. Tidak boleh mengganti mandi dengan

tayammum, kecuali ketika tidak ada air saja. Hanya kepada Allahlah

kita memohon taufiq-Nya.

Kami meriwayatkan sebuah atsar, di dalam sanadnya terdapat

seorang perawi bernama Abu Bakar bin Ayyasy, dia meriwayatkan

dari Makhul, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Keduanya

dttayamumken."

Riwayat ini mursal dan Abu Bakar bin Ayyasy adalah perawi

dha'if maka dia saqith. Ada beberapa kelompok ulama yang

sependapat dengan kami.

Kami meriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar,
dari Az-Zuhri dan Qatadah mereka semuanya berkata, "Jenuah
wanita itu dimandikan (oleh laki-laki) dengan menggunakan kain."
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Yang dimaksudkan oleh keduanya adalah seorang wanita

yang meninggal di antara laki-laki yang tidak ada wanita di tengah-

tengah mereka.

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah, dari Humaid,

Ziyad Al A'lam dan Al Hajjaj, Humaid dan Ziyad berkata, dari Al

Hasan sedang Al Hajjaj berkata: Dari Al Hakam bin utaibah, mereka

semua berkata tentang wanita yang meninggal di antara laki-laki yang

tidak ada kaum wanita bersama mereka bahwa dituangkan

(disiramkan) air kepada jenazahwanita itu dari belakang kain.

Anehnya, orang-orang yang berpendapat bahwa jenazah

wanita (yang meninggal di antara kaum laki-laki dan tidak ada wanita

di antara mereka) ditayammumkan. Mereka menghindar dari

menuangkan secara langsung di belakang kain dan mereka

memperbolehkan menyentuh kulit dan ini merupakan kebodohan yang

sangat (nyata).

619. Masalah: Kedua tangan tidak diangkat saat shalat

jenazah kecuali di awal takbir saja. Sebab tidak ada nash yang

menyebutkan tentang mengangkat kedua tangan selain itu.

Diriwayatkan juga seperti pendapat kami ini dari Abdullah

bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas. Dan ini juga merupakan

pendapat Abu Hanifatr dan Suffan. Ada juga riwayat shahih dari

Abdullah bin Umar yang menyebutkan tentang mengangkat tangan di

setiap takbir. Orang yang berpendapat berdasarkan qiyas telah

mengharuskan mengangkat tangan di setiap takbir dengan

mengiyaskan kepada takbir yang pertarna.lS7

t8t Disini dengan catatan pinggir naskah no. 14, bunyi nashnya adalah

"Diriwayatkan secara shahih dari Nabi SAW, bahwa beliau tidak mengangkat

kedua tangan pada saat shalat jenazah kecuali pada takbir yang pertama'"
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620. Masalah: Jika kuku jenazah, kumis atau bulu

kemaluannya telah panjang maka semua itu dipotong. Karena ada

nash shahih yang mengatakan bahwa semua itu adalah fihah. Maka

tidak boleh dipersiapkan kepada Allah SWT kecuali di atas fitrah yang

dia mati di atasnya.

Kami meriwayatkan dari jalur Abdunazzaq, dari Sufyan Ats-

Tsauri, dari Khalid Al Hadzdza', dari Abu Qilabah, bahwa Sa'ad bin

Abu Waqqash mencukur bulu kemaluan j enazah.

Mereka telah melakukan kesalahan besar dengan menyelisihi

seorang sahabat yang tidak pemah diketahui ada yang menyelisihinya

dari para sahabat RA dan sahabat ini tidak pemah diketahui ada di

antara mereka yang menyelisihinya.

Diriwayatkan dari Abdunazzaq, dari Ma'mar, dari Al Hasan

tentang bulu kemaluan jenazah jika sudah penuh (panjang). Dia

berkata, "Bulu itu harus dipotong darinya."

Ad-Daraquthni berkata, "Muhammad bin Makhlart dan Utsman bin Ahmad Ad-
Daqqaq menceritakan kepada kami, mereka berkata, Muhammad bin Sulaiman
bin Al Harits menceritakan kepada kami, Ismail bin Abaan Al Waraaq
menceritakan kepada kami, Ibnu Ya'la menceritakan kepada kami, darr Yazid
bin Sinan, dari Zaid bin Abu Unaisah, dari Az-Zul,i, dari Sa'id bin Al
Musayyab, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Apabila Rasulullah SAW
menshalati jenazah, maka beliau selalu mengangkat kedua tangannya di awal
takbir. Kemudian meletakkan tangan kanarurya di atas tangan kirinya."
HR. Ad-Daraquthni (hlm. 192); At-Tinnidzi (tld. 1, hlm. 127. Cet. India, dari
Al Qasimbin Dinar, dari Ismail bin Aban Al Warraq dengan sanadnya).
At-Tirmidzi berkata, "I{adits ini gharib, dan kami tidak meugetahuinya kecuali
dari jalur ini."
Hadits iri dha'if, karena di dalam sarradnya terdapat seorang perawi bemama
Yahya bin Ya'la Al Aslami, yang dinilai dha'if dan haditsnya mudhtharib.
Sedangkan Yazid bin Sinan Abu Farwah Ar-Rahawai Lebih dha'if dari Ibnu
Ya'la, bahkan haditsnya munkar. Aku tidak tahu bagaimana bisa penulis catatan
pinggir ini menrastikanke-tsabit-an (ke-shahih-an) hadits ini? (Lih. Al Muhalla,
masalah no. 23, jld. 5).
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Sebagian dari mereka berargumentasi dengan mengatakan,

"Apakah jika dia belum dikhitan, jenazahitu mesti dikhitan juga?"

Menurut kami, memang benar lalu kenapa? Khitan itu
termasuk fitrah.

Ada yang mengatakan, bahwa kalian tidak melihat bahwa dia

bersuci dari junub saat dia meninggal dalam keadaan junub, dan tidak

pula wanita yang haid saat dia meninggal dalam keadaan haid, tidak

pula (mandi) pada hari Jum'at bila dia meninggal pada hari Jum'at,

lalu apa bedanya?

Menurut kami, perbedaannya adalah bahwa mandi-mandi ini

diperintahkan kepada setiap orang pada dirinya dan tidak mesti bagi

orang yang tidak diperintahkan seperti orang gila, yang tak sadarkan

diri, dan anak kecii. Karena itu, perintah ni) tidak diwajibkan kepada

jenazah.

Sementara memotong kumis, mencukur bulu kemaluan,

mencabut bulu ketiak, dan khitan mempunyai nash yang menjelaskan

bahwa hal itu merupakan fitrah dan hal tersebut tidak diperintahkan

bukan hanya kepada seseorang saja, tapi justru semua orang

diperintahkumya. Semuanya, orang gila, orang yang tak sadarkan diri,

dan anak kecil, diperlukan seperti itu.

621. Masalah: Jenazah dimasukkan ke dalam kuburan sedapat

mungkin (dari arah mana saja), baik dari arah kiblat, dari belakang

kiblat, dari arah kepalanya, atau dari arah kedua kakinya. Sebab tidak

ada nash yang shahih mengenai hal tersebut. Selain itu, ada riwayat

shahih dari Ali yang menyatakan bahwa dia memasukkan jenazah

Yazid.bin Al Mukaffafi88 dari arah kiblat.

r88 Penjelasannya telah disampaikan sebelumnya pada masalah no. 573.
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Diriwayatkan dari Ibnu Al Hanafiyah bahwa dia memasukkan

jenazah Abdullah bin Abbas dari arah kiblat.

Ada riwayat shahih dari Abdullah bin Zaid Al Anshari salah

seorang sahabat Rasulullah SAW bahwa beliau memasukkan Al
Harits Al Kharifitse dari arah kedua kaki kuburan.

Beberapa orang perawi telah meriwayatkan riwayat-riwayat

mursal yang tidak shahih tentang cara Rasulullah SAW memasukkan

jenazah.

Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i, bahwa Rasulullah

SAW memasukkan jenazah dari arah kiblat.

Diriwayatkan dari Rabi'ah, Yahya bin Sa'id, Abu Az-Zinad

dan Musa bin Uqbah bahwa Rasulullah SAW memasukkan jena'zah

dari arah kedua kakinya.

Semua riwayat ini seandainya shahih, tidak bisa dijadikan

hujjah tentang wajibnya memasukkan jenazah ke liang kubur dari arah

kedua kakinya (dari arah kiblat), bagairnana bisa dijadikan hujjah

sedang riwayat-riwayat tersebut clha'if. Sebab di dalamnya tidak

terdapat larangan terhadap calayang laimya.

622. Masalalr: Tidak diperbolehkan berdesak-desakkan

fterkerumun) pada tandu jenazah, sebab hal itu merupakan perbuatan

bid'ah yang tidak dicontohkan sebelumnya dan Rasulullah SAW pun

telah menyuruh bersikap lemah lembut.

Kami meriwayatkan dari Muslim, Muhammad bin Al
Mutsanna menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththan
menceritakan kepada kami, dari Sufyan Ats-Tsauri, Manshur bin Al

ttn Dia adalah Al Harits bin Abdullah Al A'war Al Hamdani. Kharif adalah sebuah
lembah di Hamdan.
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Mu'tamir menceritakan kepada kami, dari Tamim bin Salamah, dari

Abdunahman bin Hilal, dari Jarir bin Abdullah, dari Nabi SAW,

beliau bersabda,

.*rt?.Ha\,{H',;
"Barangsiapa yang terhalang dari kelemUruro, (tidak bersikap

lembut) makrt dia akan terhalang dari kebaikan."

Diriwayatkan dari jalur Waki', dari Ar-Rabi', dari Al Hasan,

bahwa dia membenci berdesak-desakkan (mengerumuni) ranjang

(tempat tidur jenazah). Bila dia melihat orang-orang berdesak-

desakkan (mengerumuni) ranjang jenazah, maka dia berkata, "Mereka

adalah syetan."

Diriwayatkan dari jalur Waki', dari Hammam, dari Qatadah,

bahwa dia berkata, "r1ku pernah melihat jenazah yang sedang

dikerumuni orang-orang dan di sana aku melihat Abu As-sawwarleo

-yaitu Huraits bin Hassan Al Adawi-, 'Apakah kalian melihat

mereka orang-orang yang paling utama atau mereka adalah para

sahabat Rasulullatr SAW, salah seorang dari mereka apabila melihat

tandu maka dia membawanya, dan jika tidak, maka dia menjauh dan

tidak mengganggu siapa pun'."

623. Masalah: Barangsiapa yang tidak mendapatkan sebagian

takbir kepada jenazah, maka dia hendaknya bertakbir saat datang dan

tidak menunggu takbimya imam. Apabila imam mengucapkan salam,

maka dia hendaknya menyempurnakan takbir yang tidak dia dapati

(ketinggalan) tersebut. Lalu berdoa antara satu takbir dan takbir

lainnya sebagaimana yang dilakukan imam.

t* Dia adalah Abu As-Sawwar. Huraits begitulah namanya. Ibnu Sa'ad
memastikan bahwa narnanya adalah Hassan bin Huraits Al Adawi, dan ini yang
benar. Sedangkan Huraits bin Hassan adalah Syaibani, seorang sahabat.
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Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada orang yarlg

datang hendak melaksanakan shalat, "Orang itu hendaknya shalat

dengan rakaat yang dia dapati dan menyempurnakan apa yang tidak

dia dapati." hrilah shalat beliau. Selain cara tersebut adalah pendapat

yang tidak benar, tidak ada berdasarkan dalil, baik dari Al Qur'an,
Hadits, qiyas, dan perkataan sahabat.

I'tikaf

I'tikaf adalah menetap di masjid dengan niat ber-taqarrub

(mendekatkan diri) kepada Allah SWT selama beberapa saat atau

lebih di malam hari atau siang hari.

624. Masalah: I'tikaf boieh dilakukan selama satu hari aia.u

satu malam, baik laki-laki maupun wanita.

Penjelasan:

Allah SWT berfirman,

';.!a^'t c.|j"fi a- V e|t)*'"r5
"Dan janganlah kamu menggauli mereka dan kanru sedang

beri'tikaf di masjid. " (Qs. Al Baqarah l2l: 187)

Kami meriwayatkair dari jalur Malik, dari Yazid bin Abdullah

bin Al Hadi, dari Muhammad bin Ibrahim bin Al Hririts At-Taimi, dari

Abu Salamah bin Abdunahman bin Auf, dari Abu Sa'id Al Khudri,
dia berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW selalu beri'tikaf 10 hari

pertengahan di bulan Ramadhan. Beliau bersabda,
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"Siapa yang beri'tikaf bersamaku' maka beri'tikaflah pada

sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan'"

Al Qur'an diturunkan dengan Bahasa Arab yang jelas' Dengan

balrasaArabRasulullahsAwberbicarakepadakami.

Al I'tikaf dalam bahasa Arab bermakna menetap'

Allah SWT berfinnan' "Berhala-berhala apa yang kalian

beri'tikaf ini?"

Kata akifuun dalam ayat ini bermakna menetap dan beribadah

kepadanya. Jika demikian jelas dan tidak diragukan lagi (pasti) bahwa

setiapmenetapdimasjidAllahSwTdenganniatber-faqarrub
kepada-Nya adalah I'tikaf daa uhruf Karena itu, tidak ada keraguan

lagi dalam masalah ini.

I'tikaf terlaksana berdasarkan apa yang telah kami sebutkan'

baik waktunya sedikit (sebentar) atau banyak (lama). Sebab Al Qur'an

danSunnahtidakmenyebutkansecarakhususjumlahtertentudan
waktu tertentu. Orang yang beranggapan ada jumlatr dan waktu

tertentu adalah keliru, karena telah berpendapat tanpa didasarkan pada

dalil.

I'tikaf adalah perbuatan baik. Rasulullah sAw, isteri-isterinya

dan para sahabat telah melaksanakan i'tikaf yang kemudian diikuti

oleh generasi setelahnya yaitu tabiin. Di antara orang yang

berpendapat demikian adalah sekelompok ulama salaf'

MuhammadbinSa'idbinNabatmengabarkankepadakami,

Ahmad bin Abdul Bushairi menceritakan kepada kami, Qasim bin

Astrbaghmenceritakankepadakami,MuhammadbinAbdussalamAl

Khusyanimenceritakarrkepadakami,MuhammadbinAlMutsanna
menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan

kepadakami,dariZaidah,darilmranbinAbuMuslim,dariSuwaid

./'c ' 
t- 

,'- o '
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bin Ghafalah, dia berkata, "Siapa saja yang duduk di masjid dalam

keadaan telah bersuci, maka dia adalah orang yang sedang beri'tikaf
selama tidak berhadats."

Diriwayatkan dari jalur Abdvrrazzaq, dari Ibnu Juraij, dia

berkata: Aku mendengar Atha' bin Abu Rabah mengabarkan dari

Ya'la bin Umayah, dia berkata, "Sesungguhnya aku menetap di

masjid beberapa saat, dan tidaklah aku menetap kecuali aku sedang

beri'tikaf."

Atha' berkata, "Aku mengira bahwa Shafwan bin Ya'la

mengabarkannya kep a<laku. "

Atha' berkata lagi, "Itu adalah I'tikaf selagi dia menetap di

dalamnya. Jika dia duduk di masjid sambil mengharapkan kebaikan,

maka dia adalah orang yang sedang beri'tikaf. Jika tidak

mengharapkan kebaikan, maka bukan orang yang sedang beri'tikaf."

Abu Muhammad berkata, "Ya'la adalah seorang sahabat, dan

Suwaid adalah tabiin senior, dia berfatwa pacla masa kekiriiafahan

Umar bin Al Khaththab. Tidak diketahui bahwa irda sairabai yang

tidak setuju dengan Ya'Ia."

Jika ada yang mengatakan, bahwa ada rir,vayat dari Aisyah,

Ibnu Abbas dan Ibnu Umar yang mengatakan bahrva tidilk ada i'tikaf
selain di bulan Ramadiran. Riu,ayat ini rnenyangkal pendapat Ya'1a?

Maka kami menjawab, hal itu tidak seperli yang karnu katakan

(tidak benar), sebab tidak datang sama sekali riu,ayat dari orang-orang

yang kamu sebutkan bahwa i'tikaf tidak boleh lebih kurang dari 1

hari, tetapi yang ada hanya riwayat mereka yang menyebutkan bahwa

puasa hukumnya wajib pada saat i'tikaf saja dan tidak nrelarang

seseorang untuk beri'tikaf beberapa saat di hari dia berpuasa. lni
adalah pendapat Muhammad bin Al Hasan, sehingga apa yang kalian

maksudkan mentah.
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Sedangkan dalam firman Allah, "dan kalian beri'tikaf di

masjid-masjid,- trdak dikhususkan dengan waktu tertentu, dan Allah

tidak pematr lupa.

Diriwayatkan dari jalur Muslim, bahwa zvhair bin Harb

menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththan

menceritakan kepada kami dari Ubadillah -yaitu 
Ibnu Umar-, dia

berkata: umar berkata, "wahai Rasulullah, sesungguhnya aku pernah

bemadzar pada masa jahiliyah untuk beri'tikaf selama satu malam di

Masj idil haram. " Maka beliau berkata, " P enuhilah nadz ar."

Perintah Rasulullah sAw supaya memenuhi nadzar dalam

beri,tikaf bersifat umum. Selain itu, Rasulullah sAW pun tidak

mengkhususkannya dengan waktu tertentu. Dengan demikian

pendapat orang yang menyelisihi pendapat kami (tidak sependapat

dengan kami) mentah. Pendapat kami ini adalah pendapat yang dianut

oleh Syaf i dan Abu Sulaiman.

Sedangkan Abu Hanifah mengatakan bahwa tidak boleh i'tikaf

kurang dari sehari.

Malik mengatakan bahwa tidak ada i'tikaf kurang dari sehari

semalam. Kemudian seorang laki-laki mengatakan tidak ada i'tikaf

kurang dari 10 hari. Dia juga mempunyai pendapat bahwa tidak ada

(bukan) i'tikaf bila kurang dari 7 hati dari Jum'at hingga Jum'at.

Semua pendapat ini tidak berdasarkan dalil.

Jika ada yang mengatakan, bahwa Rasulullah SAW tidak

beri'tikaf kurang dari 10 malam, maka kami menjawab, bahwa

memang benar, dan beliau tidak melarang melaksanakan i'tikaf
kurang dari itu. Demikian juga beliau tidak pernah beri'tikaf di selain

masjid Madinah.

I'tikaf tidak boleh dilakukan di selain di masjid Rasulullah

SAW, dan tidak ada i'tikaf kecuali di bulan Ramadhan serta Syawwal.

Maka dari itu, tidak boleh beri'tikaf di luar bulan tersebut. I'tikaf
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adalah perbuatan yang baik, maka tidak boleh dilarang kecuali

berdasarkan nash yang daf.ang (menj elaskan) larangannya.

Jika mereka mengatakan bahwa kami tnengiyaskan selunth

masjid kepada masjid Rasulullah SA\,\r, maka karni meniawab bahrva

l<alau begitu qiyaskarilah i'tikaf (yang berlangsung kr.rang atau lebih

dar:i 10 hari) kepa.da i'tikaf beliau yang berlangsurlg selama 10 hari,

dan 2,0 hari. Sebab tidak ada sesaat atau sehari darinya kecuali di

dalamnya dia selaiu dalam keadaan beri'tikaf.

625. &tasalah: Puasa bukan syarat sahnya i'tikaf. :\kan tetapi

bila orang yang beri'tikaf rnau, maka dia boleh berpuasa, dan bila

tidali mar,r dia boleh tidak berpuasa. Beri'tikaf pada Hari Raya idul
Fitri, Idul Adha, dan hari tasyriq (tanggal ll,12, dan i3 Dzul Hrljali)

adalah perbuatan yang baik. Demikian pula beri'tikaf semalam (ti<lal':

beri'tikaf pada siang harinya) atau sehari ltidak beri'til<af pacla malam

harinya).

Ini adalah pendapat Syaf i, Ahmad bin Hanbal dan Abu

Sulaiman, dan juga merupakan pendapat sekelompok ularna Salaf.

Kami meriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur, Abdul Aziz

bin Muhammad, 
-yaitr-r 

Ad-Dararn'ardi--, dari Abu Suhail bin Malik,
dia berkata: Salah seorang wanita dari kcluargaku pernah beri'tikaf
lalu aktt bertanya kepada Umar bin Abdul Aziz. Dta menjawab,

"Tidak ada kewajiba:r puasa kepadanya (tidak harus berpuasa) kecuali
jika dia berkeinginan untuk berpuasa."

Az-Z,ilvi berkata, "Tidak ada i'tikaf kecuali disertai dengan

puasa."

Umar kemudian bertanya kepadanya, "Apakah hal tersebut

telah diriwayatkan dari Nabi SAW?" Dia menjawab, "Tidak." Dia
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bertanya lagi, "Apakah dari Abu Bakar?" Dia menjawab, "Tidak." Dia

bertanya lagi, "Apakah dari lJmar?" Dia menjawab, "Tidak." Dia

berkata, "Aku mengira bahwa dia bertanya, 'apakah dari Utsman'?"

Dia menjawab, "Bukan." Apa beliau bersabda, "Tidak."

Abu Suhail berkata, "Aku pernah bertemu Thawus dan Atha'

lalu aku bertanya (menanyakan hal itu) kepada keduanya. Thawus

berkata, "Si fulan tidak berpendapat puasa merupakan syarat i'tikaf
kecuali dia menjadikannya atas dirinya. Sedangkan Atha' berkata,

"Tidak ada kewajiban puasa atasnya kecuali dia menjadikannya atas

dirinya."

Dengan sanadnya hingga Sa'id, Hibban bin Ali menceritakan

kepada kami, Laits menceritakan kepada kami, dari Al Hakam, dari

Miqsam, bahwa Ali dan Ibnu Mas'ud mereka semuanya berkata,

"Orang yang beri'tikaf tidak mempunyai kewajiban puasa kecuali jika
dia mensyaratkan puasa atas dirinya."

Hal itu telah diperselisihkan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas,

sebagaimana Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada

kami, Abdullah bin Muhammad Al Qalai menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Ahmad Ash-Shawwaf menceritakan kepada kami,

Bisyr bin Musa bin Shalih bin Umairah menceritakan kepada kami,

Abu Bakar Al Humaidi menceritakan kepada kami,ler Abdul Azizbn
Muhamrnad Ad-Darawardi menceritakan kepada kami, Abu Suhail

bin Malik menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku pemah

berkumpul bersama Ibnu Syihab di sisi Umar bin Abdul Aziz, dan

isteriku sedang beri'tikaf tiga hari di Masjidil Haram. Ibnu Syihab

berkata, "Tidak akan ada i'tikaf kecuali disertai dengan puasa."

Mendengar itu Umar bin Abdul Azizberkata, "Apakah itu berasal dari

Rasulullah?" Dia menjawab, "Tidak (bukan)." Dia bertanya lagt,

"Apakah dari Abu Bakar?" Dia menjawab, "Tidak." Dia bertanya lagi,

rer Dia adalah Abu Bakar Abdullah bin Az-Zubair Al Qurasyi Al Asadi Al
Humaidi seorang perawi hafizh dan faqih.
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"Apakah dari Umar?" Dia menjawab, ''Iidak." Dia bertanya lagi,

"Apakah dari Utsman?" Dia menjawab. "Bukan,"

Abu Suhail berkata, "Aku kemudian pergi, lalu bertemu

Tharvus dan Atha' lantas aku bertanya (rnenanyakan hal itu) kepada

keduanya. Thawus berkata, 'Ibnu Abbas tidak berpendapat bahwa

orang yang beri'tikaf hams puasa (terlebih dahulu harus berpuasa),

kecuali bila dia menjaclikannya atas dirinya'."

Atha' berkata, "Seperti itu pula pendapatku."

Diriwayatkan dari ialur Waki', dari S1'u'bah, dari Al Hakam

bin Utaibair, dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, "Jika mau orang

yang beri'tikaf boieh tidak berpuasa."

Diriwayatkan dari jalur ibnu Abu Syaibah, Abdah

menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Abu Arubah. dari Qatadah,

dari Al Hasan, dia berkata, "Tidak ada lceharusan untuk berpuasa bagi

orang yang beri'tikaf, kecuali dia mewajibkan hal tersebut

(mengharuskan puasa) atas dirinya."

Abu Hanifah, Sufyan, Al Hasan bin Hayy, Malik dan l,aits

mengatakan bahwa tidak ada i'tikaf kecuali diserlai dengan puasa.

Selain itu, ada juga riwayat shahih dari Urwah brn Az-Zubair dan Az-

Zullri, bahwa keduanya mengatakan hal yang sarna.

Sedangkan riwayat dari Thawus dan Ibnu Abbas masih

diperselisihkan. Sedangkan tentang kedua masalah itu telah shahih

dari keduanya.

Telah menulis kepada Daud bin Babsyadza brn Daud Al
Mashri, dia berkata: Abdul Ghani bin Sa'id Al Hafizh menceritakan

kepada kami, Hisyam bin Muhamrnad bin Qunah Ar-Ru'aini
menceritakan kepada kami, Abu Ja'far Ath-thahawi menceritakan

kepada kami, Ar-Rabi' bin Sulaiman Al Muadzdzin menceritakan

kepada kami, Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij,
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dari Atha', dari Ibnu Abbas, dari Ibnu lJmar, mereka semua berkata,

"Tidak ada i'tikaf kecuali disertai dengan puasa."

Diriwayatkan dari Aisyah, bahwa tidak ada i'tikaf kecuali

disertai dengan puasa.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Sufyan Ats-Tsauri,

dari Habib bin Abu Tsabit, dari Atha', dari Aisyah Ummul Mukminin,

dia berkata, "Barangsiapa beri'tikaf, maka dia harus berpuasa."

Abu Muhammad berkata, "Sungguh kacau orang yang

mengikuti orang-orang yang berpendapat bahwa tidak ada i'tikaf
kecuali disertai dengan puasa bahwa mereka mengatakan bahwa Allatl
SWT berfirrnan,

ui,51'6$_ 6 tj.?ri3 \;*18:'iti 4iz- y iF;y'{,r},s'06$

<Ajt3 $"#i 8"1;r.t 6'j tgig ;;ni $g G #;:ii
j"lAf a:,i"{,; "iti

'Maka sekarang campurilah merekn dan ilattilah apa yang

telah ditetapkan Allah untulrrnu, dan makan minumlah hingga terang

bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian

sempurnalranlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah

knmu campuri mereka itu, sedang lcomu beri'tikaf dalam masjidi (Qs.

Al Baqarah l2l:187)

Mereka mengatakan, bahwa dalam ayat ini Allah menyebutkan

i'tikaf setelah menyebutkan puasa. Oleh karena itu, hal itu
mengharuskan tidak adanya i'tikaf kecuali disertai dengan puasa."

Abu Muhammad berkata, "Tidak ada yang lebih jelek dari

perubahan makna terhadap ayat ini yang tidak ada padanya dan

menceburkan diri tanpa berpikir di dalamnya, dan tidak tahu sama

sekali membedakan Allah SWT menyebutkan syariat setelah
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mneyebutkan yang lain. Tidak ada perbedaan antara perkataan ini
dengan apa yang telah dikatakannya. Bahkan ketika Allah

menyebutkan puasa kemudian i'tikaf wajib (mengharuskan) bahwa

puasa tidak cukup kecuali dengan beri'tikaf."

Jika mereka mengatakan tidak ada seorang pun yang

mengatakan demikian, maka kami menjawab bahwa kalian telah

mengakui sahnya Umak tentang ketidakbenaran argumentasi kalian

dan penyebutan syariat serta penyebutan yang lain yang tidak

mengharuskan salah satu dari keduanya tidak akan sah kecuali dengan

yang lainnya. Jugq musuh-musuh (lawan, orang yang tidak

sependapat dengan) kami mereka sepakat bahwa i'tikaf pada malam

hari adalah sebagaimana dia beri'tikaf pada siang hari, dan pada

malam hari dia tidak berpuasa. Apabila pengambilan dalil mereka ini
shahih maka i'tikaf ini tidak cukup kecuali pada siang hari yang tidak

ada puasa kecuali pada waktu siang hari. Dengan demikian batallah

kebohongan mereka menjadikan ayat ini sebagai dalil. Karena tidak

ada sedikit pun dalam ayat tersebut redaksi yang berkaitan dengan apa

yang teiah mereka katakan, dan tidak berdasarkan nash maupun dalil.

Mereka juga menyebutkan apa yang diriwayatkan kepada

kami, dari jalur Abu Daud, dia berkata: Ahmad bin Ibrahirn

menceritakan kepada kami, Abu Daud -yaitu Ath-T'hayalisi-
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Budail menceritakan kepada

kami, dari Amr bin Dinar, dari Ibnu lJmar, dia berkata, "lJmar di masa

jahiliyah menyempatkan diri untuk beri'tikaf satu malam atau satu hari

di dekat Kabah. Kemudian ketika menanyakan hal itu kepada Nabi

SAW, maka beliau pun bersabda,'I'tilaflah dan berpuasalah'."

Abu Muhammad berkata, "lni adalah hadits yang tidak shahih

(dha'tfl karena Abdullah bin Budail adalah seorang perawi maihul.te2

te2 Dia bukan perawi majhul tapi perawi ma'ruf. Ibnu Hibban telah
menyebutkannya di dalam kit^b Ats-Tsiqat.
Ibnu Ma'in berkata, 'Dia perawi shalih."
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Selain itu, hadits ini sama sekali tidak diketahui dalam Musnad Amr

bin Dinar. Kami pun tidak mengetahui hadits yang bersambung

sanadnya milik Amr bin Dinar kecuali tiga buah hadits, dan ini bukan

bagian darinya, yaitu:

Pertama, hadits tentang umrah.

iG-lJAif )-_,efisrS
"sungguh pada diri Rasulullah SAW terdapat teladan yang

baik." (Qs. Al Abzaab [33]: 21)

Kedua, hadits tentang sifat haji.

Ketiga, hadits tentang wanita yang shalat di masjid, yaitu:

.i' 9- nticytpr
"Janganlah kalian menghalangi wanita-wanita kalian untuk

shalat di masjid."

Dengan demikian gugw dari kami hadits ini karena sanadnya

tidak sah.

Kemudian Ath-Thammah Al Kubra (kiamat besar) mereka

menjadikannya hujjah atas kewajiban puasa dalam i'tikaf, dan mereka

menyelisihi kewajiban menunaikan nadzar dengan apa yang telah

dinadzarkan oleh seseorang pada masa jahiliyah. Ini adalah perkara

besar yang tidak diridhai oleh orang yang mempunyai agama.

Jika mereka mengatakan, bahwa makna "fil jahiliyah" yaitu

hari-hari lahirnya kejahiliyahan setelah dia masuk Islam, maka kami

Ibnu Adi berkata, "Dia mempunyai sesuatu yang diinkari dalam matan dan

sanad."
Ibnu Adi dan Ad-Daraquthni berkata, "Dia meriwayatkannya sendiri dari Amr
bin Dinar. Selain itu, riwayat ini juga syadz menyalahi riwayat Al Bukhari,
bahwa beliau memerintahkan untuk beri'tikaf semalam dan di dalamnya tidak
menyebutkan puasa."
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menjawab bahwa jika Anda mengatakan ini dengan pasti, maka Anda

termasuk salah seorang pembohong karena anda telah memastikan

sesuatu yang tidak ada dalil atasnya dan aku tidak mendapatkan sama

sekali hadits tersebut. Namun jika Anda mengatakannya hanya sebatas

dugaan saja tidak meyakinkan atau memastikan maka hakikat itu tidak

akan ditinggalkan lantaran dugaan.

Allah SWT berfirman,

"Sesungguhnya dugaan itu tidak menculatpi sesuatu apa pun."

(Qs. Yuunus [10]: 36)

Rasulullah SAW pun bersabda,

.*Fr tkf ,rat'op ,:oW, €6t
"Jauhilah berprasanglca learena prasangkn itu adalah seburuk-

burulorya perkataan."

Bagaimana bisa sementara kebohongan perkataan ini bisa

dibuktikan. Hal ini seperti hadits yang diriwayatkan kepada kami dari

jalur Ibnu Abu Syaibah, Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada

kami, dari Ubaidillah bin lJmar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari

IJmar, dia berkata, "Aku pernah bernadzar dengan satu nadzar pada

masa jahiliyah, lalu aku menanyakan hal itu kepada Nabi SAW

setelah aku masuk Islam, maka beliau memerintahkan aku untuk

melaksanakan nadzarku. "

Hadits ini sangat shahih, tidak seperti hadits Abdullah bin
Budail yang pergi dibawa angrn.

Apakah ada yang lebih mengherankan (aneh) dari mereka yang

selalu menyebutkan khabar untuk dijadikan sebagai dalil kepada orang

yang tidak men-shahih-kanrrya pada apa yang sesuai dengan taklid

e1,"65A,&-J ,Stet
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mereka. Mereka adalah orang pertama yang menyelisihi hadits

tersebut.

Bagaimana mungkin suatu amal bisa naik dengan pendapat ini

dan kami berlindung kepada Allah dari kesesatan. Hadits mereka

kembali menjadi dalil yang melemahkan pendapat mereka dan

menguatkan pendapat kami. Seandainya hadits itu shahih dan kami

melihatnya sebagai dalil tentu karni akan mengatakan hal tersebut.

Mereka telah berdusta bahwa hadits ini diriwayatkan dari

Aisyah Ummul Mukminin, Ibnu Abbas, dan Ibnu fJmar, mereka

berkat4 "Hal ini tidak perlu dikemukakan berdasarkan logika."

Menurut kami, pendapat Ibnu Abbas dalam masalah ini masih

dipersilisihkan, namun ada riwayat shahih darinya yang sama dengan

pendapat kami.

Kami meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari jalur Abdunazzaq,

bahwa Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Abdul Karim

bin Abu Umayah,re3 aku mendengar Ubaidilah bin Abdullah bin

Utbah, dia berkata, "Setelah Ibu kami meninggal dan dia masih

mempunyai kewajiban beri'tikai aku pun menanyakan hal itu kepada

Ibnu Abbas, maka dia menjawab, Beri'tikaflah dan berpuasalah untuk

ibumu'!"

Mereka menjadikan Ibnu Abbas sebagai dalil dalam

mewajibkan puasa atas orang yang beri'tikaf 
-padahal 

terdapat

riwayat shahih darinya yang menyelisihi hal itu-. Kenapa dia tidak

menjadikannya sebagai dalil ketika mewajibkan puasa atas wali yang

menggantikan i'tikafjenazah? Kenapa kalian tidak mengatakannya di

re3 Begitulah yang disebutkan dalam naskah no. 16, sedangkan dalam naskah no.
14 disebutkan dengan redaksi, uDari Abdul Karimbin Umayah."
Aku lebih menguatkan bahwa yang disebutkan dengan redaksi, dalam kedua
naskah tersebut adalah kelim. Yang benar adalatu "dari Abdul Karim Abu
Umayah". Dia adalah Abdul Karim bin Abu Al Malfiariq Al Bashri, dan
julukannya adalah Abu Umayah.
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sini? Seperti ini tidak dikatakan berdasarkan logika? Kami mengerti

mereka yang mengatakan seandainya hal ini ada pada si fulan benar

maka dia tidak akan meninggalkannya. Atau mereka mengatakan,

batrwa dia tidak meninggalkan apa yang ada padanya kecuali jika ada

riwayat yang paling shahih.

Tadi, kami'telah menyebutkan riwayat dari Atha', bahwa dia

tidak mengatakan wajib berpuasa bagi orang yang beri'tikaf. Dia

mendengar Thawus menyebutkan hal itu dari Ibnu Abbas dan beliau

tidak mengingkarinya. Tetapi kenapa mereka tidak mengatakannya?

Atha' tidak meninggalkan apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan

Ibnu Umar, kecuali terhadap riwayat yang lebih kuat menurut mereka.

Mereka hanya bermain-main saja dalam hal ini.

Sedangkan riwayat dari Ummul Mukminin, kami

meriwayatkan dari jalur Abu Daud, Watrab bin Baqiyah menceritakan

kepada kami, Khalid mengabarkan kepada kami, dari Abdurrahman

-yaitu 
Ibnu Ishaq-, dari Az-Zttrti, dari Urwah, dari Aisyah Ummul

Mulcrninin, bahwa dia berkata,teo "Sur-uh bagi orang yang beri'tikaf
adalatr fidak menjenguk orang yang sakit, tidak menghadiri

pemakaman jenazah, tidak menggauli isterinya, dan tidak keluar untuk

suatu keperluan kecuali untuk suatu keperluan yang mendesak.les

Tidak ada i'tikaf kecuali disertai dengan puasa dan tidak ada i'tikaf
kecuali di masjid jami'."

Dari mana mereka menjadikan perkataannya dalam

mewajibkan i'tikaf sebagai dalil dan tidak menjadikan perkataannya,

"Tidak ada i'tikaf kecuali di masjid Jamik" sebagai dalil?

Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "qaalat dengan tidak
mencantumkan annahaa, dan yang tetapnya (benar) adalah yang sesuai dengan
riwayat Abu Daud (tld. 2. Hkn. 310).
Ini yang sesuai dengan riwayat Abu Daud. Sedangkan dalam naskah no. 16,
disebutkan dengan redaksi, "lima la budda minhu', dan dalam naskah no. 14,
disebutkan dengan redaksi, "lihajatil insan illa ma la budda minhu".
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Kami juga meriwayatkan dari Aisyah, dari jalur .Lbdurazzaq,
dari Ibnui Juraij dan Ma'mar.

ibnu Jurai-i berkata: Atha' mengabarkan kepadalcu, balrwa

Aisyah pernah bernadzar untuk beri'tikafie6 di pinggir (masjid)re7

Tsabir dekat daerahku.

Ma'mar berkata: Dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Ibnu Abu

Muiaikah, dia berkata, "Aisyah Ummul Mukminin beri'tikaf antara

Hira' dan Tsabir, rnaka ketika kami mendatanginya. Mereka telah

menyelisihi Aisyah juga dalarn hal ini. lni sangat aneh."

Adapun riwayat Ibnu Umar sebagaimana berikut: Yunus bin

Abdillah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abdullah bin

Abdunahim menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid

menceritakan kepada kamim Muhammad bin Abdussalam Al
Khusyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basysyar

menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththan
menceritakan kepada kami, Abdul Malik bin Abu Sulaiman

menceritakan kepada kami, dari Atha' bin Abu Rabah bahwa Ibnu

Umar apabila dia beri'tikaf selalu membuatfusthath (tenda besar) atau

tenda untuk rr:reiaksanakan hajahrya, dengan atap rumah yang tidak

menaunginya.

Riwayat yang berasal dari Ibnu Umar bisa dijadikan sebagai,

bahwa tidak ada i'tikaf kecuali disertai dengan puasa. Selain itu,

hadits yang menyebutkan bahwa "apabila dia beri'tikaf maka atap

rumah tidak menaunginya" tidak bisa dijadikan sebagai dalil.

le6 Dengan irarakat dhamntah dan kasrah pada huruf rrim.
le1 Begitulah (demikianlah) disebutkan dalam catatan pinggir naskah no. 14 bahwa

itu adalah naskah. Kami telah memilihnya dikarenakan maknanya jelas. Dan
dalam dua naskah aslinya disebutkan dengan redaksi, "fi.jauri tsabiir' dan tidak
jelas makna jaur di sini. Hanya saja jika yang dimaksud dengan pinggir masjid,
dan seakan-akan dari perkataan mereka 'huwa jautun. 'an thariqina ', artinya dia
menyimpang dari jalan kami, tidak berada di tengah-tengahnya. (masalah no.
24 jld. 5, Al Muhalla)
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Oleh karena itu, benar bahwa kaum (mereka) hanya berdusta

(mengada-ngada) dan melakukan kesalahan secara serampangan

dengan menyebutkan sahabat yang berdalil dengannya karena

sesungguhnya mereka tidak mempunyai beban atas mereka dari

perbedaan mereka dalam pendapat mereka yang tidak sesuai dengan

pendapat Abu Hanifah dan Malik. Mereka juga tidak melihat pendapat

para sahabat sebagai dalil kecuali jika pendapat sahabat tersebut

sesuai dengan pendapat Abu Hanifah dan Malik saja. Dalam masalah

ini tidak ada di dalamnya. Maka dari itu, pendapat mereka menjadi

batal karena tidak berdasarkan bukti yang kuat.

Di antara keajaiban dunia dan kepandiran pendapat mereka

yang menyebutkan bahwa ketika i'tikaf itu adalah menetap di suatu

tempat, sehingga menyerupai wukuf di Arafah, dan wukuf di Arafah

tidak sah kecuali bagi orang yang berihram. Oleh karena itu, i'tikaf
tidak sah kecualijika disertai dengan puasa.

Menurut kami, wukuf di Arafah tidak harus disertai dengan

puasa. Oleh karena itu, i'tikaf juga seharusnya tidak menuntut harus

berpuasa.

Abu Muhammad berkata, "Bukti nyata tentang kebenarannya

pendapat kami adalah i'tikafnya Nabi SAW pada bulan Ramadhan,

beliau tidak meninggalkan puasa untuk bulan Ramadhan. 
-demikian

pula dia (hal itu!- i'tikaf terjadi kosong dari puasa yang menjadi

syarahrya. Apabila i'tikaf tidak membutuhkarr puasa yang mana dia

bemiat puasa untuk i'tikaf maka batallah keadaan puasa menjadi

syarat i'tikaf. Selain itu, memang benar i'tikaf diperbolehkan tanpa

disertai dengan puasa. Ini adalah bukti nyata yang mereka tidak

mampu untuk menentangnya kecuali dengan bisikan-bisikan yang

tidak masuk akal.
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Seandainya mereka mengatakan bahwa Nabi SAW puasa

untuk beri'tikaf bukan untuk Ramadhan atau untuk Ramad-han, d"an

i'tikaf'mereka tidak menjauhkan diri dari tergelincir dari Islam.

Juga, karena sesungguhnya i'tikaf itri pada malant hari sama

dengan i'tikaf pada siang hari dan tidak ada puasa pada malarn ha::i.

Dengan demikian memang benar bahwa. i'tikaf tidak perlu kepada

puasa.

orang-orang yang membinasakan mereka mengatakan, bahrva

i'tikaf pada malam hari itu hanya mengikuti i'tikaf pada siang hari.

Menumt kami, kalian telah berbohong, dan tidak ada perbedaan antara

pendapat ini dan pendapat orang yang mengatakan, bahwa i'tikaf pada

siang hari itu itu mengikuti i'tikaf pada ntalam hari. Kedua pendapat

ini tidak beuar.

Mereka mengatakan, bah'va kami han,l'a mengatakan bahwa

i'tikaf itu menuntut adanya saat berpuasa.

Menurut kami, kalian telah belbohong karena Rasululiah sAW

bersabda,
It

.s'-y 6 Ult ,Ft,*l:
a.

"sesungguhnya semua amal perbuatan itu tergantung niat,

dan bagi setiap orang (pahala) apa yang dia niatlcan."

Ketika i'tikaf menumt kami dan kalian tidak rnenuntut adanya

puasa bersama i'tikaf yang diniatkan untuk beri'tikaf, maka benar

secara darurat bahwa i'tikaf brtkan merupakan syarat, sifat, dan tidak

pula hukum yr,ng harus ada bersamanya puasa. Selain itri, ada nash

shahih yang menguatkan pendapat kami, yaitu hadits yang

diriwayatkan kepada kami <lari jalur Abu Daud, Utsman bin Abu

Syaibah menceritakan kepada kami, Abu Muawiyah dan Ya'la bin

Ubaid menceritakan kepada kami, keduanya dari Yahya bin Sa'id Al

Anshari, dari Amrah binti Abdurahman, dari Aisyah Ummul

,?(t\4 ir;lr ri1
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Mukminin, dia berkata, "Apabila Rasulullah SAW hendak beri'tikaf
beliau shalat Shubuh kemudian masuk beri'tikaf." Aisyah berkata,

"Suatu hari beliau pernah hendak beri'tikaf pada l0 hari terakhir dari

bulan Ramadhan."

Aisyah berkata lagi, "Lalu beliau menyuruh membuat tenda

lalu tenda pun dibuatkan nntuknya. Ketika aku melihat hal itu, aku

menyuruh untuk dibuatkan tenda dan tenda pun dibuatkan untr,rkku.

Selain aku dari isteri-isteri Nabi SAW menyuruh dibuatkanre8 tenda

juga dan tenda pun dibuatkan untuk mereka."

Ketika datang waktu shalat Shubuh beliau melihat batrgunan-

bangunan tenda tersebut. Setelah itu beliau berkata, "Kebaikan apa

yang kalian inginkan ini?" Lalu beliau menyrruh membangunnya.

Tak lama kemyudian tenda itu pun diruntuhkan dan menyuruh isteri-

isterinya untuk merobohkannya maka mereka merobohkannya."n

Kemudian beliau menunda i'tikafnya hingga 10 hari pertama, yakni di

bulan Syawwal.

Abu Muhammad berkata, "Ini adalah Rasulullah SAW yang

beri'tikaf pada 10 hari pertama di bulan Syawwal. Di dalamnya ada

Hari Raya Idul Fitri, dan tidak ada puasa di dalamnya."

Malik berkata, "Orang yang beri'tikaf tidak boleh keluar pada

sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan dari I'tikafnya kecuali sehingga

dia bangkit ke Mushalla untuk shalat. Lalu kami bertanya kepada

mereka, apakah dia beri'tikaf sebelum dia bangkit ke mushalla untuk

shalat atau tidak beri'tikafl Jika mereka mengatakan, dia beri'tikaf,

maka mereka telah saling bertentangan satu sama lainnya. Mereka

memperbolehkan i'tikaf tanpa disertai dengan puasa hanya sekejap

dari hari Raya Idul Fitri. Jika mereka mengatakan, tidak beri'tikaf,

re8 HR. Abu Daud fild. 2, hlm. 307 dan 308).

't Dalam kitab (riwayat) Abu Daud disebutkan dengan redaksi, "Kemudian dia
pun meruntuhkannya."
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maka jawaban kami, kalau begitu kenapa kalian mencegahnya untuk

keluar?"

626. Masalah: Seorang laki-laki tidak halal menyentuh sedikit

pun dari bagian tubuh isterinya, dan seorang isteri tidak halal

menyentuh bagian tubuh suaminya saat beri'tikaf. Kecuali jika wanita

yang menyisir rambut orang yang sedang beri'tikaf secara khusus,

maka hal itu diperbolehkan, tapi dia harus mengeluarkan kepalanya

dari dalam masjid untuk disisir.

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT,

wies:"{i5r;6h*7:
"(Tetapi) janganlah kawu campuri mereka itu, sedang kamu

beri'tikaf dalam masjid. " (Qs. Al Baqrah [2]: 187)

Oleh karena itu, memang benar bahwa orang yang sengaja

melanggar apa yang telah dilarang dari keumuman menggauli -sadar
bahr.va dia sedarrg beri'tikaf--, tidak beri'tikaf sesuai apa yang telah

diperintahkan, maka tidak ada i'tikaf baginya. Jika dia beri'tikaf'

karerra. nadzar maka dia harus menggantinya. Namun jika bukan

karena nadzar maka tidak mengapa baginya.

Ailah SWT berfirman, "sedang kanru beri'tikaf dalam masjid"

adalah, ayat yang ditujukan l<epada semua, baik laki-laki maupun

perempuan. Oleh karena itu, keduanya dilarang bercampur.

Hal ini seperti hadits yang diriwayatkan dari jalur Al Bukhari,

bahwa Muhammad bin Yusuf menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-

Tsauri menceritakan kepada kami, dari Manshur Al Mu'tamir, dari

Ibrahim An-Nakha'i, dari Al Aswad, dari Aisyah Ummul Mukrninin,

dia berkata, "Rasulullah SAW pernah mengeluarkan kepalanya dari
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masjid saat beliau sedang beri'tika{ lalu aku (Aisyah) menyisimya

saat aku sedang dalam keadaan haid."

Jenis bersentuhan seperti ini keluar dari keumuman larangan

Allah SWT. Hanya kepada Atlahlah kita memohon taufiq-Nya.

627. Masalah: Orang yang beri'tikaf boleh mensyaratkan apa

yang dia kehendaki selama itu masih dalam koridor mubah, dan keluar

untuk melaksanakanny4 agar dia bisa menetapi i'tikaf di sela-sela2O0

apa yang dikecualikannya baginya. Kondisi ini diperbolehkan

baginya, yakni beri'tikaf atau meninggalkannya, sebab i'tikaf adalah

ketaatan, dan meninggalkannya diperbolehkan, tapi jika dia taat, maka

dia akan mendapat pahala dan jika dia meninggalkannya, maka dia

tidak harus mengqadhanya.

Akan tetapi yang sangat mengherankan banyak orang yang

tidak memperbolehkan syarat ini, padatral nash-nash dari Al Qur'an
dan Sunnah sesuai dengan apa yang telah kami sebutkan. Kemudian

dia mengatakan dengan menetapkan syarat-syara{ot yang dibatalkan

oleh Al Qur'an dan Sunnah, yaitu mensyaratkan seorang laki-laki

kepada seorang wanita jika dia menikatrinya atau menjadikannya

gundik, maka urusannya ada di tangannya dan masuk dengan nikah

talak. Sedangkan gundik bebas ini adalah syarat syetan, termasuk

perbuatan mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah SWT

dan Allah SWT telatr meneingkari hal itu dalam Al Qw'an.

2oo Dahm naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, " sedang dalam keadaan".
2ot Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "kemudian mereka

mengatakan mesti ada syarat-syarat". Apa yang disebutkan dengan redaksi di
simlebihshahih.
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628" lVlasalah: I'tikaf tidak menghalangi semua kewajiban

yang dibebankan terhadap setiap muslim. Orang yang tr'tikaf harus

keluar untuk melakukan kewajiban tersebnt, dan hal itu sampai

membuat i'tikafnya rusak. Dia juga boleh keluar untuk kebutuhan

mendasar manusia, seperti buang air kecii, buang air besar, mencuci

najis, mandi karena mimpi basah, rnandi Jum'at, dan mandi karena

haid, baik di tempat mandi atau pun selain tempat mandi. Dia tidak

boleh melakukannya secara beruiang-ulang lebih dari sekedar untuk

menyempurnakan mandinya dan melaksanakan hajatnya. Bila mana

dia melakukannya, maka itikafrrya batal.

Demikian pula orang yang beri'tikaf boleh keluar untuk

membeli makanan pakaian yang mesti dibeli untuk keperluan dirinya

dan keiuarganya. Dia juga tidak boleh melakukannya secara berulang-

ulang. Jika dia melakukannya secara berulang-ulang tanpa ada

keperluan mendesak maka i'tikafirya batal, namun dia harus

mengantarkan isterinya ke rumahnya.

s esungguhn ya y ang membatalkan i' tikaf orang yang beri'tikaf

adalah keluar dari masjid untuk keperluan yang tidak wajib bagi

dirinya.

Allah SWT telah mewajibkan kepada seorang muslim apa

yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Bukhari, bahwa

Muhammad menceritakan kepada kami, Amr bin Abu Salamah2o2

menceritakan kepada kami, dari A1 Auza'r,Ibnu syihab mengabarkan

kepada kami, Sa'id bin Al Musayyib mengabarkan kepadaku, bahwa

Abu Hurairah berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah sAw

bersabda,

zo2 Di dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "Muhammad bin Amr bin

Abu salamah menceritakan kepada kami," dan itu keliru. Kami

membetulkannya dari Kitab (riwayat) Al Bulhari (ild. 2, hlrn 157) dan dari

naskahno.14.
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"Hak seorang muslim atas muslim yang lain ada lima, yaitu:

menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengantar jenazalt,

memenuhi undangan, dan mendokan orang yang bersin."

Rasulullah SAW menyuruh orang yang diundang jika dia

sedang tidak berpuasa untuk makan. Jika dia sedang berpuasa untuk

mendoakan mereka.2o3

Allah SWT berfirman,

ii 5> Jt-ti6 ,#ii +i a;!t3ty3r3 riytlJ( tii tiu.
estll,;:,
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"Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk

menunaiknn shalat Jum'at, maka bersegeralah mengingat Allah dan

tinggallcanlah jual beli." (Qs. Al Jumu'ah 162l:9)

i&:Yiyir'fri (rY-{;

"Janganlah sal<si-saksi itu enggan (memberi keterangan)

apabila mereka dipanggil. " (Qs.Al Baqarah [2]:282)

ie.r6wW
"Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan

maupun berat. " (Qs.At-Taubah [9]: al)

Ini adalah kewajiban-kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan

dalam i'tikaf. Semua orang yang melaksanakan apa yang telah

203 Dahm naskah no. 14 disebutkan dengan redaksi, "makan' dan 'mendo'akan".

IL
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diwajibkan Allah SWT atasnya maka dia adalah orang yang berbuat

kebaikan.

Allah SWT berfirman,

@'4wK\3} 4ee?;:KJ"t;
"Tidak ada jalan sedibit pun untuk menyalahkan orong-orang

yang berbuut baik." (Qs. At-Taubah [9]: 91)

Orang yang beri'tikaf diwajibkan keluar untuk menjerrguk

orang sakit hanya sekali, bertanya tentang keadaannya dalam keadaan

berdiri dan kemudian pergi. Sebab jika hal itu dilakukan lebih dari

sekali maka hukumnya tidak wajib, tetapi hanya merupakan pekerjaan

yang berulang, yang dapat membatalkan i'tikaf.

Demikian pula keluar untuk melayat jenazah, bila jenazahnya

telah dishalati, maka dia hendaknya beranjak pergi, sebab dia telah

melakasanakan kewajibannya, selebihnya tidak rvajib. Jika dia tetap

melakukan hal yang tidak wajib, maka dia telah keluar dari i'tikaf.

Dia juga harus keluar bila diundang, jika dia sedang berpuasa,

maka dia datang ke rumah orang yang telah mengundangrya, berdoa

dan pulang kembali, tidak lebih dari itu.

Selain itu, orang I'tikaf juga wajib keluar untuk melaksanakan

shalat Jum'at selama yang dia dapati di awal khutbah. Apabila imam

telah salam maka dia harus kembali. Apabila melebihi itu, rnaka dia

keluar dari i'tikaf. Apabila dia keluar seperti apa yang telah kami

sebutkan kemudian dia melihat masih ada waktu, jika dia mengetahui

maka dia harus kembali ke tempat i'tikafirya kemudian keluar telah

mendapatkan khutbah maka dia harus kembali jika tidak dia sedang

melakukan hal yang berulang.

Begitu pula saat dia kembali mengalami kesulitan. Hal ini

berdasarkan firman Allah SWT,
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"Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam

agama suatu kesempitan " (Qs. A1 Hajj [22]:78)

Orang yang beri'tikaf pun boleh keluar untuk menjadi saksi

apabila memang diundang, baik kesaksiannya diterima maupun tidak

diterima. Sebab Allah SWT telah memerintahkan para saksi supaya

tidak menolak bila dipanggil atau diundang dan tidak disyaratkan dari

orang yang diterima kesaksiaanya maupun tidak diterima

kesaksiannya. Allah SWT tidaklah lupa. Apabila dia telah

melaksanakannya maka dia harus kembali ke tempat i'tikafnya dan

tidak melalokannya secara berulang-ulang. Bila dia melakukannya

secara berulang-ulang maka i'tikafrrya batal.

Apabila musuh datang menyerang, baik orang kafir atau pun

orang zhalim di medan pertempuran, maka jika dia terpaksa keluar

maka dia hendaknya keluar dan berperang. Jika tidak perlu keluar

(sudah cukup dilakukan orang lain) maka dia hendaknya kembali ke

tempat i'tikafirya. Jika dia keluar secara berulang-ulang tanpa ada

sesuatu keperluan yang mendesak maka i'tikafrrya batal. Semua itu
adalah pendapat Abu Sulaiman dan para sahabat kami.

Kami meriwayatkan dari jalw Sa'id bin Manshur, bahwa Abu

Al Ahwash mengabarkan kepada kami, Abu Ishaq As-Sabi'i

mengabarkan kepada kami, dari Ashim bin Dhamrah, dia berkata: Ali
bin Abu Thalib berkata, "Apabila seseorang beri'tikaf, maka dia

hendaknya menghadiri shalat Jum'at, melayat jenazah, menjenguk

orang sakit, mendatangi isterinya dan menyuruh mereka terhadap

keperluannya dalam keadaan dia menetap di masjid."

Dengan sanadnya hingga Sa'id, Sufyan -yaitu Ibnu

Uyainah- menceritakan kepada kami, dari Ammar bin Abdullah bin
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Yasar,204 dari ayalinya, bahwa Ali bin Abu Thalib pernah menolong

anak saudara perempuannya2ot (keponakannya), Ja'dah bin Hubairah,

dengan 700 dirham dari pemberiannya untuk membeli seorang

pelayan, kemudian dia berkata, "Aku sedang beri'tikaf." Mendengar

itu Ali berkata kepadanya, "Memang kenapa kalau kamu keluar pergi

ke pasar untuk membeli sesuatu?"

Dengan sanadnya hingga Sufyan, Hasyim menceritakan

kepada kami, dari Az-Z,thi, dari Amrah, dari Aisyah Ummul
Mukminin, bahwa dia tidak pernah menjenguk keluarganya yang sakit

bila sedang beri'tikaf kecuali bila dia sedang lewat.

Dengan sanadnya hingga Sa'id, Hasyim menceritakan kepada

kami, Mughirah mengabarkan kepada kami, dari Ibrahim An-Nakha'i,

dia berkata, "Mereka menganjurkan kepada orang yang sedang

beri'tikaf untuk mensyaratkan sifat-sifat ini. 
-semua 

itu baginya

meskipun dia tidak mensyaratkan- yaitu menjenguk orang sakit dan

tidak masuk rumah, menghadiri shalat Jum'at, melayat orang

meninggal, dan keluar untuk suatu keperluan."

Ibrahim berkata, "Orang yang beri'tikaf tidak boleh memasuki

rumah kecuali unfuk suafu keperluan."

Dengan sanadnya hingga kepada Hasyim, Abu Ishaq Asy-

Syaibani mengabarkan kepada kami, dari Sa'id bin Jubair, dia berkata,

Aku belum menemukan biografi Ammar. Akan tetapi dalam kitab At-Tahdzib
disebutkan seorang perawi, dari ayahnya Abdullah bin Yasar Al Juhani.
Penyebutarr itu terletak dalam kitab At-Tahdzib fild. 6, hlm. 85) dengan redaksi,
"yang meriwayatkan darinya adalah Ibnu Ammar".
Itu adalah kesalahan cetak. Yang benar adalah redaksi "yang meriwayatkan
darinya adalah anaknya Ibnu Ammar". Dia menrpunyai riwayat dari ayahnya
dalamkitab Tarikh Ath-Thabari 01d.6, hlur- 233).
Dalam naskah no. 14 disebutkan dengan redaksi, "Putra saudara laki-lakinya",
dan itu adalah kesalahan dalam penulisan huruf. Yang benar adalah apa yang
disebutkan dengan redaksi, di sini, karena Ja'dah bin Hubairah, ibunya adalah
Ummu Hani binti Abu Thalib saudara perempuan Ali RA.
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"Orang yang beri'tikaf boleh menjenguk orang sakit, melayat orang

meninggal dan memenuhi panggilan imam."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari

Qatadah, bahwa dia memberi keringanan kepada orang yang sedang

beri'tikaf unhrk mengiringi jenazah dan menjenguk orang sakit dalam

keadaan tidak duduk."

Diriwayatkan dari jalur Abdunazzaq, dari Ma'mar, dari Yahya

bin Abu Katsir, dari Abu Salamatr bin Abdurrahman bin Auf, bahwa

dia berkata, "Orang yang beri'tikaf masuk pintu (rumah) lalu

mengucapkan salam dan tidak duduk dan menjenguk orang sakit."

Dia berpendapat bahwa tidak mengapa orang yang beri'tikaf
bila keluar untuk suatu keperluan lalu seseorang menemuinya dan

bertanya kepadanya kemudian dia berhenti dan menjawabnya.

Abu Muhammad berkata, "Jika keadaan memaksa melakukan

hal itu atau dia bertanya tentang Sunnatr dalam agama, maka itu boleh.

Bila tidak demikian maka tidak boleh."

Diriwayatkan dari jalur Syu'bah, dari Abu Ishaq Asy-Syaibani,

dari Sa'id bin Jubair, dia berkata" "BaS orang yang beri'tikaf boleh

menjenguk orang sakit, melayat jenazah, melaksanakan shalat Jum'at

dan memenuhi undangan."

Diriwayatkan dari jalur Abdunazzaq, dari Ibnu Juraij, aku

bertanya kepada Atha', "Jika seseorang bernadzar untuk beri'tikaf,
apakah dia harus berniat dalam dirinya, bahwa dia tidak akan

berpuasa, melakukan jual beli, datang ke pasar, menjenguk orang

sakit, melayat orang meninggal, dan jika turun hujan, lalu aku

bernaung di dalam rumah. Aku melakukan i'tikaf dengan terputus-

putus, atau dia beri'tikaf pada siang hari dan datang ke rumah pada

malam hari?" Atha' menjawab, "Ifu tergantung niatnya semula (apa

yang dia niatkan), dan itu untuknya."

Ini adalah pendapat Qatadah juga.
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Kami meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, bahwa dia

berkata, "Orang yang beri'tikaf boleh menjenguk orang sakit,206

keluar untuk shalat Jum'at dan melayat orang meninggal."

Ini adalah pendapat Al Hasan bin Hayy.

Kami meriwayatkan dari Mujahid, Atha', Urwah dan Az-

Znhli, orang yang beri'tikaf tidak boleh menjenguk orang sakit dan

melayat orang meninggal. Lri adalah pendapat Malik dan Laits.

Malik berkata, "Dia tidak boleh pergi shalat Jum'at."

Abu Muhammad berkata, "hi adalah tempat telah shahih di

dalamnya diriwayatkan dari Ali dan Aisyah apa yang telah kami

sebutkan, dan tidak diketahui ada seorang sahabat yang

menyelisihinya. Mereka terlalu membesar-besarkan hal ini bila

menyelisihi2oT taklid mereka."

Kami meriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari

Az-Zthi, dari Ali bin Al Husain, dari Shafiyyah Ummul Mukminin,

dia berkata, "Rasulullah SAW pernah beri'tikaf lalu aku

mendatanginya di malam hari. Setelah itu aku berbicara dengan

beliau, kemudian aku berdiri dan kembali pulang. Beliau lalu berdiri

untuk mengantarkanku, dan dia tempat tinggalnya2os di rumah Abu

IJsamah." Lalu dia menyebutkan sisa hadits tersebut.

Abu Muhammad berkata, "sampai di sini cukup, kami tidak

mengetahui ada dalil bagi orang yang melarang setiap apa yang telah

Dalamnaskahno. 16 disebutkan dengan redaftsi, " Orang yang beri'tikafberhak
menjenguk oraug sakit."
Beginilah disebutkan dengan redaksi, dalam dua naskah asli, "menyelisihi"'
perkataan ini menttntut keadaannya sesuai.

Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "maskanahu (terrpat

tinggalnya), dan itu keliru. Yang benar adalah yang tercantum di sini, dan lafazh

ini sesuai dengan riwayat Abu Daud 0ld. 2, hhn 309 dan 310)' Hadits ini
diriwayatkan dari Ibnu Syibawaih Al Marwazi, dari Abdurrazaq. Al Mundziri
menisbatkannya kepada Bukhari, Muslinq An Nasa'i dan Ibnu Majah. Makna

liyqqbilani adalah mengembalikan (mengantarku) ke rumahku.
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kita sebu&an, baik dari Al Qur'an, Sunnah, perkataan sahabat atau

pun qiyas-"

Kami pemah bertanya kepada mereka, "Apa perbedaan antara

apa yang telah mereka perbolehkan baginya keluar untuk

melaksanakan hajatny4 membeli sesuatu yang harus dibeli, dan arfiara

keluarnya dia untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan Allah

SWT kepadanya?"

Abu Hanifah berkata, 'Dia tidak boleh menjenguk orang sakit,

melayat orang me,ninggal, dan dia harus keluar untuk shalat Jum'at

seukuran2D yang dimana dia shalat 6 rakaat sebelum khutbah. Dia
juga berhak menetap di masjid jamik setelatr shalat Jum'at seukuran

shalat 6 rakaat. Jika dia menetap maka itu lebih banyak. Atau dia

keluar untuk lebih banyak lagi, maka sedikit pun tidak menjadi

madharat baginya. Jika dia keluar untuk melayat orang meninggal

maka atau untuk menjenguk orang sakit maka i'tikafrrya batal."

Abu Yusuf dan Muhammad bin Al Hasan berkata, "Dia berhak

keluar untuk melakukan hal itu semua. Jika ukuran menetapnya dalam

keluamya unhrk itu setengah hari atau kurang dari itu, maka hal itu
tidak menjadikan matrdarat terhadap i'tikafirya."

Abu Muharnmad berkata, "Dalam batasan-batasan ini ada

keanehan yang ditangkap, dan kami tidak mengetahui bagaimana

orang yang mempunyai akal bisa mentolelir membuat syariat dalam

agama Allah dengan syariat-syariat yang rusak sehingga dia menjadi

orang yang mengharamkan, menghalalkan dan mewajibkan selain

Allah SWT. Tidaklah dia kecuali apa yang telah diperbolehkan oleh

nash maka dia boleh sedikit batas waktunya atau banyak. Atau nash

yang datang mengharamkannya maka dia haram sedikit batas

waktunya atau banyak. Atau nash datang mewajibkannya maka dia

tD Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redalsi yang keliru, "Dia harus keluar
unfuk shalat Jum'at kecuali dengan ukuran."

lE-
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wajib kecuali tlatang nash rnembatasi sesuatu dari hal tersebut' maka

kami mendengar dan kami taat."

629. Masalah: Orang yang beri'tikaf boieh melakukan semua

yang diperbolehkan baginya di masjid, seperti memperbincangkan

sesuatu yang tidak haram, menuntut (mempelajari) ilmu apa saja

(berbagai disiplin ilmu), menjahit, berdebat untuk mencari kebenaran,

menulis (menyalin) naskah, jual beli, menikah, dan lain sebagainya

selama itu semua dilakukannya di masjid. Karena i'tikaf adalah

menetap, sebagaimana yang telah kami sebutkan. Apabila dia

melakukan semua itu di masjid, maka dia tidak meninggalkan i'tikaf.

Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Syaf i, dan Abu Sulaiman'

Sedangkan Imam Malik tidak berpendapat demikian'

Kami tidak mengetahui dia memiliki dalil dalam masalah

tersebut, baik dalam Al Qur'an, Sunnah yang shahift maupun dha'f,

perkataan sahabat, perkataan ora.ng-orang terdahulu dari kalangan

tabiin, qiyas atau pun pendapat yang mempunyai jalur periwayatan.

Anehnya,2lo dia melarang menunttit ilmu di masjid. Padahal

seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya bahwa Aisyah RA

pernah menyisir rambut Rasulullah sAw yang suci saat beliau sedang

berada di masjid. semua yang diperbolehkan Allah swT bukanlah

perbuatan maksiat, tetapi bisa jadi merupakan ketaatan atau

keselamatan.

630. Masatah: Tidak ada yang membatalkan i'tikaf kecuali

keluar dari masjid untuk sesuatu yang tidak perlu yang dilakukan

zrc Dahm naskah no. 14 disebutkan dengan redaksi, "Yang lebih mengherankan

dari hal itu." Apa yang disebutkan dengan redaksi, di sini lebih baik'
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secara sengaja dan sadar. Sebab orang yang beri'tikaf telah

meninggalkan berdiam diri di masjid, bercampur (bertemu) dengan

isteri bukan untuk menyisir rambutnya berdasarkan firman Allah

SWT, "(Tetapi) janganlah knmu campuri mereka itu, sedang kamu

beri'tikaf dalam masjid." (Qs. Al Baqarah [2]: 183) Selain itu, dia

telah melakukan dengan sengaja perbuatan maksiat yang besar kepada

Atlah SWT, sebab i'tikaf (menetap di masjid) yang telah dianjurkan

Allah SWT kepadanya bukan merupakan perbuatan maksiat. Tidak

diragukan lagi dalam keyakinan seorang muslim bahwa Allah SWT

telah mengharamkan beri'tikaf dalam kemaksiatan. Maka, barangsiapa

yang beri'tikaf dalam kemaksiatan di masjid maka sungguh dia telah

meninggalkan beri'tikaf dalam ketaatan, dan i'tikafrrya batal.

Ini adalah pendapat Abu Sulaiman dan salah satu dari dua

pendapat Syaf i. Sedangkan Malik mengatakan bahwa berciuman

membatalkan i'tikaf. Abu Hanifah mengatakan bahwa bercampur

dengan isteri dan berciuman tidak membatalkan i'tikaf kecuali bila

sampai mengeluarkan air mani.

Ini adalah pembatasan yang tidak benar, karena dia (Abu

Hanifah) telah menganalogikakan yang batil kepada yang batil dan

merupakan pendapat yang dibangun tanpabukti yang kuat.

63f. Masalah: Barangsiapa melalrukan perbuatan maksiat

karena lupa, atau keluar dari masjid karena lupa dan terpaksa, atau dia

bercampur dan melakukan hubungan suami isteri karena lupa dan

terpaksa, maka i'tikafirya tidak batal. Semua itu sedikit pun tidak

merusak atau menodai kesempurnaan i'tikafnya, sebab dia tidak

sengaj a membatalkanya i'tikafnya.

Ada riwayat shahih yang berasal dari Rasulullah SAW, beliau

bersabda,
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"Diangknt dari umatlu kesalahan lupa, dan sesuatu yang

dip al<s aknn atas mer ekn."

632. Masalah: Orang yang beri'tikaf hendaknya adzan di

tempat adzan (menara) bila pintunya di masjid atau di halaman

(bagian tengah) masjid. Dia naik ke permukaan masjid, sebab semua

itu termasuk bagian dari masjid. Apabila pintu menara itu di luar

masjid dan di tempat itu dia adzan dengan sengaja maka i'tikafuya
batal.

Ini adalah pendapat Malik, Syaf i dan Abu Sulaiman.

Sedangkan Abu Hanifah mengatakan bahwa hal itu tidak

membatalkan i'tikafrrya. Pendapat ini keliru, sebab keluar dari masjid

sebentar atau pun lama adalah meninggalkan i'tikaf. Pembatasan

dalam masalah itu tanpa didasari nash adalah tindakan yang tidak

benar. Tidak ada perbedaan antara satu langkah, dua langkah, dan

walaupun sampai seratus ribu langkah.

633. Masalah: I'tikaf boleh dilaksanakan di semua masjid,

baik di masjid tersebut diadakan shalat Jum'at maupun tidak, tertutup

maupun terbuka. Apabila di masjid tersebut tidak dilaksanakan shalat

berjamaah dan tidak ada imamnya, maka dia wajib keluar pada setiap

kali shalat ke masjid yang dilaksanakan shalat berjamaah2ll kecuali

bila masjid tersebut letaknya sangat jauh darinya sehingga

zrt Begitulah disebutkan dalam naskah no. 16, dan ihr yang benar. Sedangkan
dalam naskah no. 14 disebutkan dengan redaksi, "Ke masjid yang diiaksanakau
shalat berjamaah di dalamnya." (Lih. Al Muhulla, masalah no.25,ild. 5).
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menyulitkan dirinya. Jika demikian maka dia tidak wajib

melakukannya.

Sedangkan wanita yang tidak terkena kewajiban shalat

berjamaah hendaknya beri'tikaf di dalam masjid dan tidak

diperbolehkan beri'tikaf di mihrab masjid, kecuali bila mihrab itu
termasuk bagian masjid. Tidak bolebkan bagi kaum wanita dan juga

kaum pria atau salah satu dari keduanya beri'tikaf di masjid (tempat

shalat yang berada) di rumahnya.

Penjelasan:

Allah SWT berfirman,

"24a^'t alls:; p*tS

"sedang kamu beri'tikaf dalam masjid." (Qs. Al Baqarah [2]: 187)

Allah SWT menjadikan ayat ini umum dan tidak

mengkhususkannya.

Ada yang mengatakan, bahwa ada hadits shahih yang

bersumber dari Rasulullah SAW,

.tr:reLr t:r..N ?r\t J.'-J+
"Bumi telah dijadilan untukht sebagai masjid dan tempat

yang suci."

Menurut kami, benar dengan pengertian atau makna bahrva

boleh melaksanakan shalat di dalamnya. Jika tidak demikian

maknanya, maka ada nash dan ijmak yang menerangkan bahwa buang

air kecil dan buang air besar boleh dilakukan selain di masjid. Dengan

demikian memang benar bahwa tempat selain masjid itu tidak berlaku

hukum yang berlaku masjid. Benar bahwa tidak wajib taat untuk
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melaksanakan i'tikaf selain di masjid. Benar pula bahwa tidak ada

i'tikaf selain di masjid. Ini menetapkan benarnya pendapat yang telah

kami katakan.

Para ulama telah berbeda pendapat dalam masalah ini'

Sekelempok ulama berpendapat bahwa i'tikaf hanya sah dilaksanakan

di masjid Nabi SAW (Masjid Nabawi di Madinah). Hal ini seperti

hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq, dari

Ma'mar, dari Qatadah, aku mengiranya (dia meriwayatkan) dari Sa'id

bin Al Musayyib, dia berkata, "Tidak ada i'tikaf kecuali di Masjid

Nabi SAW."

Abu Muhammad berkata, "Jika itu bukan perkataan Sa'id maka

itu adalah perkataan Qatadah. Yang tidak diragukan lagi bahwa itu

merupakan perkataan salah satu dari mereka berdua."

Kelompok ulama lain berpendapat bahwa tidak sah i'tikaf
kecuali di Masjid Makkah dan Masjid Madinah saja. Hal itu
sebagaimana diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdunazzaq, dai
Ibnu Juraij, dari Atha', dia berkata, "I'tikaf hanya sah dilakukan di

Masjid Makkah dan Masjid Madinah." Aku lalu bertanya kepadanya,

"Bagaimana dengan Masjid Eilia?" Dia menjawab, "Tidak boleh,

i'tikaf hanya boleh dilaksanakan di Masjid Makkah atau Masjid

Madinah."

Ada riwayat shahih dari Atha' yang menyebutkan bahwa

makna al jiwar adalah i'tikaf.

Sekelompok ulama lainnya mengatakan, bahwa tidak sah

i'tikaf kecuali di Masjid Makkah, Masjid Madinah atau Masjid Baitul

Maqdis. Hal itu berdasarkan riwayat yang disampaikan kepada kami

dari jalur .Lbdurazzaq, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Washil bin Al
Ahdab, dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, "Hudzaifah pernah

mendatangi Abdullah bin Mas'ud. Lalu dia berkata kepadanya,

'Tidakkah kamu merasa heran kepada orang-orang yang beri'tikaf di
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antara rumahmu dan rumah Al Asy'ari?' Abdullah berkatq 'Bisa jadi

mereka yang benar dan kamu yang salah'. Hudzaifah lalu berkata,

'Aku tidak peduli, apakah dia beri'tikaf di dalamnya atau di pasar

kalian ini'. Akan tetapi i'tikaf itu harus dilaksanakan di tiga masjid ini,
yaitu Masjid Al Hararn, MasjidMadinah dan Masjid Al Aqsha'."

Ibrahim berkat4 "Orang-orang yang beri'tikaf yang dicela

oleh Hudzaifah itu tempafirya di Masjid Kufah Al Akbar."

Kami pun meriwayalkan dari jalur Abdtxrazzaq, dari Ibnu

Uyainah, dari Jami' bin AbuRasyid, diaberkata: Aku mendengar Abu

Wail berkata: Hudzaifah berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, "Ada
orang-orang yang beri'tikaf di rumahmu dan rumah Ibnu Musa,

kenapa kamu tidak melarangnya?" Abdullah lantas berkata, "Bisa jadi

mereka yang benar dan kami yang salatr. Mereka yang hapal dan

kamu yang lupa." Hudzaifah berkata, "Tidak sah i'tikaf kecuali di tiga

masjid ini, yaitu Masjid Marlinah, Masjid Makkah, dan Masjid Eilia."

Kelompok ularna lain me,ngatakan bahwa tidak sah i'tikaf
kecuali di Masjid Jamik. Kami meriwayatkan dari jalur Abdurrzzaq,
dari Ibnu Juraij, dari Atha', dan itu adalatr salah satu dari dua

pendapatnya.

Kelompok ulama lainnya mengatakan batrwa tidak sah i'tikaf
kecuali di Masjid Jami'. Hal ini seperti hadits yang diriwayatkan

kepada kami dari jalur Ibnu Abu Syaibah, dari Waki', dari Suffan,

dari Abu Ishaq, dari Al Harits, dari Ali, dia berkata, "Tidak sah i'tikaf
kecuali di Masjid Jami'."

Kelompok ulama lainnya lagi mengatakan bahwa tidak sah

i'tikaf kecuali di Masjid Nabi SAW. Hal ini seperti hadits yang

diriwayatkan kepada kami dari Thariq bin Al Jahm, Abdullah bin
Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Ubaidilah bin Umar

-yaitu Al Qawaariiri- menceritakan kapada kami, Muadz bin
Hisyam Ad-Dastuwa'i menceritakan kepada kami, ayahku



menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Sa'id bin A1 Musayyib,

bahwa diaberkat4 '"Tidak sah i'tikaf kecuali di Masjid Nabi."

Kelompok ulama lain mengatakan bahwa tidak sah i'tikaf di

Masjid yang dilaksanakan shalat berjamaatr. Diriwayatkan dari jalur

Abdtxrazzaq, dari Suffan Ats-Tsauri dan Ma'mar. Sufyan berkata:

Dari Jabir Al fu'fi, dari Sa'ad bin Ubaidah,"' durl. Abu Abdurrahman

As-Sulami, dari Ali bin Abu Thalib. Ma'mar berkata: Dari Hisyam bin

Urwah, Yahya bin Abu Katsir dan seorang laki-laki. Hisyam berkata:

Dari ayahnya. Yahya berkata: Dari Abu Salamah bin Abdurrahman

bin Auf. Dan laki-laki itu berkata: Dari Al Hasan. Mereka semua

berkata, "Tidak satr i'tikaf kecuali di masjid yang dilaksanakan di

dalamnya shalat berj amaah. "

Ada juga riwayat shahih dari Ibratrim dan Sa'id bin Jubair dan

Abu Qilabah tentang bolehnya i'tikaf di masjid-masjid yang tidak

dilaksanakan shalat Jum'at. Lri adalah pendapat kami, sebab setiap

masjid yang dibangun untuk shalat, maka mendirikan shalat di

dalamnya diperbolehkan dan itulah masjid jamaah.

Kelompok ulama lainnya mengatakan bahwa i'tikaf boleh

dilaksanakan di setiap masjid dan seseorang boleh beri'tikaf di

rumahnya. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan kepada kami

dari Abdunazzaq, dari Israil, dari seorang laki-laki, dari Asy-Sya'bi,

dia berkata, "Tidak rnengapa seorang laki-laki beri'tikaf di masjid

(tempat shalat) di rumahnya."

Ibrahim dan Abu Hanifah berkata, "seorang wanita beri'tikaf

di rumahnya."

Abu Muhammad berkata, "Orang yang membatasi (i'tikaf)

dengan masjid Madinah atau membatasinya dengan masjid Makkah

dan Madinatr atau 3 masjid atau masjid Jami', maka menurutku, tidak

2t2 Dahm dua naskah asli disebutkan dengan redaksi, "Sa'id bin Ubaidah' dan itu
keliru.

m - AtMuhatla



ada dalil atas kebenaran pendapat-pendapat tersebut, maka dengan

demikian pendaat-pendapat tersebut tidak2t3 ada artinya. Dia telah

mengklrususkan keumuman firman Allah SWT, "Sedang kamu

b eri' tikaf dal am masj id."

Jika ada yang mengatakan, di mana kamu dari hadits yang

kalian telah menyingkirkannya yang diriwayatkan dari jalur Sa'id bin

Manshur, Suffan -yaitu 
Ibnu Uyainah- menceritakan kepada kami,

dari Jami' bin Abu Rasyid, dari Syaqiq bin Salamah, dia berkata:

Hudzaifah berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, sungguh aku telah

mengetalrui bahwa Rasulullah SAW bersabda, *Tidak sah i'tikaf

keanali di masjid yang tiga ini." Ata[- apakah beliau bersabda, "Masiid

yang dilalrsanalmn shalat berjamaah di dalamnya?"

Menurut kami, ini adalah keragu-raguan dari Hudzaifah atau

orang lain, dan tidak bisa memastikan kepada Rasulullah SAW

dengan keragu-raguan. Seandainya Rasulullah SAW bersabda, "Tidak

satr i'tikaf kecuali di 3 masjid ini," maka Allah SWT menjaganya

(menjadikan hafal) kepada kita dan keragu-raguan tidak akan masuk

di dalarnnya. Maka benar secara meyakinkan bahwa beliau sama

sekali tidak pemah mengatakannya.

Jika ada yang mengatakan, bahwa kalian telah meriwayatkan

hadits dari jalur Sa'id bin Manshur, Hasyim menceritakan kepada

kami, Juwaibir mengabarkan kepada kami, dari Adh-Dhahtrak, dari

Hudzaifbh, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda,

{;- *. rt*yv L\x t "?G\ y * F
"setiap masiid yang ada imam dan muadzin di dalamnya,

malrn i'tilrnf sepatutnya dilal<sanakan di dalamnyo.""4

Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redalsi yang keliru, karena kata 'Al
Haram" diganti dengan kata "A1 Jami".
HR. Ad-Daraquthni (hlm. 247) dari jaltx Ishaq Al Arzaq, dari Juwaibir.214
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Menurut kami, ini adalah perbuatan jelek di mana orang yang

mempunyai pemahaman tidak akan disibukkan dengannya. Juwaibir

adalah seorang perawi dha'tf, sedangkan Adh-Dhahhak adalah seorang

perawi dha'if dantidak pernah bertemu dengan Hudzaifah2ls.

Sedangkan perkataan Ibrahim dan Abu Hanifah adalah

perkataan yang keliru, sebab masjid (tempat shalat) yang ada di rumah

tidak disebut masjid secara mutlak. Selain itu, tidak ada perbedaan

pendapat tentang bolehnya menjual rumah dan mdadikannya
kandang temak atau jamban. Ada riwayat shahih yang menyebutkan

bahwa isteri-isteri Nabi SAW pernah beri'tikaf di masjid. Mereka

telah melakukan kesalahan besar dengan menyelisihi sahabat, padahal

tidak ada seorang pun sahabat yang menentang mereka."

Sebagian dari mereka mengatakan bahwa hal itu terjadi karena

mereka bersama-sama dengan Nabi SAW.

Menurut kami, orang yang mengatakan ini telah berbohong

dan mengada-ngada tanpa didasari oleh ilmu dan dia telah berdosa.

Dia juga berdalil dengan perkataan Aisyah, "Seandainya

Rasulullah SAW mendapati apa yang dilakukan oleh kaum wanita,

maka beliau akan melarang mereka pergi dan melalnrkan i'tikaf di

masjid."

Kami telah menyebutkan dalam pembahasan tentang shalat

prihal tidak sahnya menggunakan hadits ini sebagai dalil.2l6 Yang

paling dekat dari itu adalalr, kita tidak boleh meninggalkan apa yang

tidak ditinggalkan oleh Nabi SAW, dan juga tidak boleh melarang apa

2ts Adh-Dhahhak adalah Ibnu Muzahim. Dia tidak pernah bertemu dengan salah
seorang pun dari sahabat. Ada perbedaan pendapat di kalangan ularna hadits
tentang apakah dia mendengar riwayat tersebut dari Ibnu Abbas, atau tidak.
Yang kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa dia tidak mendengar
riwayat tersebut dari Ibnu Abbas. Ad-Daraquthni setuju dengan pendapatnya
penulis kitab ini, bahwa dia tidak mendengarnya dari Hudzaifah.

216 Hal itu telah disebutkan sebelumnyapada masalah no. 321 (ild. 3, hlm. 132-
136) dan dalammasalah no. 485 01d. 4, hlrn. 200-201).
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yang tidak dilarang oleh Nabi SAW. Dia mengira bahwa seandainya

beliau masih hidup pasti beliau akan meninggalkan dan melarangnya.

Perbuatan semacam ini adalah bentuk membuat syariat baru dalam

agaff:e,. Ummul Mukminin yang mengatakan ini sama sekali tidak

berpendapat bahwa pergi dan melakukan i'tikaf di masjid terlarang.

Dengan demikian tampak jelas ketidakbenaran pendapat mereka.

634. Masalah: Apabila wanita yang sedang beri'tikaf

mengalami menstruasi (haid), maka dia tetap berada di masjid seperti

halnya saat dia berdzikir kepada Allah S\lfT. Begitu pula apabila

wanita melahirkan, karena jika hal ifu me,ndesak untuk keluar maka

tentu dia akan keluar kemudian kembali bila dia mampu.

Hal itu berdasarkan apa yang telah kami jelaskan sebelumnya

bahwa wanita haid boleh masuk ke masjid dan tidak boleh dilarang

untuk memasukiny&,2l7 sebab tidak ada nash maupun ijmak yang

melarangnya untuk masuk ke masjid. Ini adaiah pendapat Abu

Sulaiman.

Kami meriwayatkan dari jalur Al Bulftari, Qutaibah

menceritakan kepada kami, Yazid bin Zurai' menceritakan kepada

kami, dari Khalid Al Hadzdza', dari Ilffimah, dari Aisyah Ummul

Mukminin, dia berkata, '?ernah ada seorang wanita dari isteri-isteri

beliau yang beri'tikaf bersama Rasulullah SAW sedang dia dalam

keadaan haid. Dia kemudian melihat darah berwarna merah dan

kuning. Mungkin dia meletal<kan sebuah bejana di bawahnya saat dia

sedang shalat."2l8

Telah disebutkan pada pembahasan terdahutr, masalah no. 262 (ild. 2, hlm'
184-187)
Dalam naskah no. 2l disebutkan dengan redaksi, "dia shaiat". Sedangkan yang

terulis di sini sesuai dengan riwayat Al Buktnri (ild. 3, hkn" 107)

2r8
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635. Masalah: Barangsiapa meninggal dan masih mempunyai

kewajiban untuk memenuhi nadzar i'tikaf, maka walinya yang berhak

menggantikan i'tikafirya atau menyewa seseorang untuk

menggantikan i'tikaf yang mesti dilakukannya dari uangnya sendiri.

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT,

,i,5Qqi,re| )1,'u

"(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi

wasiat yang dia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya." (Qs. An-

Nisaa' [ ]: 11)

Begitu juga Rasulullah SAW bersabda,

;C"oio6ri i,r ljil rW btt'gtfi; ttli ;'
"Seandainya ibumu mempunyai utang tentu kamu yang alan

menggantikan utangnya,2le maka utang Altah itu lebih berhak untuk

diganti."

Kami meriwayatkan dari jalur Malik, dari Ibnu Syihab, dari

Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dari Abdullah bin

Abbas bahwa Sa'ad bin Ubadah meminta fatwa kepada Rasulullah

SAW, lalu dia berkata, "Sesungguhnya ibuku telah meninggal dan dia

mempunyai nadzar untuk beri'tikaf yang belum dilaksanakannya."

Rasulullah SAlf bersabda, " G antikanl ah o I ehmu i' tikafny a."

zte Kala Qadhiyalru ditujukan untuk mudzalJrar, sebab yang bertanya adalah
seorang laki-laki. Sebagaimana tercantum dalam riwayat Muslim di dalam kitab
Shahiirrya CIld. 1, hlm. 135). Sedangkan dalam naskah no. 16 disebutkan
dengan redalsi, "Qadhiyah" dengan /a' marbuthalr, dan itu merupakan
kesalahan dalam penulisan huruf.

ik';
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Hadits ini berlaku umum untuk semua nadzat ketaatan. Oleh

karena itu, tida boleh da seorang pun yang menyelisihinya. Kami telah

menyebutkan pada bab apakah orang yang beri'tikaf harus berpuasa

atau tidak? Sebelum fatwa Ibnu Abbas tentang keharusan

melaksanak m radzar i' tikaf. 220

Kami meriwayatkan dari jalur Satd bin Manshur, Abu Al

Ahwash menceritakan kepada kami, Ibrahim - 
bin Muhajir

menceritakan kepada kami, dari Amir bin Mush'ab, dia berkata,

"Aisyah Ummul Mukminin pernah beri'tikaf menggantikan

saudaranya yang telah meninggal dunia."

Al Hasan bin Hayy berkata, 'Barangsiapa yang meninggal

sementara dia masih mempunyai kewajiban untuk memenuhi nadzar

i'tikaf, maka walinya yang menggantikan i'tikafrrya."

Al Auzai berkata, "Wali orang yang meninggal yang berhak

menggantikan i'tikaf orang yang meninggal jika dia tidak

mendapatkan makanan untuk diberikan. "22l

Dia menambahkan, "Barangsiapa yang bernadzar

melaksanakan shalat lalu dia meninggal maka walinya yang

menggantikan shalatnya. "

Ishaq bin Rahawaih berkata, "Walinya mengganti i'tikafrrya

dan walinya mengganti shalafirya apabila orang yang meninggal

bernadzar i'tikaf atau shalat kemudian meninggal sebelum dia

melaksanakan rradzarny a."

Sufyan Ats-Tsauri berkata, 'Menggantikan nadzar i'tikaf

dengan memberi makan lebih aku sukai daripada menggantikannya

dengan melaksanakan i' tikaf. "

220 Bagian ini telah disebutkan sebelumnya pada masalalh no. 625.
22t Dahm naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "Jika dia tidak

mendapatkannya maka hendaknya dia mernberi makan". Perkataan ini tidak ada

artinya dicanhunkan di sini.
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Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syaf i berkata, "Dia harus

menggantikannya dengan memberi makan setiap hari kepada seorang

miskin."

Abu Muhammad berkata, "y'lpa yang dikatakan oleh mereka

(Abu Hanifah, Malik, dan Syaf i) ini adalah pendapat yang jelas

kerusakannya. Tidak ada tempat masuk untuk memberi makan dalam

i'tikaf. Mereka telah melakukan kesalahan besar dengan menyelisihi

seorang sahabat manakala pendapatnya sesuai dengan sikap taklid

mereka kepada imamnya. Di sini, mereka telah menyeiisihi Aisyah

dan Ibnu Abbas dan tidak diketahui ada sahabat RA yang menentang

keduanya. Pendapat mereka dalam masalah ini adalah pendapat yang

tidak berdasarkan kepada dalil, baik dari A1 Qur'an, Sunnah yang

shahih maupun dha'$ perkataan sahabat, dan tidak pula dari qiyas.

Bahkan pendapat tersebut menyelisihi semua itu.

Yang lebih aneh lagi, pendapat Abu Hanifah yang mengatakan

bahwa orang yang bernadzar l'tikaf selama 1 bulan dan dia dalam

keadaan sakit lalu dia tidak kunjung sembuh maka tidak ada

kewajiban apa-apa atas dirinya. Seandainya dia bemadzar i'tikaf
selama 1 bulan dan dia dalam keadaan sehat lalu dia tidak hidup

setelah nadzarnya kecuali 10 hari lalu dia meninggal, maka dia harus

memberi makan 30 orang miskin. Dengan demikian dia telah

melaksanakan i'tikafirya selama 1 bulan.

Dia (Abu Hanifah) juga menambahkan dengan mengatakan

bahwa jika seseorang bernadzar i'tikaf maka kewajiban dia

melaksanakan i'tikaf pada siang harinya saja tidak pada malam

harinya. Jika dia bemadzar dan mengatakan, aku akan ber'tikaf
selama 2 hari, maka kewajibannya adalah melaksanakan i'tikafrrya

selama 2hmt2malam.222

222 Dahm naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "Dua malam", tapi apa yang
disebutkar dengan redaksi, di sini lebih baik daripadanya.
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Abu Yusuf berkatq "Apabila dia bemadzar i'tikaf selama 2

malanr,.,223 maka tidak ada kewajiban atasnya kecuali melaksanakan

i,tikaf selama 2 hari dan 1 malam saja. Sama saja halnya jika dia

bernadzar i'tikaf selama 2 hai. Tidak ada perbedaan. Tidak ada yang

lebih banyak kekacauan, kerusakan dan kebingungaonya selain dari

pendapat seperti ini."

636. Masalah: Barangsiapa yang bernadzar i'tikaf selama I

hari atau beberapa hari tertentu, atau dia bermaksud dengan hal itu

melaksanakan tathawwu' (Sunnah), maka dia hendaknya masuk dalam

i,tikafrya (memulai i'tikafoya) sebelum terlihat jelas olehnya

terbitrya fajar. Dia hendaknya keluar ketika semua bulatan matahari

telah menghilang, hal itu berlaku baik di waktu (bulan) Ramadhan

atau di waktu lainnya.

Barangsiapa yang bernadzar selrma semalam atau malam-

malam tertentu atau dia bernaksud dengan hal itu melaksanakan

ibadah sunah, maka dia hendaknya masuk dalam i'tikafrrya (memulai

i'tikafrrya) sebelum sempuma terbenamnya semua bulatan matahari,

dan keluar ketika terlihat jelas olehnya terbitnya fajar. Karena

permulaan malam itu adalah setelah terbenamnya matahari dan

terbitnya matahari secara sempurna. Sedangkan permulaan siang hari

adalah terbitrya fajar'dan terbenamnya matahari secara sempurna.

Tidak ada atas seseorang kecuali apa yang dia telah tekadkan dan

niatkan.

Apabila dia bemadzar selama 1 bulan atau bermaksud

melaksanakannya sebagai ibadah sunah, maka permulaan bulan itu

adalah sejak awal malam darinya lalu dia masuk sebelum

223 Dahm naskah no. 16 disebu&an dengan redaksi yang keliru, "Jika dia

bernadzar i'tikaf dua malarrl"
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terbenamnya semua bulatan matahari secara sempurna. Dia keluar
ketika matahari semuanya menghilang di akhir bulan. Hal itu berlaku
baik di bulan Ramadhan atau bulan yang lainnya. Karena malam
permulaan itu bukan bagian dari bulan tersebut yang dia telah

bemadzar i'tikaf atau berniat i'tikaf. Jika dia bemadzar i'tikaf selama

10 hari terakhir di bulan Ramadhan, maka dia masuk sebelum
terbenam matahari dari hari kesembilan belas, sebab satu bulan itu
adakalanya 29 malam. Dengan demikian seseorang tidak sah beri'tikaf
pada 10 hari terakhir kecuali pelaksanaannya sesuai dengan ?pa yang

telah kami katakan. Jika tidak, maka sesungguhnya dia beri'tikaf
hanya 9 malam saja. Jika sebulan itu 30 hari, maka dia (harus) tahu

bahwa dia beri'tikaf pada malam tambahan dan dia harus

menyempumakan i'tikaf pada malam yang terakhir supaya memenuhi

tadzamya. Kecuali orang yang mengetahui perpindahan bulan. Maka
dia masuk sesuai dengan apa yang diketahuinya bahwa dia
mel aks anak an nadzarrny a.

Apa yang telah kami sebutkan tentang waktu masuk dan keluar
adalah pendapatnya Syafi'i dan Abu Sulaiman.

Kami meriwayatkan dari jalur Ai Bukhari, bahwa Abdullah
bin Munir menceritakan kepada kami, dia mendengar Harun bin
Ismail, Ali bin Al Mubarak menceritakan kepada kami, Yahya bin
Abu Katsir menceritakan kepada kami, dia mendengar Abu Salamah

bin Abdunahman bin Auf, bahwa Abu Sa'id A1 Khudri berkata

kepadanya, "Kami pernah beri'tikaf bersama Rasulullah SAW pada

10 hari pertengahan di bulan Ramadhan lalu kami keluar pada pagi
hat',ke-20."224

kri adalah nash yang menjadi dalil atas pendapat kami.

"n Hadits ini adalah riwayat Al Bukhari yang tercantum di dalam l<rtab shahih t1ld.
3, hlrn. 106 - 107).
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Diriwayatkan dari jalur Al Bulfiari, Ibrahim bin Hamzalf2s

-yaitu Az-Zabudi- me,nceritakan kepada kami, Ibnu Abu Hazim

dan Ad-Darawardi menceritakan kepadaku, keduanya dari Yazid -
yaitu Ibnu Abdillah bin Al Hadi-, dari Muhammad bin Ibrahim, dari

Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, dari Abu Sa'id Al Khudri,
dia berkata, "Rasulullah SAW pernah beri'tikaf pada 10 hari

pertengahan di bulan Ramadhan.226 Apabila beliau masuk pada waktu

sore hari dari malam ke20 dan menghadapi malam ke-21, maka beliau

pulang ke tempat tinggalnya dan orang-orang yang beri'tikaf bersama

beliau pun kembali ke tempat tinggalnya masing-masing."

Ini adalah nash yang menjadi dalil atas pendapat kami. Hanya

saja di dalarnnya disebutkan bahwa Rasululah SAW menetap pada

siang harinya hingga masuk wakhr sore, dan ini dikecualikan

berdasarkan salah satu dari dua aspek, yaitu bisa jadi itu merupakan

ibadah sunah yang dilakukan Nabi SAW. Bisa jadi Nabi SAW berniat

i'tikaf pada l0 malam 10 hari.

Hadits ini diriwayatkan oleh Mahlq dari Yazid bin Abdillah
bin Al Hadi, dari Muhammad bin l!1ahim, dalam redaksinya terjadi
kerusakan ftekacauan) dan kemusykilan yang keduanya tidak te{adi
dalam riwayat Abdul Aziz bn Abu Hazim dan Abdul Aziz bn
Muhammad Ad-Darawardi. Namun, keduanya sesuai secara makna.

Hadits ini diriwayatkan sendiri kepada kami dari Malik, dari

Yazid bin Abdullah bin Al Hadi, dari Muharnmad bin Ibratrim bin Al
Harits At-Taimi, dari Abu Salamatr bin Abdunahman bin Auf, dari

Abu Sa'id Al Khudri, bahwa Rasulullah SAW pemah beri'tikaf pada

Kata ini disebutkan dengan redaksi, dengan burufla daa zay. Sedangkan dalam
naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, dengan kata 'Jammh', yarrg
merupakan merupakan kesalahan dalam penulisan huruf.
Di dalam dua naskah asli disebutkan dengan redaksi, kata "yang". Sedangkan
apa yang disebutkan dengan redaksi di sini diriwayatkan Al Bukhari dalam
Y,ttab shahihnya (ld. 3, hlrn 101). Hadits ini telah diringkas oleh pengarang.
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10 (hari) pertengahanzz, dibalanRamadhan. Beliau beri,tikaf selama
1 tahun228 sehingga apabila beliau ada malam ke-2L yaitu malam di
mana beliau keluarpada pagi harjL2ze dari i,tikafirya.

Beliau bersabda,
./ A

"$tr ,;t1\t ;tJl
vp6'.U:b ctig-).a'u b,G ei,.-ii .,,,ir'r4,Wl. , 

,o r,.*,f qec'#ig,;f1\t g)t
"Barangsiapa yang beri'tikaf3| bersamaku, maka dia

hendalorya beri'tikaf pada sepuruh hari terakhir. sungguh aku telah
melihat23t malam ini kamudian aku lupa kepadanya. Aku telah melihat
diriku bersujud di air dan tanah dari pagi harinya, maka carirah
malam itu pada sepuluh hari terakhir dan carilah pada setiap malam
ganjil."

Pada malam itu iangit232 menurunka, hujan. waktu itu masjid
tidak beratap (hanya terdiri dari tiang-tiang dari pohon) sehingga
kedua mataku melihat233 bekas air dan tanah pacla kening Rasulullah
SAW di waktu Shubuh hari ke-21.

,sr"'.)<el Jl{ al

"' Di dalam kitab Ar Muwahthl"_(hal 9g) disebutkan dengan redaksi, dengan
Ilir*l 'al Asyruur wasth". sedangkan daram riwayar .ir Bukhari di dalam
l<stab shahihnya CI1d..?^hl]-n' r03) diri jalur Marik disebutkan d"ngu., redaksi,

),a len-San kalimat ,ya,takifufil 
asyrii ousaih,,.

Redaksi, "aaman (tahun)" tidak tercantum dalarn kedua naskah asli. Kami
22s Seymlatrkannya dari kttab Al lv[uwaththq. dan Shahih Al Bttkhari.

Hadlts rnr adalah yang tercantum dalam rcttab shahih Ar Bukhari, Sedangkandalam kitab Al Muwaththa' disebutkan denga' redaksi, ,'Betiau keruar di
1t^ dalamnya dari pagi harinya.,'

Dalam dua naskah asli.disebutkan dengan redaksi yang keriru, ,,kaana(adarah).,,
231 Begitulah disebutkan dalam naskah ,J. t6, At Muwaththa., naskah no. 14, dan
232 

Al Bukhari dengan redaksi, ,,Araita (engkau melihat).,,
Dalam naskah no' 16 disebutkan a.ngln redaksi yang keiiru, ,,Fanqzrtarat 

as-
)il s:maa '(langit kemudian melihat)."
'51 Dahm naskah no..- !6 disebutkan de,gan redaksi yang keliru, ,,Fa,azhartu

(kemudian aku melihat).,, -
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Abu Muhammad berkata: Salah satu kemustahilan orang yang

menolak keadaan Rasulullah SAW yang mengatakan hal ini setelatr

selesai malam ke-21 dan mengingatkan sujudnya pada air dan tanatr

pada apa yang beliau me,mulainya, dan itu terjadi pada malam ke-21

yang telah berlalu. De,ngan de,mikian memang benar bahwa makna

perkataan perawi "sehingga apabila beliau berada di malam

keduapuluh satu" maksudnya adalalL menghadapi malam ke-21.

Dengan ini riwayat Yahya bin Abu Katsir sepakat dengan

riwayat Muhammad bin Ibrahim, keduanya dari Abu Salarnatr dan

riwayat Ad-Darawardi, Ibnu Abu Hazim, dan Malik, semrumya

meriwayatkannya dari Yazid bin AMullah bin Al Hadi, dari

Muhammad bin Ibrahim At-Taimi.

Kami meriwayatkan dari jalur Al Bulfiari, bahwa Abu An-

Nu'man -yaitu 
Muhammad bin Al Fadhl- menceritakan kepada

kami, Hammad btn Zaid me,nceritakan kepada kami, Yahya 
-yaitu

Ibrrnu Sa'id Al Anshari- me,nceritakan kepada kami, dari Amrah binti
Abdurrahman, dari Aisyah Ummul Muhinin, dia berkata,

"Rasulullah SAW beri'tikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadhan.

Oleh karena itu, aku me,mbuat te,nda untuknya, lalu beliau shalat

Shubuh kemudian beliau memasuki te,ndanya"

Abu Muhammad b€rkat4 "Ini adalah ibadah sunah dari Nabi

SAW bukan merupakan perintah darinya Barangsiapa yang

menambah kebaikan maka dia telah me,nambah kebaikan. Selain itu,

laki-laki dan wanita yang beri'tikaf dianjurkan membuat tenda di

bagian tengah masjid, dalam rangka meneladani Nabi SAW, tapi hal

itu tidak wajib."

Yang disebutkan di sini sesuai dengan riwayat AI Bulfiari dan Malik dalam
kitab Al Muwaththa' dengwsdaksi, "Fa abshsrat (kemudian dia melihat)."
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ZAKAT

637. Masalahl Zakat hukumnya wajib, seperti halnya shalat.

Lni adalah rjmak yang pasti.

Allah SWT berfirman,

X;,'i;|';1i it W ij* i ;Ul\ Y;r;3 

"i::il\

o t //ez

FUb 1j,6 g

"Jika mereka bertobat dan mendirikan shalat dan menunaikan

zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan.

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. " (Qs.

At-Taubah [9]: 5)

Dalam ayat ini Allah SWT tidak memperbolehkan suatu jalan

kepada seorang pun sehingga dia beriman kepacla Allah SWT,

bertobat dari kekufiuan, menegakkan shalat dan menunaikan zakat.

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 Ghassan Malik bin Abdul Wahid Ai
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Masma'i234 menceritakan kepada kami, Abdul Malik bin Ash-Shabbah

menceritkan kepada kami, dari Syu'bah, dari Waqid bin Muhammad

binzaidbin Abdullah bin umar bin A1 Khaththab, dari ayahnya, dari

Abdullah bin Umar, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

r a})li'rl,; $$ ,i,?1tc t'., ,

r'ou) ,fr

J';:, (r..-x t:?1hr lf iit I ol b:r4*. e J6t'yG!r";:i o'rf
.o .l z z
13 -es fii-: ,iil,*st f#:t

.At&r*btdt;:rt
"Alfli diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga

mereka bersal<si bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah

kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan

shalat, dan menunaikan zaknt. Apabila mereka telah melakukannya

maka darah dan hartanya alru lindungi (tidak boleh ditumpahkan dan

diambil), sedangkan hisab (perhitungan amalnya) diserahkan kepada

Allah."235

Abu Muhammad berkat4 "Allah SWT telah menjelaskan

melalui lisan Rasul-Nya ukuran zakat,jenis harta yang wajib dizakatr,

waktu pengambilarulya, orang yang mengambilnya (amil) dan kepada

siapa zakat itu didistribusikan (mustahiq)."

638. Masalahz Zakat hukumnya wajib bagi laki-laki, wanita,

orang merdeka, hamba sahaya laki, hamba sahaya wanita, dewasa,

anak kecil, orang yang berakal, dan orang glla dari kaum musiimin.

Selain itu, zakattidak boleh diambil dari orang kafir.

Nisbat ke Al Masami'ah, suatu teryat di Bashrah, yang disinggahi (ditempati)

oleh bani Masma' bin Syihab bin A1IrI bin Abbad bin Rabi'ah. Kata Masmi',

menurut As-Sam'ani dalam kitab Al Ansab, beginilah kami mendengar guru-

gwu kami berkata.
HR. Muslim(ild. 1, hlrn.23).
Hadits ini juga telah disebutkan pada masalah no. 26 jld. 5.
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Allah SWT berfirman,

'6:li'{Wi;$3i$r;'",i^$ii';s!'

"TegaftJcanlah olehmu shalat dan tunaiftnnlah zalcat. Dan

rulatlah bersama orang-orang yang ruht. " (Qs. Al Baqarah 14 a3)

Ini adalah perintah dari Allah SWT bagi setiap muslim yang

telah balig, berakal, orang merdeka atau hamba sahaya, dan laki-laki

atau wanita. Sebab mereka semua adalatr orang-orang yang beriman.

Allah SWT berfirnan,

't'v-lr*,y' q d.i5 ";^#'il; i{f b L

"Ambilah olehmu dari harta-harta mereka sebagai sedekah

yang membersihkan mereka dan mensucikan mereka dengannya.

Sesungguhnya doamu adalah ftetenangan bagi mereka. Sesungguhnya

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahul." (Qs.At-Taubah [9]:

103)

Ayat ini berlaku umum bagi setiap anak kecil, dewasa, orang

yang berakal, orang gila, orang merdeka, dan harnba sahaya' Sebab

mereka adalah orang-orang yang membufuhkan kepada pensucian

Allah SWT kepada mereka dan pensucian-Nya kepada mereka.

Mereka semua adalah orang-orang yang beriman.

Abdurrahman bin Abdullah A1 Hamadzani menceritakan

kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al

Farabri menceritakan kepada kami, Al Bukfiari menceritakan kepada

kami, Abu Ashim Adh-Dhahhak bin Makhlad menceritakan kepada

kami, dall. zakaia bin Ishaq, dari Yahya bin Abdullah bin Shaifi, dari

Abu Ma'bad, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW pemah mengutus

M::uradz ke Yaman, lalu beliau berpesan,
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it:.r;uf i oy ,!t J';:, ,fttht\\d\r'uf;;,r*3 J|g;r
'ot; ,N, i;",F i yt:ru'# W c,"r + h' 'af ';x;t
Jd);i e X,b '# ,-eft hr Lf '&:;i1 ,:ai.v r;vf V

|$i e"jt"evf'u G'i
"Ajaklah merekn untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang

berhak disembah kecuali Allah dan bersaksi bahwa alat adalah

Rasulullah. Jika mereka menaati hal itu, maka beritahukanlah kepada

merelrn bahwa Atlah telah mewajibkan236 kepada merekn shalat lima

kali sehari semalam.23' Jtkn mereka menaati hal itu, maka

beritahuknnlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan23s

sedekah kepada merekn dari harta-harta mereka, yang diambil dari

orang-orang knya merekn dan diberiknn kembali kepada orang-orang

miskin dari mereka.'Z3e

Hadits ini berlaku umum bagi semua orang kaya dari kaum

muslimin, termasuk di dalamnya anak kecil, orang dewasa, orang gila,

hamba sahaya laki-laki ataupun wanita apabila (selagi) mereka adalah

orang-orang kaya.

Dalam masalah ini para berbeda pendapat. Imam Syaf i dan

Abu Hanifah berkata, "Zakat harta seorang hamba sahaya ditanggung

oleh fuannya, karena harta hamba sahaya milik tuarurya dan hamba

sahaya tidak memilikinya. "

Dalam riwayat Al Buhari (ild. 1, hlrl. 215) disebutkan dengan redaksi, "Qad
ift ar a d ha (telah mewaj ibkan). "
Begitulah disebutkan dalam dua naskah aslinya. Sedangkan dalam rirvayat A1

Bukhari disebutkan dengan redaksi, "Fi kulli yaumin wa lailatin (pada setiap
hari dan malam hari)."
Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "Faraclha (mewajibkan)."
Redaksi yang terulis di sini sesuai dengan riwayat Al Bukhari.
Begitulah disebutkan dalam dua naskah asli. Sedangkan dalam riwayat Al
Bukhari disebutkan dengan redaksi, "Wa turaddu alaa fuqaraa'rl.hin {dan
dikembalikan kepada orang-orang faqir dari mereka)."
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Abu Muhammad berkata, "Kedua pendapat ini sesuai dengan

orang-orang yang benar tentang wajib zakatpada harta hamba sahaya.

Yang menjadi berbeda pendapat antara kami dan mereka adalah dalam

hal tentang apakah seorang hamba sahaya memiliki hartanya atau

tidak. Di sini bukan tempatnya untuk membahas permasalahan ini.

Cukup bagi kami bahwa keduanya telah sepakat dengan kami dalam

hal wajib zakatpada harta hamba sahaya."

Sedangkan Malik berkata, "Tidak wajib zakat pada harta

hamba sahaya, tidak wajib atasnya dan tuannya."

Ini adalah pendapat yang tidak benar. Sebab telah menyalahi

Al Qur'an dan Sunnah. Kami tidak mengetahui sama sekali dalil

mereka.

Hanya saja, sebagian dari mereka mengatakan bahwa seorang

hamba sahaya tidak mempunyai kepemilikan harta secara sempurna.

Menurut kami, masalah kepemilikan harta secara sempurna

adalah tidak masuk akal. Akan tetapi, harta hamba sahaya itu tidak

lepas dari 3 aspek, yaitu:

Pertama, harta tersebut milik hamba sahaya. hi adalah

pendapat kami. Apabila harta itu kepunyaarurya maka dialah
pemiliknya. Apabila dia adalah seoarng muslim, maka kewajiban

zakatnya sama seperti kaum muslimin lainnya. Tidak ada perbedaan.

Kedua, harta tersebut adalah milik tuannya, sebagaimana

dikatakan Abu Hanifah dan Syafi'i. Dengan demikian tuan baudak

tersebutlah yang menunaikan zakatnya, sebab dia adalah seorang

muslim. Demikian pula bila harta tersebut dimiliki oleh keduanya

secara bersama-sama.

Ketiga, harta tersebut bukan milik si tuan atau si hamba

sahaya. Jika demikian keadaannya, maka haram atas hamba sahaya

dan tuannya, dan imam yang mesti mengambil harta tersebut dan
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menyimpan (mendistribusikan) semua harta yang tidak diketahui

pemiliknya sesuai dengan kehendaknya.

Ini tidak dikatakan oleh mereka atau (mereka tidak

berpendapat demikian). Terlebih disertai dengan sikap kontradiksi

mereka dalam membolehkan seorang hamba sahaya untuk dijadikan

gundik dengan izin tuannya. Sekiranya mereka tidak berpendapat

bahwa hamba sahaya itu memiliki hartarrya tentu dia tidak akan halal

baginya menyentuh kemaluan hamba sahaya yang sama sekali tidak

dimilikinya dan tentu dia adalah seorang pezina.

Allah SWT berfirman,

"# ;K3, c 5 byX r* Jt @'ry* &'3). fr ti!5
'b.;vrt?,fgk'AfiiSj 6r) #@ (*j1fr ff$

"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali

terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka

sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa

mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang

melampaui batas. " (Qs. A1 Mu'minuun l23l: 5-7)

Seandainya seorang hamba sahaya tidak memiliki harta

dengan kepemilikan yang didapat dari peperangan tentu dia akan

melanggar bila mana dia mejadikan sebagai gundik. Tapi mereka

berpendapat bahwa zakat wajib hukumnya bagi orang yang bodoh dan

orang gila. Mereka tidak bisa melaksanakan (berwenang

menggunakan) harta-harta mereka. Dengan demikian tidak ada

bedanya antara ini dan harta harrba sahaya.

Sebagian dari mereka telah membuat kebohongan dan

mengada-ngada bahwa terdapat rjmak shahih atas tidak adanya

kewaj iban zakat bagi harta budak mukat ab.
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Me,nurut kami, ini sangat tidak benar, karena tidak ada riwayat

yang mengpgurkan kewajiban zakat dari harta budak mukntab

(budak yang membebaskan dirinya dari tuannya dengan caxa

mencicil), kecuali tidak kurang dari 10 riwayat sahabat dan tabiin.

Banyak riwayat shahih dari ulama salaf, baik sahabat maupun

tabiin yang mengatakan, bahwa budak mukatab adalah seorang hamba

yang memiliki sisa harta 1 dirham. Selain itu, adalah juga riwayat

shahih dari satrabat tentang wajibnya zakatpada harta seorang hamba

sahaya. Berdasarkan pendapat ini maka zakat wajib pada harta budak

mukatab.

Ini adalah masalatr yang dipertentangkan oleh Abu Hanifah

dan Syafi'i, keduanya mengatakan batrwa tidak ada kewajiban zakat

pada harta budak mul<ntab. Mereka berargumentasi bahwa setelah itu

kepemilikan harta tidak akan menetap atasnya.

Abu Muharnmad berkata: Pendapat ini sangat tidak benar,

sebab keduanya sepakat dengan semua kaum muslimin bahwa tidak

halal bagi seseorang mengambil harta mukatab tanpa seizinnya atau

dengan cara yang tidak benar dan atau semestinya. Harta yang ada di

tangannya dikelola (dibelanjakan) dengan cara yang baik, seperti

belanja untuk keperluan, membeli pakaian, dan jual beli dengan

pengelolaan orang yang memiliki dalam kepemilikannya. Kalaulah

bukan karena hal itu merupakan harta dan miliknya, tentu sedikit pun

tidak akan halal baginya dari semua ini dalam menggunakan atau

membelanjakannya.

Mereka sering sekali membandingkan Sunah dengan

mengatakan bahwa Sunah itu bertentangao dengan prinsip dasar.

Seperti pendapat mereka tentang hadits Al Musharah, hadits tentang

memerdekakan 6 hamba satraya dengan cara diundi, dan hadits

tentang orang yang bersumpah dengan para saksi, serta hadits-hadits

lainnya. Sekiranya aku tahu prinsip dasar mana yang mereka dapatkan
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bahwa harta yang dihukumi dengannya untuk seseorang yang dilarang

darinya. Setiap orang selain di4 tangannya dibebaskan dalam jual

beli, nafkah, pakaian dan tempat tinggal. hi tidak ada padanya. Sunah

yang mana?, Al Qur'an dan qiyas yang mana mereka telah temukan?

Di antara orang yang berpendapat bahwa zakat wajib pada

harta hamba sahaya mukatab adalah Abu Tsaur dan lainnya.

Anehnya, Abu Hanifah dan Syaf i sepakat bahwa budak

mukatab adalah hamba sahaya yang tersisa padanya 1 dirham. Dari

mana keduanya mengugurkan kewajibar zakat dari hartanya tanpa

harta hamba sahaya lainnya? Dari mana mereka bisa memisahkan

antara harta budak mukatab dan harta seorang hamba? Keadaannya

tidak lepas dari dari 2hal, yaitu: memerdekakan budak mukntab, maka

harta itu milik budak tersebut dan dia mempunyai kewajiban zakat

atasnya. Atau, mengangkat hamba sahaya, maka harta yang dimiliki
hamba sahaya tersebut sebelum dan sesudah dijadikan hamba sahaya

adalah milik tuannya, maka zakatnya ditanggung oleh tuannya.

Sebagian dari mereka telah melakukan penyimpangan terhadap

riwayat-riwayat dari Umar bin Al Khaththab, anaknya (Abdullah bin

Umar), dan Jabir bin Abdullah RA yang menyebutkan bahwa tidak

ada kewajibar zakat atas seorang hamba sahaya dan seorang hamba

sahaya yang memerdekan diri dengan cara mencicil kepada tuannya.

Abu Muhammad berkata: Para pengikut madzhab Hanafi dan

Syafi'i telah menyelisihi riwayat-riwayat ini. Mereka berpendapat

bahwa zakat wajib pada harta hamba sahaya. Ketidakbenaran

pendapat tersebut adalah pendapat orang yang telah kami sebutkan

yang sebagiannya dalil dan sebagian lainnya keliru. hri termasuk

perbuatan menetapkan hukum dalam agrilra Allah SWT dengan cara

yang tidak benar.
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Sedangkan terhadap para pengikut madzhab Maliki, kami

katakan bahwa orang yang telatr kami sebutkan telah menyelisihi

riwayat (hadits) yang lebih shahih dari riwayat-riwayat tersebut, yaitu:

Abdullatr 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,

Yazidbin Ibrahim 
-yaitu 

At-Tustari-2a0 menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Sirin menceritakan kepada kami, Jabir Al Hadzdza

menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku pernah bertanya kepada

Abdullah bin Umar, aku berkata kepadanya, "Apakah hamba sahaya

wajib menunaikan zakat?" Dia menjawab, "Bukankah dia seorang

muslim?" Aku berkata, "Ya." Dia berkata, "Dia wajib mengeluarkan

zakat pada setiap 200 sebesar 5.241 Apabila lebih dari itu, maka

hitunglah dengan ukuran tersebut."

Yusuf bin Abdullatr menceritakan kepada kami, Ahmad bin
Muhammad Al Jasur menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh

menceritakan ke,pada karni, Mutharrif bin Qais menceritakan kepada

kami, Yahya bin Bukair menceritakan kepada kami, Malik
menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu lJmar, bahwa dia
pernah berkata, "Mukntab adalah hamba sahaya yang tersisa padanya

I dirharrrza2.-

Maka berdasarkan hadits di atas, Ibnu Umar berpendapat wajib
zakat pada harta hamba satraya mukatab.

2oo Nisbat kepada Tustar sebuah tenpat (daerah).
z+t Dalam naskah disebutkan dengan redaksi, "Lima dirham."

'o' Ifi. Maltk(Al Muwaththa',tt 
" Z:t) dengan redaksi, "Al mukaatab abclun laa

baqiya alaihi min kitaabatihi syaizz (budak mukatab adalah hambasahaya yang
tidak tersisa atasnya sedikit pun dari penulisannya)."
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Selain itu, ada riwayat shahih dari Abu Bakar Ash-Shiddiq,

bahwa dia berkata, "Aku betul-betul akan memerangi orang yang

memisahkan shalat dan zakat, karena zakat adalah hak harta. "

Abu Muhammad berkata: Para ulama sepakat bahwa shalat

adalah wajib atas hamba sahaya mukatab. Nash telah datang

menggabungkan bahwa keduanya wajib atas setiap mukmin

berdasarkan 4pa yang telah diwajibkan oleh nash.

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, A1 Hajjaj bin Al Minhal menceritakan kepada kami,

Hammad bin Salamah, dari Yunus bin ubaid, dari Al Hasan Al Basri,

bahwa dia berkata tentang harta seorang hamba sahaya, "Seorang

hamba sahaya wajib menzakatinYa."

Dengan sanad yang sama hingga Hammad bin Salamah, dari

Qais, dari Ibnu Sa'ad, dari Atha' bin Abu Rabah, bahwa dia berkata

tentang zakat harta hamba sahaya, "Hamba sahaya wajib

menzakatinya."

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufa:raj

menceritakan kepada kami, Ibnul A'rabi menceritakan kepada kami,

Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdulazzaq menceritakan

kepada kami, dari Ibnu Juraij, Ibnu Hujair menceritakan kepadaku,

bahwa Thawus pemah berkat4 "Pada harta hamba sahaya terdapat

kewajiban zakat."

Hammam menceritakan kepada kami, Abdullah bin

Muhammad bin Ali Al Baji, Abdullah bin Yunus Al Muradi

menceritakan kepada kami, Baqi'bin Maktrlad menceritakan kepada

kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami,

Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, dai Zam'ah,
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eiari Abduliah bin Thawus, dari ayahnya, berkata, "Pada harta hamba

sahaya terdapat kewajiban zil<at."

Dengan sanadnya hingga Abu Bakar bin Abu Syaibah,

Ghundar menceritakan ke,pada kami, dari Utsman bin Ghiyats, dari

Ikrimah bahwa dia pernah ditanya tentang seorang hamba sahaya

apakah wajib berzakat, diaberkata, "Apakah dia wajib shalat?"

Diriwayatkan pula hadits yang semakna, dari Salim bin

Abdullah bin umar bin Al Khaththab dan Ibnu Abu Dzi'ib. Ini adalah

pendapat Abu Sulaiman dan para sahabat kami.

Abu Muhammad berkata, "Betapa banyak kisah

ketidaksetujuan mereka kepada Umar bin Al Khaththab dan Jabir bin

Abdullah, seperti perkataan mereka tentang zakat fitrah, 2 mudd qamh

dan? sha' sya'ir dan banyak lagi lainnya."

Dalam harta anak kecil dan orang gila, Malik dan Syaf i

sependapat dengan kami. Itu adalah pendapatnya Umar bin Al
Khaththab, Abdullah bin Ummar, Ummul Mukminin Aisyah, Jabir,

fbnu Mas'ud, Atha', dan lainnya

Abu Hanifah berkata: Tidak ada kewajiban zakat dalam harta

rnereka, khususnya dari mata uang dirham dan dinar2a' d* binatang

ternak. Sedangkan dalam buah-buahan dan hasil pertanian hukumnya

adalah wajib. Kami tidak mengetahui seorang pun yang mengajukan

pembagian ini.

Al Hasan A1 Bashri dan Ibnu Syubrumah berkata, "Tidak ada

kewajiban zakat emas dan perak secara khusus. Sedangkan buah-

buahan, sayur-sayuran, dan bintanang ternak, maka ada kewaiban

zakat di dalamnya."

243 A1 Aslma'i berkata, "Narna mata uang dfuham dan dinar dari pendudukEllaz
adalah An-Naadh atau An-Nadh. Mereka menamainya Nadh apabila berpindah
setelah sebelurmya adalah barang. Karena sesiurgguhnya hal itu seperti

dikatakan, "Tidaklah berpindah kepada tangarku darinya sedikit pun." Dia
nrenukilnya dari kitab LisanAl Arab.
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Ibrahim An-Nakha'i dan Syuraih berkata, "Tidak ada

kewajiban zakat dalam hartanya secara global (umum)."

Abu Muhammad berkata: Pendapat Abu Hanifah adalah

perkataan yang sangat salah dan sangat tidak ada manfaatnya.

Alangkah jauhnya pengetahuanku, tidak ada perbedaan antara zakat

pertanian dan buah-buahan serta antara zakat peternakan, emas dan

perak. Seandainya dia menyangkal maka dia menyalahi pendapat

mereka. Dengan demikian dia mewajibkan dalam emas, perak dan

mengugurkannya dalam sayur-mayur dan buah-buahan, apakah ada

perbedaan antara dua penetapan dalam kerusakan?

Abu Muhammad berkata: Orang yang mengatakan tidak

semestinya (mengada-ngada) dari mereka bahwa tidak wajib shalat

atas keduanya.

Kemudian dikatakan kepadanya: Zakat telah gugur dari orang

yang tidak mempunyai harta, dan kewajiban shalat tidak gugur

darinya, tetapi shalat dan zakat wajib atas orang berakal, orang yang

baligh, mempunyai harta yang dizakati. Jika hartanya gugur maka

zakat gugur, tapi tidak wajib shalat. Jika akal dan baligh gugur, maka

shalat gugur tapi zakat tidak gugur, kare,na kewajiban yang telah

diwajibkan Allah SWT dan Rasul-Nya tidak gugur kecuali Allah dan

Rasul-Nya menggugurkannya. Kewajiban tidak menjadi gugur karena

semata-mata gugumya kewajiban yang lain dengan pendapat yang

rusak tanpa nash dari Al Qur'an dan Surnah."2aa

244 Betul, kewajiban yang telah ditetapkan Allah atau Rasul-Nya tidak akan gugur,

kecuali ketika Allah atau Rasul-Nya menggugurkannya. Betul, kewajiban tidak
akan gugur semata-mata karena gugurnya kewajiban yang lain. akan tetapi
apabila zakat wajib atas orang yang berakal dan dewasa yang mempunyai harta

maka sesunggutmya kewajiban itu menjadi gugur ketika salah satu dari syarat-

syarat ini -wajibnya zakat- tidak terpenuhi jika memang benar

menjadikarurya sebagai syarat wajibnya zakat.
Yang jelas, penulis memberikan ungkapan yang jelek bila dia menganggap

keliru bahwa hal itu merupakan syarat wajibnya zakat.
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Selain ihr, jika mereka menggugurkan z*at dari harta anak

kecil dan orang gila karena gugumya shalat dari keduanya sebab

keduanya tidak membutuhkan bersuci. Dengan alasan ini maka

mereka menggugurkannya se,ndiri dari sayur-sayuran dan buah-

buahan. Tidak ada perbedaan. Juga menggugu*anzakat fitrah dengan

dalil ini dari keduanya.

Mereka mengatakan bahwa ada nash yang menjelaskan

tentang kewajiban zakat frtrah atas anak kecil.

Menurut kami, ada nash yang menerangkan tentang kewajiban

zakat atas seorang hamba sahaya. Lalu mereka menggugurkan

kewajiban zakat dari hamba sahaya yang diperdagangkan berdasarkan

pendapat-pendapat mereka. Ini adatah qiyas yarg telah mereka

tinggalkan. Sebab mereka tidak mengiyaskan z.akat binatang ternak

dan mata uang (dinar atau dirham) kepada zakat pertanian. Atau,

mereka mewajibkan zakat kepada budak mulatab karena shalat wajib

atasnya.

Sebagian dari mereka me,ngatakan bahwa zakat pertanian

(sayur-sayuran) dan buah-buahan adalah kewajiban yang hak pada

sesuatu yang keluar dari dalam tanah yang wajib dikeluarkan pada

awal keluamya sayur-sayuran dan buah-buatran.

Abu Muhammad berkata: Orang ini telah berdusta, tidak ada

perbedaan antara kewajiban untuk me,menuhi hak Allah SWT dalam

zakat emas, perak, dan binatang ternak, sejak diperolehnya hingga

sempurna haul (masa 1 tahun) dan antara kewajiban zakat pada sayur-

sayuran serta buah-buahan sejak tumbuhnya hingga terjadinya

Yang paling shahih adalah bahwa zakat itu wajib pada harta sebagaimana wajib
membayar diyat, gartr rugi dan membayar harga. Sesrmggubnya wali anak kecil
ini atau orang gila drberr taHif (-diberi bebau syariat) dengan mengeluarkannya
dari harta yang diasuhnya. Walinya wajib memenuhi kewajiban zakat dari
hartanya (anak kecil dan orang gila).
Ioi yang benar dan nyata berdasarkan penelitian. Ini yang dijadikan sandaran
oleh penulis yang akan saya beritahukaa pada pembahasan yang akan datang.

WL61 - ArMuhalla



/ ,/ -1/
;PU

kewajiban zakat padanya. Kewajiban zakat menjadi gugur dengan

keluarnya semua itu dad tangan pemiliknya sebelum haul (masa 1

tahun) dan sebelum tiba waktu zakat pada sayur-sayuran dan buah-

buahan. Akan tetapi, yang benar adalah kewajiban zakat itu hanya ada

pemilik tanah, bukan pada sesuatu yang keluar dari dalam tanah

tersebut. Tidak ada syariat zakatpada sesuatu yang keluar dari dalam

tanah tersebut. Kewaj iban zakat ifia, hanya ada p ada pemilik tanah saj a.

Allah SWT berfirman,

(;;;.6 <;,1 )q5 ,6'iG ..-i.^li ["'i1'iic/;
@ {,# $t i({i;i'Jrq*,q,

"sesungguhnya Kami telah mengemuknkan amanat kepada

langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk

memilatl amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan

dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat

zhalim dan amat bodoh. " (Qs. A1 Ahzaab l33l:72)

Tampak jelas kebohongan orang ini dan ketidakbenaran

pendapatnya.

Seandainya zakatwajib atas sesuatu yang keluar bukan kepada

pemilik tanah tentu zakat wajib diambil dalam harta orang kafir dari

sayur-saytran dan buah-buahannya. Dengan demikian tampak jelas

kerusakan p endap at mereka.

Tidak ada perbedaan pendapat tentang kewajiban zakat atas

wanita sebagaimana kewajiban zakat atas laki-laki. Mereka mengakui

bahwa adakalanya tanah (perkebunan dan persawahan) yang banyak

tidak ada hak zakat di dalamnya. Tidak pula dari kharai, seperti tanah

seorang muslim yang ditanami tebu, dan tanah itu menghasilkan harta

yang melimpah ruah. Atau dia membiarkannya dan tidak menanami

lirI
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apa prm di dalamnya, seperti tanah kafir dzimmi yang hanya pantas

dipwrgutjizyah saja.

Sufyan Ats-Tsauri, A1 Hasan A1 Bashri, Asyhab, dan Syaf i
berkata, "Sesungguhnya kharaj (pajak) orang kafir apabila di membeli

tanatr 1/10 dari seorang muslim, maka tidak ada pajak pada pada

pembelian tersebut, dan tidak pula 1/10."

Telah ada riwayat shahih yang menerangkan bahwa Yahudi,

Nashrani, dan Majusi di llijaz, Yaman dan Bahain. Keduanya

memiliki tanah pada masa Nabi SAW, dan tidak ada seorang pun yang

menyelisihi bahwa Rasulullah SAW tidak mengarnbil 1/10 dan tidak

pula beliau mengambil pajaknya.

Jika mereka menyebutkan sabda Rasulullah SAW,

i'rLir, ,:lL.;-

"Pena (sanlcsi hulcuman) telah dianglcat dari tiga orang: anak

kecil hingga baligh, orang gila hingga dia sadar, dan orang yang

tidur sampai dia bangun."

Menurut kami, mereka telah menggugurkan dari keduanya

kewajiban zakat sayur-sayuran dan buatr-buahan. Diyat jinayat ymg
pasti gugur disebabkan hal itu dengan dalil ini, dan gugurnya pena

dari orang-orang tersebut tidak berarti menggugurkan hak-hak harta.

Akan tetapi di dalamnya hanya menerangkan tentang gugurnya celaan

dan kewajiban-kewajiban badan saj a.

Jika mereka mengatakan bahwa tidak ada niat bagi orang gila

dan orang yang belum baligh, padatral kewajiban-kewajiban tidak

akan cukup (sah) kecuali dengan niat.

Menurut kami, memang benar, tetapi imam dan kaum

muslimin diperintahkan untuk mengambilnya. Hal ini berdasarkan

,lru * JJjte)
tr. 

-o^ - A/
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firman Allah SWT, "Ambilah dari harta mereka sedekahnya."

Apabila orang yang telah diperintahkan mengambilnya dengan niat

bahwa itu adalah sedekah, maka sah dari yang gaib (tidak ada), orang

yang pingsan (hilang kesadarannya), orang gila, anak belum dewasa,

dan orang yang tidak adaniat bagrnya.

Anehnya, ada riwayat shahih dari para sahabat yang

menerangkan bahwa mereka mewajibkan zakatpada harta anak yatim.

Kami meriwayatkan dari jalw Ahmad bin Hanbal, Sufyan

-yaitu 
Ibnu Uyainah- menceritakan kepada kami, Abdunahman bin

Al Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Ash-Shiddiq, Ayyub As-

Sakhtiyani, dan Yahya bin Sa'id Al Anshari, bahwa mereka semua

telah mendengar Al Qasim bin Abu Bakar Ash-Shiddiq berkata,
..Aisyah RA pematr mengeluarkan zakat dari harta-harta kami dan

kami adalah anak-anak yatim yang diasuh beliau." Yahya

menambahkan, "sesungguhnya hal itu supaya dijadikan dagangan

dengan hal itu di laut."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Hanbal, Waki'

menceritakan kepada kami, Al Qasim bin A1 Fadhi -yaitu 
A1

Huddani-2a5 menceritakan kepada kami, dari Muawiyah bin Qurtah,

dari Al Hakam bin Abu Al Ash Ats-Tsaqafi, dia berkata: Umar bin Al

Khaththab berkata kepadaku, "sesungguhnya aku mempunyai harta

anak yatim, y trtg hampir saj a dikeluarkan zakafrry a."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurtazzaq dan

Muhammad bin Bakar, keduanya berkata: Ibnu Juraij meengabarkan

kepada kami, /+bn Az-zubair mengabarkan kepadaku, bahwa dia

pernah mendengar Jabir bin Abdullah berkata tentang seorang laki-

,0, Nisbat kepada Huddan bin Syams bin Arm bin Ghanam bin Ghalib bin Utsman.

A1 Qasim bin Al Fadhl bukan dari Bani Huddan, tapi dia adalah Al Azdi. Dia

hanya pernah tinggal bersama bani Huddan, maka dia dinisbatkan kepada

mereka. Julukannya adalah Abu Al Mughirah.

AtMuhala - f4rr-K



laki yang dekat dengan harta anak yatim, "Dia harus memberikan

zakafrrya."

Diriwayatkan dari jalur Sufyan Ats-Tsauri, dari Habib bin Abu
Tsabit, dari Abdullah bin Abu Rafi', dia berkata, "Ali bin Abu Thalib

telah menjual tanah kepada kami dengan harga 80.000 dinar, dan kami

adalah anak-anak yatim yang diasuhnya. Ketika kami memegangnya

harta-harta kami (menerima uang hasil penjualannya), harta kami

menjadi berkurang. Maka dia berkata, 'Sesungguhnya aku telah

mengeluark an zakafry a' ."

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata,

"Hitunglah zakat dalam harta anak yatim! Apabila dia telah baligh dan

kamu mengetahui dia telah dewasa, maka beritahukan kepadanya. Jika
mau, maka dia boleh mengeluarkan zakat, dan jika tidak, maka

tinggalkanlafu."

Ini adalah pendapat Atha', Jabir bin Zaid, Thawus, Mujahid,
Az-Zrnhi dan lainnya. Kami tidak mengetahui ada sahabat yang

menyelisihi orang-orang yang telah kami sebutkan. Kecuali sebuah

riwayat dha'if dari Ibnu Abbas yang di dalamnya terdapat seorang

perawi dha'if yang bernama Ibnu Lahi' ah.

Hammam menceritakan kepada kami dari Ibnu Mufarrij, dari

Ibnul A'rabi, dari Ad-Dabari, dari Abdrxrazzaq, dari Ibnu Juraij, dia

berkata: Yusuf bin Mahak berkata: Rasulullah SAW bersabda,

.;t{'Jr iifu I dt )G ir'-*.r
*Cailah dalam harta anak yatim yang zakat tidak

memakannya."246

26 lfi.. Asy-Syaf i dari jalur Ibnu Juraij, dari Yusuf yang semisal dengarurya
secara mursal.Lthat At-Talkhish (hlrr, 176).

l-430 t - AtMuhana



Para pengikut madzhab Hanafi mengatakan bahwa hadits

mursal itu seperti musnad. Di sini mereka telah menyelisihi mursal

dan jumhur para sahabat.

639. Masalaht Zakattidak boleh diambil dari orang kafir.

Abu Muhammad berkata, *Zakat wajib atas orang kafir, dan

dia patut dihukum atas orang yang melarangrya.Hanya saja tidak

mencukupi darinya (tidak sah) kecuali dia masuk Islam terlebih

dahulu. Begitu pula dengan Al tllah, dan tidak ada perbedaan. Apabila

masuk Islam, maka Allah SWT menganugerahinya dengan

menggugurkan dosanya yang telah lalu dari semua itu."

Allah SWT berfirman,

e fi@'ifi a a iijt @ f ,tKq(r@'*;fi *
@ d( ri,l$'&r@'q€{rt,{,i# (u)@ a*ji i,6

',n{iGi:
"Tentang fteadaan) orang-orangyang berdosa, 'Apakah yang

memasuklran knmu ke dalam Saqar (neralca)?' Mereka menjawab,

'Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat

dan knmi tidak (pula) memberi makan orang miskin dan adalah kami

membicaraknn yang bathil, bersama dengan orang-orang yang

membicarakannya, dan adalah lcami mendustakan hari pembalasan,

hingga datang kepada kami kematian'." (Qs. Al Mudatstsir fial: al-
47)

Allah SWT berfirman,

-o'6 i t;$\ fr tHlrbii{ ti( @ |\{qi,:\Y";
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"Dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang

memperselattukan-Nya, (yaitu) orang-orang yang tidak menunailmn

zakat dan mereka kafir aknn adanya (kehidupan) akhirat. (Qs.

Fushshilat pll:6-7)

Allah SWT berfirman,

3t" 3i g, A1 ,lrw" oL6'1L'b-- i$. St

"Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, 'Jika merekn

berhenti (dari keknfirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka

tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu'." (Qs. Al Anfaal [8]: 38)

Abu Muhammad berkata: Tidak ada perbedaan dalam semua

ini kecuali dalam ketentuan syariat terhadap orang-orang kafir, karena

sekelompok orang telatr menolak Al Qur'an dan Sunnah, bahkan

mereka menolak hal itu.

640. Masalah: Ada 8 jenis zakat harta yang wajib dikeluarkan,

yaitu: Emas, perak, gandum, jewawut, kurma, unta, sapi, karnbing,

domba dan ka:rrbing (kacang)nya saja.

Abu Muhammad berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat di

kalangan umat Islam tentang kewajiban mengeluarkan zakat dalam 8

jenis harta ini. Sunnatr telah menerangkan hal itu, dan akan kami

sebutkan pada pembahasan yang akan datang. Selain itu, para ulama

pun berbeda pendapat tentang jenis harta selain yang disebutkan tadi."

641. Masalah: Zakat buatr-buahan, sayur-sayuran, barang

tambang tidak wajib dikeluarkan jika tidak termasuk jenis yang telah

karrri sebutkan.
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Begifu juga dengan kuda, harrrba sahaya, madu, barang-barang

dagangan, mudir (sesuatu yang dikelola), dan lainnya.

Abu Muhammad berkata: Ulama salaf berbeda pendapat dalam

banyak hal dari apa yang telah karrri sebutkan. Sebagian dari mereka

mewajibkan zakat di dalamnya dan sebagian yang lain tidak

mewajibkannya. Tapi mereka sepakat dalam jenis selain jenis-jenis ini
yang tidak ada zakat padanya.

Salah satu yang mereka sepakati adalah, tidak ada kewajiban

zakat bagi harta yang diperoleh untuk digunakan sendiri bukan untuk

diperdagangkan seperti permatq yaqut, tanah, futup, sprei, taplak

meja, pakaian, bejana tembaga, atau besi, timah, qazdir, senjata, kayu,

baju besi, dhiya', keledai, wol, sutra dan benda lainnya yang tidak
jauh sedikit.

Sekelompok ulama mengatakan, bahwa semua bahan untuk

membuat roti dan ashidah, maka di dalamnya ada kewajibn zakat.

Sedangkan sesuatu yang tidak dimakan kecuali sebagai sarana

bersenang-senang, maka tidak ada kewajiban zakat pada (di

dalamnya). Ini adalah pendapat Syaf i.

Sedangkan Malik mengatakan, bahwa zakat wajib pada qamh

(gandum kualitas buruk), sya'ir (gandum kualitas baik), dar, salt (jenis

tepung),247 dan semua ini adalah jenis yang berbeda. Dia mengatakan

bahwa dalam al alas,2al jenis yang berbeda (berdiri sendiri). Kali yang

lain dia berkata, qamh, sya'ir dan silt digabungkan. Dia mengatakan
juga bahwa jewawut, simsim (sesame), beras, dan jagung masing-

masing jenisnya dikeluarkan secara terpisah, tidak digabungkan

dengan lairurya.

'*' Penielasan tentang hal ini akan dijelaskan sebentar lagi.
248 Al alas arttryagandum jenis terbaik.

Ada yang mengatakan, jenis gandum yang dalam 2 kelopak brurganya terdapat
dua biji yang ada di sisinya. Itu adalah makanan penduduk Shan'a (Yaman).
Ibnul Arabi berkata dalam kitab Lisan Al Arab, "Adas disebut juga al alas.
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Sedangkan dalam kacang, himsh (sejenis kecang)2ae lubiya
(buncis), adas, jalaban,2s0 basiPsr dar turmus dan semua jenis

kafiin.zs2 Semua yang telah kami sebutkan adalah sejenis, satu sama

lainnya digabrrngkan pada saat mengeluarkan zakatnya.

Dia berkata, "Dalam jual beli, setiap jenis darinya tetap dalam

keadaanya. Kecuali himsh dan lubiya, karena keduanya sejenis."

Adakalanya dia berpendapat wajib zakat dalam biji ushfur dan

adakalanya tidak wajib zakat. Dia mewajibkan zakat minyak Al Fajl
(buah lobak). Tidak ada kewajibanzakattanaman (biji) rami."' S"lai,
itu, tidak ada kewajiban zakat pada minyaknya, biji rami, takaran

selama I tahun,2s semua jenis sayuran 25s dan tidak pula dalam Lift
(enis sayuran).

Dia mewajibkan zakat anggur kering ftismis), minyak zaittxt,
dan bijinya tidak wajib dikelaurkan zakat. Dia juga tidak mewajibkan
zakat jenis buah-buatran, seperti tin, baluth, qasthal, delima, kelapa,

danjauz walaluz.

Abu Hanifatr berkata, *Zakat diwajibkan dalam semua

tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, buah-buatran, dan now.ar,2s6

Kalirnat itu rnemiliki dua bahasa.
Jalaban adalah biji yang berwarna se,perti debu dan keruh atau kotor seperti
jenis tumbuhan al masy. Hanya saja, lebih keruh (surarn, kusam) warnanya
darinya. Tumbuhan itu biasa dirrasak. Disebutkan dalam kitab Lisan Al Arab.
Daud menggambarkannya secara rinci dalam kitab I t-Tadzkirah.
Begitulah disebutkan dalam dua naskah aslinya. Yang disebutkan dalam kitab
Lisan Al AraD, bahwa al basilah adalah at-tirmis.
Kalirrat itu bentuk tunggal dari Al Qaththani, yaitu biji-biji yang direbus seperfi
al himsh, al adas, at-tirmis, al aruz dan lainnya, dan itu adalah jenis biji-bijian
di luar jewawut dan gandum, kismis dan kurma kering.
Az-Zurai'ah adalah sesuatu yang ditanaq yang dimaksud adalah jenis
tumbuhanrami.
Artinya tumbuhan yang meryunyai biji dalam kulit yang biasa dimakan oleh
binatang ternak Gambarannya disebutkan secara rinci oleh Abu Daud.
Dalam naskah no. 14, pengajuan dan penundaan dalam jenis-jenis ini dan
terdapat tambahan "Dan tidak dalamAl Quthn."
Nawwar artinya bunga.

Jerus

yang

249

250
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tidak dikecualikan sedikit pun hingga kembang, susan, nariis, dan

lairurya kecuali tiga macam, yaitu Hathab, Qashab, dan hasyisy ttdak

dikenai zil<at."

Pendapatrya tentang qashab adz-dzarirahzsT masih

diperselisihkan. Adakalannya dia berpendapat dikenai kewajiban

zakat, dan adakalanya tidak wajib.

Abu Yusuf dan Muhammad bin A1 Hasan berkata, "Tidak ada

zakat dalam semua jenis sayuran dan buatr-buahan. Mereka

mewajibkan zakat dalam jauz (enis buat yang berkulit keras dan

berdaging) dan buah badarn, tin, biji zaitrtn, jaluz,258 shanaubar (enis

pohon), al fustaq (nama pohon, kacang tanah), al kamun (nama

tumbuh-tumbuhan), al kantyazse (rempah-rempah), at khardal (biji
sawi), buah anggur,biji basbas'o 6enis tumbuh-tumbuhan), al kattan

(pohon rami), dart zurai'ah. Dalam biji ushfur (ienis tumbuh-

tumbuhan), dalam nuvvwar (bunga)ny4 biji qunnab26l lkelopak bunga,

pohon rami), dan tidak dalam pohon raminya. Dalam al fuwwahz62
(akar jenis tumbuh-tumbuhan yang dapat dipakai medel). Apabila

setiap jenis dari apa yang telah kami sebutkan telah sampai 5 wasaq,

maka zakatnya wajib dikeluarkan, dan jika tidak sampai 5 wasaq,

maka tidak wajib dikeluarkan zakatuya.

Qashab Adz-Dzarirah artinya sejenis tumbuh-tumbuhan yang berbuku (beruas)
yang baik yang didatangkan dari India yang menyerupai pohon An-Nasyab.
Disebutkan dalam kitab Lisan Al Arab.
Jaluz arttrrya adalah pohon al bunduq, kalimat yang berasal dari bahasa Arab.
Dihikayatkan oleh Sibawaih.
Al Karuya dan Al Karuya'. Dihikayatkan bahwa sebagian dari mereka dengan
timbangan Zakaia.
Al Basbas dan Al Basbasasah adalah sayuran yang baik (bagus) baunya (wangi)
rasanya seperti ubi lobak.
Dengan harakatfothah ataakasrah pada huruf qaf disertai dengan syaddah dan
harakat fathah pada hwuf nun, artinya tumbuhan, tanaman yang kulitrya bisa
dianyam untuk dijadikan tali dan benang.
Al fuwwoh artinya air tepung, panjang dan masam yang dijadikan dan
digunakan sebagai obat.
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Keduanya (Abu Hanifah dan Abu Yusuf) mewajibkan zakat

dalam zafaran, kafas, dan, al waras. Kemudian keduanya berbeda

pendapat dalam ukurarurya.

Abu Yusuf berkata, "Apabila salah satu dari 3 jenis ini telah

sampai ukuran sebanding 5 wasaq dari qamh (enis gandum), sya'ir

fienis gandum), jagung, kurma, atau kismis, salah satu dari 5 jenis ini

saja, tidak dari jenis lainnya, maka di dalamnya terdapat kewajiban

zakat. Jika kurang dari nilai 5 wasaq dari salah satu dari apa yang

telah kami sebutkan, maka tidak ada kewajiban zakat padanya.

Muhammad bin Al Hasan berkat4 "Apabila telah sampai apa

yang meningd'ut dai zafaran lima amnaaz -sebanding dengan l0
rithl-, maka zakafrrya wajib dikeluarkan. Jika tidak sampai nishab

sebanyak itu, maka zakafrtya tidak wajib dikeluarkan. Demikian pula

al waras, dan jika kapas telah sampai 5 ahmal -yaitu sebanding

dengan 3OOO ritht pilpiliyyah,z& maka zakafrrya wajib dikeluarkan.

Jika tidak sampai nishab sebanyak itu, maka zakatrrya tidak wajib

dikeluarkan.

Keduanya sepakat bahwa biji ushfur jika samp ai 5 wasaq,

maka zakatnya wajib dikeluarkan de'ngan nawwar-rLya. Jika kurang

dari itu, maka zakafrya tidak wajib dikeluarkan, baik bijinya maupun

nawwar-Lya.

Lalu keduanya berbeda pendapat dalam al aiiash26s lnama
pohon buah), bawang merah, bawang putih dan pohon pacar atau inai.

263

264
Maksudnya adalah sesuatu yang diminum (serap) oleh tanah.
dengan catatan pinggir dari naskah no . 14 padahilzsl setelah 30 halaman lebih
saat membahas tafsi mudd. Bunyi teksnya adalah ar-rithl al filfili adalah rithl
bagdad.
Abu Ubaid berkata, '"Takarannya menumt mereka adalah 28 dan 100 dirham
kilo."
Dengan harakat kasrah pada huruf hamzah dan diberi syaddah pada hwufjin.
Dan dipahami dari perkataan Daud bahwa ia adalah buah-buahan dari jenis-
jeaisnya adalah al khaukh (buah persik) dan al burquq (kismis), dan yang

lainnya.
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Adakalanya keduanya mewajibkan zakat dan adakalanya

menggugurkan zakatrya. Keduanya menggugurkan kewajibat zakat

darr khuyuth al qunnab (benang dari pohon rami) dan biji kapas, buah

eek, kastanye, nabbaq'6 lpohoo bidara), apel, peer, aprikat, al

halilaj,267 semangka, me,ntimun, turnip, murbei, carob, al hur/68, al

hulbah (nama tumbuh-tumbuhan), asy-syaunij,26e dmbawang bakung.

Abu Sulaiman Daud bin Ali dan jumhur para sahabat kami

berkata, *Zakatwajib dikeluarkan dari semua yang tumbuh dari dalam

bumi, semua jenis buah-buatran, semua jenis rumput, dan lain

sebagainya tanpa dikecualikan. Mereka mengatakan, bahwa apa saja

dari itu semu4 yang memungkinkan untuk ditimbang tidak

dikeluarkan zakatnya sehingga salah satu jenisnya sampai kepada

nishab 5 wasaq atau lebih. Apa yang tidak memungkinkan untuk

ditimbang, sedikit dan banyalcnya maka zakafiryawajib dikeluarkan.

Selain itu, diriwayatkan juga kepada kami beberapa pendapat

dari para ulama salaf yang pertama. Diriwayatkan dari Abdullah bin

Abbas, bahwa zakat (wajib) diambil dari bawang bakung.

Diriwayatkarn dari Abdullah bin Umar, bahwa zakat wajib

diambil darisult (ienis gandum).

Dalam naskah no. 16 disebutkan de,ngan redalsi "wattiin (dan buah "n)', dan

itu keliru.
Dengan hnakatfathah pada hunrf lra dan harakat lcasrah pada kedua huntf lam

dan diantara keduanya terdapat hunrfya. Disebut Ihlilai dan Ihlilaiah dengan

tambahan htr$ hamzah yarg diberi harakat kasrah pada huruf awal dari
keduanya dan diberi hnakatfathahpadahwaflam yang kedua dari keduanya,

dan kedua-duanya (huruf lam) tidak tidak boleh diberi harakat kasrah.

Disebutkan dalam kihb Lisan Al Arab, aqiir termasuk obat yang terkenal dan ia
adalah kalimat yang diarabkan, dan Daud tidak menjelaskan lebih dari ini.
Dengan harakat dhammah pada huruf ha yanrg tidak berititik, dan disukunkan
huruf ra, artinya biji I r-Rasyaad.
Dengan harakat dhammah pada huruf syin danharakat kasrah pada huruf nun.

Dan dikatakan juga Asy-syiiniiz derrgat harakat kasrah pada huruf syin, att;nya
habba sauda".
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Diriwayatkan dari Mujahid, Hammad Abu Sulaiman, Umar

bin Abdul Aziz, dan Ibrahim An-Nakha'i, bahwa zakat wajib diambil

dari semua yang keluar dari tanah (bumi), sedikit maupun banyak.

Riwayat dari Umar bin Abdul Aziz,Ibrahim, dan Hammad bin Abu

Sulaiman deraj atnya sangat shahih.

Hadits ini diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz, dari

Ma'mar, dari Simak bin Al Fahdl, darinya.

Diriwayatkan dari Ibrahim, Waki', dari Sufyan Ats-Tsauri,

dari Manshur, darinya, batrwa dia berkata, "Dalam l0 dastajah2To

(bungkusan, bejana besar dari kaca) sayuran zakatrya wajib

dikeluarkan satu bejana besar. Diriwayatkan pula dari Hammad bin

Abu Sulaiman, Syr'bah.

Kami meriwayatkan dan Az-hthi, IJmar bin Abdul Aziz,

zakat diwajibkan secara umum pada buatr-buahan tanpa dikhususkan

pada buah tertentu.

Diriwayatkan dari Az-Ztrhi, yang mewajibkan zakat pada

dalam bumbu atau rempah-rempah dan zafaran adalah 1/10 dari apa

terkena padanya.

Diriwayatkan dari Abu Burdah bin Abu Mus4 zakat wajib

dikeluarkan pada (semua jenis) sayuran.

Abu Muhammad berkatq "Pendapat yang diriwayatkan dari

Abdullah bin Umar RA, yang mewajibkan zakat pada salt (1erus

gandum), maka itu diukur (takar) dengan jenis gandum. Padahal tidak

demikian, karena gandum itu mustahil tumbuh pada sebagian tanah

menjadi salt,21r sebab nama keduanya menurut bahasa Arab berbeda.

Batasan keduanya berbeda dalam penglihatan ftenyataan). Keduanya

Artinya brmgkusan atau seikat. Bahasa persia yang diarabkan.
Di dalam dua naskah aslinya disebutkan dengan redaksi keliru, "Namanya."

270
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tentunya merupakan dua jenis yang berbe da.272 Tidak mungkin anggur

menjadi khamer, dar, khamer pun tidak mungkin menjadi cuka. Tidak

diperselisihkan lagi bahwa itu merupakan jenis-jenis yang berbeda.

Sama sekali tidak ada bukti, baik dari nash, ijmak, atav pun logika,

bahwa apa yang tidak munglcin berubah menjadi sesuatu itu keduanya

disebut sejenis. Akan tetapi, ketika berbeda namanya, maka tidak

boleh menetapkan hukum pada sesuatu yang telah datang nashnya

dalam nama satu jenis atas apa yang tidak te{adi kepadanya nama

tersebut. Hal ini berdasarkan firman Allatl SWT,

'i-'-:i & fi ;\l tr*':li:- ;;
"Barangsiapa yang melanggar ketentuan-ketentuan Allah,

maka dia telah menzhalimi dirinya sendiri. " (Qs.Ath-Thalaaq [65]: 1)

Seandainya seperti itu tentu akan berlaku pada orang yang

tidak mencuri hukum orang yang mencuri, dan akan berlaku pada

selain kambing pada kambing dan begitu pula273 dalam segala hal.21a

Kami meriwayatkan sebuah atsar yang tidak shahih, dari jahx

Ibnu Lahi'ah, seorang perawi yang gugur (lemah), dari amarah bin

Ghaziyah, seorang perawi dho'rf,z1s dari Abdullah bin Abu Bakar bin

Umar dan Ibnu Hazm, bahwa ini berasal dari Rasulullah SAW untuk

Salt adalab jenis gandumyang tidakmempmyai kulit yang ada di Al Ghaur dan

Hijaz, mereka mendinginkan badanya dengan tepungnya pada musim panas.

Begitulah disebutkan dalam kitab Lisan Al Arab. Pendapat tentang nafua Salt
yang ini dikuatkan dari pendapat yang mengatakan bahwa Salt ittt sejenis

dengan hinthah. Hal ini juga se,perti yang dikatakan oleh Daud, bahwa As-Sult
sejenis dengan sya'n (gandum), yang tumbuh di kaq dan Yaman, dan tercabut
dari kulitrya, dan makanan yang paling baik dimasak dengan susu, dan

ditambah dengan minyak samin 5rang banyalc
Dalam naskah no. 14 disebutkan deirgan redalsi, "Dan ini."
Ini adalah pemutarbalil*an yang aneh-

Ghaziyyah seperti ltrlah namanya. Sedangkan Amarah ini adalah seorang tabiin
yangtsiqah.
Adz-Dzil:rrri berkata dalam Al Mizan, *Aku tidak mengetahui seorang pun yang

menilainya dh a' if selain Ibnu HazrL "

273
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Amr bin Hazm tentang pohon kurma, dan tumbuh-tumbuhan, seperti

gandum, salt, sya'ir (gandum), yang diairi dari hal itu kitab Rasulullah

SAW dengan tali embefT6 112 dari persepuluh (1/5), lalu dia

menyebutkan haditsnya. 277

Ini adalah shahifah yang tidak bersanad. Musuh-musuh kami

telah menyelisihi lebihbanyak dari sekedar shahifah ini.

Sesungguhnya perkataan Syafi adalah penentuan atau

pembatasan yang rusak. Tidak ada bukti atas ke-shahih-awrya, ba,k

dari Al Qur'an, Sunnah, ijmak, perkataan sahabat, atau pun qiyas.

Sebelumnya kami tidak mengetahui ada seseorang yang mengatakan

hal ini sebelumnya. Selagi keadaannya seperti itu, maka tidak halal

(boleh) berpendapat demikian. Anehnya, dia mengiyaskan semua

bahan yang dipergunakan untuk membuat roti dan ashidah (sejenis

bubur) kepada burr dan sya'ir. Dia tidak mengiyaskan semua yang

dijadikan makanan pokok dari buah-buahan kepada kurma dan anggur

kering. Karena tidak diragukan lagi buah eek, /ln, kastanye, dan

kelapa lebih kuat dan populer dalam makanan pokok daripada anggur

Ar-Risya artinya tali ernber. Maksudnya di sini adalah yang diairi dengan alat

untuk mengairi.
Kitab (surat) Rasulullah SAW kepada penduduk Yaman bersama Amr bin
Hazm. Kami telah menyebutkannyapada masalah no. 116 (ild. 1, hlm. 81-82)

bahwa kitab itu adalah shahih. Kami telah menyebutkan sanadnya dai Al
Mustadrak karya Al HakfuL Potongan (kutipan) yang ada disini bukan redaksi

yang terdapat dalam kitab Al Mustadarafr. Namun lafazh yang disebutkan dalam

kltab Al Mustadrak, "dan apa yang telah Allah tetapkan (wajibkan) atas orang-

orang yang beriman, sepersepuluh dari al lqar (twibuh-tumbuhan yang dipakai

obat) yang diairi dengan air hujan, suhhan atau bu'lan (tanah yang mendapat

pengairan dari air hujan), g;p.ka zakat yang wajib dikeluarkan 1/10 apabila

sampai 5 wasaq. Sedangkan yang diairi dengan alat pengairan dan ember, maka

zakatyangwajib dikeluarkan adalah l/5 apabila sarryai 5 wasaq.

Makna hadits ini telah disebutkan dengan sanad yaDg sangat shahih dalam kitab

Sunan Ad-Daraquthni (hlm 215), dari jalur Ibnu Juraij, dari Musa bin Uqbah,

dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW pernah mengirim

surat kepada penduduk Yaman, dan seterusnya. Aku berharap bisa sepakat

(setuju) kepada kumpulan semua sanad atsar yang mulia ini dan semua

lafazlmya. Aku telah meMahqiq-nya dengan tahqiq yang pasti, cukup,

memuaskan dengan izin Allah.
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kering. Kami tidak mengetahui ada sebuah negeri makanan pokok

penduduknya hanya anggur kering saj4 dan kami mengetahui tidak

ada sebuah negeri yang makanan pokoknya selain hanya kastanye,

kelapa, dan tin saja. Demikian pula hanya dengan buah eek yang

terkadang dibuat darinya roti dan ashidah (sejenis bubur). Dengan

demikian terlihat jelas ketidakbenaran pendapat ini.

Sedangkan pendapat Malik sangat jelas tidak benar, karena

apabila alasannya buatr-buahan ifu sebagai makanan pokok, maka

tidak diragukan lagr kastanye, baluth, tin, kelapa, turnip lebih kuat

dalam hal makanan pokok daripada minyalL minyak zau;tu,n, himsh,

adas, dan buncis. Anehnya, semuanya mewajibkan zakat dalam

minyak fajl (btah lobak) padahal tidak dimakan. Tapi hanya khusus

digunakan untuk alat penerangan saja. Minyak yang dijadikan alat

penerangan tersebut sebagaimana pendryat Malik tidak diketahui,

kecuali hanya ada di Mesir saja.

Seorang perawi tsiqah dalarn pe,nukilan dan ke-shahih-anrrya

mengabarkan kepadaku, bahwa di Mesir nama buah itu adalah fajl,
yang dikenakan kewajiban zakat. Yaitu tumbuhan yang dinamai di

tempat kami, Andalusia, labsyttl1s yaitu tumbuhan gurun pasir yang

sama sekali tidak ditanam. Dia juga tidak berpendapat bahwa tidak

ada kewajiban zakat pada minyak dari tanaman rami, tidak pula pada

minyak samsam, minyak kelap4 minyak harkan, minyak zanbuj,2Te

minyak dharw'280 semua jenis tanaman ini rtimakan dan dijadikan alat

penerangan. Yaitu minyak-minyak Khurasan dan kaq dan tanmah al
mushamadah dan saqliyyah. Tidak ada kaitan dengan perkataannya Al

Aku tidak sarryai kepada pen-tahqiq-anny4 mrngkin ini adalah kata yang

berasal dari bahasa Spanyol yang diarabkan setelah penaklukan kota Andalusia.
Aku tidak pemah mengenal al harkan dan az-zaabuj.
Artinya salah satu pohon dari pohon yang tumbuh di pengunungan seperti buah
eek yang besar. Daud telah men-rahqiq bahwa getabnya dikenal dengan pasir
batu bata jawa. Lihat kitab Lisan Al Arab datArTadzkirah.
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Qur'an, Sururah shahih maupln dha'if perkataan sahabat, ijmak, dan

amalan penduduk Madinah.

Kami tidak mengetahui ada pendapat seperti ini dari siapa pun

sebelumnya. Dengan demikian tampak jelas kerusakan pendapat ini

secara umum.

Anehnya lagi, Malik dan Syaf i berpendapat, tentang firman

Allah SWT,

frU qi'6r, |y1t *fir7 e', ;s';l {L'Gs ,siti';'

lj\;'r',3 -(lL"e# elJL"#7?'Ft #Ift, 5(1(' Aii-Jt
7rrtl; i';,:,k

"Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung

dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang

bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk

dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya

(yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaiknnlah

halcnya di hari memetik hasilnya (dengan disedeknhkan kepada fakir
miskin). " (Qs. Al An'am [6]: 1a1)

Yang dimaksud dengan ayat ini adalah zakatw4jib.

Abu Muhammad berkata: Bagaimana ayat yang diturunkan

Allah SWT ini bisa menjadi ayat tentang zakat pada mereka?

Kemudian mereka menggugurkat zakat dari banyak apa yang telah

disebutkan Allah di dalamnya dengan namanya seperti buah delima

dan buah-buahan yang ada di kebun. hri dalah keanehan yang tidak

ada bandingannya.

Sebagian dari mereka berargumentasi bahwa Allah SWT

hanya mewajibkan zakat apayang dipetik hasilnya.
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Kepada para pengikut Maliki kami mengatakan, dari mana

kalian bisa mewajibkan zakat pada minyak zaittxr padahal menurut

kalian buah itu tidak dipetik hasilnya?

Sedangkan kepada para pengikut Syaf i kami rnengatakan,

siapa yang telah menjelaskan kepada kalian bahwa tanaman yang

dipetik hasilnya tidak dimutlakkan kepada selain tanaman? Padatral

Allah SWT telah menyebutkan tingkatan-tingkatan kekafiran, Dia

berfirman,

3#4'L"GWZr4; A% ijY $it,y.ait
"Di antara negeri-negeri itu ada yang masih kedapatan bekas-

belrasnya dan ada (pula) yang telah musnah." (Qs. Huud [11]: 100)

Rasulullah SAW bersabd4

.t:rb; gliieLt
" Mus nahkanlah dengan s emusnah-musnahny a. "

Perkataan Abu Yusuf dan Muhammad mementahkan semua

pendapat ini.28l Semua pendapat ini pun sangat konkadiktif, sebab

keduanya tidak mengharuskan pembatasan dengan makanan pokok,

tidak dengan harta yang ditakar, harta yang dimakan, yang

dikeringkan dan disimpan serta mendatangkan pendapat-pendapat

yang sangat rusak. Keduanya mewajibkan zakat al jauz (bwh yang

berkulit keras dan berdaging, seperti kelapa), buah badam), al jaluz,

ash-shunwabar, dan tidak mewajibkan zakatpadabuah eek, kastanye,

dan turnip. Keduanya mewajibkan zakat pada al basbas, dan tidak
mewajibkan pada asy-syauniz fienis adas atau fennel flower).

Keduanya adalah saudara yang mewajibkan zakat, --dalam sebagian

281 Dahm sebagian naskah disebutkan dengan redaksi, 'Maka dia menggugurkan
dari pendapat-pendapat ini." Redaksi yang disebutkan disini lebih shahih dan
lebih sesuai dengan redaksi kalimat.
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pendapatnya- ba\il/ang putih dan bawang merah. Zakat bawang

bakung pun tidak wajib dikeluarkan.

Keduanya mewajibkan zakatpadabenang dan biji pohon rami

dan keduanya mewajibkannya2t' brji ushfur (safflower) dan nuwwar

(bunga)nya.

Keduanya mewajibkan z:rkat pada benang dari kapas, tapi

tidak pada bijinya.

Keduanya mewajibkan pada biji al qunnab (sejenis pohon

rami) dan tidak mewajibkan dari benangnya. Keduanya mewajibkan

zakat lada dan tidak mewaj ibkannya pada al hud @t ess) .

Keduanya mewajibkan zakntpada al inaab (anggur) dan tidak

mewajibkarurya pada an-nubbaq. Keduanya adalah dua saudara yang

mewajibkan zakatpada buah delima dan tidak mewajibkan zakatpada

apel dan as-safrajil, dan ia sama283.

Jika ada yagn mengatakan, buah delima disebutkan di dalam

ayat A1 Qur'an, maka menurut kami, semua jenis tanaman disebutkan

di dalam ayat Al Qqr'an. Keduanya telah menggugurkan kewajiban

zakat darlr tanaman atau tumbuhan yang ditanam. Semua ini adalah

waswas yang menyerupai apa yang dibawa oleh al mamrur.284

Keduanya pun tidak memiliki kaitan baik dari Al Qur'an, Sunnah,

riwayat dha'tf, perkataan sahabat, qiyas, dan pendapat yang benar.

Kami tidak pemah mengetahui ada orang yang mengatakan hal itu

sebelumnya. Secara umum, pendapat yang rusak ini pun mentah.

Sedangkan perkataan Abu Hanifah tidak memiliki sandaran

dalil kepada Al Qur'an, atau pun Sunnah Rasulullah SAW, "Pada

Dalam naskah no. 14 disebutkan dengan redaksi keliru, "Dan keduanya telah

menyelisihi." Sebelumnya telah disebutkan bahwa pengaleng telah menukil dari

keduanya bahwa keduanya tentang mewajibkan zakat pada benih biji ushfur.

Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi keliru, "Dan keduanya."

Apabila yang dimaksud bahwa delima, apel, dan quince adalah sama.

Yaitu orang yang dikalahkan (didominasi) oleh al marrah.
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tanaman yang disiram (diatn) oleh air hujan, maka zakat yang wajib

dikeluarlran sebesar sepersepuluh," karerra dia telah mengeluarkan

beberapa jenis dari itu, yaitu al qashb, al hasyisy, dan daun dari semua

jenis buah-buahan. Ini merupakan pengldlususan terhadap dalil yang

dijadikan argumentasi olehnya tanpa bukti (dalil) baik nash, ijmak,

qiyas, pendapat yang bisa dipahami. Disamping menyelisihi Sunnah,

pendapat ini juga keluar dari pembolehan. Hanya kepada Allah kita

memohon taufiq-Nya.

Abu Muhammad berkata, 'Maka tidak tetap kecuali pendapat

para sahabat kami, dan pendapat (perkataan), 'Kami memperhatikan

hal itu, lalu kami mendapatkan para sahabat kami berargumentasi

dengan ayat tersebut dan hadits shahih dari Rasulullah SAW, beliau

bersabda,

.;-ltit:"ut r*q
'Pada tanaman yang diaii dengan air hujan zaknt yang wajib

dikeluarlrnn adalah sepersepuluh'. Tidak ada hujjah bagi mereka

selain dua nash ini."

Kami tidak mendapati ayat ini sebagai dalil bagi mereka

karena beberapa hal, yaitu:

Pertama, surah ini diturunkan di Malftah, sedangkan ayat

tentang zakat diturunkan di Madinah dengan tidak ada seorang ulama

pun yang menyelisihinya (sesuai dengan kesepakatan para ulama).

Maka tidak benar jika ayat ini diturunkan berkaitan dengan zakat.

Sebagian dari orang yang berbeda pendapat berkata, "Ya betul,

ayat ini diturunkan di Makkah, hanya saja ayat ini dengan sendirinya

adalah Madaniyah."

Abu Muhammad berkata, "Ini adalah pendapat yang tidak

berdasarkan bukti atau dalil atas ke-shahih-annya. Kemudian

seandainya pendapat itu shahih, maka itu tidak bisa menjadi dalil bagi
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mereka. Sebab orang yang berpendapat seperti itu menganggap bahwa

ayat ini diturunkan berkenaan dengan urusan (keadaan) Tsabit bin

Qais bin Asy-Syammasy RA, ketika tanamannya berbuah dengan baik
lalu dia menyedekahkannya sehingga tidak tersisa baginya sedikit pun

darinya.28s Tidak benar jika yang dimaksud dengannya adalah zakat.

Kedua, firman Allah, "dan tunaikanlah halcnya di hari
memetik hasilnya (dengan disedeknhkan kepada fahir miskin)." (Qs.

Al An'aam [6]: 141) Tidak ada perbedaan pendapat dari ulama

manapun bahwa zakat tidak boleh dikeluarkan pada hari

pemetikannya, tetapi pada tanaman setelah dipetik, ad-dars, adz-

dzarw, al knil. Pada buah-buahan setelah kering, dibersihkan dan

ditimbang (ditakar). Maka tidak benar bahwa yang benar dan

diperintalrkan itu adalah zakat yang tidak wajib kecuali setelah apa

yang kami sebutkan.

Ketiga, Firman Allah SWT dalam ayat yang s€rma, "Dan
janganlah kamu berlebih-lebihan" maksudnya adalah, tidak ada

berlebih-lebihan dalam zakat, sebab zakat itu terbatas. Tidak halal

mengurangi darinya walaupun sebiji dan tidak boleh ditambah

trainnya.286

Jika ditanyakan apa yang benar dan wajib dalam ayat ini?

maka menurut kami, memang benar, itu adalah hak selain zakat.

Orang yang memetik tanaman saat memetik memberikan tanaman

yang terbaik darinya dan mesti bagi siapa pun dalam hal itu. Inilah
pengertian zhahir dari ayattersebut. inilah pendapat sekelompok salaf.

28s HR. Ath-Thabai (Tafsir Ath-Thabari,jld. 8, hlm. 45) dari Ibnu Juraij secara
mursal.
Demikian juga As-Suyuthi menisbatkan riwayat ini dalam kitab Ad-Durrul
Mantsur (ild. 3, hlm. 49) kepadanya dan Ibnu Abu Hatirn, dan tidak ada dalil
dalam hal seperti ini.

286 Yakni itu termasuk wajib. Jika tidak, maka Sunnah dengan tambahan yang tidak
ada perbedaan tentang bolehnya.
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Yahya bin Abdurralrman bin Mas'ud menceritakan kepada

kami, Ahmad bin Duhaim menceritakan kepada kami, Ibrahim bin

Hammad menceritakan kepada kami, Ismail bin Ishaq Al Qadhi
menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan

kepada kami, Abdurrahim bin Sulaiman menceritakan kepada kami,

dari Asy'ats 
-yaitu 

Ibnu Abdul Malik-, dari Muhammad bin Sirin

dan Nafi', dari Ibnu Umar tentang Finnan Allah SWT,

irrtl; i';,1k1j;r1"'j

"Dan tunaikanlah halotya di hari memetik hasilnya (dengan

disedeknhlrnn kepada fakir miskin), " (Qs. Al An'aam [6]: 141) dia

berkata, "Mereka biasa memberi kepada orang yang meminta sesuatu

kepada mereka selain sedekah."

Dengan sanadnya sarnpai kepada Ismail bin Ishaq, dia berkata:

Muhammad bin Abu Bakar 
-yaitu 

Al Miqdami- menceritakan

kepada kami, Yahya 
-yaitu Said bin Al Qaththan- menceritakan

kepada kami, dari Suffan Ats-Tsauri, dari Hammad bin Abu

Sulaiman, dari Ibrahim An-Nakha'i tentang firman Allah, "Dan

tunailrnnlah halcnya di hari memetik hasilnya (dengan disedeknhkan

kepada fakir miskin), " (Qs. Al An'aam [6]: 141) dia berkata,

"Diberikan darinya sarna de,ngan seikat rumput."

Diriwayatkan dari jalur Jarir, dari Manshur, dari Mujahid

tentang firman Allah SWT, "Dan tunailmnlah halotya di hari memetik

hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin)," (Qs. Al
An'aam [6]: 1al) dia berkata, "Apabila kamu memetik hasil (panen)

lalu datang kepadamu orang-orang miskin, maka kamu memberikan

kepada mereka darinya. Apabila baik hasil panennya maka berikan

kepada mereka darinya. Apabila kamu membersihkannya, maka kamu

ambil dalam I kilo (takarannya) berikan sedikit darinya kepada

mereka. Apabila kamu mengetahui takarannya, maka pisahkanlah

zakatnya. Apabila kamu telah mengambil dalam jidad pohon kurma,
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maka kamu memberi mereka tsafariqzs1 dan kurma. Apabila kamu

mengambil dalam takarannya (per satu kilo), maka kamu berikan

sedikit darinya kepada mereka. Apabila kamu mengetahui takarannya,

maka pisahkanlah zakahty a."

Diriwayatkan juga dari Mujahid, bahwa ini wajib ketika

dipotong.

Diriwayatkan dari Abu Al Aliyah tentang firman Allah SWT,

"Dan tunaikanlah halcnya di hari memetik hasilnya (dengan

disedekahkan kepada fakir miskin)." (Qs. A1 An'aam [6]: 141) dia

berkata, "Maksudya adalatr mereka biasa memberikan sesuatu selain

sedekah."

Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair tentang firman Allah SWT,

"Dan tunaikanlah halatya di hari memetik hasilnya (dengan

disedekahkan kepada fabir misbin), " (Qs. Al An'aam [6]: 1a1) Suatu

hari pernah ada orang yang lemah dan miskin melewatinya, lalu dia

memberinya sehingga dia mengetahui apa yang akan terjadi.

Diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Al
Husain, dari ayahnya, dari kakeknya, tentang Firman Allah SWT,

"Dan tunaikanlah hahtya di hari memetik hasilnya (dengan

disedekahlran kepada fakir miskin), " (Qs. A1 An'am [6]: 141) dia

berkata, "Maksudnya adalah setelah wajib atasnya sedekah maka dia

wajib memberikan seukuran seikat rumput dan sedikit darinya."

Diriwayatkan dari Ar-Rabi' bin Anas, tentang firman Allah

SWT, "Dan tunailcanlah halcnya di hari memetik hasilnya (dengan

287 Kata ini adalah benhrk jamak dati tsarfuq, yaitu gandum dan kurma yang belum
matang (masih mentah). Maksudnya di sini adalah tandan-tandan yang terlepas
apa yang ada di atasnya. Maka tetap di atasnya satu biji, dua biji, dan tiga biji
buah kurma yang terlempar oleh cakar bruung. Lalu diberikan kepada orang-
orang miskin. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Lisan Al Arab.
Atsar ini diriwayatkan oleh Yahya bin Adam no. 403 dan Ath-Thabari fild. 8,

hlm. 4 1). Dalam dua naskah asli disebutkan dengan redaksi, " at-tafariq" , dan itu
merupakan kesalahan dalam penulisan huruf.
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disedekahknn kepada fakir miskin), " (Qs. Al An'aam [6]: 1a1) dia

berkata, "Maksudnya adalah memungut bulir padi."

Diriwayatkan dari Atha' tentang Firman Allah SWT, 'oDdn

tunaikanlah halcnya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan

kepada fakir miskin)," (Qs. Al An'aam [6]: l4l) dia berkata,

"Maksudnya adalah sesuatu yang sedikit selain zakat yang wajib

dikeluarkan."

Tidak sah (benar) riwayat dari Abdullatr bin Abbas, bahwa

ayat ini turun berkenaan dengan zakat. Sebab riwayat itu berasal dari

riwayat Al Hajjaj bin Arthah, seorang perawi saqith (gugur), dari jalur

Miqsam, seorang perawi dha'f.

Orang yang menganggap bahwa hukum riwayat itu dihapus,

maka tidak akan dipercaya kecuali berdasarkan nash yang bersambung

kepada Rasulullah SAW. Jika tidak, maka apa yarr9 seseorang lemah

dari pendapat, pernyataannya tentang ayat tertentu semaunya dan

hadits tertentu semaunya bahwa riwayat ibt di-nasakft (hukumnya

dihapus). Pernyataan nasakh itu menggugurkan ketaatan kepada Allah

SWT pada apa yang telatr diperintah dalam nash tersebut. Ini tidak

benar kecuali berdasarkan nash dengan sanad yang shahih.

Sedangkan sabda Rasulullah SAW, uPada apa-apa yang diairi
air hujan malca zakat yang wajib dikeluarkan adalah sepersepuluh

(10%o) dan pada apa-apa yang diairi dengan telaga (kolam, air yang

dibuat untuk mengairi tanaman) dan embey'88, makn zakat yang wajib

dijeluarkan adalah seperlima (5%o)," adalah hadits shahih. Jika tidak

ada yang mengk*tususkannya, maka tidak boleh seorang pun'
menyelisihinya.

288 Itu adalah benda yang dibuat dari daun kurma dan kayu, yang dijadikan alat

untuk mengairi tanaman dengan menggunakan tali yang diikatkan pada kepala

khadz'un panjang. Lih. Lisan Al Arab.
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Akan tetapi karni mendapatkan riwayat yang diceritakan oleh
Abdullah bin Yusuf dan Ahmad bin Muhammad Ath-Thalamanki,

Abdullah berkata: Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul
lYahhab 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 Bakar

bin Abu Syaibah, Umar, An-Naqid, dan Zuhair bin Harb menceritakan

kepada kami, semuanya berkata: Waki' menceritakan kepada kami,

Ath-Thatarnanki berkata: Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Ayyub Ar-Raqqi menceritakan kepada kami, Ahmad

bin Amr Al Khaliq NBazzar menceritakan kepada kami, Ahmad bin
At Walid Al Adni menceritakan kepada kami, Yatrya bin Adam
menceritakan kepada karni, kemudian Waki' dan Yahya sepakat,

keduanya dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Ismail bin Umayyah, dari

Muhammad bin Yahya bin Hibban, dari Yahya bin Amarah, dari Abu
SaSd Al Khudri, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

.1i*';.1, ,; ot;'rf'* o')! q';
"Tidak ada kewajiban zakat pada larma dan biji-bijian yang

hrang dari lima was aq.'28e

Waki' berkata dalam riwayatny4 "Dari Kurma." Selanjutrya
keduanya sepakat pada yang lain.2eo

Abu Muhaurmad berkata" "Hadits ini sangat shahih, karena

Rasululltah SAW meniadakan kewajiban zakat dari semua apa yang

kurang daxi 5 wasaq, baik kurma atau jenis biji-bijian lainnya."

Dalarn naskah no. 14 disebutkan dengan redalsi, "ausuqin." Keduanya adalah
benUk kalimat jr-ak yang benar. Yang disebutkan di sini sesuai dengan
riwayat Muslim fild. 1, hlral- 267).
Tercantrrm dala,n Al Kharaj karya Yahya no. 440 dengan sanad ini, tapi dengan
rcdalsi, "La shadaqata fi hubbin wa la tamrin duuna Htamsati ausuqin (Edak
ada sedekah (zakat\ pada biji-bijian dan kurma kurang dari 5 wasaq)."
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Kata duuna dalam bahasa Arab mempunyai dua makna yang

samq salah satu maknanya tidak lebih utarna dari makna yang

lainnya. Kedua makna itu adalah lebih sedikit atau kurang dan selain.

Allah S'SIT berfirman,

@i,u;.$e\#fi
"Janganlah kamu mengambil penolong selain Alan." (Qs. Ai

Israa'[17]:2)

Maksudnya adalah selain dariku. Selain itu, Allah SWT juga

berfirman,

&ix{;.ei u 6+t;5

"Dan orang orang selain merelca yang kamu tidak
mengetahuinya." (Qs. Al Anfaal [8]: 60)

Maksudnya dari selain mereka. Dimana dan kapan saja kata

druna tertulis dalam Al Qur'an, maka kata itu bermakna ghairu
(selain). Oleh karena itu, siapa pun tidak boleh membatasi kata duuna

dalam hadits ini hanya de.lrgan makna aqallu fturang atau lebih

sdikit) tanpa makna ghainl Apabila kami membawa makna duuna di
sini kepada makna ghaint, maka masuk di dalamnya makna aqallu.

Pengkhususan sebuah kata tanpa bukti (dalil) dari nash tidak
diperbolehkan.

Memang benar secara meyakinkan bahwa tidak ada kewajiban

zakat selain jika telah sampai 5 wasaq dari biji-bijian dan kurrna, dan

wajib zakat pada tanarnan yang melebihi 5 wasaq berdasarkan nash

sabda Rasulullah SAW dan ijmak yang meyakinkan atas hal itu.

Demikian pula unta, sapi, kambing, emas dan perak

berdasarkan ijmak dan nash yang meyakinkan. Tidak ada kewajiban

zakat pada selain itu semua dari apa-apa yarry diperselisihkan di
dalarnnya dan tidak terdapat nashnya karena Nabi SAW telah
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meniadakan kewajiban zakat pada setiap yang kurang dari 5 wasaq

dari biji-bijian atau kurma.2e1

Kita juga harus melihat pengertian secara bahasa dari nama

hubb @iji-bijian) ryng dikatakan Rasulullah SAW'

Kami mendapatkan sebuah hadits yang diceritakan kepada

kami oleh Muhammad bin Said bin Nabat, Ahmad bin Abdul Bashir

menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada

kami, Muhammad bin Abdussalam Al Khusyani menceritakan kepada

kami, Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Abdul

Aziz bin Abdushamad Al 6oo6,ztz menceritakan kepada kami, dari

Atha bin As-Sa'ib, dari ayahnya, dari Sa'id bin Jubair, dari Abdullah

bin Abbas tentang firman Allah SWT,

@{r; w@c3,G"@ga.ssY'
"Biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-saryran zaitun dan

larma. " (Qs. Abasa l80l:27-29)

Ibnu Abbas berkat4 "Al habbu artinya adalah burru. Al
q adhbu maknanya adalah al fishfishahr. 

fle3

Ibnu Abbas membatasi makna al habbu dengan burr
(gandum).

Abu Hanifah Ahmad bin Daud Ad-Dainuri, ahli bahasa,

menyebutkan dalam kitabnya tentang tumbuh-tumbuhan, pada bab

291 Semua ini adalah hal yang dibuat-buat oleh Ibnu Hana tidak ada arti apa-apa

dan tidak ada dalilnya. Anggapan bahwa kata duuna dalam hadits tersebut

bennakna ghairu adalah anggapan yang tidak benar. Tapi justru semua redaksi

hadits dengan riwayat yang berbeda-beda menunjul&an bahwa yang dimaksud

adalah aqallu (paliog sediki! kurang, dibawah), dan bahkan telah disebutkan di
sebagian redaksinya yarrg mauquf (riwayat yang bersambung dan berhenti
sarupai sahabat) yang diriwayatkan oleh para sahabat.

Dinisbatkan kepada Al Ammi, yaitu marga Tamim"
Artinya rathabah (jenis tumbuh-tumbuhan). Ada yang mengatakan, artinya

adalah qat fienrs tumbuh-tumbuhan). Bentuk jamaknya adalah fashafish.

292
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yang berjudul, "Bab tentang Tanaman, pengolahan tanah, nama-nama

biji-bijian, dan Al Qathani serta sifat-sifatnya," dia berkata, 'oAbu Amr

-yaitu 
Asy-Syaibani- berkat4'semua buzur tumbuh-tumbuhan

disebut al habbah (biji-bijian)'."

Abu Muhammad berkata: Disebutkan dalam riwayat shahih

dari Rasulullah SAW, beliau bersabda

.;!-lt ,L""- CUti* ts o"r*

,,Mereftn tumbuh seperti tumbuhnya al hibbah dalam sesuatu

yang dibawa banjir."

Abu Hanifah Ahmad Ad-Dainuri mengatakan pada bab

tersebut, "Al Kisa'i berkata, 'Bentuk kalimat tunggal dari kata hibbah

adalah habbah dengan harakatfathah pada hwuf ha', maka bukanlah

al habb itu melainkan al hinthah (gandum) dan asy-sya'ir. Bentuk

tunggalnya adalah habbah dengan hamkatfathah padahuruf ha'. Kata

itu hanya berbeda di dalam bentuk kata jamak (plural)nya saja'

Kemudian dia menyebutkan setelah menjelaskan bagian kata

Al Habbah ini, setelah pernyataan yang disebutkannya kepada Abu

Nashr, sahabat Al Ashmai, bahwa demikian juga dengan biji-bijian

lainnya, seperti padi dan dukhan fiawawut).

Ali berkata, ..Ini adalah tiga jamak, habbu untuk hinthah dan

sya,ir secara kfiusus. Hibbah adalatr sebutan untuk setiap apa yang

selain dari keduanya dari biji-bijian secara khusus. Sedangkan hubub

adalah untuk hinthah, sya'ir dan se,rrua biji-bijian (benih)"'

Al Kisa'i adalah seorang imam bahasa, agama dan keadilan.

Dengan demikian kata habb hanya digunakan untuk hinthah dan sya'ir

dalam bahasa Arab. Rasulullah SAW pun telah bersabda dengan

meniadakan kewajiban zakat pada selain dari keduanya dan selain

kurma. Maka tidak ada kewajiban zakat pada sesuatu dari tumbuh-

tumbuhan selain dari keduanya dan selain kurma. Seorang perawi
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yang tidak tsiqah meriwayatkan dari perawi yang tidak tsiqah tanpa

diketahui orang yang meriwayatkan dari perawi yang tidak tsiqah

bahwa zakat biji-bijian wajib dikeluarkan yaitu Abdul Malik bin

Habib Al Andalusi dari Ath-Thalha2e4 dari Abdurrahman bin Zaidbin

Aslam, dan dia juga munqathi'.

Abu Muhammad berkata, "Beberapa ulama salaf berpendapat

seperti ini. Mereka menambahkan anggur pada ketiga jenis (hinthah,

sya'ir dankurma) ini.

Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakanrLya kepada

kami, Abdullah bin Nash menceritakan kepada kami, Qasim bin

Ashbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan

kepada kami, Musa bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Waki'

menceritakan kepada kami, dari Amr bin Utsman, dari Thalhah bin

Yahya bin Thalhah bin Ubaidillah, Amr berkata: Dari Musa bin

Thalhah bin Ubaidillah, bahwa Muadz ketika datang ke Yaman tidak

mengambil sedekah kecuali dari hinthaft (gandum), sya'ir (gandum),

kurma kering, dan kismis.

Thalhah bin Yatrya berkata: Dari Abu Burdah bin Abu Musa

Al Asy'ari, dari ayahnya, bahwa dia tidak mengambil sedekah kecuali

darj hinthaft (gandum), sya'ir (gandum), kurma kering, dan kismis.

Ahmad bin Muhammad bin Al Jasur menceritakan kepada

kami, Muhammad bin Isa bin Rifa'ah menceritakan kepada kami, Ali
bin Abdul Azizmenceritakan kepada kami, Abu Ubaid Al Qasim bin

Salaam menceritakan kepada kami, Hajjaj 
-yaitu 

Muhammad bin Al

d'v,r61'- menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, Mus bin Uqbah

mengabarkan kepadaku, dari Nafi', dd Ibnu Umar, tentang sedekah

bualr-buahan dan tanaman, dia berkata, "Apa yang ada dari kurma,

atau anggur, atau hinthah atau sya'ir."

,ea Dinisbatkan kepada Thalhah bin Llbaidillah, Ath-Thalhah ini adalah

Abdunahman bin shalih bin Ibrahim bin Muhammad bin Thalhah bin
Ubaidillah, seorang perawi yang jujur.

ij
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Dengan sanadnya sampai kepada Abu tlbaid, bahwa Yazid
menceritakan kepada kami, dari Hisyam2es 

-yaitulbnu 
Hisan-, dari

Al Hasan Al Bashri, bahwa dia tidak melihat wajib zakat ll10 kecuali

hinthah, sya'ir, kurma kering dan kismis."

Abu Ubaid berkata: Yahya bin Sa'id -yaitu A1 Qaththan-
berkata: Dari Asy'ats 

-yaitu 
Ibnu Abdul Malik A1 Hamrani-, dari

Al Hasan dan Muhammad bin Sirin, bahwa keduanya berkata, "Ada

Sembilan benda yang wajib dikeluarkan sedekahnya (zakatnya), yaitu:

emas, daun, unta, sapi, kambing, hinthah, sya'ir, kurma, dan anggur

kering."

Abu llbaid berkata, "Itu adalah pendapat Ibnu Abu Laila dan

Sufyan Ats-Tsauri."

Hammam menceritakan kepada kami, Abdullah bin
Muhammad bin Ali AI Baji menceritakan kepada kami, Abdullah bin
Yunus menceritakan kepada kami, Baqi bin Makhlad menceritakan

kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami,
Humaid bin Abdunahman menceritakan kepada karni, dari Al Hasan

-yaitu Ibnu Hayy'-, dari Mutha:rif -yaitu Ibnu Tharif-, dia
berkata: Al Hakam bin Utaibah berkata kepadaku: Aku telah

menanyainya tentang Aqthan (katun) dan samasim (talrnman sesame),

apakah ada kewajiban zakatnya? Dia menjawab, "Kami tidak hapal

(tahu) dari para sahabat kami bahwa mereka2e6 pernah mengatakan,

Dalam naskah no. 14 disebutkan dengan redaksi, Yazid bin Hisyarrl dan
seterusnya. Dan itu adalah keliru. Yang benar adalah apa yang disebutkan
dengan redalsi, di sini. Karena Yazid adalah Ibnu Harun. Dia meriwayatkan
dari Hisyam bin Hisan, dan Abu Ubaid Al Qasim bin Salam meriwayatkau
darinya.
Dalam naskah no. 14 disebutkan dengan redaftsi, "Dia berkata, 'Pada apa-apa
yang kami hapal dari pada sahabat bahwa mereka, dan seterusnya." Jelas bahwa
apa yarug disebutkan dengan redaksi, disini lebih baik berdasarkan perkataan
pengarang setelah bahwa Al Hakam bertemu dengan para tokoh tabiin dan
sebagian dari sahabat. Maka seakan-akan dia menrurjukkan atas penjelasan dari
maksud perkataannya, "Para sahabat kami".
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Tidak ada kewajiban zakat pada sesuatu dari ini kecuali hinthah,

sya'ir, kurma kering dan kismis'."

Abu Muhammad berkata, "A1 Hakam bertemu dengan para

tokoh tabiin dan sebagian sahabat."

Dengan sanadnya sampai kepada Abu Bakar bin Abu Syaibah,

Waki' menceritakan kepada kami, dari Thalhah bin Yahya bin

Thalhah bin Ubaidillah, dia berkata: Abdul Hamid bertanya kepada

Musa bin Thalhah bin Ubaidilah tentang sedekah? maka Musa

menjawab, "Sedekah itu hanya ada pada hinthah, sya'ir, kurma kering

dan kismis."

Dengan sanadnya sampai kepada Abu Bakar bin Abu Syaibah,

Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dia

berkata: Atha' dan Amr bin Dinar berkata kepadaku, "Tidak ada

sedekah (tidak wajib zakat) kecuali pada kurma, anggur dan biji-
bijian."

Hadits yang semakna pun telatr diriwayatkan dari Ali bin Abu
Thalib.

Abu Muhammad berkata, "Ini adalah pendapat Al Hasan bin
Huyy, Abdullahbin Al Mubarak, AbuUbaid, dan lainnya."

Dia menambatrkan, "Orang yang berpendapat demikian

menyatakan bahwa kewajiban zakat pada anggur didasarkan pada

tjmak. Dia juga menyebutkan atsar-atsar yang tidak shahih. Salah

satunya adalah atsar yang diriwayatkan dari jalur Musa bin Thalhah,

kami mempunyai tulisan surat yang ditulis Nabi SAW kepada

Mua'dz, isi surat tersebut adalah batrwa sedekah hanya diambil dari

kurma kering, kismis, hinthah, dan sya'ir.

Abu Muhammad berkata, "Atsar ini munqathf ', karena Musa

bin Thalhah tidak bertemu dengan Mu'adz dengan akalnya."
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Atsar yang lain adalah, diriwayatkan dari jalw Muhammad bin
Abu Laila, seorang perawi yang memiliki hapalan yang jelek, dari
Abdul Karim, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahny4 dari kakeknya"

berupa shahifah, dari Nabi SAW, "sepersepuluh wajib dikeluarkan
dari kurma kering, kismis, hinthah, dan sya'ir."

Musuh-musuh kami sering menyelisihi shatrifah Amr bin
Syu'aib dan mereka tidak menjadikannya sebagai dalil.

Atsar lainnya diriwayatkan dari jalur Abdurrahman bin Ishaq

dan Abdullah bin Nafi', keduanya perawi yang sangat dha'if,
diriwayatkan dari jalur Muhammad bin Muslim Ath-Thaifi, dia juga
perawi yang sangat dha'rf, diriwayatkan dari jalur Abdul Malik bin
Habib A1 Andalusi, dari Asad bin Musa, seorang perawi yang

haditsnya munkar, dari Nashr bin Thariif 
-yaitu 

Abu Juz'i-, seorang
perawi yang betul-betul gugur, semuanya menyebutkan dari Sa'id bin
Al Musayyib, dari Itab bin Usaid,2e7 bahwa dia diperintahkan untuk
menghitung (mengeluarkan zakat) aqggur.

sa'id tidak dilahirkan kecuali dua tahun setelah ltab wafat. Itab
pun tidak pernah diangkat sebagai penguima oleh Nabi sAw kecuali
di Makkah. zakat tanaman dan anggur tidak wajib dikeluarkan. Maka
dari ifu, semuapendapat mereka yang kacau ifu mentah.

Seandainya atsar-atsar tersebut shahih tentu kami akan
mengambilnya dan menjadikannya sebagai dalil dan tidak halal bagi
kami untuk menentangnya. sebagaimana tidak halal mengambil dan
menjadikan hadits dha'tf sebagai dalil dalam agama. Sedangkan
pemyataan rjmak atas kewajiban zakat pada anggur adalah tidak
benar.

2e7 Atab dengan harakat fathah pada huruf ain yang tidak bertitik dan diberi
syaddah pada huruf ra yang bertitik dua. Dan Usaid, dengau harakatfathah pada
hvnlf, hamzah dan harakat kasrah pada huruf sin y4ngtidak bertitik.

i
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Ahmad bin Muhammad bin Al Jasur menceritakan kepada

kami, Muhammad bin Isa menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul
Aziz menceritakan kepada kami, Abu LIbaid A1 Qasim bin Salam

menceritakan kepada kami, Abbad bin A1 Awwam menceritakan

kepada kami, dari Sufyan bin Husain, dari Al Hakam bin Utaibah, dari

Syuraih, dia berkata, "Zakat wajib diambil dan hinthah, sya'ir dan

kurma."

Dia tidak berpendapat bahwa zakat anggur wajib dikeluarkan.

Dengan sanadnya sampai kepada Abu Ubaid, Hasyim

menceritakan kepada kami, dari A1 Ajlah,2e8 dari Asy-Sya'bi, dia
berkata, *Zakat burnt, sya'ir dan kurma wajib dikeluarkan."

Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada kami,
Ahmad bin Aunullah menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh

menceritakan kepada kalrri, Muhammad bin As-Salam A1 Khusyani
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basysyar bin Btrndar

menceritakan kepada kami, Ghundar menceritakan kepada kami,

Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Al Hakam bin Utaibah, dia

berkata, "Tidak ada kewajibat zakat pada kuda, tidak ada kewajiban
zakat pada unta yang dipekerjakan, dan tidak ada kewajiban zakat

pada anggur."

Mereka semuq yaitu Syuraih, Asy-Sya'bi, dan Al Hakam bin
Utaibah berpendapat bahwa zakat anggur tidak wajib dikeluarkan.

Abu Muhammad berkata, "Dan tidaklah kecuali pendapat

orang yang mengatakan wajib zakat pada setiap apa yang

ditumbuhkan oleh bumi (tanah) berdasarkan keumuman hadits yang

shahih dari Rasulullah SAW,

2e8 Dengan harakat fathah pada huruf hamzah, disukunkan pada huruf jim, dan
harakat fathah pada huruf lam, serta huruf terakhimya adalah ha yang ndak
bertitik. Dia adalah Ibnu Abdillah Al Kindi. Lihat Kharaj Yahya bin Adam (no.
516 dan 517).
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.:;.jti,:;t ttuq
"Tanaman yang diairi oleh air hujan zakntnya adalah

sepersepuluh."

Menurut pendapat kaJrri, zakat hatya zakat pada benda yang

telah diwajibkan oleh Rasulullah SAW de,ngan namanya yang shahih,

yaitu bahwa beliau bersabda,

"i* f t )'; V *"ri'* r')! q'd
"Tidak ada kewajiban zakat pada apa-apa yang htrang dari

lima wasaq, dari biji-bijian dan lanrma."

Orang yang menggugurkan apa yang kehendaki oleh

keumuman hadits tersebut dan menambahkan pada hadits tersebut

sesuatu yang tidak ada di dalamnya, mereka tidak menggantungkan

(mendasarkan pendapat mereka) kepada Al Qur'an, atau Sunnah yang

shahih maupun riwayat ymg dha'if, perkataan sahabat yang tidak ada

seorang pun dari para sahabat yang m€,nyelisihinya, qiyas dan

pembenaran yang jauh, bahkan mereka menyelisihi itu semua. Karena

jika mereka kembali kepada makanan pokolq maka mereka telah

menggugurkan kewajiban zakat dari banyak jenis makanan pokok,

seperti buah tin, kastanye, susu dan lain sebagainya. Mereka

mewajibkan zakat pada sesuatu yang tidak termasuk bahan pofok,
seperti minyak, himmash fienis kecang) dan lain sebagainya dari apa-

apa yarLg tidak termasuk bahan pokok kecuali dalam keadaan darurat

seperti kelaparan.

Jika mereka kembali kepada makana4 maka sungguh mereka

telah menggugurkan kewajiban zakat dari banyak jenis makanan.

Sebagian dari mereka mewajibkan zakat pada sesuatu yang tidak

dimakan (bukan makanan), seperti zaitul fujl (mnyak buah lobak),

kapas dan lain sebagainya. Jika mereka kembali kepada sesuatu yang
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dipikul (ditakar), maka sungguh mereka telah menggugurkan dari

banyak jenis yang dipikul.

Kemudian seandainya mereka kembali kepada sesuatu dari

makna-makna ini dan menjauhkan kaidah dasar madzhab mereka

tentu mereka telah berpendapat tanpa bukti, tetapi berdasarkan kepada

pernyataan yang rusak dan asumsi y*g tidak benar. Padahal Allah

SWT berfirman,

"Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna

untukmencapai kebenaran. " (Qs.Yuunus [10]: 36)

Rasulullah SAW bersabd4

. rr4t aisi,t t Ly,'ilrr iel
"Jauhilah berprasanglea, karena berprasangka itu adalah

perkataan yang paling bohong."

Apabila tidak tersisa kecuali salah satu dari dua pendapat di

atas, maka pendapat orang yang mewajibkan zakat pada semua yang

tumbuh di dalam tanah adalah kesalahan yangfatal, menyusahkan diri
sendiri, kesulitan yang tidak akan sangggup dipikul, dan mengambil

hadits tersebut merupakan beban yang tidak akan sanggup dipikul,

kesulitan yang tidak memungkinkan sama sekali (mustahil). Sebab hal

itu mengharuskan tidak akan tumbuh di rumah seseorang, atau

sebidang tanah yang berumput. Seandainya itu adalah selembar daun

atau sekuntum bunga narjis, atau cabe, atau dahan hurf atau

baharahzee atau satu buah tin kecuali masing-masing darinya wajib

dikeluarkan sepersepuluh atau seperlima. Demikian pula halnya

'* Dengan harakat fathah pada huruf 6a yang bertitik satu. Yaitu nrmbuhan yang
hanlm baunya, yang dinamai ainuil baqar (mata sapi) dan tunrbuh pada musim
semi.

w;ft6,&-J;$:\i'y
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dengan daun pepohonan dan jerami, hingga jerarri kacang, dahan

pohon rami, batang kattan, dan akar pohonnya, karena semua itu
termasuk tanaman yang diairi dengan air dan ini tennasuk di antara

yang tidak memungkinkan s:rma sekali.

Allah SWT berfirman,

qrqli4fu'J1r6
"Dia sekali-kali tidak menjadilcan untuk kamu dalam agama

suatu lr.esempitan (Qs. Al Hajj l22l:78)

trii H, L- j-55 ;4i i 
4-,{i'\ L- j

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak
menghendaki kesukaran bagimu. " (Qs.Al Baqarah [2]: 1S5)

"rffiSy1i{ti-&{
"Allah tidak membebani seseorang melainlan sesuai dengan

kesanggupannya. " (Qs. Al Baqarah l2):286)

Allah SWT telatr memberi anugrah kepada kita, sebab Dia
telah mengabulkan doa kita, yang mana kita telah diperintahkan oleh-

Nya untuk berdoa dan mengucapkan,

'wi n6ii'J; 'ii% LS6;i€{":}#{16
"Ya Tuhan knmi, janganlah Engkau bebankan kepada kami

beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orqng-
orang sebelum lcami." (Qs.AL Baqarah [2):286)

Rasulullah SAW bersabda,

.b:;j\)b;
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"Permudahlah oleh kalian dan janganlah kalian mempersulit

diri."

Jika ada yang mengatakan, bahwa melakukan hal itu sama

halnya dengan apa yang dilakukan oleh dua orang yang berserikat di

dalamnya (dalam jual beli)."

Menurut kami, ini tidak boleh, karena jual beli yang dilal<ukan

oleh salah seorang dari dua orang yang berserikat dari temannya

diperbolehkan, dan mengurainya (membatalkannya) diperbolehkan

juga. Begitu juga tidak boleh menjual sedekah sebelum diterima dan

tidak boleh membatalkannya sama sekali.

Dengan demikian benar secara meyakinkan, bahwa hadits itu

tidak berlaku atas keumumannya. Selain itu, kami juga tidak

mengetahui apa yang keluar darinya, kecuali dengan penjelasan nash

yang lain, sehingga memang benar tidak ada kewajiban zakat kecuali

pada apa-apa yang telah diwajibkan oleh penjelasan nash selain nash

tersebut atau ijmak yang meyakinkan.

Tidak ada nash dan ijmak kecuali pada burru, sya'ir dan kurma

saja. Barangsiapa yang melebihi batas hal ini, maka sesungguhnya dia

telah membuat syariat berdasarkan pendapatnya semata dan

mengkhususkan nash berdasarkan dugaan (perkiraannya) yang tidak

benar. Ini adalah perbuatan haram.

Berkenaan dengan barang tambang, umat (para ulama) sepakat

dan tidak berbeda pendapat bahwa kuningan, besi, timah, dan qizdir

tidak wajib dizakati pada jenisnya meskipun jumlahnya banyak. Akan

tetapi kemudian mereka berbeda pendapat tentang bilamana salah satu

darinya dicampur dengan dinar, dirham dan perhiasan. Sekelompok

ulama berpendapat bahwa dinar dan dirham itu dizakati dengan cara

menimbangrya.

Abu Muhammad berkata, "k1i adalah kesalahan fatal, sebab

Rasulullah SAW tidak mewajibkan zakat secara nash pada benda yang
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jumlahnya kurang dari 5 awaq dari harta benda (mata uang), dan

benda yang jumlahnya kurang dari emas, dan tidak mewajibkan

-berdasarkan 
kese,pakatan- bahwa tidak ada kewajiban zakat pada

barang tambang yang telah disebutkan di atas. Oleh karena itu, orang

yang mewajibkan zakatpadadinar dan dirham yang dicampur dengan

tembaga, besi dan timah ataa qizdir, mil<a dia telah menyalatri

Rasulullah SAW dua kali, yaitu:

Pertama, mewajibkan zakat pada benda yang jumlahnya

kurang dari 5 awaq daririqah.3$

Kedua, mewajibkan zakat pada jenis barang tarnbang

tersebut."

Selain itu, mereka juga kontradiktif ketika mewajibkan zakat

kuningan, timah, qizdir dan besi manakala salah satu darinya

dicampurkan dengan perak dan emas. Mereka juga tidak mewajibkan

zakat darinya manakala dijadikan sharfan (alat tukar atau alat

transaksi). Ini tentunya adalah penetapan hukum yang tidak halal.

Kami ingin bertanya kepada mereka tentang sesuatu dari

barang-barang tambang yang dicampur dengan perak atau emas,

apakah yang dicampurkan lebih banyak dari emas dan perak?

Kemudian kami bertanya lagi kepada mereka tentang 200

dirham, pada setiap dirham perak saja dan semuanya tembaga?

Jika mereka mewajibkan zakat padanya maka mereka telatr

melakukan perbuatan yang sangat keji. Jika mereka tidak mewajibkan

zakat padanya, maka kami bertanya kepada mereka tentang batasan

yang nereka mewajibkan zakat padanya dan batasan yang mereka

tidak mewajibkan zakat padxrya. Jika mereka memberikan batasan

(menentukan batasannya), maka mereka telah menambah dalam

menetapkan hukum secara batil. Jika mereka tidak memberikan

'oo Riqah adalah dirham.
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batasan kepada satu jenis maka mereka telatr mencampuraduk&an apa

yang mereka haramkan dengan apa yang mereka halalkan. Mereka

tidak meqielaskan perkara yang haram kecuali kepada diri mereka

sendiri, dan tidak pula kepada para pengikut mereka sehingga mereka

menjauhinya dan tidak menjelaskan perkara yang halal sehingga

mereka melaksanakannya.

Abu Muhammad berkata: Yang benar dari ini adalatr, nama-

nama dalam bahasa dan agama terjadi kepada semua nama-n:Ima

dengan sifafsifat yang terkandung di dalamnya. Untuk perak sifat-

sifat yang apabila ditemukan pada sesuatu yang dinamai sesuatu itu

perak. Demikian pula halnya dengan pendapat tentang nilma emas,

nitma tembaga dan nama semua yang diberi nama di dunia ini.

Sedangkan hukum-hukum aguna hanya datang untuk nama-

nama, maka bagi perak hukum perak, bagi emas hukum emas, bagi

tembaga hukum tembaga, dan begitu pula semua nama di dtrnia ini.

Jika nama yang disebutkan oleh nash gugur dengan hukum yang

gugur dengan hukum tersebut dan hukum yang dinamai itu berpindah

kepada hukum yang disebutkan di dalam nash kepada nama yang

terjadi padany4 seperti jus, kfiarner (minuman keras yang

memabu*&an), cuk4 air, darah, susu, daging, bejan4 dan dinar dan

semua apa yang ada di dunia ini, maka jika campuran di dalam perak

atau emas tidak merubatr sifat keduanya 
-selagi 

keduanya masih

dinamakan perak dan elnas-, maka keduanya adalah emas dan perak,

dan wajib dikeluarkan zil<at dari keduanya.

Jika carnpuran di dalam perak atau emas telah merubah

keduanya, dan gugur dari perak dan emas nama perak dan nama emas,

karena campuran di dalam keduanya terlihat, maka saat itu ia adalah

perak dengan emas atau perak dengan tembaga, sehingga zakatnya

wajib dikeluarkan dalam ukuran (kadar) perak yangada di dalam uang

dirham secara lltusus dan tidak wajib zakat pada tembaga yang di

dalamnya tampak jelas bekasnya.
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Demikian pula pendapat tentang emas dengan sesuatu yang

dij adikan campuran kepadanya.

Apabila di dalam dinar terdapat unsur emas, maka zakatnya

wajib dikeluarkan menurut ukurannya. Sedangkan dinar yang ada

peraknya, maka zakat tidak wajib dilekuarkan.

Zakat wajib dikeluarkan pada dinar yang mengandung emas

dan tidak wajib dikeluarkan pada dinar yang mengandung perak di

dalamnya. Jika perak dicampurkan ke dalam dinar-dinar tersebut,

maka zakatnya wajib dikeluarkan sedangkan benda yang bercampur

dengan emas, maka zakatnya tidak wajib zakat dikeluarkan.

Zakat wajib dikeluarkan pada dinar yang mengandung perak di

dalamnya dan tidak wajib dikeluarkan pada dinar-dinar yang

mengandung emas. Zakat wajib dikeluarkan pada dinar yang

mengandung perak di dalamnya selain dinar yang mengandung emas

di dalamnya.

Jika di dalam dinar-dinar tersebut terdapat perak dan emas

yang zakatnya wajib dikeluarkan pada masing-masing dari keduanya,

maka masing-masing dari keduanya wajib dizakati sebagaimana

halnya hukumnya kalau ia tidak dicampur dengan yang lain.

Jika ada benda yang dicampurkan seperti yang ada pada emas

dan perak, maka zakat.tya tidak wajib dikeluarkan. Kalau terpisah

(tidak bercampur) maka sama sekali tidak ada kewajiban zakat

padanya.

Jika campuran itu bertambah sehingga tidak ada sifat perak

dan emas yang bisa dikenali, dan tidak ada sama sekali perak dan

emas pada jenis-jenis tersebut, maka sama sekali tidak ada kewajiban

zakat padanya karena mengikuti nash. Hanya kepada Allahlah kita

memohon taufiq-Nya.

Berkenaan dengan kuda dan hamba sahaya, Abdullah bin
Rabi' menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin
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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 Qatadah, dari Anas bin

Malik, bahwa Umar bin Al Khaththab mengambil 10301 dari pokok

(modal) dan 10 dari kuda302 serta 5 dari Al Bardzaini (kawanan kuda

jantan) zakatnya.

Maksudnya modal hamba sahaya, 10 dirham dan 5 dirham.

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij

menceritakan kepada kami, Ibnul A'rabi menceritakan kepada kami,

Ad Dabari menceritakan kepada kami, .Lbdurrazzaq menceritakan

kepada kami, dari Ibnu Juraij, Amr -yaiftr Ibnu Dinar-
mengabarkan kepada kami, dia berkata: Hayy bin Ya'la mengabarkan

kepadanya, bahwa dia pernah mendengar Ya'la bin Umayah berkata,

"Abdurrahman bin Umayah 
-saudara 

Ya'la bin Umayah- telah

membeli kuda betina seharga l0 qilsh (unta jantan muda). Si penjual

menyesal, lalu dia menemui Umar dan berkata kepadanya,"Ya'la darr

saudaranya telah merampok kuda dariku." Umar kemudian menulis

surat kepada Ya'la, dia berkata, "Sesungguhnya kebenaran itu

untukku (Temuilah aku). Maka Ya'la mendatangi Umar, dan Umar

mengabarkan apa yang terjadi kepadanya." Ilmar kemudian berkata,

"Apakah kuda ini seharga sekian?" Ya'la berkata, "Aku tidak tahu

bahwa kuda itu seharga segitu yang telah sampai ini sebelum ini."
Umar lalu berkata, "Kami mengambil dafl 4 puluh ekor kambing 1

ekor kambing lalu kami tidak akan mengambil apa-apa dari kuda?!

Kami mengambil zakat dari setiap kuda satu dinar." Dia berkata,

"Lalu Umar mengambilzakat dari kuda-kuda itu 1 dinar t dinar."

Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "Sepuluh dirham."
Penyebutkan dirham di sini adalah keliru dalam redaksi atsar, karena tindakan
penulis menambahkan redaksi tersebut menunjukkan bahwa dia tidak
melakukan proses pemilahan naskah dengan hadits.
Dalamnaskahno. 16 disebutkan denganredaksi yang keliru, "dari sapi."
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Hammam menceritakan kepada kami, Abdullah bin

Muhammad A1 Baji menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yunus

menceritakan kepada kami, Baqi bin Matahlad menceritakan kepada

kami, Abu Bakar bin Abu Syaibatr me,nceritakan kepada kami,

Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dia

berkata: Abdullah bin Abu Husain me,ngabarkan kepadaku, bahwa

Ibnu Syihab mengabarkan kepadany4 bahwa As-Saib bin Ukfit

Nami/o3 mengabarkan kepadanya, bahwa dia pernah menyerahkan

zakat kuda kepada Umar. Ibnu Syihab berkat4 "[Jtsman bin Affan
jtgamenzakati kuda."

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah, dari Yunus bin

Llbaid, dari Al Hasan Al Bahsri, bahwa Marwan pemah mengutus

kepada Abu Sa'id Al Khudri, bahwa bawalah zakat harnba satrayamu

kepadamu, lalu dia berkata kepada Rasulullah SAW, "Sesungguhnya

Marwan tidak mengetahui batrwa kew{iban kita tiada lain adalah

memberi makan safii sha'kurma atau sete,ngah sha' burr (gandum)

dari setiap kepala (pokok) pada setiap kali buka."

Diriwayatkan dari jalur Muhammad bin Ja'far dari Syu'batr

dari Hammadain (dua Hammad), Abu Sulaiman, dia berkata, "Pada

kuda terdapat kewajiban z*at."

Abu Hanifah dan para pengikutnya yang bersikap taklid

kepadanya bahwa kuda wajib dizakati.

Mereka berdalil dengan atsar-atsar ini dan dengan firman

Allah, "Ambilah dari harta merekn sedekah." Mereka berkata, "Kuda

adalah harta, maka kewajiban zakat padanya berdasarkan nash Al

Qur'an. Dengan sabda Rasulullah SAW yang shahih dannya' dari

jalur Malik, daiZaidbin Aslam, dari Abu Shalih As-Saman, dari Abu

Hurairah, dari Nabi SAW,

303 Dia adalah As-Sa'ib bin Yazid bin Sa'id bin Tsumamab, seoralg sahabat. Namir
adalah Ibnu Jabal, paman dari pihak ayahnya.

I
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.:b b)r,?i,F)[":a
"Kuda itu bagi seseorang itu bisa berpahala dan (ada) bagi

seseorang itu bisa sebagai penufitp."

Lalu dia menyebutkan haditsnya dan di dalamnya disebutkan,

'e c;t+'t: 'WP ,, 1' 
'"i-'A l, '&1 #J qh::, 

'tr,

"seseorang menambatkan kuda karena untuk bersenang-

senang dan bersabar menahan diri lalu dia tidak melupaknn hak

Atlah dalam memeliharanya dan tidak bermegah-megah makn dalam

hal ini menjadi penutup baginya."

Abu Muhammad berkata: kri adalah sesuatu yang diada-

adakan oleh mereka (kebohongan) para pengikut madzhab Hanafi

dengan berdalil dengan A1 Qru'an dan Sunnah serta perbuatan para

sahabat, sedangkan mereka menyeleisihi semua ifu .

Sedangkan ayat ini tidak disebutkan di dalamnya bahwa setiap

jenis harta harus dikeluakan zakafrtya. Akan tetapi ayat tersebut

menyebutkan, "Ambillah dari harta mereka." Sekiranya yang ada

hanya nash ini saja, maka (nash ini) mencukupi. Maka bukan satu dari

semua harta seomng muslim karena zakat diambil dari harta-

hartanya.3oa

Sekiranya di dalam ayat disebutkan bahwa setiap jenis harta

zakafrtya wajib dikeluarkan, 
-padahai 

ha1 itu tidak disebutkan di

dalamnya, baik secara nash maupun dalil- tentu hal itu tidak bisa

menjadi dalil bagi mereka. Sebab di dalamnya tidak disebutkan

304 Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "Dati semua harta milik umat

Islarrl karena itu adalah sedekah yang diambil dari hartanya." Redaksi yang

tercanhrm di sini adalah redaksi yang baik.

do ti
.;-7 a
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ukuran harta yang harus dianrbil, tidak juga disebutkan ukuran harta

yang diambil darinya, dan kapan zakatitudiarrrbil (waktunya).

Hal seperti ini tidak boleh diamalkan berdasarkan pendapat

seseorang selain Rasulullah sAw yang diperintahkan dengan

penjelasan. Allah SWT berfinnan,

-4
ff LJ,6qw&

"supaya kamu menjelaskan apa yang diturunkan kepada

merekn." (Qs.An-Nahl [16]: aa)

Hadits sebelumnya tidak menyebutkan selain bahwa hak Allah

dalam memeliharanya, dan pada punggung-punggunya maksudnya

ialah meminjamkannya kepada orang jahat atau semisalnya untuk

ditungganginya) tanpa menentukan dan menjelaskan ukuran serta

jalan masuk untuk zakatpadapunggung-punggung kuda secara ijmak

dari kami dan mereka.

Maka benar bahwa hak ini hanya menurut (berdasarkan)

zhahirnyahadits tersebut. Dia dalam hal ini membawa kepada sesuatu

yang menjadikan dirinya mendapatkan kebaikan darinya di jalan

Allah, dan ariyah (pinjaman) punggung-punggung kuda untuk orang

yang dihadapkan pada kondisi darurat (terpaksa).

Mereka dalam hal ini menyalahi perbuatan Umar dan Utsman

RA, sebab perkataan Abu Hanifah batrwa tidak ada kewajiban zakat

pada kuda jantan sekalipun banyak hingga seribu ekor. Jika kudanya

betina atau betina dan jantan yang digembalakan dan tidak dipelihara

(diberi makanan di kandang) maka pada saat itu wajib zakat. sifat

zakat tersebut adalah bahwa pemilik kuda dihadapkan pada pilihan,

jika dia bermaksud memberikan dari setiap 1 ekor kuda 1 dinar atau

10 dirham, dan jika dia berkehendak maka dia menghitungnya dari

setiap 200 dirham 5 dirham.3os

305 Dahmnaskah no. 16 disebutkan dengan redalsi yang keliru, "Sepuluh dirham-"
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Abu Muhammad berkata: Ini menyalahi perbuatan Umar.

Selain itu, mereka juga menyelisihi perbuatan Umar dalam mengambil

zakat dari hamba sahaya 10 dirham dari setiap kepala.

Bagaimana bisa bagi orang yang mempunyai akal (berakal)

dan agama menjadikan sebagian perbuatan Umar sebagai dalil dan

sebagian lairurya bukan sebagai dalil?

Mereka juga telah menyalahi Ali dalam menggugurkan

kewajiban zakat pada kuda secara global (umum). Mereka

mendatangkan pendapat tentang sifat zakat yarug kami tidak

mengetahui seseorang sebelum mereka yang berpendapat demikian.

Dengan demikian jelaslah kerusakan pendapat mereka secara umum.

Jumhur ulama berpendapat bahwa tidak ada kewajiban zakat

pada kuda sama sekali (pada dasarnya).

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarraj

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

dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Abu Ishaq, dari Ashim bin

Dhamrah, dari Ali, dia berkata, "sungguh aku telah meninggalkan

(membiarkan) zakat kuda dan hamba sahaya."

Ada riwayat shahih, bahwa Umar mengambilnya (zakat dari

kuda) hanya sebagai zakat sunah bukan sebagai zakatwajlb.

Hammam menceritakan kepada kami, Abdullah bin
Muhammad bin Ali Al Baji menceritakan kepada kami, Abdullah bin
Yunus menceritakan kepada kami, Baqi bin Makhlad menceritakan

kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah Menceritakan kepada kami,

Abdurrahman bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abu

Khalid, dari Syabil bin Aul306 -dia adalah orang yang menjumpai

masa jahiliyah-, berkata: Umar bin Al Khaththab telah

memerintahkan kepada orang-orang beruakat, maka orang-orang

'0u fbnu Abu Khalid adalah Ismail. Syubail dibaca dengan harakat dhammah pada
hurufsyln.

f,--Ig_T - Ar Muhana



berkata, "Wahai Amirul Mulaninin, kuda-kuda milik karni atau hamba

saya. Wajibkanlah kepada kami sepuluh-sepuluh." Umar berkata,

"rqkr tidak mewajibkan hal itu kepada kalian."

Hammam menceritakan ke,pada kami, Abbas bin Ashbagh

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdut Malik bin Aiman
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal

menceritakan kepada kami, aku menbaca kepada ayahku, dari yahya

bin Sa'id A1 Qaththan, dari Zuhair 
-yaitu 

Ibnu Muawiyah30'-, Abu
Ishaq 

-As-Sabi'i- 
menceritakan kepada kami, dari Haritsah 

-yaituIbnu Mudharib-, dia berkata: Aku pernah melaksanakan ibadah haji
bersama lJmar, lalu datang beberapa pemukan dari penduduk Syam,

mereka berkata, "Wahai Amirul Mukninin, sesungguhnya kami
memperoleh hamba sahaya dan binatang melata maka ambilah dari
harta-harta kami zakahry4 yang mernbersihkan karrri dan menjadikan
kami sebagai zakat (penyuci)." Maka dia berkat4 "Ini adalah sesuatu
yang tidak pemah mereka berdua perbuat sebelumku."308

Abu Muhammad berkata: Sanad-sanad hadits di atas sangat

shahih. sanad-sanad (hadits) tersebut menyebutkan bahwa Rasulullah
SAW tidak mengambil zakat dari kuda. Tidak pula Abu Bakar
setelahny4 dan umar pun tidak mewajibkannya. setelatr itu Ali pun
tidak mengambilnya.

Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi yang keliru, ,,Dari Zuhair bin
harb, puta dari Muawiyah."
HR. Ahmad (1132).

Ada kekeliruan yang tercantum dalam sanadryra, karena di dalarmya
menyebutkan redaksi, "Aku telah membaca kepada Yahya bin sa'id bin zuhair."
Yang benar adalah 16daksi, "Dari Zuhafu" sqlerti yang tercantum di sini. Di
alfiir hadistrya dia menyebutkan redaksi "Namun hmggulah saryai aku
bertanya kepada kaum rmsfimin. "
Hadits ini diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad (l/14) dari Abdurrabman bin
Mahdi, dari Sufyan, dari Abu Ishaq dengan makna hadits yang sama, dan dari
Umar serta Hudzaifah (1/18).
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Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad

bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib

menceritakan kepada kami, Mahmud bin Ghailan mengabarkan

kepada kami, Abu Usamah -yaitu Hammad bin Usamah-

menceritakan kepada kami, Suffan Ats-Tsauri menceritakan kepada

kami, Abu Ishaq As-Sabi'i menceritakan kepada kami, dari Ashim bin

Dhamrah, dari Ali bin Abu Thalib, dia berkata: Rasulullah SAW

bersabda,

.* ,#u'ik'n E:;1 i* rr!'1v '5Pt *i>'9; rt

"sungguh alcu telah memaafknn (zakat) latda, maka

lal<sanalranlah zakat harta lcalian dari setiap dua ratus keluarkan

lima."

Ada riwayat shahih dari Rasulullah SAW,

,r Ht'i*'tt"i* y'i.,I. l) eP G p;ir &'")
'FI)t

*Tidak ada kewajiban zaknt atas seorang muslim pada hamba

sahayanya dan latdanya, keanali zakat fitrah untuk hamba

sahayanya."

Kuda dan halrrba sahaya adalah nama jenis semuanya,

seandainya pada sesuatu dari hal itu terdapat kewajiban zakat tentu

Nabi SAW tidak akan lalai menjelaskannya dan ukuran yang diambil

darinya.

Lri adalah pendapat Umar bin Abdul Aziz, Sa'id bin A1

Musayyib, Atha', Makhul, Asy-Sya'bi, Al Hasan, Al Hakam bin

Utaibah, dan itu adalah perbuatan Abu Bakar, IJmar, dan Ali
sebagaimana telah kami sebutkan. Itu juga merupakan pendapat

Malik, Syaf i dan para sahabat kami.
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Sedangkan keledai, kami tidak mengetahui ada orang yang

mewajibkan zakat padanya. Kecuali riwayat yang diceritakan oleh

Hammam, dia berkata: Abdullah bin Muhammad bin Ali A1 Baji

menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yunus menceritakan kepada

kami, Baqi bin Malr*rlad menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin

Syaibah menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan kepada kami,

dari Manshur, dari Ibrahim An-Nakha'i, Manshur berkata, "Aku

menanyainya tentang keledai, apakah ada kewajiban zakat padanya?"

Maka Ibrahim berkatq "Adapun aku menyerupakan keledai dengan

sapi, dan kami tidak mengetahui sesuatu yang lain tentangnya."

Abu Muhammad, "segala sesuatu yang tidak diperintahkan

oleh Nabi SAW di dalamnya dengan zakat yang terbatas dan disifati,

maka tidak ada kewajiban zakat padanya."

Sungguhwajibbagiorangyangberpendapatwajibzakatpada
kudaberdasarkan keumuman firman Allah SWT,

17zz.taft" r:
to)-o e)yt ba r*

"Ambilah dari harta-harta merekn sedekah (zakat)'" (Qs' At-

Taubah [9]: 103)

Mengarnbil zakat darinya karena keledai termasuk harta.

Seharusnya, bag: orang yang menqiyaskan shadaq (mas kawin) atas

tangan yang terpotong juga menqiyaskannya kepada unta, sapi' karena

binatang tersebut berkaki empat yang sama dengannya sekalipun

berbeda pada selain itu. Demikian pula shadaq menyelisihi pencurian

yang jumlahnya lebihbanyak dari itu.

Adapun madu, Malik, Sya"fi, Abu sulaiman, dan para sahabat

(murid-murid) mereka tidak mewajibkan zakatpadanya'

Sedangkan Abu Hanifah berkata, "Jika keberadaan lebah di

tanah usyru maka madu zakatnya wajib dikeluarkan, 1/10 ketika

panen, sedikit atau pun banyak. Jika keberadaan lebah itu di tanah
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kharaj, maka madu zakafryatidak wajib dikeluarkan, sedikit atau pun

banyak."

Dia berpendapat bahwa zakat binatang temak wajib

dikeluarkan, baik di tanah l/10 atau kharaj (pajak).

Abu Yusuf berkata, "Apabila madu itu 10 rithl maka zakatnya

dikeluarkan I rithl."

Demikian pula apabila lebih maka zakat yagn dikeluarkan

adalah 1/10.

Safirrthl adalahfulfulf fturang lebth2564 gam).

Muhammad bin Al Hasan berkata, 'Apabila madu sampai

kepada 5 afraq, maka zalcafrya wajib dikeluarkan 1/10 dan jika tidak

sampai 5 afraq,maka zakarnya tidak wajib dikeluarkan."

Perbedaan 36 rtthl fuIful (ada) dan 5 afraq adalah 180 rithl

fu@. Diaberkata, "Demikianpula dengan gula"

Abu Muhammad berkata: Sikap kontradiktif Abu Hanifah dan

pendapatnya yang mewajibkan zakat pa&a madu, walaupun madu itu

setetes apabila tidak ada di tanah kharaj maka tampak jelas karena

tidak jelas. Sedangkan pe,rre,ntuan dua sahabahrya sangat rusak, bahaya

dan kacau. Pendapat tersebut lebih dekat kepada senda gurau daripada

kesungguhan. Akan tetapi perbedaan peirdapat tentang madu telah

lama terjadi. Sebagaimana diriwayatkan kepada kami dari jaltr Atha'

AI Khurasani, bahwa Umar bin Khaththab berkata kepada penduduk

Yaman tentang madu, "sesungguhnya wajib atas kalian dalam setiap

l0 afraq I firqan;'

Diriwayatkan dari jalur Al Harits bin Abdurrahman,3oe dari

Munir bin Abdullall dari ayahnya dari Sa'ad bin Abu Adz-Dzubab3ro

3oe Dia adalah Al Harits bin AMurrahmau bin Abdullah bin Sa'd -ada 
yang

menyebutrya Al Mughirah- bin Abu Dzubab. Dia wafat pada tahun 146 H dan

dia adalah perawi tsiqah.
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-pernah 
berjumpa Rasulullah SAW-, bahwa dia mengambil 1/10

madu dari kaumnya, dan dia membawanya kepada Umar. Lalu Umar

menjadikannya dalam sedekah (zakat) kaum muslimin." Dia berkata,

"rlku kemudian datang kepada Rasulullah SAW, lalu aku masuk

Islam, maka beliau mengangkatku sebagai pegawai kepada kaumku'

Abu Bakar lalu mengangkatku sebagai pegawai setelahnya. Kemudian

Umar mengangkatku sebagai pegawai setelahnya. Maka aku berkata

kepada kaumku, "Madu wajib dizakati, sebab tidak ada kebaikan

dalam harta yang tidak dizakati." Mereka berkata, "Berapa

menurutmu?" Aku berkat4 "sepersepuluh." Lalu aku mengambilnya

dan menyerahkannya kepada lJmar."3 
I I

Diriwayatkan dari jalur Naim bin Hammad, dari Baqiyah, dari

Muhammad bin Al Walid Az-Zubudi, dari Amr bin Syu'aib, dari

Hilal bin Murrah, bahwa Umar bin A1 Khaththab berkata tentang 1/10

madu, "Madu yang ada di tanah datar, maka zakatnya yang wajib

dikeluarkan adalah l/10. Madu yang ada di gunung, maka zakatnya

yang wajib dikeluarkan adalah 1/5."

310 Dalam kedua naskah asli disebutkan dengan redaksi yang keliru, "Dari Munir
bin Abdullah, dari Sa'id bin Abu Dzubab.u Yang benar adalah redaksi, "Sa'd."
begitu pula yang tercantum dalam semua buku-buku sahabat. Kemudian Munir
bin Abdullah ini hanya meriwayatkan hadits dari ayabnya, dari Sa'd bin Abu
Dzubab.
IIR. Abdullah bin Ahmad (Musnad, 4179\; Ibna Al Atsir (Usud Al Ghabah,

21276); Ibnu Abdul Barr (Al Isti'ab, hlm. 568-569); dan Ibnu Sa'd (lri-
Thabaqat, 41164) dar: Aaas bin Iyadh dan Shafwan bin Isa, keduanya

meriwayatkan dari Al Harits bin Abdurrahman bin Abu Dzubab Ad-Dausi, dari
ayabnya, dari Sa'd bin Abu Dzubab.
Hadits ini juga dinulil oleh Ibnu Hajar dalam Al Ishabah, Al Mizan dan Ta'iil Al
Maffi'ah.
Aku kira dia tidak disebutkan oleh Ibnu Sa'd, karena dia menyebutkan, "Munir
bin Abdulah" dalam sanad karena menurut kesepakatan mereka, perawi itu
disebutkan. Yang menguatkan penyebutan tambahan redaksi "dari ayahnya"

disini adalah perkataan yang dikemukakan oleh penulis terhadap sanad ini.
Dalam Ath-Thabaqaf disebutkan tambahan redaksi, "4kr kemudian
mengabarkan kepadanya prihal yang terjadi, kemudian Umar menahannya lalu
menjualnya. Setelah itu dia memanfaatkan hasil penjualannya untuk sedekah
kaummuslimin."
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Selain itu, ada pula riwayat shahih dari Makhul dan Az-Zuhri

bahwa dalam setiap sepuluh arqaqil2 dari madu maka dikeluarkan

darinya I zaqan. Kami pun meriwayatkan hadits ini dari jalur yang

tsabit dari Al Auza'i, dart Az-Z;.thri.

Diriwayatkan dari Said bin Abdul Aziz, dari Sulaiman bin

Musa, "setiap 10 azaq madu, wajib dikeluarkan 1 zaqan." Dia

berkata, "Satu zaqatitu sama dengan 2 rithl."

Diriwayatkan juga dari jalur yang tidak shahih (dha'ifl dari

Umar bin Abdul Aziz.Itn adalah pendapat Rabi'ah, Yahya Bin Sa'id

Al Anshari, dari Ibnu Wahab.

Orang yang berpendapat demikian berdalil dengan apa yarug

diriwayatkan kepada kami dari jalur Amr bin Syu'aib, dari ayatrnya,

dari kakeknya" dia berkata, 'Ililal pematr datang kepada Rasulullah

SAW dengan membawa 1/10 dari hasil lebah (madu) miliknya. Lalu

beliau memintanya untuk menjagakan lembah miliknya yang dinamai

salbah, maka dia pun menjaganya."3l3

Dia juga berargumentasi dengan hadits yang diriwayatkan

kepada kami dari jalur Abdullah bin Muharrar, dmt Az-Z1fin,.dari

Abu Salamah, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW menulis

surat kepada penduduk Yaman,

.'r'i$t J;t o; .t|*'3i',-ti

"Ambillah 1/10 zakat madu dari mereka."

Diriwayatkan dari jalur Said bin Abdul Aziz, dari Sulaiman

bin Musa bahwa Abu Sayaratr Al Mat'a berkata kepada Rasulullah

SAW, "sesungguhnya aku mempunyai lebah." Beliau kemudian

bersabda,

"' Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "Azuqq."
3r3 Sahbah adalah lembah yang dihuni oleh bani Mut'an.

HR. Abu Daud(2122) dan An-Nasa'i (5/46).
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" Keluarknnlah zakntnya sepers epulutr.;3r4

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Juraij, dia berkata: Aku menulis

kepada Ibrahim bin Maisarah, aku pernah bertanya kepadanya tentang

madu, maka dia menyebutkan jawabannya, dia berkata: orang yang

aku tidak menuduhnya dari keluargaku telah menyebutkan kepadaku,

bahwa Urwah bin Muhammad As-Sa'di3l5 berkata kepadanya, bahwa

dia menulis kepada Umar bin Abdul Aziz bettatrya tentang zakat

madu. setelah itu umar membalas suratrya, dia berkata, "Sungguh

kami telah mendapatkan penjelasan tetang zakat madu di tanah Thaif,

maka ambilah 1/10 darinYa."

Abu Muhammad berkata, "Ini semua tidak bisa dijadikan

sebagai dalil bagi mereka. Hadits Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari

kakeknya adalah shahifah yang tidak shahih (dha'tfl, mereka telah

meninggalkannya dimana shahifah tersebut tidak sesuai dengan sikap

taklid mereka dari apa-apa yarry telah kami sebutkan di tempat yang

lain."

Sedangkan hadits Abu Hurairah adalah riwayat Abdullah bin

Muharar, seorang perawi yang sangat lemah, dan para ulama telah

sepakat untuk membuang haditsnya (tidak dijadikan dalil)'

Hadits Abu Sayarah Al Mat'a adalah munqathi', sebab

Sulaiman bin Musa tidak diketahui pernah bertemu dengan sahabat

RA. Selain itu, hadits Umar bin Abdul Aziz juga munqathi', sebab

diriwayatkan dari orang yang tidak disebutkan namanya.

HR. Ahmad $ t23 6) ; Ibnu Maj ah (l 1287); dan Ibnu Maj ah (7 I 2l 13 6)'

As-Sam'ani berkata, "Nisbat ini disandangkan kepada Mat'."
Aku juga menduga bahwa itu adalah nisbat kepada bani Mat'an, seperti Hilal
yang disebutkan dalam hadits sebehrmnya.

bia adalah salah satu pegawai Sulaiman bin Abdul Malik di Yaman. Dia pun

mendapat pengakuan dari Urrar ibn Abdul Azahngga meninggal. Begitu pula

Yazid bin Abdul Malik yang menjabat selama 20 tahun.

3t4

3t5
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Hadits Umar bin Al Khaththab adalah tidak benar (shahih)

ahas dha'if, sebab diriwayatkan dari Atha' Al Khurasani darinya, dan

dia tidak pemah bertemu Atha', dan diriwayatkan dari Munir bin
Abdullah, dari ayahnya, kedua-duanya adalah perawi majhul.
Sebagian perawinya berkata, "Matin3l6 bin Abdullah, dan dia tidak
me,ngetahui keadaannya (identitasnya). Diriwayatkan dari Baqiyah,

seorang perawi dha'f, kemudian diriwayatkan dari Hilal bin Murrah
dan dia tidak mengetahui keadaannya (identitasnya). Dengan

demikian tidak benar sedikit pun bahwa hadits-hadits tersebut

bersumber dari Rasulullah SAW, atau dari lJmar, atau dari salah

seorang sahabat RA.

Abu Muhammad berkata, "Itu semua telah dibantah oleh hadits

mursal jaga."

Hammam menceritakan kepada kami, Abdullatr bin
Muhammad bin Ali Al Baji menceritakan kepada kami, Abdullah bin
Yunus meirceritakan kepada kami, Baqi bin Makhlad menceritakan
kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami,
Waki' menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Ibrahim bin
MaisaralU dari Thawus, bahwa Muadz bin Jabal tatkala datang ke
Yaman dia membawa madu dan auqash3l7 karrbing, dia berkata,
ccfiku tidak memerintahkan pada sesuatu." Akan tetapi kami tidak
menghalalkan Al Hajjaj3l8 dengan mursal, sebab tidak ada hujjah
padanya (tidak bisa dijadikan hujjah).3le

316 Dalam naskah no. 14 disebutkan dengan redaksi, "Matain' dan aku belum bisa
memas"tan manz yang benar.

117 Auqash adalah bentut;.-rt dari waqsh, yang berarti unta dan kambing yang
dizakatkaq seperti har&a unta yang lebih dari 5 sld 9 ekor, atau yang lebih dari
l0 s/d 14. tambahan tersebut tidak termasuk zakat.

3rE Dalam naskah no. l6 disebu&an dengan redaks i, u lhtiaj.u3te Karer,, riwayat Thawus yang berasaidari Mu'ada dianggap mursal.
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Dengan sanadnya sampai kepada Waki', dari Sufyan Ats-

Tsauri, dari Irbaidillah bin LJmar,320 dari Nafi', dia berkata: Umar bin

Abdul Aziz pernah mengutusku ke Yaman, lalu aku hendak

mengambil zakat dari madu 1/10, maka Al Mughirah bin Hakim Ash-

Shan'ani berkata, "Tidak ada kewajiban zakat padanya." Aku

kemudian menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz, maka dia

berkata, "Benar. Dia orang yang adil dan diridhai."

Abu Muhammad berkata, 'Malik, Sufyan Ats-Tsauri, Al

Hasan bin Hayy, Syaf i, Abu Sulaiman dan para sahabat mereka

berpendapat bahwa madu tidak wajib drzakatt.

Ali berkata, 'I(ami telah mengatakan bahwa Allah SWT

berfirman,

"Dan janganlah kamu memakan harta-hartamu di antara

kamu dengan cara yang batil." (Qs. Al Baqarah [2]: 188)

S edangkan Rasulullah SAW bersabda,

.rt?'Ji:r'&G|€ic:
"sesungguhnya darah dan harta knlian haram atas kalian."

Dengan demikian kita tidak boleh mewajibkan zakat pada

harta yang tidak ada riwayat shahih yang menerangkan bahwa

Rasulullah SAW mewaj ibkannya.

Jika mereka berdalil dengan keumuman firman Allah SWT,

"Ambilah dari harta mereka sedekah (zakat)" (Qs. At-Taubah [9]:

"o Atsar ini dinukil dalam At-Tahdzib (Jld. 10, hlm. 258), namun di dalamnya

disebutkan lJbaid bin Umair. Alu lebft menguatkan bahwa redalsi itu keliru,
dan yang benar seperti yang kami sebutkan di sini. Sebab, tidak ada orang yang

mereka sebutkan llbaid bin Urnari msriwayatkan dari Nafi', atau pun dari Ats-
Tsauri.

,w\&{r5^rBG13

u

rJl
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103) maka dikatakan kepadaa mereka bahwa mereka telah

mewajibkan pada apa-apa yang keluar dari barang tambang, seperti

emas dan perak, serta kuda jantan, semua itu adalah harta kaum

muslimin. Bahkan mereka telah mewajibkarurya yang mana Allah

SWT tidak mewajibkannya.

Mereka tidak mewajibkan32t pada apa-ap a yang keluar dari

kurma,322 burr, sya'ir, pada tanah kharaj dan tanah sewaan. Akan

tetapi mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti.

Adapun barang dagangan, maka Abu Hanifah, Malik, dan

Syaf i dalam salah satu pendapatnya mewajibkan zakat barang yang

hendak diperdagangkan (diperjualbelikan). Mereka berargumentasi

tentang hal itu dengan k*rabar yang diriwayatkan kepada kami dari

jalur Sulaiman bin Musa, dari Ja'far bin Sa'ad bin Samuratr bin

Jundab, dari Khabib bin Sulaiman bin Samurah bin Jundab,323 dari

ayahnya, dari kakeknya Samurah, "Amma ba'du, adalah Rasulullah

SAW memerintahkan kepada kami untuk mengeluarkat zakat barang

yang dipersiapkan untuk dijual."

Selain itu, mereka juga berargumentasi dengan hadits shahih

dari Abdunahman bin Abdul Qari, dia berkata: Aku pernah berada di

Baitul Mal pada masa kekfiilafahan Umar bin Al Khaththab, maka

apabila beliau mengeluarkan pemberian beliau mengumpulkan harta

para pedagang, kemudian beliau menghitungrya, yang tidak ada

Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redalcsi yang keliru, "Dan kalian
menggugurkannnya."
Dalam naskah no. 14 disebutkan dengan redaksi yang berbeda lantaran terjadi
perbuhan titik pada huruf.
Khubaib dalam naskah asli disebutkan dengan huruf la' di awal kata (Hubaib)
rurmuninikeliru.
HR. AbuDaud [ld.2,hlrn 3) danAd-Daraquthni (hlm 214).
Abu Daud dan Al Mundziri tidak berkomentar tentang hadits tersebut.
Sedangkan Ibnu Abdul Barr menilainya hasan. Ja'far bin Sa'd dan Khubaib bin
Sulaiman bin Samurah serta ayahnya Sulaiman telah dikenal, dan mereka
disebutkan dalarn Ats -Ts iq at oleh Ibnu Hibban.
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maupnn yang ada,lalu beliau mengambil zakat dari harta orang yang

ada dan orang yang tidak ada."

Begitu juga dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari

jalw Abu Qilabah, bahwa para pegawai Umar berkata, "Wahai Amirul

Mulaninin, pmdpedagang mengeluhkan beratnya taqwim, maka Umar

berkata,'Hah, hah? Ringankanlah'."

Diriwayatkan dari jalur Yahya bin Sa'id, dari Abdullah bin

Abu Salamah, dari Abu Umar bin Hamas, dari ayaltnya, dia berkata:

Umar bin Al Khaththab pernah lewat di depanku lalu dia berkata,

"Wahai Hammas, tunaikan zakat hartamu!" Aku kemudian berkata

kepadanya, "Hartaku adalah hartaAl Aj'ob danudum324." Diaberkata,

"Hitunglah nilai harta itu lalu tunaikan zakatnya."3zs

Dengan hadits shahih yang diriwayatkan kepada kami, dari

Ibnu Abbas bahwa dia pernah berkata, '"Tidak mengapa menrmggu

hingga dia menjual, dan zakat wajib padanya."

Hadits shahih dari Ibnu lJmar, dia berkata, "Tidak ada zakat

pada barang-barang kecuali barang yang diperdagangkan."

Sebagian dari mereka nlengatakan, bahwa zakat adalah

ditetapkan pada apa yang tumbuh atau berkembang dari harta yang

dimiliki.

Kami tidak mengetahui ketergantungan mereka dengan yang

lain. Semua ini tidak ada dalil bagi mereka dalam hal itu.

Adapun hadits Samuratr adalatr hadits lemah, sebab semua

perawinya 
-Sulaiman 

bin Musa dan Samurah RA- adalah perawi

majhul, dan keduanya tidak diketahui. Seandainya shahih, tentu hadits

tersebut tidak bisa jadi dalil bagi mereka, sebab hadits tersebut tidak

324 (Jdum ata;u udmi adalahbentuk jamak dari adim, yaitu kulit.
32s HR. Asy-Syafri(Al Umm,jld.2, hhr. 39).

Sebagian ulama juga menisbatkan atsar ini kepada Malik dan Ahmad, namun
aku belumme
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menyebutkan bahwa sedekah yang dimaksud adalah zakat yang

diwajibkan. Bahkan, seandainya Rasulullah SAW bermaksud dengan

sedekah itu zakat yang diwajibkan pasti beliau akan menjelaskan

waktu, ukuran, dan bagaimana dikeluarkan, apakah dari jenisnya atau

dari nilainya? Dan dengan apa dinilainya? Mustahil Rasulullah sAw

mewajibkan zakat kepada kita, sementara beliau sendiri tidak

menjelaskan, berapa zakatnya'l Dan tidak menjelaskan bagaimana

zakat itu diambil? Seandainya sedekah ini benar pasti zakat itu akan

diserahkan kepada para pemilik barang-barang tersebut.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Umar bin

Abdul Malik menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakar

menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami,

Musaddad menceritakan kepada kami, Abu Muawiyah menceritakan

kepada kami, dari Al A'masy, dari Abu Wail, dari Qais bin Abu

Garzah, dia berkata: Rasulullah SAW pemah menjumpai kami, lalu

beliau bersabd4

iilurf;:;o,i;ylrr ti,,tsr i ra^'-'&t L\, rrLhr r.,;; t;"

"Wahai para pedagang. sesungguhnya jual beli itu aknn

didatangi oleh perlcara yang sia-sia dan sumpah, maka bersihkanlah

dengan s edekah (zakat)."

hri adalah sedekah yang diwajibkan dan tidak terbatas, tapi

zakat itu menjadikan hati-hati mereka baik dan menjadi kafarat

terhadap apa yang mengotori jual beli yang tidak sah (benar), berupa

melakukan hal yang sia-sia dan sumpah (palsu)'

Sedangkan hadits lJmar, maka hadits tersebut ttdak shahih

atau dha'if karena diriwayatkan dari Abu Amr bin Hammas, dari

ayahnya, dan keduanya adalah perawi majhul.3z6

32u Itu tidak benar, karena keduauya adalah perawi yang dikenal dan tsiqah.
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Kami meriwayatkan dari jalur Abdullah bin Ahmad bin

Hanbal, dia berkata: Azim bin Al Fadhl menceritakan kepada kami,

dia berkata: Aku mendengar Abu Al Aswad 
-yaitu 

Humaid bin Al
Aswad, dia berkata, "Aku telah menyebutkan hadits Ibnu Hammas

tentang barang yang dizakati kepada Malik bin Anas. Apakah

diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id?" Maka Malik berkata, "Yatrya

adalah pedagang kain."

Abu Muhammad berkata, "r\ttinya dia adalah orang yang

menghimpun kain, dan dia adalah al kanasah, yakni orang yang

meriwayatkan dari orang yang tidak mempunyai kedudukan

(kemampuan) dan tidak berhak meriwayatkan hadits."

Adapun hadits Abu Qilabah adalah mursal, sebab dia tidak

bertemu dengan Umar dengan akal dan usianya-

Sementara hadits Abdurrahman bin Abdul Qari tidak bisa jadi

dalil bagi mereka dalam masalah tersebut. Sebab hadits itu tidak

menyebutkan bahwa harta-harta tersebut untuk diperjual-belikan. Para

pedagang telah memiliki harta-hartayargwajib dlz;akati, berupa emas,

perak dan lain sebagainya. Tidak boleh menambah-nambah di dalam

khabar tersebut sesuatu yang tidak disebutkan di dalamnya, karena

perbuatan itu adalatr kebohongan.

Demikian pula hadits Ibnu Abbas, hadits tersebut tidak

menjadi dalil wajibnya zakat pada barang-barang dagangan. Dia

keluar kepada madzhab Ibnu Abbas yang masyhur darinya, bahwa dia

mewajibkan zakatpada faedah emas, perak dan binatang ternak ketika

diambil faedah. Maka dia mewajibkan zakat pada nilainya ketika

mereka menjualnya.

Yahya bin Abdunahman bin Mas'ud menceritakan kepada

kami, Ahmad bin Sa'id bin Hazm me,nceritakan kepada kami,

Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman menceritakan kepada kami,

Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, ayahku
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menceritakan kepada kami, dari Abdushshamad At-Tanuri, Hammad

menceritakan kepada kami, Qatadah menceritakan kepada kami, dari

Jabir bin Zaid Abu Asy-Sya'tsa,321 dai Ibnu Abbas, bahwa dia

berkata tentang harta yang diambil faedatrnya, *Zakat harta tersebut

harus dikeluarkan ketika diarnbil faedahnya."

Ibnu Umar berkata, "Sampai mencapai wakfu setahun."

Atha' telah menjelaskan hal ini, dan dia adalah orang yang

paling tua di antara para sahabatrya sesuai dengan apa yang akan

kami sebutkan setelah ini insya Allah.

Adapun hadits Ibnu Umar adalah hadits shahih hanya saja

perkataan seseorang tidak bisa dijadikan dalil selain sabda Rasulullah

SAW ketika perkataan tersebut bertentangan dengan sabdanya.

Berapa masalah mereka telah menyelisihi Umar dan anaknya?

Di antaranya terdapat riwayat milik para pengikut Maliki

tentang zakat madu, hukum zakat pada harnba sahaya milik para

pengikut Hanafi, dan banyak lagi lainnya.

Sangat mustahil Umar dan anaknya menjadi dalil pada

sebagian masalah dan tidak menjadi dalil pada sebagian masalah yang

lain. Selain itu, para pengikut Hanafi, Maliki, dan Syaf i juga

menyelisihi hadits yang diriwayatkan dari Umar dan Abdullah bin

Umar dalam permasalahan ini sendiri. Malik membedakan antara A1

Mudir dan Gairul Mudir dan tidak mewajibkan zakat dari orang yang

menjual suatu barang dengan barang yang lain selama tidak memiliki

banyak dirham (uang). Ini bukanlah sesuatu yang disebutkan dalam

riwayat Umar dan anaknya.

Syaf i berpendapat bahwa keuntungan dengan modal pokok

tidak dizakati, kecuali Ash-Shayyarifah secara khusus. Ini bukanlah

'2' Dala naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi yang keliru, "Dari Jabir bin
Zaid bin Abu Asy-Sya'tsa'." Bahkan, Abu Asy-Sya'tsa' adalah Jabir bin Zaid
dan itu adalah nama julukannya.
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sesuatu yang disebutkan dalam riwayat Amr dan Abdullah bin Umar.

Semuanya berpendapat bahwa zakat orang yang mewarisi barang

dagangan atau membelinya untuk dimiliki kemudian dia bemiat untuk

menjualnya sekalipun barang dagangannya tetap ada padanya selama

beberapa tahun, dan tidak pula dalam nilainya ketika dia menjualnya,

tapi dia mernulai haul tidak wajib dikeluarkan. Selain itu, ini
menyelisihi Umar dan anaknya. Dengan demikian dalil mereka

dengan kedua sahabat tersebut pun mentah.

Ada juga riwayat lain yang menyelisihi riwayat Umar dan

anaknya dari selain keduanya32s dari sahabat yang lain.

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarraj

menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada

kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, dari Abdunazzaq, dari

Ibnu Juraij, Nafi bin Al Khatzi3ze mengabarkan kepadaku, dia

berkata: Aku pernah duduk bersama Abdurrahman bin Nafi' tiba-tiba

datang kepadanya Ziyad Al Bawwab lalu dia berkata kepadanya,

sesungguhnya Amirul Mukrninin -yaitu Ibnu Az-Zttbair- dia

berkata, "Bawalah zakatl3o Malik." Dia kemudian berdiri lalu

mengeluarkan 100 dirham, dan dia berkata kepadanya,

"Sesungguhnya zakat ifu hanya pada An-Nadh saja." Nafi' berkata,

"Aku lantas menemui Ziyad, lalu aku berkata kepadanya, 'Apakah

kamu telah menyampaikannya?' Dia menjawab, 'Ya'. Lalu aku

bertanya, 'Apa yang dikatakan oleh Az-Zttbair?' Dia menjawab, dia

berkata 'Benar'."

Ibnu Juraij berkata, 66Arrtr bin Dinar berkata kepadaku, 'Aku
tidak melihat wajib zakat kecuali pada jenisnya'."

Dalam naskah no. 14 disebutkan dengan 146foahan huruf wau (dan) yang keliru,
"dan dari selain keduanya."
Seperti itulah redaksi yang disebutkan dalam kedua naskah aslinya, dan aku
tidak mengenalnya serta menemukan biografinya.
Dalam naskah no. 14 disebutkan dengan tambahan huruf 6a' sebelum kata
zak^t.
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Ahmad bin Muhammad bin Al Jasur menceritakan kepada

kami, Muhammad bin Isa bin Rifa'ah menceritakan kepada kami, Ali
bin Abdul Aziz merrceritakan kepada kami, Abu Ubaid menceritakan

kepada kami, Ismail bin Ibrahim menceritakan kepada kami tentang

kapas, dia berkata: Aku pernah melewati daerah Wasith pada masa

pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, mereka mengatakan, "Telah

dibacakan kepada kami surat Amirul Mukrninin bahwa janganlah

kalian mengambil sedikit pun dari keuntungan pedagang sebelum

mencapai waktu satu tahun."331

Abu Ubaid berkata: Mu'adz menceritakan kepada kami, dari

Abdullah bin Aun, dia berkata, "Aku pernah mendatangi masjid dan

telah dibacakan surat, lalu sahabatku berkata kepadaku, Seandainya

kamu menyaksikan surat Umar bin Abdul Aziz tentang keuntungan

para pedagang bahwa tidak boleh diambil sebelum mencapai waktu 1

tahun."

Lri adalah lbnu Az-Zubari, Abdurratrman bin Nafi',33' Amr bin

Dinar, dan Umar bin Abdul Aziz. Selain itu, diriwayatkan juga dari

Aisyah. Syaf i menyebutkan dari Ibnu Abbas, dan itu adalah salah

satu dari dua pendapat (fatwa) Syaf i.

Abu Muhammad berkata, "Sehingga seandainya tidak datang

yang menyelisihi hal itu tentu syariat wajib tanpa nash Al Qur'an atau

Sunnalr yang shahih, atau ijmak yang meyakinkan, yang tidak

diragukan lagi bahwapara sahabat RA berpendapat demikian."

Para pengikut Hanafiyah dalam hal ini tidak mewajibkan zakat

unta dan sapi yang diberi makan di kandang dan harta anak-anak kecil

semuanya, kecuali apa yang dikeluarkan oleh tanah mereka. Para

pengrkut Malik pun tidak mewajibkan zakatharta hamba sahaya dan

33 r Dahm naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, " Bil hqul (dengan haul). "
332 Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi yang keliru, "Dan Abdullah bin

Nafi'."
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perhiasan. Sedangkan para pengikut Syaf i tidak mewajibkan zakat

perhiasan dan binatang ternak yang dipekerjakan.

Semua ini menyelisihi Sunnah yang shahih dan tidak didasari

bukti yang kuat.

Mereka menyebutkan hadits yang diriwayatkan dari jalur Abu

Hwairah bahwa Umar telah diutus Rasulullah SAW sebagai

pengambil sedekah (zakat). Dia berkata, "A1 Abbas, Khalid bin Al
Walid dan Ummu JaJrIil telah enggan memberikannya. Maka

Rasulullah SAwberkat4

.it ,W ,j,i*?:';'tril u^gr ,rt f-npLy.di':;; o';ru S-tt/ 1 
"

'sesungguhnya kalian menzhalimi Khalid. Sesungguhnya

Khalid telah menahan baju besi dan hamba sahayanya33s di ialan
Allah'."

Mereka berkata, "Hadits ini menunjukkan bahwa zakat telah

diminta darinya pada baju besi dan harrrba satrayanya, dan tidak ada

zakat p adanya kecuali untuk diperjual-bel ikan. "

Abu Muhammad berkata: Hadits ini tidak bisa dijadikan

sebagai dalil. Selain itu, hadits ini mengisyaratkan sesuatu yang

dinyatakan dan diyakini oleh mereka. Akan tetapi di dalamnya

disebutkan bahwa mereka telah menzhalimi Khalid sebab mereka

menisbatkan kepadanya bahwa dia telah menolak untuk mengeluarkan

333 Dalam kedua naskah asli disebutkan dengan a'budah, yang merupakan bentuk
jamak dari kata abdun. Ini adalah riwayat yang disebutkan oleh Al Qadhi Iyadh
dalam naskah Al Buktari.
Redaksi yang masyhur dalam riwayat Al Bulfrari adalah, "a'tudah" dan

"a'tidalt". Sedangkan riwayat Muslim berasal dari jalur Ali bin Hafsh dengan

redaksi, " Wa a'taadah."
Ad-Daraquthni berkata, "Ahmad bin Hanbal: Ali bin Hafsh mengatakary wa
a'taadah' . Dia dalam hal ini telah melakukan kekeliruan dan merubah tanda titik
pada huruf. Yang benar adalah a'tidah." Dia menukilnya dari Lisan Al Arab.
Lih. Shahih Al Bukhari 01d.2, hkn 2a5); Shahih Muslim (ild. l, hlm.268);
Fath Al Bari (ild. 3, hlm. 263); dan Al Aini (ild. 9, hkn 47).

AlMuhalla - m



zakat. Padahal dia menahan baju besi dan hamba sahayanya hanya

untuk dipergunakan di jalan Allah saja. Benar sabda Rasulullah SAW.

Kalau begitu mustahil seorang yang berakal dan mempunyai agama

menginfakkan nafakah yang besar dalam perkara yang sunat

kemudian menolak yang sedikit dalam zakat yartg diwajibkan. kri
adalah hukum hadits.

Sedangkan menggunakan asumsi dusta atas nama Rasulullah

adalah perbuatan yang batil.

Ada juga riwayat shahih dari Rasulullah SAW yang

menunjukkan bahwa tidak ada kewajiban zakat pada barang-barang

yang akan diperjual-belikan. Padahal ada iwayat shahih riwayat dari

Nabi SAW yang menyebutkan,

lri ; o"r:r q\j'i:rb ,i)jt u 6bi ",b b"r! q;
' 

/ 
it

.^r:r4 b\ n
"Tidak kewajiban zakat pada barang yang nilainya la,rang

dari 5 awaq dari perale" tidak juga barang yang nilianya kurang 5

dzaud dari unta."

Selain itu, beliau telah menggugurkan zakat apa-apa yarlg

kurang dari 40 kambing, dan apa-apayangkurang dari 5 wasaq kurma
dan al hubb @iji-bijian). Barang siapa yang mewajibkan zakat pada

barang dagangan, maka dia telah mewajibkannya pada semua ymg
telah ditiadakan (tidak diwajibkan) oleh Rasulullah SAW dari apa

yang telah kami sebutkan.

Ada juga riwayat shahih darinya yang menyebutkan,

.r6ti*,lt,,i1'* yi\) ep ep*ir "r"A
"Seorang muslim tidak wajib mengeuluarkan zakat hamba

sahayanya dan ladanya kecaali sedekah (zaknt) fitrah."
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Beliau SAW pun bersabda,

.tr*lt y.rb "* L'rr; i
"Alcu telah menghapus kewajiban zakat landa."

Beliau SAW menyebutkan hak Allah pada unta, sapi, kambing

dankanzu. Lalu beliau ditanya tentang kuda, maka beliau bersabda,

J\: J*): |b ,fT: ,?i ,h) oe ,ix.1;"ir
*Kuda itu ada tiga, yaitu: laila yang memberil<an pahala bagi

seseorang, kuda yang memberikan perlindungan bagi seseorang, dan

ladayang memberikan dosa bagi seseorang."

Beliau pemah ditanya tentang keledai, maka beliau bersabda,

jaT- ;$ :onrAt;"iuir Elr l+ Yt i'd W, * l;i t;

.(@ rH1:-; si;36i
*Tidak diturunkan kepadaku sesuatu tentang keledai kecuali

ayat ini saja dan lengkap, 'Maka barangsiapa yang beramal baik

(melahtknn kebaikan) seberat biji sawi, maka dia akan melihatnya'."

(Qs. Az-Zalzalah [99]: 7)

Barangsiapa mewajibkan zakat dari barang dagangan maka dia

telah mewajibkan kudq keledai dan hamba sahaya. Rasulullah SAW

juga telah memastikan bahwa tidak wajib zakat kecuali zakat fitrah

pada hamba sahaya.

Sekiranya memang ada zakat barang dagangan atau sesuatu

yang disebutkan Rasulullah SAW ketika hendak diperjual-belikan,

maka sudah pasti beliau akan menjelaskan hal itu. Namun karena

beliau tidak menjelaskannya, maka sama sekali tidak ada kewajiban

zakat p ada b aran g dagan gan.
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Ada ijmak shahih yang meyakinkan bahwa hukum semua

barang sama seperti hukum kuda, keledai, dan hamba sahaya'

Kemudian para ulama berbeda pendapat, barangsiapa

mewajibkan zakatpada semua itu ketika hendak diperjual-belikan dan

siapa yang menggugurkan zakat pada semua itu baik untuk diperjual-

belikan maupun bukan untuk untuk diperjual-belikan. Benar

berdasarkan nash bahwa tidak wajib zakatpada kuda, hamba sahaya,

dan keledai. Tidak pula wajib pada binatang ternak dan benda yang

kurang dalj nishab. Selain itu, memang benar ada ijmak dari setiap

orang bahwa hukum semua barang dagangan sama seperti hukum ini,

maka benar dari hal itu bahwa tidak wajib zakat pada barang-barang

dagangan berdasarkan rjmak tersebut. Juga, benar rjmak bahwa tidak

adazakatpada setiap jenis barang. Kemudian orang-orang mengklaim

bahwa barang-barang apabila hendak diperjual-belikan maka wajib

dizakati. Ini adalah pernyataan atau pendapat yang tidak memiliki

bukti (dasar dalil) yang kuat.

Madzhab Hanafi (para pengikut) Imam Hanafi, para pengikut

Malik, dan para pengrkut Syaf i berpendapat bahwa orang yang

membeli barang untuk dimiliki kemudian bemiat dijual maka tidak

ada kewajiban zakat padanya. kri adalah penetapan hukum yang

dibuat-buat di mana mereka mewajibkan zakat pada nilainya ketika

hendak diperjual-belikan kemudian mereka mempraktekannya tanpa

bukti (dasar dalil) yang kuat.

Adapun perkataan mereka, bahwa zakat pada apa-apa yang

berkembang, itu adalah pernyataan yang bohong dan kontradiktif.

Sebab barang-barang yang dimiliki berkembang nilainya sama seperti

barang-barang dagangan, dan tidak ada perbedaan.

Jika mereka mengatakan, bahwa barang-barang yang akan

diperjual-belikan itu terdapat ketrntungan, maka menurut kami, ada

juga kerugian. Demikian pula halnya dengan keledai berkembang
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(terdapat keuntungan), dan mereka berpendapat bahwa tidak ada

kewajiban zakat padanya. Kuda pun berkembang (terdapat

keuntungan), dan madzhab Syaf i dan Maliki berpendapat bahwa

tidak ada kewajiban zakat padanya. Unta yang dipekerjakan pun

berkembang, dan Madzhab Hanafi dan Syaf i berpendapat bahwa

tidak ada kewajiban zakatpadanya.

Apa yang telah diperoleh dari tanah kharai itu juga

berkembang, dan madzhab Hanafi berpendapat bahwa tidak ada

kewajiban zakat padarrya. Harta hamba sahaya juga berkembang, dan

madzhab Maliki berpendapat bahwa tidak ada kewajiban zakat

padanya.

Abu Muhammad berkata, '?endapat-pendapat mereka yang

kacau dalam masalah ini sendiri merupakan bukti kuat dan pasti

bahwa hal itu bukan berasal dari Allah SWT. Karena segologan dari

mereka berkat4'Barang-barang dagangan dizakati dari j enis-j enisnya'.

Itu adalatr pendapatnya Al Muzani."

Golongan yang lain mengatakan, tidak demikian, tapi kami

menghitung4ya.

Kemudian mereka berbeda pendapat. Abu Hanifah berkata,

"Kami menghitungnya dengan Al Ahwath terhadap orang-orang

miskin."

Syaf i berkat4'"Tidak demikian, tapi kami berdasarkan barang

yang dibeli dengan barang, dihitung dengan keumuman mata uang

sebuah daerah atau negeri."

Malik berkata, "Barangsiapa menjual barang semalamnya

dengan barang lain, maka tidak ada kewajiban zakat atasnya kecuali

jika dia menjual walau hanya dengan 1 dirham. Apabila dia

menggerakkannya walau dengan 1 dirham, maka ketika itu barang

dagangannya dihitung dan zakatrya wajib dikeluarkan. Aneh sekali!

Apa urusannya dengan dirham di sini? Bagaimana jika dia tidak
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menggerakkannya kecuali hanya ll2 dirham atau sebiji perak atau

falas, apayang akan dia perbuat?

Abu Hanifah dan Syaf i berkata, ';Dihitung dan dikeluarkan

zakatnya meskipun dia tidak menggerakkannya (mengelolanya)

dengan I dirham."

Malik berkata, "Al Mudiir (pengelola) yang menjual dan

membeli menghitung setiap tahun dan mengeluarkan zakatnya.

Sedangkan barang yang ditimbun, maka tidak ada kewajiban

zakatnya, 
-sekalipun 

dia menahan barang-barangnya beberapa

tahun- kecuali jika dia menjualnya. Apabila dia menjualnya, dia

wajib mengeluarkm zakatnya ketika itu unhrk satu tahun. Ini sangat

aneh sekali."

Abu Hanifatr dan Syaf i berkata, "Keduanya sama, dihitung

setiap tahun dan zakatnya dikeluarkan."

Hammam menceritakan kepada kami, Abdullah bin

Muhammad bin Ali menceritakan kepada kamim Abdullah bin Yunus

menceritakan kepada kami, Baqi bin Makhlad menceritakan kepada

kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada karni,

Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dia

berkata, Atha' berkata kepadaku, "Tidak ada kewajibm zakat pada

mutiara, Zabarzad (batu permata), yaqut (enis batu mulia), Fashwh,

barang, dan sesuatu yang tidak dikelola. Jika dari itu semua dikelola

maka zakattyawajib dikeluarkan pada nilainya ketika dijual.

Ini menyelisihi pendapat orang yang telah kami sebutkan.

Syaf i berkata, "Tidak boleh menambahkan keuntungan

kepada modal pokok kecuali Ash- Shayyarifuh. Ini sangat aneh sekali. "

Abu Hanifah dan Malik berkata, "Seandainya tidak

memberikan keuntungan kepadanya, bahkan keuntungan boleh

ditambahkan kepada modal pokok, meskipun tidak memberikan
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keuntungan kepadanya, kecuali pada waktu ifu." hd juga sangat aneh

sekali.

Pendapat-pendapat mereka dalam masalah ini tidak

menunjukJ<an atas ke-shahih-annya Al Qur'an, Sunnah yang shahih,

riwayat yang rusak (lemah), dan perkataan sahabat. Kebanyakannya

tidak diketahui ada orang yang berpendapat seperti ini di antara

mereka sebelumnya. Padahal Allah SWT berfinnan,

2$ o7r' i'i'riri iKoy.;ili; Ai Jy-l,j:; ,,F cFp o9

"Apabila kalian berselisih dalam suatu masalah maka

kembalilran kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kalian beriman kepada

Allah dan hari Akhir. " (Qs.A:r-Nisaa' [a]: 59)

Aneh sekali, apakah mereka mengembalikan perselisihan

mereka kepada kalarn Allah dan Rasul-Nya?

Apakah mereka menemukan di dalam Al Qur'an dalil atas

sesuatu dari pendapat-pendapat yang rusak ini?

Semuanya mengatakan, bahwa ormg yang membeli barang

untuk dimiliki lalu dia bemiat menjualnya maka barang tersebut tidak
wajib dizakati.

Apabila dia membelinya unhrk diperjual-belikan lalu dia
berniat untuk memilikinya, maka barang tersebut tidak wajib dizakati.

Mereka dalam hal ini telatr berhati-hati menggugurkat zakat yang

telah mereka wajibkan karena kebodohan mereka sendiri.

Mereka semua berpendapat, bahwa orang yang membeli

binatang ternak untuk diperjual-belikan atau tanaman untuk diperjual-
belikan, maka zakat perdagangan menjadi gugur dan dia mesti

mengeluarkan zakat yang diwajibkan. Hal itu di dalam masalah ini
cukup seandainya mereka meluruskan hari-hati mereka dan

seandainya zakatperdagangan merupakan hak di sisi Allah SWT pasti
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zakat yang diwajibkan tidak akan menggugurkxr zakat perdagangan.

Akan tetapi kebenaran akan mengalahkan kebatilan.

Jika mereka mengatakan, bahwa bagaimana jika dua

kewajiban zakatberkumpul dalam satu harta?

Menurut kami, apa yang menghalangi dari hal itu? sungguh

aneh, bagaimana apabila Allah atau Rasul-Nya SAW telah

mewajibkan semuanya?

642. Maszlah: Tidak wajib zakat pada kurma, burru, sya'ir,

sebelum sampai kepada apa yang diperoleh oleh seseorang, satu jenis

darinya adalah 5 wasaq. 1 wasaq adalah 60 sha'. I sha' adalah 4

mudd dengan ukuran mudd Nabi SAW.

Takaran I muddadalah 1,5 rithlhingga l,y4 rithl,% sesuatu

ukuran ketengangan mudd dan ringannya. Sama saja tanamannya di

tanah miliknya atau di tanah orang lain dengan cara mencuri atau

dengan muamalah (transaksi dan akad) yang diperbolehkan atau tidak

diperbolehkan. Apabila benih (biji) bukan hasil curian, baik ditanam

di tanatr kharaj atau di tanah usyr. hi adalah pendapat jumhur ulama,

Malik, Syaf i, Ahmad dan Abu Sulaiman.

Abu Hanifah berkata, "sedikit maupun banyak dari gandum

tersebut harus dizakati. Jika gandum tersebut tumbuh di tanah kharaj,

maka tidak wajib zakat pada apa yang diperoleh di dalamnya

(hasilnya). Jika tanah itu sewaan, maka zakatwajib atas pemilik tanah

bukan atas orang yang menanarrnya. Jika gandum itu tumbuh di tanah

curian, dan dia memenuhi hak pemilik tanah disebabkan tanamafllya

berkurang, maka zakat wajib atas pemilik tanah. Dan jika dia tidak

memenuhinya dengan sesuatu maka zakat walib atas orang yang

menanamnya."
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Diamenambahkan, "Satu mudd adalah 2rithl."

Ini adalah 5 tempat (hal) yang menyelisihi kebenaran dalam

masalah ini. Kami telah menyebutkan sabda Rasulullah SAW,

i:,, .;,1r, o rc'7-,c,'.ct.zo.t oi
.4eJ-? -p )t ? d ,?St F dJ) La+ u*,

*Tidak ada kewajiban zaknt pada biji-bijian dan kurma yang

latrang dari lima wasaq."

Abu Hanifah menghubungkan, mengaitkan, memberi catatan,

memberi komentar dengan sabda Rasulullatr SAW, "Pada apa-apa

yang diairi dengan air hujan maka zakntnya adalah sepersepuluh."

Dia juga telah melalokan kesalahan dalam hal ini, sebab dia

telah menggunakan hadits ini dan menolak hadist lainnya.33a Hal

seperti ini tentunya tidak boleh terjadi. Kami mematuhi kedua hadits

ini semuanya. Sedangkan dia telah menyelisihi hadits ini juga. Sebab

dia telah mengk*rususkan dengan logikanya tanaman yang diairi

dengan air hujan dengan pengkhususan yang banyak, seperti tebu,

batang kuyo, rerumputan, daun pepohonan, dan apa yarLg diperoleh

dari tanah kharaj. Dia tidak melihat mengkfiususkannya dengan sabda

Rasulullah SAW. Juga karena dia telah menanggung hal itu sesuatu

yang tidak m,rmpu dia lakukan (mempersulit diri). Sebagaimana telah

kami kemukakan, ajukan. Dia telah mengkhususkan dari hal itu
sesuatu yang diperoleh dari halaman rumah dengan logikanya. Irri

adalah pencrrmpuradukkan yang tiada duanya.

Sedangkan Abu Sulaiman, dia berkata, "Apa saja yang diukur

dengan wasaq (ditimbang), maka tidak wajib dizakan sehingga

mencapai 5 wasaq. Apa saja yang tidak diukur dengan wasaq (tidak

ditimbang), maka sedikit atau pun banyak zakatnya wajib

dikeluarkan."

'30 Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "Dan dia bermaksiat
(menolak) ayat". Ini adalah kesalahan yang jelas.
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Kami telah menyebutkan ketidakbenaran pendapat ini dalam

pembahasan yang terdahulu.

Anehnya, Abu Hanifah menganggap dirinya sebagai ahli

qiyas, padahal dia tidak melihat apa-apa (berpendapat) pada apa-apa

yang dizakati sedikitnya atau pun banyaknya.33s Kenapa dia

mengiyaskan tanaman kepada binatang ternak dan barang. Itu

bukanlah nash yang dia ikuti dan qiyas yang ditolak.

Adapun tentang 1 mudd, Abu Hanifatr dan para satrabatnya

mereka berdalil dengan apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur

Syarik bin Abdullah Al Qadhi, dari Abdullah bin Isa, dari Abdullah

bin Jabr, dari Anas bin Malik, dari Rasulullah SAW, beliau bersabd4

.t*::r)t e,"i;
"Dalam berwudhu culcup (menggunakan air) dua ritltl."

Berdasarkan atsar shahih, bahwa Rasulullah SAW berwudhu

dengan satu mudd. Ini tentunya tidak bisa dijadikan sebagai dalil,

karena Syarik adalah perawi muththarih (riwayatnya tidak bisa

diterima), yang masyhur dengan upaya men+adlis hadits-hadits

munlrnr kepada para perawi tsiqah. Kedua imam Ahli hadits yaitu

Abdullah bin Al Mubarak dan Yahya bin Sa'id Al Qaththan telah

menggugurkan (melemahkan) haditsnya. Demi Allah! Berbahagialah

keduanya yang telah memberikan kesaksian kepadanya dengan

penilaian cacatrya.

Kemudian kendatipun atsar tersebtt shahih, pasti tidak akan

bisa jadi dalil bagi mereka, sebab atsar tersebut tidak menunjukkan

bahwa 7 mudd adalah 2rithl.

"5 Dalam dua naskah asli disebutkan dengan redaksi, "Dizakati yang sedikiorya
dan tidak dizakati yang banyaknya". Tambahan hurtf "Laa" di sini adalah
keliru karena dapat merubah makna.
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Diriwayatkan dengan shahih bahwa Rasulullah SAW

berwudhu dengan 213 mudd, dan tidak ada perbedaan pendapat bahwa

beliau SAW tidak mengukur baginya air untuk berwudhu dengan alat

takar seperti alat takar minyak zaittxt, tidak menambah dan tidak

mengurangi.

Selain itu, seandainya riwayat ltt shahih, pasti sabda Beliau

SAW, "dalam berwudhu culatp (menggunaknn ai) dua rithl," tidak

akan menjadi penghalang untuk mencukupkan berwudhu dengan air

yang lebih kurang (sedikit). Mereka adalah orang pahng pertama

setuju dengan kami dalam masalah ini. Menurut mereka, siapa yang

berwudhu dengan ll2 rithl, maka itu sudah cukup bagrnya. Dengan

demikian ketergantungan dengan atsar ini mentah.

Mereka juga berdalil dengan hadits yang diriwayatkan kepada

kami dari jalur Musa A1 Juhani, aku pemah bersama Mujahid, lalu dia

membawa sebuah bejana yang bisa menampung 8 hingga 9 rithl air..

Maka dia berkata: Aisyah berkata, "Rasulullah SAW selalu mandi

dengan ukuran air seperli ini."

Dengan atsar yang shahih, bahwa Rasulullah SAW selalu

mandi dengan 7 sha'ai.

Abu Muhammad berkata, 'Tladits ini tidak bisa menjadi dalil,

karena Musa ragu-ragu dalam menyebutkan bejana tersebut, dari 8

hingga 10."

Mereka tidak mengatakan, bahwa I sha'lebih dari 8 rithl darr

bd<anfals.

Ada juga hadits shahih yang menyebutkan bahwa Rasulullah

SAW dan Aisyah pernah mandi bersama dalam bejana yang luasnya 3

mudd. Juga dari bejana itu ada ukuran I farq. Satu farq itu sama

dengan 12 mudd. Begitu pula 5 mudd,dan 5 makaki.336

336 Al Malark adalahukuran timbangan penduduk kak dengan luas 1.5 sla'. Bentuk
jamaknya makaakiik atao makaakii. Disebutkan dalam Lisan Al Arab, entt:

i
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Semua atsar ini sangat shahih, dan sanadnya shahih lagi
bersambung. Lima makaki adalah 50 mudd. Tidak ada perbedaan

pendapat bahwa Rasulullah SAW tidak mengukur air untuk mandi

baginya dengan alat ukur atau alat takar seperti alat ukur atau alat

takar minyak zaifiin. Beliau tidak berwudhu dan mandi dengan dua

bejana yang dikhususkan, bahkan beliau berwudhu pada saat mukim
dan bepergian dengan tanpa memperhatikan ukuran air. Dengan

demikian mereka adalah orang-orang yang paling pertama menyelisihi

penentuan ini. Mereka tidak berselisih bahwa seseorang jika mandi

dengan 112 sha 'maka itu cukup bagrnya. Jadi, ketergantungan dengan

atsar-atsar yang lemah ini tidak bisa dibenarkan.

Mereka juga berdalil dengan 2iwayat yang lemah, yaitu:

Pertama, hadits yang diriwayatkan dari jalur Ahmad bin
Yunus, dari Zuhair bin Mu'awiyah, dari Abu Ishaq, dari seseorang,

dari Musa bin Thalhah, bahwa O.rt., Al Hajjaji, Qaf* Umar atau sha'
Umar.337

Kedua, hadits yang diriwayatkan dari jalur Mujalid, dari Asy-
Sya'bi, dia berkata: Qafiz Al Hajjaji adalah L sha'Umar.

Begitu juga dengan riwayat dari Ibrahim, bahwa kami pernah

mengukur (menghitung'S sha' IJmar, lalu kami mendapatkawrya 2

hajjaji.338 Dengan riwayat dari Al Hajjaj bin Arthah, dari Al Hakam,

dari Ibrahim, "[Jkuran I sha' Rasulullah SAW adalah 8 rithl dan 1

mudd-nya adalah 2 rithl."

Makalw. Ukurannya dan ukuran lainnya, dari ukuran (timbangan-timbangan)
rinci dan pas. Kemudian dia mengatakan, "tlkurannya berbeda sesuai dengan
perbedaan istilah orang-orang di negerinya."
HR. Yahya bin Adam (Al Kharaj, no. 476), dari Zuhair bin Muawiyah dengan
makna yang sama.
HR. Ath-Thahawi fild. 1, hlrrl 324) dari jalur Mughirah, dari Ibrahim.
Dia menambahkan pada bagian akhirnya, "Dan Al Hajjaji menurut mereka
adalah delapan rithl Baghdad.
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Abu Muhammad berkata, "fni semua sama, baik ada atau tidak

ada."

Adapun hadits Musa bin Thalhah, maka di antara ayahku Abu

Ishaq dan dia ada orang yang tidak diketahui identitasnya. Lalu

Mujalid adalah seorang perawi lemah. Orang yang pertama kali

menilainya dha,tf adalah Abu Hanifah. Selain itu, Ibrahim tidak

pernah bertemu dengan Umar. Kemudian seandainya semua itu

shahih,pasti mereka tidak bisa mengarnbil manfaat dengannya, sebab

kami tidak menyelisihi mereka dalam masalah sha'-nya Umar RA,

dan tidak pula dalam qafiz-nya (takaran atau ukuran kurang lebih 114

hasta). Kami hanya menyelisihi mereka dalarn masalah takaran sha'

Nabi SAW, kami pun tidak menolak bahwa bagi Umar pun sfta'dan

qafiz danmudd.

Penduduk kaq menyusunnya untuk nafakah dan tezela

mereka. Itu pun seperti yang ada di Mesir se,perti waibah dan irdab.

Di Syam mudd,33e dan pada masa Marwan di Madinah mudd yarrg

beliau temukan. Hisyarn bin Ismail pun mempunyai mudd yang dia

temukan. Itu semua tidak bisa dijadikan sebagai dalil.

Sementara perkataan Ibrahim tentang ukuran sha' dan mudd

Nabi SAW, maka perkataan Ibrahim dan Abu Hanifah sama tidak

disukainya apabila keduanya menyelisihi kebenaran.

Kami meriwayatkan dari jalur Al Bukhari, Utsman bin Abu

Syaibatr menceritakan kepada kami, Al Qasim bin Malik Al Muzani

menceritakan kepada kami, A1 Ju'aid bin Abdurrah,,,an,3oo dari As-

Saib bin Yazid,diaberkat4 "satu sha'padamasaNabi SAW adalah 1

Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan lsdaksl yang keliru di dua tempat,
.Dan di Syam mudd dan dinar." Bukanlah penyebutan dinar di sini satu terpat.
Al Muddi adalah ya dengan timba"gan qufl ttmbarlgan penduduk Syam
Ju'aid dengan beutuk kalimat ism tashghir, yang dirajihkan oleh Ibnu Hajar
bahwa namzrnya adalahja'du dengan bentuk b*aatashghir.
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mudd dan2l3 dengan mudd kalian hari ini. Ditambahkan di dalamnya

pada masa3o' U*ar bin Abdul Aziz.

Kami meriwayatkan dari Malik, bahwa dia berkata tentang

timbangan zakat fihah dengan muddkecil mudd. Rasulullah SAW.342

Diriwayatkan juga darinya tentang zakat biji-bijian dan zaitun dengan

s ha' yargpertama, s ha' -nyaRasulullah SAW.343

Diriwayatkan dari jalur Malik, dari Nafi, dia berkata, "Ibnu

Umar selalu memberikan zakat fitrah pada bulan Ramadhan dengan

mudd Rasulullah SAW, mudd yangpertama."

Memang benar bahwa di Madinah ada sha' dan mudd yang

berlaku bukan mudd Nabi SAW. Seandainya sha'-nya Umar bin Al
Khaththab adalah sha'-nya Nabi SAW tentu tidak akan dinisbatkan

kepada Umar sama sekali, tidak dinisbatkan kepada Abu Bakar, tidak

kepada Abu Bakar juga tanpa disandarkan kepada Rasulullah SAW.

Dengan demikian benar secara meyakinkan bahwa mudd Hisyam

hanya dibuat oleh Hisyam, dan sha'-nya Umar hanya dibuat oleh

Umar. Ini pun jika memang benar bahwa ada sha'-nya yang

disebutkan dengan sha'-nyaUmar. Karena sha' danmudd Rasulullah

SAW dinisbatkan kepada beliau dan tidak kepada yartg lain tetap

sesuai dengan keduanya.

Berkenaan dengan hakikat sha' hajjaji yang dipercayai oleh

mereka, maka diriwayatkan kepada kami dari jalur Ismail bin Ishaq,

dari Musaddad, dari Al Mu'tamir bin Sulaiman, dari A1 Hajjaj bin

Arthah, dia berkata: Orang yang mendengar dari Al Hajjaj bin Yusuf

342

343

Dalam naskah no. 14 disebutkan dengan redaksi, "Zamun." Sedangkan redaksi
yang disebtkan di sini sesuai dengan riwayat Al Bukhad (ild. 8, hlm. 260).

HR. Al Bukhari fild. 9, hlm. 188), dari Amr bin Zurarah dari Al Qasim; dan An-
Nasa'i 01d.5, hlrn 54).
HR. Malik (Al Muwaththa',lfin 124).
HR. Malik (Al Muwaththa', hlrn 188).

i
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menceritakan kepadaku, dia berkat4 "Sha'-ku ini adalah sha'-nya

IJmar,344 seorang wanita fua memberikannya kepadaku di Madinah."

Jika mereka berdalil dengan riwayat Al Hajjaj bin Arthah, dari

Ibrahim, maka riwayatrya ini adalah dalil bagi mereka. Ini adalah asal

sha'-nya Al Hajjaj, yang ukurannya tidak banyak, tidak baik, dan

tidak diberkahi pada Al Hajjaj darsha'-tya.

Kami meriwayatkan dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah,

Jarir 
-yaitu 

Ibnu Abdul Humaid-- menceritakan kepada kami, dari

Yazid,3as dari Ibnu Ziyad, dari Abdurrahman bin Laila, dia berkata,

"Satu sfra'melebihi beberapa takaran Al Hajjaji."

Dengan demikian batallah kebatilan yang mereka gunakan

untuk berbohong sehingga wajib kembali kepada kebenaran

Rasulullatr SAW.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad

bin Mua'wiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib

menceritakan kepada kami, Ishaq -yaitu 
Ibnu Rahawaih- dan

Muhammad bin Ismail bin Ulayyatr mengabarkan kepada kami, Ishaq

berkata: Dari Al Mula'i346 dan Ibnu Ulayyatr berkata: Abu Nu'aim

-yaitu 
Al Fahdl bin Dukain- menceritakan kepada kami, keduanya

meriwayatkan dari Suffan Ats-Tsauri, dari Hanzhalah bin Abu Sufyan

Al Jumahi, dari Thawus, dari Ibnu lJmar, dia berkata: Rasulullah

SAW bersabdq

Dalamnaskah no. 16 disebutkan denganredaksi yang keliru, "Sha' Ibnu lJmar."
Dalam krtab Al Kharaj, karya Yahya bin Adam (no. 447) disebutkan, bahwa

Israil berkata kepadaku, dari Abu tshaq dia berkata: A1 Hajjaj mendatangi kami
dari Madinah. Lalu. dia berkata, "sesungguhnya aku telah menjadikan (surat)

yang distempel atau diberi cap atas sha'Umar bin Al Khaththab." Ia adalah

sanad yang s hahih dan bersambrlng sampai kepada Al Hajj aj.
Dalam naskah no. 16 disebu&an dengan redaksi yang keliru, "Zaid."
Aku lebih menguatkan, bahwa dia adalah Abu Nu'aim Al Fadhl bin Dukain,
bukan yang lain seperti anggapan penulis kitab (Ibnu Hazm).
Atsar ini dengan sanad tersebut tidak aku dapatkan dalam riwayat An-Nasa'i,
tapi aku dapatkan di dalamnya, diriwayatkan dari Abu Sulaiman, dari Abu
Nua'im CIld. 5, hlm. 54).

345
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"Takaran itu (diuhr) b"rdororl*,n ,otoron penduduk

Madinah, sedangknn timbangan itu (diulatr) berdasarkan timbangan

penduduk Mald(ah."

Oleh karena itu, siapa pun tidak boleh keluar dari takaran

penduduk Madinah dan ukuran yang mereka berlakukan. Begitu pula

dengan timbangan3aT penduduk Makkah. Kami mendapatkan

penduduk Madinah tidak berselisih tentang mudd Rasulullah SAW
yang digunakan untuk melaksanakan sedekah (zakat) tidak lebih dari
1,5 rithl dan tidak kurang dari 1 ll4 rithl.

Sebagian dari mereka berkatq "1 rithl dm ll3 rithl. Inl
bukanlah perbedaan pendapat, tapi disesuaikan berdasarkan

ketenangan (keteguhan) sesuafu yang ditimbang dari burr,lanrma dan

sya'ir."

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarraj
menceritakan kepada kami, Ibnu A1 A'rabi menceritakan kepada

kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami dari Abdtxrazzaq, dari

Ibnu Juraij, dari Hisyam bin Urwah, bahwa mudd Nabi SAW yang

digunakan untuk menakar sedekah adalah L,5 rithl.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad

bin Ishaq bin As-Sulaim menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi
menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami,

dari Ahmad bin Hanbal, dia berkata, "sha' Ibnu Abu Dzi'b adalah

5,113 rithl."

Abu Daud berkata, "Itu adalah sha'-nya Rasulullah SAW."

Hammam menceritakan kepada kami, Abbas bin Ashbagh

menceritakan kepada karni, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman

3*7 Dalam naskah no. 14 disebutkan dengan redaksi yang keliru, "Timbangan-
timbangan."
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menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal

menceritakan kepada kami, dia berkata, "Ayahku menyebutkan,

bahwa dia pemah mengukur (menimbang) mudd Nabi SAW dengan

gandum, lalu dia mendapatkannya I rithl2B348 dalam bentuk burr,34e

dia berkata, 'Sedangkan kurma tidak sampai kepada ukuran ini'."

Yahya bin Abdurrahman bin Mas'ud menceritakan kepada

kami, Ahmad bin Duhaim menceritakan kepada kami, Ibrahim bin

Hammad menceritakan kepada kami, Ismail bin Ishaq menceritakan

kepada kami, dia berkata: Ismail bin Abu Uwais3so menyerahkan 1

mudd kepada kami, dan dia berkat4 "Ini adalah mudd-nya Malik, dan

dia sama dengan mudd-nya Nabi SAW. Lalu dia membawanya ke

pasar. Dan dilukiskan kepadaku atasnya I mudd dan aku

membawanya bersamaku ke Bashrah, lalu aku mendapatkawrya ll2
knilajah dengan knilajah Bashrah, melebihi kailajah Bashrah sedikit

sekali. Ia hanya mirip dengan rujhan yang tidak akan terjadi

kepadanya bagran dari bagian-bagran. Setengah knilajah3sl Bashrah

adalah 714 kailajaft Baghdad. Jadi, 7 mudd adalah ll4 sha', dan I sha'

seukuran kailaj ah Baghdad. 1 sha' lebih."

Abu Muhammad berkata, "Dikumpulkan (dimasukkan) 1

mudd milil&u untuk mewujudkut mudd yang turun temurun berlaku

di keluarga Abdullah bin Ali Al Baji."

Menurut orang yang paling besar (tokoh) dari mereka, dia

tidak meninggalkan rumahnya. Diriwayatkan kepada orang

Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "Satv rithl dan sepertiga,"
yang merupakan dialek.
Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "Mudd' sebagai ganti "Dalam
gaudun" Ia juga disebutkan dengan redaksi seperti itu dalam naskah no. 14,

akan tetapi penulis naskah membehrlkannya dengan "dalam gandum", dan itu
yang benar. Yang menunjukkan kepadanya adalah perkataan setelahnya, "Dan
kurma tidak sampai kepada ukuran ini."
Dia adalah Ismail bin Abdullah, yaitu anak saudara perempuan Malik dan
Nasiyyihi.
Maksudnya adalah takaran atau timbangan.

350
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kepercayaanku yang telah aku tugasi bahwa Ali bin Abdullah bin

Ahmad bin Abdullah bin Ali yang telah disebutkan. Dia menyebutkan

bahwa mudd ayahnya, kakeknya, dan ayah dari kakeknya, diambil dan

dikumpulkan berdasarkan mudd Ahmad bin Khalid. Ahmad bin

Khalid mengabarkan kepadanya, bahwa dia mengumpulkannya

berdasarkan mudd Yahya bin Yahya, yang mana anaknya, Ubaidillah

bin Yahya bin Yahya memberikarurya kepadanya, dan Yahya

mengumpulkannya berdasarkan mudd Malik. Aku tidak ragu bahwa

Ahmad bin Khalid Malik membenarkannya berdasarkan mudd

Muhammad bin Wadhdhah yang mana Ibnu Wadhdhah telah

membenarkannya di Madinah.

Abu Muhammad berkata, "Kemudian aku menakatnya dengan

gandum yang kualitasnya baik, lalu aku menimbangnya lantas

mendapatkannya 1,5 rithl dengan takaran fulfrli,"' tidak melebihi

habbah (biji-bijian). Aku juga menakarnya dengan sya'ir, hanya saja

bukan dengan sya'ir yang baik, lalu aku mendapatkannya berjumlah 1

rithl ll2 uqiyah;'

Abu Muhammad berkatq "Ini adalah hal yang populer di

Madinah, dan dinukil (diriwayatkan) oleh anak kecil, orang dewasa,

orang shaleh, orang durhaka, orang alim, orang jahil, orang merdeka,

hamba sahaya. Sebagaimana halnya penduduk Makkah menukil

(meriwayatkan) tempat shafa, marwa, dan menentang kepada

penduduk Madinah tentang sha' danmudd mereka, seperti orang yang

menentang kepada penduduk Makkah, pada tempat shafa dan marwa,

dan tidak adaperbedaan. Dan seperti orang yang menentang penduduk

Madinatr pada kuburan, minbar, dan baqi' (tanah yang luas serta

berpohon). Ini keluar dari agama dan logika."

352 Di sini berdasarkan catatan
(penjelasan) rithl al f"Wi,
sebelumnya.

pinggir naskah no. 14, kalimat tentang tafsir
kami telah meriwayatkarurya pada pembahasan
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Abu Muhammad berkata, "Aku telah benar-benar meneliti dari

setiap orang yang aku percayai. Semuanya sepakat kepadaku, bahwa

dinar emas di Makkah, timbangannya sarna dengan 82 habbah, 3

a'syar (1/10) habbah dengan habb dari sya'ir mutlak. Sedangkan

dirham sama dengan 7 a'syar mitsqal (batu timbffigffi, bobot,

timbangan seberat kurang lebih 1.50 dirham). Dengan demikian

timbangan 1 dirham Makkah adalah 57 habbah, dan 6 a'syar habbah

dan 1/10 habbah. Jadi, 1 rithl sanadengan 100 dirham dan28 dirham

dengan dirham yang telah disebutkan. Abu Yusuf telah kembali

kepada kebenaran dalam masalah ini, sebab dia teiah masuk Madinah

dan memaharrri mudd penduduknya. Selain ifu, sebagian mereka telah

menyampaikan sesuatu yang tidak semestinya (berbohong) bahwa hal

itu hanya dinamai wasaq, sebab termasuk wasaq unta."

Abu Muhammad berkata, "Ini adalah yang jarang sekali dalam

kedunguan. Aneh sekali, orang yang mempunyai pendapat seperti itu.

Kenapa dia tidak mengatakan, sebab dia termasukwasaq-nyakeledai.

Selain itu, wasaq yang telah diisyaratkan kepada mereka

adalah 16 seperempat dengan Al Qurthubi. Sedangkan angkutan

(muatan) unta lebih dari ukuran ini setengahnya

Adapun pengguguran mereka terhadap zakat, yaitu mereka

yang tidak mewajibkan zakat apa yang diperoleh di dalam tanah

kharaj, berupa burr,lotrma, dan sya'ir, maka sangat jelek sekali dan

termasuk ucapan yang berbahaya.

Mereka telah menyampaikan sesuafu yang tidak semestinya

dalam masalah ini, di antaranya, bahwa salah seorang dari mereka

mengatakan, bahwa Umar tidak mengambil zakatdai tanah kharaj.

Abu Muhammad berkata, "Ini adalah kebohongan yang lemah.

karena Umar RA hanya mengambil upeti kepada penduduk non

muslim, dan tidak mengambil zakat dari mereka. Jika mereka

menyatakan bahwa Umar tidak mengambil zakat dari orang yang
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masuk Islam dari para pemilik tanah kharaj, maka itu benar-benar

kebohongan. Dia tidak akan menemukan ini selamanya. Barangsiapa

beranggapan batrwa Umar tidak mewajibkur zakat dari mereka,

seperti orang orang yang beranggapan bahwa dia telah menggugurkan

kewajiban shalat dari merek4 maka itu tidak ada bedanya'"

Sebagian dari mereka telah menyampaikan hal yang tidak

semestinya bahwa penyebutan apa yang telah shahih (riwayat shahih)

dari Rasulullah SAW,

#r ,ct[t: tl;'i ?At *Ar ,\!J12j
ofilf,..-' c. c ct r/

.dl+ + O, t'e)

t1:*) br)r *;
,, 

^ - ..4.c .c
cb_,11+)-2 Wrtl ,a

"Iraq menolak qafiz dan dirhamnya- Syam menolak dua

mudd3si dan dinarnya. Mesir menolak irdab dan dinamya. Kalian

akan kembati dari arah kalian memulainya."3s4

Daging dan daratr Abu Hurairah bersaksi atas hal itu. Mereka

mengatakan, bahwa Rasulullah SAW telah mengabarkan apa yang

wajib di bumi ini, dan tidak mengabarkan bahwa di dalamnya terdapat

kewajiban zakat. Seandainya di dalamnya ada kewajiban zakat maka

beliau pasti menj elaskannya.

Abu Muhammad berkata, "Tidak ada tujuan dari penyebutan

seperti ini kecuali agar orang yang mendengarnya memuji Allah SWT.

Sebab telah berlepas diri dari ujian (bencana besar) yang menimpa

mereka, yaitu melakukan kebatilan secara terang-terangan dan

menentang kebenaran dengan perkataan yang tidak berguna. Aneh

sekali, logika macam mana yang telatr mereka temukan bahwa setiap

Dalam kedua naskah asli disebutkan dengan redaksi keliru karena ada

perubahan huru{, "mudduha (kedua mudd-nya)."
bahm naskah no. 16 disebutkan dengan reda}si yang keliru, "Abda'tum (kalian

memulai)."
HR. Yahya bin Adam (At Kharaj, rc.227); Muslim (Jld. 2, hlm. 365); Abu

Daud fild. 3, hlm. 129); dan Al Jarud (hlm. 499).
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syariat yang tidak disebutkan di dalam hadits adalah gugur (lemah).

Apakah orang yang mempunyai akal pikiran engatakan ini? Dan

apakah ada perbedaan antara orang yang tidak mewajibkan zakat,

karena tidak disebutkan di dalam hadits dan antara orang yang tidak
mewajibkan shalat dan haji karena keduanya tidak disebutkan di
dalam hadits ini? Sehingga seandainya shahih bagi mereka, bahwa

Rasulullah SAW bermaksud dengan hadits ini menyebutkan sesuatu

yang wajib pada bumi (tanah-tanah) ini, karni berlindung kepada allah

dari ke-sftahih-an (hadits) ini, maka itu adalah kebohongan yang

murni atas nama Rasulullah SAW. Karena dalam hal itu terdapat

pengguguran terhadap hak-hak Allah SWT dari orang-orang yang

berkewajiban memenuhi hak-haknya. Tidak ada hadits di dunia ini
yang menyusun, merangkum syariat-syariat yang pertama dan

terakhir, bahkan tidak akan ada surat juga.

Akan tetapi, dalam hadits ini Rasulullah SAW bermaksud

memberi peringatan tentang kebersihan tangan-tangan orang yang

telah menaklukkan negeri-negeri ini dari pengambilan makanannya,

dirham-dirharnnya dan dinar-dinarnya saja. Dan telah tampak jelas

sesuatu yang telah beliau peringatkan itu.

Merupakan kebatilan yang terlarang, Rasuluilah SAW
menginginkan apa yang telah mereka nyatakan. Seandainya hal itu ada

(terjadi) dan pemilik-pemilik tanah3ss di Syam, Mesir, dan hak adalah

kaum muslimin, maka siapa orang yang dituju bahwa mereka kembali

seperti mereka memulainy4 dan dari penghalang apa yang dia telah

menyebutkan penghalangnya? kri adalah pengkhususan dari mereka

dengan cara yang batil, dan dengan sesuatu yang tidak ada nash dan

dalil dalam khabar tersebut.

Seandainya dikatakan kepada mereka, bahkan dalam sabda

Rasulullah SAW, "Pada apa-apa yang diairi oleh air hujan (zakatnya

35s Dalam naskah no. 14 disebutkan dengan redaksi, "Tanah" dengan bentuk
tunggal atau singular.
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wajib dikeluarkan) sepersepnhth," terdapat dalil yang menggugurkan

dan membatalkan pajak. Sebab jika ada di dalamnya pajak tentu Nabi

SAW akan menyebutkannya.

Anehnya lagi, mereka menggugurkan pajak dengan hadits ini

dari orang-orang yang harus membayar pajak, lalu mereka

menggugurkan dua kewajiban dari kewajiban-kewajiban dalam Islam

dengan pendapat sahabat. hi sangat aneh sekali. Mereka telah

menyelisihi sahabat ini dalam masalah itu sendiri, sebab ada riwayat

shahih darinya, yang mewajibkan jizyaft bersama kharaj. Adakalanya

perbuatarurya akan menjadi dalil yang menyelisihi Al Qur'an padahal

mereka bersama dengan itu (meskipun mereka) berdusta atas

namanya. Dengan demikian tidak ada riwayat darinya yang

menyebutkan tentang pengguguran zakat dari apa saja yang diperoleh

dari tanah kharaj. Adakalanya juga mereka tidak menjadikannya

sebagai dalil padahal bersamanya ada kebenaran (meskipun benar).

Jika mereka mengatakan, para sahabat telah sepakat atas

pengambilan kharaj (pajak), maka menurut kami, para sahabat telah

sepakat mengambil zakat sebelum kesepakatan mereka atas

pengambilan kharaj (pajak) dan bersamanya dan setelahnya tidak

diragukan lagi. Tidak ada yang paling mengagumkan dari Muhammad

bin Al Hasan yang mewajibkan kharaj (pajak) atas seorang muslim

pada tanah kharaj apabila memilikinya, dan menggugurkan kewajiban

zakat darinya. Dia juga mewajibkan zakat kepada orang Yahudi dan

Nashrani apabila mereka memiliki tanah usyr, dan tidak mewajibkan

kharaj dari keduanya. Perbuatan seperti ini adalah merupakan tuduhan

terhadap Islam dan pemeluknya.3s6

356 rni adalah kekeliruan dari Ibnu Hazrn atau barangkali karena pengaruh keragu-

mguan yang ada padanya yang menyesakkan dadanya kami memohon

p.Ai"a*g* darinya. Dan tidaklah Muhammad bin Al Hasan itu menuduh

islarq bahkan dia adalah seorang ulama besar, orang yang tsiqah dalamhadits
terutama riwayat dari Malik walaupun sebagian ahli hadits menilainya lemah.

Tapi kelemaharmya itu dari sisi hafalarurya, dan dari sisi bahwa dia lebih
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Mereka mengatakan, bahwa dua hak itu tidak akan bisa
berkumpul dalam satu harta.

Abu Muhammad berkata, 'Mereka telah berbohong, padahal

tidak demikian. Bahkan, hak-hak Allah SWT berkumpul dalam satu

harta. Seandainya hak-hak itu seribu hak, dan kami tidak tahu dari
mana perkataan mereka itu, bahwa dua hak tidak bisa berkumpul
dalam satu harta, padahal mereka mewajibkan seperlima pada barang
tambang, berupa emas dan perak dart zakatjuga, baik ketika sampai

waktu I tahun, atau pada waktu itu jika sampai waktu setahun apa

yang ada padanya dari emas dan perak. Selain itu, mereka pun
mewajibkan pajak pada tanah yang terdapat barang tambang jika
tanah itu adalah tanah kharaj.

Sungguh sangat aneh, mereka lebih mementingkan
(memprioritaskan) pajak daripada zakat lalu mereka menggugurkan
zakat dengan pajak. Kemudian mereka lebih mementingkan zakat
burr, sya'ir fienis gandum), kunna" dan binatang temak atas zakat
perdagangan, lalu mereka me,lrggugurkan zakat perdagangan

dengannya. Kemudian mereka lebih mementingkan zakatpada hamba
sahaya daripada zakat fitrah lalu mereka menggugurkan zakat fitrah
dengannya. Terkadang mereka berpendapat zakat perdagangan lebih
kuat daripa da zakat yang diwajibkan.

Pada kesempatan lain, mereka berpendapat bahwa zakat yang
diwaj ibkan lebih utama darip ada z.akat p erdagangan.

Al Hasan bin Hayy berpendapat, bahwa tanaman yang akan

dipefual-belikan harus dikeluarkan zakatnya sebagai zakat
perdagangan, bukan zakat yang diwajibkan. Kami sebutkan hal ini
supaya mereka tidak mengatakan bahwa hal itu merupakan rj*ak.

banyak disibukkan dengan fiqih daripada riwayat hadits. Semoga Allah
merahmati semuanya.

l
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Pertentangan madzhab Maliki dan Syafi'i tampak jelas yang

tidak mewajibkan zakat barang-barang dagangan untuk zakat yang

diwajibkan, dan menetapkan zakat fitrah pada hamba sahaya.

Demikian pula halnya sikap kontradiktif patapengrkut Hanafi,

sebab mereka menetapkan sewaan dar.zakatpada safu tanah.

Di antara orang yang meriwayatkan riwayat shahih tentang

kewajiban mengeluarkan zakat pada bagian luar dari tanah kharaj

adalah Umar bin Abdul Aziz, Ibnrt Abu Laila, Ibnu Syrbrumah,

Syuraik dan Al Hasan bin Hayy.

Suffan dan Ahmad berkata, "Jika tersisa setelah kharai 5

w as aq atau lebih maka zakatty a waj ib dikeluarkan. "

Tidak diriwayatkan oleh seorang pun dari ulama salaf seperti

perkataan Abu Hanifah dalam masalatr tersebut. Anehnya, semuanya

merupakan kebohongan mereka terhadap riwayat shahih dari Umar

RA, yang merupakan perkataannya, sebab Dihqanah (seorang wanita

dari penduduk) Nahrul Malik telah masuk Islam.357 Jika dia memilih

tanahnya atau mementhi358 kewajiban zakat da/' tanahnya, maka

biarkanlah antara dia dengan tanahnya. Jika tidak, maka bebaskan,

lepaskan, bersihkan biarkanlah antara kaum muslimin dan tanah

mereka.

Hadits yang silmapun diriwayatkan dari Ali.

357 Di dalam dua naskah aslinya disebutkan dengan redalisi, 'Bahzul Malik" yang

merupakan kesalahan dalam penulisan huruf.
Uatrut Malik adalah sebuah distrik (daerah, desa) yang luas di Baghdad.

Setelah Nahru Isa-

Sedangkan kata Duhqan mempunyai beberapa arti, di antaranya adalah

pirnpinan, kepala daerah. Kata ini adalah barasal dari Bahasa Persia yang

dialihbahasakan ke dalam bahasa Arab.
Barangkali maksudnya di sini adalah sebagaiamanayarig disebutkan dalerrtAl

Kharaj, karya Yahya bin Adam (no 181), "Diriwayatkan dari Thariq bin Syihab,

dia berkata: Seorang wanita penduduk Nahrul Malik telah masuk Islam."

'5t Dalam kedua naskah aslinya disebutkan dengan redaksi, "atau dia

melaksanakan." Yang benar, kata tersebut ditulis dengan hgruf wau athaf,

sebagaimana disebutkan dalamkitab Al Kharaj, karya Yahya bin Adam.
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Diriwayatkan dari lJmar, bahwa dia mengingka.ri seorang

muslim masuk ke tanah kharaj.3se Aku sangat tidak mengerti, apakah

hanya orang yang berakal saja yang berpikir bahwa dalam masalah ini

terdapat pengguguran zakat (tidak wajib zakat) dari apa yang

dikeluarkan oleh tanah. kri adalatr tempat yang tidak dihadapkan

kecuali kepada keheranan, dan terrnasuk hal yang sangat sangat aneh.

Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Allah adalah sebaik-

baiknya Pelindung.

Cukuplah sabda Rasulullah SAW dalam masalah ini,

.;JjriuJ.;;t16q
"Pada apa-apa yang diairi dengan air hujan makn zaknt yang

dikeluarkan adalah s ep er s epuluh."

Hadits ini berlaku umum dan tidak khusus. Selain itu, hadits

ini menjadi bukti kuat bahwa zakat atas orang yang mengangkat360

bukan kepada atas tanah dalah merupakan rjmak (konsensus) bahwa

jika dia bermaksud memberikan 1/10 bukan dari apa yang dia peroleh

dari tanah tersebut, maka pasti hadits itu menjadi dalil baginya. Tidak

boleh memaksanya untuk memberikan dari benda yang dikeluarkan

oleh tanah tersebut. Dengan demikian memang benar bahwa zakat

wajib pada seorang muslim yang mengangkat (memindahkan

tanaman) bukan pada apa yang ada di dalam tanah tersebut.

643. Masalah: Demikian pula hasil diperoleh dari tanah

rampasan apabila benihnya milik orang yang merampas tanah

tersebut. Karena, perampasannya terhadap tanah itu tidak

35e Lih. Al Kharaj (no. 150-171).

'uo Ar-Rulr'. Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan huruf dal. Menurut perkiraan
saya, itu adalah keliru. Tapi kata itu berasal dari rafa'a az-zar'u, yang betmakna
memindahkan tanaman dari satu tempat penuaian ke tempat peninrbunan
(penumbukkan).
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membatalkan kepemilikan benihnya. Apabila benih itu miliknya,

maka apayalgberkembang darinya adalah miliknya. Dia hanya wajib

melaksanakan kewajibannya atas hak tanahnya saja. Maka di dalam

bagian atau dividen dari tanah tersebut zakatnya wajib dikeluarkan.

Apa yang dimilikinya adalah halal dan merupakan kepemilikan yang

satr.

Demikian pula dengan tanah sew:uln yang disewa dengan akad

(transaksi) yang rusak. Atau, diambil dengan sebagian apa yang keluar

darinya (hasilnya), atau yang diberikan (tanatr pemberian).

Berdasarkan keumuman sabda Rasulullah SAW,

.;Jiti,tt#q
"Tanaman yang diairi dengan air hujan, zakatnya adalah

sepersepuluh."

Apabila benih itu hasil rampasan, maka tidak ada hak baginya

dan tidak ada hukum pada sesuatu yang ditumbuhkan Allah swT

darinya, baik benih itu tumbuh di tanahnya sendiri atau tanah orang

iain. Itu semua adalah milik orang yang memiliki benih tersebut,

berdasarkan firman Allah SWT,

"Janganlah kamu memaknn harta kamu di antara knmu

dengan cara yang batil." (Qs. Al Baqarah [2]: 188)

Semua sepakat bahwa orang yang merampas benih, telah

mengambil benih, itu dengan caru yang batil (tidak benar). Demikian

pula semua benih yang diambil dengan cara tidak benar, maka dia

haram memakan apa yang tumbuh dari benih tersebut, buah, hasilnya

berdasarkan nash A1 Qur'an. Tidak ada perbedaan pendapat bahwa

semua yang tumbuh dari sesuatu (benih) adalah milik orang yang

,#\&F6'r&G7',

I
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mempunyai benih tersebut. Selain itu, tidak ada kewajiban jaminan

terhadap orang yang membolehkan sesuatu yang diharamkan Allah

SWT kepadanya.

Jika mereka membuat kebohongan dengan riwayat yang

menyebutkan bahwa kharaj itu adalah dengan jaminan, maka tidak

ada dalil bagi mereka dalam masalakr tersebut, karena beberapa alasan:

Pertama, hadits tersebut tidak shahih (dha'tJ), sebab

perawinya adalah Makhlad bin Khaffaf, seorang perawi majhul.36l

Kedua, seandainya hadits tersebut shahih tentu akan

disebutkan tentang seorang hamba yang dijual dengan jual beli yang

sah kemudian ditemukan padanya aib; dan suatu merupakan suatu

kesalahan mengiyaskan perkara yang haram kepada perkara yang

halal. Masih bisa ditolelir jika bila qiyasnya shahih, tapi kenyataannya

semua qiyasnya batil.

Ketiga, seharusnya mereka menjadikan anak-anak hasil

rampasan dari hamba sahaya dan binatang milik orang yang

merampas berdasarkan hadits ini, tapi mereka tidak mengatakan hal

itu.

644. Masalah: Apabila satu jenis dari burr, ktxma dan sya'ir

telah mencapai 5 wasaq atau lebih sebagaimana yarry telah kami

sebutkan, saat jenis tanaman itu termasuk yang diairi dengan saluran

36r HR. Ath-Thayalisi (hlm. 206, no. 1464), da1, Ibnu Abu Dzi'b, dari Makhlad,
dari Urwah dari Aisyah dengan sanah yang bersambung (marfu').
Dalam At-Talkhish (hlm. 241), Ibnu Hajar menisbatkannya kepada Syaf i, Al
Hakir& dan At-Tirmidzi. Dan beliau menukil dalam At-Tahdzib, perkataan
(komentar) tentang Al Makhlad bin Khaffa{ "Ibnu Hibban menyebutkannya
dalam Ats-Tsiqat, kemtdian dia berkata, 'Dan mengikutinya kepada hadits ini
Muslim bin ktralid Az-Zarji, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya dengan
sanadnya'."
Ibnu Wadhdhah berkata, "Makhlad adalah perawi tsiqah yarrg berasal dari
Madinah."
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air362 lanak) sungai atau mata air, atau dari tempat penadahan air

huj an,363 maka zakatny awaj ib dikeluarkan 1 / 1 0.

Jika tanaman itu diairi dengan alat untuk mengairi, atau kincir
air, atau ember, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 1/5. Jika

kurang dari 5 wasaq 
-sedikit 

maupun banyak- maka zakatnya tidak

wajib dikeluarkan. Irri adala]r pendapat Malik, Syaf i, dan pada

sahabat kami.

Abu Hanifah berkata, "Sedikit maupun banyak dari jenis

tanaman tersebut zakatyangwajib dikeluarkan adalah lll0 ata,u 115."

Abdurratrman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada

kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri

menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami,

Said bin Abu Maryam menceritakan kepada kami, Abdullah bin
Wahab menceritakan kepada kami, Yunus bin Yazid mengabarkan

kepadaku dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya,

dari Nabi SAW, beliau bersabd4

',-hb 4U'i- 6:r ,:pit C-b oc 'r't ,t'";irrir:";t # q
.;*ir

"Tanaman yang diairi air hujan, mata air, atau air tanah,

malra zakat yang wajib dikeluarkan darinya36a adalah sepersepuluh

Saqiyah adalah yang mengairi tanaman, artinya sungai kecil (anak sungai).
Pengertian ini disebutkan dalamLisan Al Arab.
Yaitu segala sesuatu yang diminum dari pohon kurma dengau akar-akarnya dari
tanah tanpa disirami dengan air hujan" dan tidak pula dengan lainnya.
Sedangkan saniyah artinya adalah matang, maksudnya adalah apa-apa yang
diberi minum kepadanya dari unta dan lairurya. Llhat Al Kharaj, karya Yahya
(no. 363-395).
Ibnul A'rabi berkata, "Kata tersebut diberi syaddah pada huruf rsa', dan itu
adalah keliru. Itu adalah yang diairi dengan air hujan."
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(10%o) sedangkan yang diairi dengan pengairan dan penyiraman,

maka zakat yang wajib dikeluarknn adalah seperlima (5%r)."

Sebelumnya kami telah menyebutkan sabda Rasulullah SAW,
t.'"* I , . c ,o(1,o.'.c!,,o./ oi,

? U 6i )l A.'.^* dyr t*r9 
'd S

"Tidak ada kewajiban zakat pada apa yang ada dibawah

(atrang) dari 5 wasaq dari biji-bijian dan kurma."

Dengan demikian benar, bahwa yang kurang dari 5 wasaq

-s 
edikit m aupun b anyak- zakatny a tidak waj ib dikeluarkan.

Yang mengherankan, Abu Hanifah lebih menguatkan hadits,

"Tanaman yang diairi air hujan zakat yang wajib dikeluarkan adalah

sepersepuluh (10%o)," daripada hadits, "tidak ada kewajiban zakat

pada apa yang ada dibawah (htrang) dari 5 wasaq dari biji-bijian
dan lanrma."

Selain itu, dia lebih menguatkan sabda Rasulullah SAW,

"Tidak ada kewajiban zaknt pada apa-apa yang kurang dari lima

awaaq dari al wariq," daripada sabda beliau SAW, "Pada harta

benda (mata uang) terdapat kewajiban zakat seperempat dari

sepersepuluh (2.5%o)," dan sabda Nabi SAW, "Tidak ada dari pemilik

unta yang tidak melal<sanakan hahtya." Ini adalah kontradiksi yang

sangatjelas.

645. Masalah: Qamh (gandum) tidak boleh dikumpulkan

dengan sya'ir (ewawut), dan kurma tidak boleh dikumpulkan dengan

keduanya (qamhu dan sya'ir').

Ini adalah pendapat Suffan Ats-Tsauri, Muhammad bin Al
Hasan, Syaf i, Abu Sulaiman dan kawan-kawan kami.

l)
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Laits bin Sa'ad dan Abu Yusuf berkata, "Semua yang

dikeluarkan (difumbutrkan) tanah dat'r qamh, sya'ir, beras, jagung,

dukhn (enis tumbuhan), dan semua jenis kafas, boleh dikumpulkan

satu sama lainnya. Jika terkumpul dari masing-masingnya dan

mencapai 5 wasaq, maka zakatrya wajib diikeluarkan, sebagaimana

yang telah kami sebutkan. Jika tidak, kurang dari 5 wasaq, maka

zakatny a tidak waj ib dikeluarkan. "

Malik berkata, "Qamh, sya'ir, dm sult adalah satu jenis, yang

digabungkan satu sama lainnya dalam zakat (ketika akan dikeluarkan

zakatnya). Jika terkumpul dari semuanya hingga mencapai 5 wasaq,

maka zakatnya wajib dikeluarkan. Jika tidak mencapai 5 wasaq maka

zakatnya tidak wajib dikeluarkan. Himmash fienis kacang), ful,
buncis, adas, julubban, basilah boleh digabungkan satu sama lain,

tidak kepada qamh, sya'ir, dan sult. Adapun beras, jagung, dan simsim

adalah jenis yang berbeda sama sekali tidak boleh salah satu darinya

digabungkan kepada yang lainnya."

Pendapatnya tentang alas fienis gandum) terkadang dia

berkata, "Alas boleh digabungkan dengan qamh dan sya'ir. Pada

kesempatan yang lain dia berkata, "Alas tidak boleh digabungkan

kepada sesuafu apapun."

Dia berpendapat tentang biji-bijian dalam jual beli dalam jenis

yang berbeda, kecuali buncis, himmash, maka dia melihat keduanya

satu jenis dalam jual beli.

Abu Muhammad berkata, '?endapat Malik, jelas keliru secara

umum. Pembatalannya tidak perlu kepada lebih banyak

penyebutannya. Kami tidak pernah mengetahui ada orang di muka

bumi ini yang membuat pembagian seperti ini dan membuat gabungan

seperti gabungan ini, membuat perbedaan dengan perbedaan seperti

ini, tidak pada masanya atau setelahnya kecuali orang yang

mengikutinya. Dia tidak mempunyai argumentasi dari Al Qur'an,
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Sunnah shahih, riwayat yang rusak, perkataan sahabat, tabiin, qiyas,

orang yang mempunyai wajah ftedudukan), dan tidak pula sikap

kehati-hatian."

Adapun orang yang berpendapat boleh menggabungkan burr

dengan yang lain dalam zakat, maka mungkin rnereka berargumentasi

dengan kemumuman sabda Rasulullah SAW,

!:,, tc{'-. o, '..c),,o., "i.AeJe f )t * dJ) t+e u*J

"Tidak ada kewajiban zakat pada apa-apa yang kurang dari 5

wasaq."

Abu Muhammad berkata: Sekiranya tidak ada hadits selain

hadits ini, tentu ini merupakan pendapat lairurya tidak boleh. Akan

tetapi telah mengkhususkannya apa yang telah diceritakan kepada

kami oleh Abdullah bin Rabi', Muhammad bin Muawiyah

menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada

kami, Ismail bin Mas'ud Al Jahdari menceritakan kepada kami, Yazid

bin Zura'i menceritakan kepada kami, Rauh bin Al Qasim

menceritakan kepada kami, Amr bin Yahya bin Umarah mengabarkan

kepadaku, dari ayahnya, dari Abu Sa'id A1 Khudri, dari Rasulullah

SAW,
,ct.

9/t d,b ri,fri'* & &itr ; ;brr"Jt ekt'p * &iki;y c,H\),G1i'# *,hik:

"Zakat burr dan latrma tidak boleh dikeluarkan, hingga

mencapai 5 wasaq, zakat mata uang tidak boleh dikeluarknn hingga

c.
.) c)
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mencapai 5 awaq,36s dan zakat unta tidak boleh dikeluarkan hingga

mencapai 5 dzaud (unta yang berjumlah 3-30 ekor)."366

Rasulullah SAVf meniadakan kewajiban zakat dari burr yang

kurang dari 5 wasaq, maka dengan ini batallah pendapat yang

mengatakan wajib zakat atas setiap keadaan dan burr, digabungkan

kepada sya'ir maupun tidak digabungkan.

Abu Muhammad berkata: Semuanya sepakat bahwa kurma

tidak boleh digabung dengan anggur kering, dan tidak boleh

menisbatkannya kepada salatr satu dari keduanya kecuali seperti

penisbatan burr dari sya'ir. Oleh karena itu, tidak ada nash yang

mereka ikuti, qiyas yang mereka jauhi, dan tidak ada perbedaan

pendapat dalam masalah ini.

Tidak ada perbedaan antara setiap orang yang berpendapat

wajib zakat pada 5 wasaq atau lebih, tidak pada yang kurang (lebih

sedikit) batrwa tidak boleh digabung kurma kepada burr dan sya'ir.

646. Masalah: Jenis-jeris qamh boleh digabungkan satu sama

lain. Demikian pula dengan jeris sya'ir boleh digabungkan satu sama

lain. Demikian pula jenis kurma, ajwah, barni, shaihani36T dan semua

jenisnya boleh digabungkan satu sama lain.

Dalam naskah no. 14 disebutkan dengan redalsi, "lima awaq." Dalam kitab
Sunan An-Nasa'f fitd. 5, hkn- 40) disebutkan dengan redaksi, "Lirna awaq."
Redaksi hadits ini menolak anggapan (pendapat) penulis pada pembahasan

terdahulu bahwa kalimat duuna dalanhadits, *Tidak ada kewajiban zakat pada
apa saja yang latrang dari 5 wasaq ...." Dengan arti selain dan hadits tersebut

mengingkari kandungan makna lebih sedikit. Kami telah menjelaskan
kesalahannya dalam pembahasau tersebut. Hadits ini menjadi penguat
(menguatkan) pendapat kami.
Barni adalahjenis kumra merah yang diminum dengan warna kuning benhrknya
bulat banyak kulimya dau rasanya manis. Kurma barni ini merupakan jenis
kurma yang paling bagus. Kata barni ini berasal dari bahasa Persia. Dinukil dari
Lkan Al Arab.
Sedangkan shaihani adalah jenis kurma madinah berwarna hitam, yang keras
dikunyah. Dinamakan shaihani karena shaihan adalah nama domba yang diikat
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Ini adalah masalah yang tidak diperselisihkan (disepakati para

ulama), karena nama burr metcakup semua jenis gandum, nzlma

kurma menghimpun semua jenis kurma. Nama sya'ir menghimpun

semua nama sya'ir.

647. Masalah: Barangsiapa memprlnyai tanah yang beragam

di satu kampung, atau di berbagai kampung (tempat) di satu kota atau

beberapa kota, lalu salah satu dari dua tanahnya di ujung China, dan

tanah yang satu lagi di ujung Andalusia, maka semua gandum yang

diperoleh darinya digabung satu sama lain dan semua sya'ir yang

diperoleh dari semua tanahnya digabungkan satu sama lain, kemudian

zakatnya dikeluarkan. Karena kewajiban zakat ditujukan kepada

dzatrrya, yang ditetapkan berdasarkan nash Al Qur'an dan Sunnah

pada tanggung jawabnya atau jaminannya dan hartanya tanpa

mengkhususkan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya terhadap hal itu

dalam I thasuf6s dan 1 rustaq36e dari apa-apayatg ada pada 2 thasui

dan rustaq. Mengkhususkan Al Qur'an dan Surmah dengan pendapat-

pendapat yang rusak adalatr batil dan tidak bisa diterima. Hanya

kepada Allahlah kita memohon taufiq-Nya.

648. Masalah: Barangsiapa memungut (memetik) bulir lalu

bulir itu berkumpul dengan burr dalrr sya'ir berkumpul kepadanya

sebanyak 5 wasaq atau lebih, maka dia wajib mengeluarkan zakat

padanya. Zakat 1/10 wajib dikeluarkan dari tanaman yang diairi

pada pohon kurma di Madinah lalu pohon kurma ini berbuah, maka nama buah

kurma ini dinisbatkan kepada shaihan- Pengertian ini dikutip dari Lisan Al Arab.
368 Ini adalah kata asing yang diarabkan- Artinya adalah sisi atau pinggir. Dari hal

itu thasasij berarti hitarn-
36e Kalimat tersebut adalah bahasa asing yang diarabkan, artinya hitam, seakan-

akan dimutlakkan kepada sebagian pembagian kantor pada masa-masa pertama,

dan diarabkan dengan lafazh yang banyak, ruzdaq, rusdaq, ruztaaq, rustaaq.

Sebagian dari mereka mengingkari rustaaq, dan semuanya dengan harakat

dhammah pada huruf r/&a' dan huruf setelahnya disukunkan.
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dengan air hujan, air sungai mata air atau anak sungai' Sedangkan

zakat 115 wajib dikeluarkan dari tanaman yang diairi dengan

penyiraman, dao tidak ada kewajiban zakat bagi orang yang

menemukan kurma sebanyak 5 wasaq. Abu Hanifah berpendapat

wajib zakatpada hal itu.

Penjelasan:

RasulullahsAwmewajibkannyakepadapemiliknyayang
keluar dalam kepemilikkannya biji dari bulirnya kepada kemungkinan

alat takarnya. Rasulullah SAW tidak mengkhususkan kepada orang

yang memperolehnya dari pengolahannya atau bukan pengolahannya'

Selain itu, tidak apa-apa pada hal itu, kepada pemilik tanaman yang

memungut ini darinya, karena ia keluar dari kepemilikkannya,

sebelum bisa ditimbang yang zakafryawajib dikeluarkan. Begitu juga

tidak seperti itu apa yang dipungut dari kurma' karena zakat di

dalamnya wajib bagi orang yang mengembangtan kurma selama

berada dalam kepemilikkaillya. Berbeda halnya dengan burr

(gandum) dan sya,ir(ewawut). Hanya kepada Allahlah kita memohon

kekuatan.

649. Masalah; zakat wajib dikeluarkan oleh orang yang

mengelola kurma selama berada dala:rr kepemilikannya (yang

dimaksud mengelola di sini adalah berubah wanu kurma menjadi

meratr). Zakat pun wajib atas orang yang memiliki burr dan sya'ir

sebelum menebah keduanya, dan bisa membersihkan keduanya dari

jerami dan menimbang (menyukat) keduanya dengan cara apa saja dia

memiliki hal itu, baik dengan warisan, hibah, membeli' sedekah' dan

ishdaq, atau lainnYa.
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Selain itu, tidak ada kewajiban zakat atas orang yang

kepemilikannya berpindah dari kurrra37o sebelum berubah warnanya,

atas orang yang memilikinya setelah berwama. Zakatjuga tidak wajib

atas orang yang kepemilikarurya berpindah dari burr dan sya'ir

sebelum menebah3T 
I keduanya dan memungkiokan membersihkarulya

dan menyukatnya. Dan zakat tidak wajib atas orang yang memiliki

keduanya setelah bisa membersihkan dan menimbang (menyukat)nya.

Penjelasan:

Rasulullah SAW bersabd4

'i* ); \j'J';r,-'ri "e It q';'' 
o r

"Tidak ada kewajiban zakat pada apa-apa yang kurang dari
lima wasaq dari biji-bijian dan lanrma-"

Dalam hadits tersebut Rasulullatr SAW tidak mewajibkan

zakat biji-bijian, kecuali setelah bisa ditimbang dengan timbangan

(ukuran) wasaq. Karena pemiliknya pada saat itu diperintahkan

menimbang dan mengeluarkan zaka6ya. Menunda penimbangannya

padahal bisa dilahrkan tidak sampai menggugurkan hak Allah SWT di

dalamnya. Tidak ada cara sama sekali kepada penimbangan dengan

wasaq yang dengannya zakat wajib sebelum ditebah, maka tidak ada

'70 Dalam naskah no. l 6 disebutkan dengan redaksi yang keliru, "Buah-buahan. "
371 Di sini berdasarkan catatan pingglr naskah no. 14, bunyinya, "Yang benar

adalah 'setelah keduanya ditembah'. Begitulah madzhabnya. Ini adalah
kesalahan dari penulis catatan pinggir kitab tersebut, karena madzhab pengarang
kitab ini di sini jelas, bahwa z*at hanya wajib bagi omng yang memiliki
gandum dan bijinya sebelum ditebah dan ditimbang (disukat), dan tetap dalam
kepemilikkkannya sampai kepada wakhr yang memungkinkan untuk hal itu.
Barangsiapa yang keduanya berpindah sebelum ditembah, maka tidak wajib
zakat atasnya. Zakat hanya wajib bagi orang yang keduanya berpindah
kepadanya. Demikian pula tidak wajib zakat atas orang yang keduanya
berpindah kepadanya setelah ditebah, sebab ia wajib atas pemiliknya yang
pertama,
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kewajiban zakat padanya sebelum ditebah, sebab Allah SWT dan

Rasul-Nya tidak mewaj ibkannya. B arangsiap a yang kepemilikkannya

gugur sebelum ditebah dengan jual beli, hibah, atau ishdaq, maut,

jaihah (bencana, musibah), atau api (terbakar), atau tenggelam, atau

dicuri, sehingga dia tidak memungkinkan untuk mengeluarkan

zakatnya pada waktu kewajiban zakat itu tlba. zakat tidak wajib

atasnya, dan ia berada (sekalipun ia) dalam kepemilikkannya'

orang yang dimungkinkan menimbangnya dan barang tersebut

berada dalam kepemilikkannya, maka dialah yang diwajibkan

mengeluarkan zakat. Barangsiapa memilikinya setelah itu, maka dia

hanya memilikinya setelah zakat diwajibkan atas yang lairurya.

Sedangkan kurma tidak seperti itu, sebab nash datang mewajibkan

zakat padanya, apabila telah tampak terlihat matang, sebagaimana

yang akankami sebutkan setelah rntinsya Allah-

Siapa pun yang menyelisihi kami dalam masalah ini, dan

berpendapat wajib zakat pada gandum dan bijinya ketika keduanya

mengering dan tidak membutuhkan afo, maka kami akan

menanyakannya tentang dalil atas pernyataannya ini? tidak ada jalan

baginya kepada hal itu. Kami dalam hal ini menentangnya dengan

pendapat Abu Hanifah, yang berpendapat zakat wajib bagi orang yang

menjual tanamannya yang masih hijau dan dalam keadaan sudah

ditumbuk.372 Lalu orang yang membelinya memotong atau

menumbuknya dan memberikannya kepada binatang peliharaarurya

sebelum tampak di dalamnya sesuatu dari biji, bahwa zakat wajib atas

orang yang menjual 1/10 dari nilainya atau l/5. Tidak ada jalan bagi

salah satu dari keduanya untuk (menguatkan) pendapatnya atas yang

lain. Seandainya pendapat orang yang berpendapat wajib zakat

padanya sebelum ditembah benar, maka itu wajib apabila telah

372 
Qashl artnya memotong, memotong sesuatu dari bagian tengahnya hingga ke

blgian bawahnya, dengan potongan hidup dan cepat. Qashil adalah apa yang

terlotong dari 
-tanaman 

yang hijau (masih hijau). Bentuk jamak (plural)nya

adalah qushlan.
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ditunaikan lll0 darinya. Sebagaimana ia dalam bulirnya,

mencukupinya. hrilah yang tidak mereka katakan.

650. Masalah: Apabila kumra telah berubah wamanya maka

dihitung dengan perkiraan (dikira-kira atau ditaksirl373 dan zakatnya

ditetapkan sebagaimana yang telah kami sebutkan. Kewenangarulya

mutlak diberikan kepadanya, dan dia boleh melakukannya sesuai

dengan apa yang dia kehendaki dan zakat berada dalam

tanggunggannya.

Abdullah bin Rabi' menceritakan ke,pada kami, Muhammad

bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syr'aib,
Muhammad bin Basysyar, Yahya 

-yaitu 
Ibnu Sa'ad Al Qaththan-

dan Muhammad bin Ja'far Ghundar menceritakan kepada kami,

Syu'bah menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku pemah

mendengar Khubaib bin Abdurrahman3Ta bercerita dari Abdurrahman

bin Mas'ud bin Niyar,37s diaberkata: Aku pernah didatangi oleh Sahl

bin Abu Hatsmah, diaberkata: Rasulullah SAW bersabda,

.iSt rrLu bl;&U'j ty ,ait r;i')'t brJ'J*'* tit
l'J,,

373 Kharasha an-nakhl wal karam artinya adalah, terpelihara, terjaga, terkumpul
sesuatu yang ada diatasnya (ada padanya) dari kurna basah menjadi kurrna
kering serta anggur menjadi anggur kering. Itu temrasuk dugaan, terkaan,
perkiraan, sebab harz adalah hanya perhitungan berdasarkan perkiraan. Dikutip
dai Lisan Al Arab.

"o Klrubaib dibaca dengan huruf /rla'dan dalambentuk tashghir.
37s Niya, dibaca dengan harakat lusrah pada huruf nun di tidak diberi syaddah

pada hurufya'.
Di dalam dua naskah aslinya disebutkan dengan redalcsi, "dinar', dan itu adalah
kesalahan dengan merubah (menamhah atau mengurangi) hurufrrya.
Dalam naskah no. 14 disebutkan dengan redakii yang keliru, "Khubaib bin
Abdurrahman bercerita kepada AMurrahman ..." dengan membuang an (dai).
Kami membetulkarurya dari riwayat dzlarnSunan An-Nasa'i jld. 5, hlm. 43); At-
Tahdzib dan lainnya.
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"Apabila kalian telah mengira-ngiranya (menghitungnya

dengan tal<siran),

ApabilaiTT kalian

seperempat."

maka ambilah atau tinggalkaniT6 sepertiga.

Syu'bah ragu-ragu dalam lafazbnya, apakah menggunakan

" t a' khudzuz (kalian mengambil) " atau " tada'uu (kalian tinggalkan) ".

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij

menceritakan kepada kami, Ibnul A'rabi menceritakan kepada kami,
Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdtxrazzaq menceritakan

kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Az-Zuhri, dari. Urwah bin Zubair,
dari Aisyah, dan dia menyebutkan urusan Khaibar, dia berkata,

"Rasulullah SAW pemah mengutus Abdullah bin Rawahah kepada

seorang Yahudi, lalu dia menaksir (menghitung dengan perkiraan)

kurma ketika buah yang pertamanya matang sebelum dimakan.

Kemudian mereka memberikan pilihan kepada orang Yahudi antara

rnengambilnya berdasarkan terkaan atau mereka menyerahkannya

kepada mereka berdasarkan hal itu. Sesungguhnya perintah Rasulullah
SAW untuk menaksir (menghitungnya dengan perkiraan), supaya

dihitung zakatnya sebelum buahnya dimakan dan terpisah, tercerai-

berai."378

HR. An-Nasa'i (jld. 5, hlm. 43); Abu Daud (ld. 2, hlnr 24) dan At-Tirmidzi
fild. l, hlm. 82, cet.India).
Aku lebih apa yang disebutkan dengan redaksi, disini dengan huruf
au (atau)lebthshahih.
Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "Wa in" dengan huruf wau.
Sedangkan redaksi yang disebutkan di sini sesuai dengan riwayat An-Nasa'i dan
lainnya. Demikian pula hadits tersebut
HR. Al Haltm(Al Mustadrak, jld.1, hlrn 402).
Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi yang keliru dan tidak
bermakna, "Membutuhkan." Kemudian aku tidak mengetahui apa yang
membuat dimasulJcannya perkiraan pada kurma orang Yahudi dalam zakat? -Padahal tidak ada zakat atas mereka-.Perkiraan tersebut hanya untuk
perdamaian Rasulullah terhadap mereka atas sebagian tanaman atau buah-
buahan yang keluar (tumbuh) dari tanah Khaibar.

tidak mengambilnya, maka tinggalkanlah
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651. Masalah: Apabila telah diperkirakan sebagaimana yang

telah kami sebutkan, maka baik perrrilik buah-buahan menjualnya atau

menghibahkannya, atau menyedekahkannya, ata]g diberikan sebagai

makanan atau dimusnahkan, itu semua tidak menggugUrkan kewajiban

zakat darinya. Sebab (buah-buahan yang diperkirakan itu) telah wajib

zakat. Dia bebas atas buah-buahan itu dan memungkinkan baginya

untuk mengelola buah-buahan itu dengan dijual atau lainnya

sebgaimana kalau dia menemukannya, dan tidak ada perbedaan.

652. Masalah: Apabila orang yang memperkirakan

(menghitung) itu keliru atau berbuat zhalim dengan menambah atau

mengurangi, maka dia harus mengembalikan yang wajib kepada yang

hak, diberikan apa yang lebih darinya dan diambil darinya apa yang

kurang, berdasarkan firman Allah SWT,

t 6\ Ur;, 1j,3 Vr;'u-i\ q_k_

"Jadilah lmlian orang-orang yang menegakkan keadilan'"

(Qs. An-Nisaa' [4]: 135)

Tidak diragukan lagi, bahwa tambatran dari orang yang

memperkirakan itu merupakan kez.haliman bagi pemilik buah-buahan.

Allah SWT berfirman,

@6-,tsibir 
^utVac,$3

"Janganlah kamu melebihi batas. sesungguhnya Allah tidakmenyukai

orang-orang yang melampaui batss. " (Qs. Al Baqarah [2]: 190)

Allah SWT tidak mewajibkan kepada pemilik buah-buahan

kecuali lllo (Lo%), tidak kurang dan tidak lebih, atau 1/5 tidak

Lrh. Al Kharai, karya Yahya bin Adam (no' 97 dan 98); Shahih Al Bukhan $ld'
3, hlm. 191,i1,1,212,281, dan jld.4, hlm 31,35,205 dan jld. 5, hlm.290);
danNailul Authar (11d.8, hlm. 206 da\207).
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kurang dan tidak lebih. Pengurangan yang dilakukan oleh orang yang

memperkirakan adalah kezhaliman bagi orang-orang yang bersedekah

dan menggugurkan hak mereka, dan semua itu adalah dosa dan

permusuhan.

653. Masalah: Jika orang yang menaksir (menghitung

berdasarkan perkiraan) itu menyatakan telah menzhaliminya atau

berbuat salah, maka zakattya tidak boleh diambil kecuali disertai

dengan bukti jika orang yang menaksir itu orang yang adil dan alim.

Jika orang yang memperkirakan itu orang yang bodoh dan zhalim,

maka hukumnya ditolak.3Te Sebab jika dia orang yang zhalim, maka

dia adalah orang fasik, maka beritanya tertolak.

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT,

W i\:?*W't;-; b1'(fi3 *'b(, {;,; oLwt;'"Jiqy|

@ "rr+t ;tX\1{b
"Vfahai orang-orang beriman, apabila datang kepadamu

orang fasik membawa suatu berita, malm periksalah dengan teliti
agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum

tanpa mengetahui." (Qs. Al Hujurat p9l:6)

Apabila dia orang yang jahil (bodoh), maka penentangan orang

jahil kepada hukum di dalam harta manusia dengan apa dia tidak

ketahui adalah batal atau terto1ak.380 Paling tidak dia tidak halal untuk

Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "Maka kezhalimannya
tertolak." Redaksi yang disebutkan di sini lebrh shahih.
Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi yang tidak bermakna dan
keliru, "Membufuhkan."

3'19
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menguasainya, ketika dia seperti itu, maka penggasaannya adalah batil

dan tertolak berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

."; i,1';i ir"';")e J.* a
"Barangsiapa beramal dengan suatu amalan yang tidak ada

perintahnya dari lwmi maka amalan tersebut tertolak."

654. Masalah: Pada ffidnyq menaksir tanaman itu tidak

diperbolehkan. Akan tetapi apabila tanaman itu dituai, ditebah, maka

jika datang orang yang memungut zakat saat itu, lalu dia menebah,

membersihkan dan menyukat (menimbang), maka dia boleh

melal<ukan hal itu, dan tidak ada nafkah baginya kepada pemilik

tanarnan tersebut.

Hal itu karena tidak ada riwayat yang menerangkan bahwa

Rasulullah SAW menaksir tanaman. Oleh karena itu, kita tidak boleh

menaksirnya sebab merupakan perbuatan mengada-ngadakan hukum

yang tidak disebutkan oleh nash.

Tentang nafakah, Allah SWT berfirman,

"Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan

cara yang batil. " (Qs. Al Baqarah [2] 188)

655. Masalah: Bagi semua orang yang memiliki tanaman

ketika dituai (dipanen) diwajibkan untuk memberikan dari tanaman itu

kepada orang yang hadir dari orang-orang miskin selagi hatinya baik

terhadapnya (ia rela atau suka hati memberikannya). Sebelumnya,

,tYfit& $:>Arltus;
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kami telah menyebutkan hal itu pada bab apa yang wajib dizakati

ketikakami menyebutkan firman Allah SWT,

ir'-rL;i";,ilLl j;r|.'-'

"Dan htnaikanlah (keluarkanlah) halcnya pada hari panen

(dituainya tanaman tersebut)." (Qs.Al An'aam [6]: 1a1)

656. Masalah: Barangsiapa mengadakan akad musaqah pada

kebrur kurma, atau dengan orang yang menanam kurma di tanahnya

dengan sebagian dari yang keluar (tumbuh, dihasilkan) darinya, maka

mana saja dari keduanya yang terjadi (hasil) pada bagiannya 5 wasaq

atau lebih dari kurma, atau 5 wasaq gandum atau bijinya, maka dia

wajib mengeluarkan zakatnya. Apabila tidak demikian, maka dia tidak

b erkew aj ib an mengeluarkan zakatny a.

Demikian pula bagi orang yang mempunyai satu partner (mitra

usaha) atau lebih dalam tanaman atau buah kurma, dengan cara

menahan, membeli atau dengan cata-cara lainnya, dan tidak ada

perbedaan.

Apabila hal semacam itu terjadi kepada orang-orang miskin,

orang buta, orang yang berpenyakit kusta, atau orang yang ada di

perjalanan, atau yang serupa dengannya dari apa-apa yang tidak tentu

kepada ahli Qtemilik)nya, atau masjid, atau lain sebagainya, maka

tidak ada kewajiban zakat pada sesuatu dari itu semua. Sebab Allah

SWT tidak mewajibkan zakatpada apa-apa yang kurang dari 5 wasaq

sebagaimana yang telah kami sebutkan. Selain itu, Allah SWT juga

tidak mewajibkan kepada mitra usaha untuk menggabungkan

tanamannya kepada tanaman mitra usahaya.

Allah SWT berfirman,
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"Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan

kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri, dan seorang ydng

berdosa tidak aknn memihtl dosa orang lain." (Qs' A1 An'aam [6]:

164).

Sedangkan orang yang tidak bisa menentukan, maka tidak sah

bahwa hal itu terjadi (berlaku) kepada salah seorang dari mereka 5

wasaq. Tidak ada juga kewajiban zakat kecuali atas seorang muslim

yang sudah memperoleh (mencapai) 5 wasaq.

Abu Hanifatr berkat4 '?ada masing-masing dari itu semua

harus dikeluarkan zakatnya."

Ini adalah pendapat yang keliru, sebab kami telah

menyebutkan bahwa tidak ada syariat atas tanah, tetapi syariat itu ada

pada manusia dan jin, dan seandainya ada apayang mereka katakan3sl

ifu syariat itu atas tanah, tentu tanah-tanah382 orang kafir pun zakatnya

wajib dikeluarkan.

Jika mereka mengatakan,3s3 bahwa kharai (pajak atau upeti)

sebagai pengganti dari kewajib at zakat.

Menurut kami, pada masa Nabi SAW tidak ada pajak dan upeti

kepada mereka. Oleh karena itu, konsekuensi pendapat kalian adalah

zakat itu wajib atas apa yang dikeluarkan (ditumbuhkan) tanah

mereka. Ini tentunya pendapat yang batil berdasarkan rjmak para ahli

naql dan berdasarkan rjmak merekabersama semua kaum muslimin.

Syafi'i berkata, 'Apabila bergabung bagi para rekanan usaha

semuanya 5 wasaq, maka mereka wajib mengeluarkan zakatnya."

38r Dahm naskah no. l6 disebutkan dengan redaksi, "Dia berkata."

'8' Dalam naskah no. 14 disebutkan dengan redaksi, "ardhiina (tanah kami)."
383 Dahm naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "Dia berkata." Lth. Al

Muhalla, masalah no. 33.
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Kami akan menyebutkan ketidakbenaran pendapat ini tentang

zakat khulathassa hewan ternah. Bantahan secara global kepada

pendapat ini adalah bahwa ini termasuk menetapkan kewajiban di

dalam syariat tanpa bukti yang kuat sama sekali. Hanya kepada

Allahlah kita memohon taufiq-Nya.

657. Masalah: Orang yang mempunyai tanaman atau kurma

tidak boleh menghitung biaya yang telah dia belanjakan pada waktu

pengolahan tanah dan panen, atau pengumpulan, atau penebahan, atau

pemupukan,38s atau jidafs6 (pembaruan), atau penggalian, atau

lainnya, maka tidak ada kewajiban zakat padanya, baik dia berutang

pada hal itu atau tidak berutang. Nafkah didatangkan dikeluarkan atas

semua nilai tanaman, buah-buahan atau tidak dikeluarkan. Ini

merupakan masalah yang diperselisihkan di kalangan ulama salaf.

Hammam menceritakan kepada kami, Abdullah bin

Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yunus

menceritakan kepada kami, Baqi bin Makhlad menceritakan kepada

kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Waki

menceritakan kepada kami, dari Abu Awanah, dari Abu Biysr 
-yaitu

Ja'far bin Abu Wahsyiyyah-,387 dari Amr bin Harim, dari Jabir bin

Zaid, dai Abdullah bin Abbas, dari Ibnu Umar tentang seorang laki-

laki yang berinfaq atas buah-buahannya. Salah seorang dari mereka

berkata, "Dia harus mengeluarkan zakat dari buah-buaharurya." Yang

384

385
Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "Al Khalthah."
ZabI adalah memupuk tanah dengan zibl (pupuk). Kata tazbil berasal dari kata

zibl.
Dalam dua naskha aslinya disebutkan dengan redaLrsi, jidzadz dengan dua dzal

yang bertitik, dan itu keliru.
Dia dalah Ja'far bin Iyas.
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lainnya berkata, "Dia harus mengengkat (menghilangkan) nafkah dan

mengeluark an zakatpada sisanya. "388

Diriwayatkan dari Atha' bahwa dia tidak mewajibkan zakat

infak dari apa yang dia peroleh. Jika tersisa seukuran apa yang wajib

zakat padanya, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Jika tidak

mencapai ukuran (nishab) maka dia tidak wajib mengeluarkan

zakatnya.

Abu Muhammad berkata: Rasulullah SAW telah mewajibkan

zakat kurma, gandum dan bijinya secara global apabila salah satu

jenisnya mencapai nishab 5 wasaq atau lebih. Beliau juga tidak

mewajibkan zakat dari jenis itu, dengan nafkah orang yang

menanam3se dan pemilik kurma, maka tidak boleh menggugurkan hak

yang telah diwajibkan Allah SrfrlT tanpa dasar nash Al Qur'an dan

Sunnah yangshahih.

Ini adalah pendapat Malik, Syaf i, Abu Hanifah, dan kawan-

kawan kami. Hanya saja Malik, Abu Hanifah, dan Syaf i pada salah

satu dari dua pendapataya bersikap kontradiktif (bertentangan) dan

mereka menggugurkan kewajiban z.akat dari harta-harta yang telah

diwajibkan Allah SWT padanya- Apabila pemiliknya mempunyai

utang yang menghabiskannya atau menghabiskan sebagiannya, maka

Begitulah atsar ini dinukil oleh penulis. Menurutkq dia telah meringkasnya.

Yahya bin Adam meriwayatkannya dalan Al Kharai (no. 589), dari Abu
Awanab, dari Ja'far, dari Atm, dari Jabir bn Taid (dari Ibnu Abbas dan Ibnu

Umar tentang seorang lakilaki yaag rneminjam (menpunyai utang), lalu dia

berinfak atas buah-buahannya dan keluargauya' Dia berkata: Ibnu Umar

berkata, "Dia memulai dengan apa yang dia pinjam lalu dia melunasinya dan

mengeluarkan zakat dari sesisanya. "
Dia berkata lagi: Ibnu Abbas berkata,'Dia melunasi (memenuhi) apa yang dia
infakkan atas buah-buahan dan mengeluarkan zatat dai sisannya saja."

Keduanya berbeda peudapat tentang pemenuhan apa yatg dia infakkan atas

keluarganya. Ini selain (merubah) kesalahan yang dikandung oleh lafazh yang

ringkas yangada di sini. Riwayat yahya sangat jelas sekali.
Dalam naskah no. 14 disebutkan dengan redaksi, "Az-Zar'u (tanaman)'"
Redaksi yang disebutkan di sini lebih siafui.
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mereka menggugurkarulya dari ukuran yang mana utang itu telah

menghabiskan sebagian darinya.

658. Masalah: Tidak diperbolehkan menghitung kepada

pemilik tanaman dalam zakat benda yang dimakan olehnya dan

keluarganya, baik farik (gandum yang sudah di masak) atau sawiq

(tepung yang enak), sedikit atau pun banyak. Begitu pula dengan bulir
yang jatuh lalu dimakan oleh burung atau binatang temak, atau

dipungut oleh kaum dhu'afa, dan apa yang disedekahkan olehnya pada

saat panen. Sedangkan apa yang telah dibersihkan zakatnya wajib

dikeluarkan.

Penjelasan:

Apa yang telah kami sebutkan sebelumnya bahwa zakat tidak

wajib kecuali pada saat memungkinkan untuk ditimbang, maka apa

yang telah keluar dari tangannya sebelum itu, maka dia telah keluar

sebelum diwajibkan zakat padanya. Syaf i dan Laits pun berpendapat

sama.

Malik dan Abu Hanifah berkata, "Semua itu dihitung

kepadanya."

Abu Muhammad berkata, "Irri adalah sikap mempersulit diri

sendiri. Terkadang yang gugur dari bulir adalah apa yang seandainya

tersisa tentu akan sempurna menjadi 5 wasaq. hi tidak mungkin

dipastikan dan dihalangi sama sekali. Padahal Allah SWT berfirman,

"163$yAi{ti-&*
"Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan

kesanggupannya." (Qs. Al Baqaratr l2l 286)
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659. Masalah: Sedangkan kurma, orang yang

memperkirakannya wajib meniggalkan bagi dirinya sisa untuk

dikonsumsi dirinya dan keluarganya secara lebih leluasa, dan dia tidak

dibebani zakat dainYa.

Ini adalah pendapat Syafit dan Laits bin Sa'ad.

Malik dan Syaf i berkata 'Dia tidak meninggalkan baginya

sesuatu apa pun."

Penjelasan:3m

Bukti kebenaran pendapat kami berdasarkan hadits sahl bin

Abu Hatsmatr yang telah kami sebutkan sebelumnya, dari sabda

Rasulullah SAW, apabila kalian memperkirakan maka ambillah atau

tinggalkan 113 atau ll4. orang-ormg yang berpendapat berdasarkan

ke,pada hadits ini tidak berbeda pendapat (sepakat), dan mereka adalah

orang-orang yang benar, yang ijmak mereka adalah ijmak yang diikuti

bahwa hal ini sesuai ukuran kebutuhan mereka kepada makanan

kurma basah.

Ahmad bin Muhammad bin Al Jasur menceritakan kepada

kami, Muhammad bin Isa bin Rifa'ah menceritakan kepada kami, Ali

bin Abdul Aziz menceritakan k puda kami, Abu Ubaid menceritakan

kepada kami, Husyaim dmzaidmenceritakan kepada kami, keduanya

meriwayatkan dari Yahya bin Satd Al Anshari, dari Basyir bin

Yasar,3er dia berkata: Umar bin At Khaththab pematr mengutus Abu

Hatsmah A1 Anshari3e2 uurtilk me,mperkirakan harta kaum muslimin.

,r0 Dalam naskah no. 1 4 disebutkan deugan redaksi, "Penjelasan dari hal itu. "
3el Busyair. Dalam naskah no. l6 disebutkan dengan redalsi yang keliru, "Biysr."
3e2 Dia adalah ayahnya Sahl bin Abu Hatsmah. Nabi SAW telah mengutusnya

sebagai pengitung juga. atsar ini
HR. Al Hakim secara ringkas (ld. 1, hlm- 402 dan 403).
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Maka dia berkata, "Apabila kamu menemui suatu kaum pada kurma

mereka, yang telah mereka petik,3e3 maka tinggalkan bagi mereka apa

yang mereka bisa memakannya, dan janganlah kamu memperkirakan

(menghitung)nya atas mereka."

Dengan sanadnya sampai kepada Abu Ubaid, dari Yahya bin
Sa'id Al Anshari, dari Muhammad bin Yahya bin Hibban, bahwa Abu
Maimunah mengabarkan kepadanya dari Sahl bin Abu Hatsmah,

bahwa Marwan pernah mengutusnya sebagai penghitung kurma, lalu

dia menghitung harta Sa'ad bin Abu Waqqash3ea 700 wasaq, dan dia

berkata, "Kalaulah aku tidak menemukan di dalamnya 40 arisy tenttt

aku akan menghitungnya 900 wasaq, akan tetapi aku akan

meninggalkan bagi mereka seukuran apa yang mereka makan."

Abu Muhammad berkata, "Ini adalah perbuatan Umar bin Al
Khaththab, Abu Hatsmah, Sahal, tiga orang sahabat, di depan para

sahabat RA, yang tidak ada seorang pun yang menyelisihi mereka, dan

mereka mencela seperti itu apabila sesuai dengan mereka. Hanya

kepada Allahlah kita memohon taufiq-Nya."

660. Masalah: Jika ada tanaman atau kurma diairi dengan

mata air atau anak sungai3e5 atau dengan air hujan selama setengah

tahun, sedangkan setengah tahun lainnya diairi dengan penyiraman,

kincir, dan ember, selama penyiraman itu ada yang bertambah dengan

3e3 Di dalam Lisan Al AraD disebutkan, "Dalam hadits Umar RA disebutkan,'Idzoa
ra'aita qauman kharafuu fii haa'ithiim (apabila kamu melihat kaum yang telah
memetik di kebun mereka' maksudnya adalah, mereka menetap pada wakhr
mereka memetik buah-buahan, yaitu orang yang memetik, seperti kalimat,
'shaafuu atau syaatuu (mereka berada di musim panas dan dingin)' artinya
adalah, mereka berada dimusimpadans dan dingin. Sedaugkan ahrafa, ashaafa,

- dan asyatta artinya adalah masuk pada waktu-waktu ini."
3e4 Begitulah yang disebutkan dalam naskah no. I 6 sedangkan dalam naskah no. 14

disebutkan dengan redaksi, "Sa'ad bin Abu Sa'ad." Aku melihatnya lebih
shahih karena aku tidak menemukan atsar ini.

3e5 Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "Atau anak sungai atau
sungai."
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tambahan yang jelas, dan memperbaikinya, maka zakat yang harus

dikeluarkan darinya hanya 1/5 saja. Namun jika tidak bertambah di

dalamnya sedikit pun dan tidak terjadi perbaikan, maka zakatnyalll0.

Abu Muhammad berkata, "Abu Hanifah dan kawan-kawannya

berkata, 'Yang dikeluarkan zakatrrya adalah yang pahng dominan atau

umum darinya'. Ini adalah pendapat yang diriwayatkan kepada kami

dari ulama Salaf."

Hammam menceritakan kepada kami, Abu Muhammad A1

Baji menceritakan kepada karni, Abdullah bin Yunus menceritakan

kepada kami, Baqi menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu

Syaibah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakar

menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku berkata

kepada Atha', tentang harta (perkebunan) yang ada (diairi) dengan

mata air atar ba'l (air tanah, tanah yang mendapat air dari air

tanahnya sendiri tanpa pengairan, Abu Ubaid) pada semua waktu.

Kemudian membutuhkan air sumur unhrk mengairinya. Maka dia

berkata, "Jika ia diairi dengan mata air atanba?lebih banyak daripada

diairi dengan ember, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 1/10.

.namun jika diairi dengan ember maka lebih banyak diairi dari pada

dengan ba'l makazakat yang wajib dikeluarkan adalatr 1/5."

,Lbu Az-Znbair berkat4 '6Aku mendengar Jabir bin Abdullah

dan Ubaid bin Umair berpendapat de,ngan pendapat ini."

Pada kesempatan yang lain Malik berkata, "Zakatrrya

dikeluarkan sesuai dengan apa yang digunakan unhrk menumbuhkan

tanamannya aku tidak peduli dengan apa saja lebih banyak diairinya,

dia tetap wajib mengeluarkan zakatnya."

Pada kesempatan lain, dia juga mengatakan, bahwa ia harus

mengeluarkan separuh zakatnya, yaitu 1/10 dan 1/5. Demikian pula

pendapat yang dikemukakan oleh Syaf i.
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Abu Muhammad berkata, 'T.{abi SAW telah menetapkan

hukum bahwa zakat setiap tanaman yang diairi dengan penyiraman

adalah 715, dan tidak diragukan lagr bahwa air hujan yang

mengairinya dan air hujan yang memperbaikinya. Bahkan, kami telah

menyaksikan sekelompok orang*orang yang mengairi3e6 dengan mata

air dan penyiraman jika tidak jatuh kepadanya air hujan maka

berubah. Nabi SAW pun tidak menjadikan hukum terhadap hal itu.
Dengan demikian memang benar bahwa jika penyiraman dapat

memperbaiki tanaman dan kurma maka zakat yang harus dikeluarkan
adalah ll5 saja.Inilah pendapat yang ditinggalkan oleh para pengikut
syafi'i, padahal dia adalah seorang sahabat yang tidak diketahui ada

orang yang menyelisihinya.

661. Masalah: Barangsiapa menanam qamh atau sya'ir dua
kali dalam 1 tahun atau lebih dari I tahun atau kurma mengandung

dua perut dalam I tahun, maka dia tidak boleh menggabungkan

kepada burr yang kedua, sya'ir yang kedua, dan kurma yang kedua
kepada yang pertama. Jika salah satu dari keduanya tidak mencapai 5

wasaq maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Jika masing-masing
dari keduanya tidak mencapai 5 wasaq secara terpisah, maka dia tidak
waj ib mengeluark an zakat dari keduanya.

Ali berkat4 "Hal itu disebabkan jika keduanya digabung3eT

tentu wajib digabung antara dua tanaman, dua kurma, dan jika ada di
antara keduanya 2 tahun atau lebih. Tidak diperselisihkan lagi ini
adalah batil. Selain itu, karena ada iwayat shahih yang menyatakan

bahwa Rasulullah SAW tidak mewajibkan zakattanarrran yang kurang

dari 5 wasaq. Dengan demikian memang benar bahwa dia

Bentukjamak kata ini juga diungkapkan dengan suqaa. Sedangkan kata saqaa
arrinya orang yang sering mengairi, bentuk jamaknya adalah s aqaaun.
Dalam naskah no. 14 disebutkan dengan redaksi, "Kalau digabungkan.,'

m - AtMuhatla



i

I

memperhatikan masyarakat bukan tanaman yang dimulai, yang tidak

diketahui apakah ada atau tidak ada. Hanya kepada Allah kita

memohon taufiq-Nya.

662. Masalah: Jika qamh bikair atau sya'ir bikair, atau kurma

bikair, atau lainnya dari masing-masing3e8 jenis ditunda, ketika

mengering yang ditunda atau berubah wamanya sebelum sempurna

waktu panen bikair dan jidad-nya, maka itu semua adalah satu

tanaman. Satu kurma digabgngkan sebagiannya kepada yang lain.

zakatnya dikeluarkan secara bersamaan jika yang ditunda belum

kering dan tidak berubah wamanya kecuali setelah selesai waktu

panen bikair. Keduanya adalah dua tanaman dan dua kurma, salah

satu dari keduanya digabungkan kepada yang lain, dan bagi masing-

masing dari keduanya ada hukumnya.

Penjelasan:

Semua tanaman dan semua kurma, sebagiannya mendahului

sebagian yang lain dalam kering dan berubah wamanya, dan apa yang

ditanam pada tisyrin (Oktober), keringnya dimulai sebelum kering apa

yang ditanam pada syubath (Februari). Hanya saja tidak akan selesai

waktu panerulya yang pertama sehingga dipanen yang kedua, sebab ia

hanya safi shifuh"' Ooj* musim panas). Begitu pula dengan kurma.

Apabila waktu panen keduanya tidak digabung dan tidak bersambung

waktu keringnya, maka keduanya adalah dua waklu sebagaimana telah

kami kemukakan. Hanya kepada Allahlah kita memohon taufi q-Nya'

3e8 Dalam dua naskah aslinya disebutkan dengan redalsi yang keliru,
keduanya."

"' Dalam naskah no. 16 disebu&an dengan redaksi yang kelinr, " shighah."
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Menurut keyakinan kami, permulaan yang benar adalah

dimulai ditanam di setiap negeri di syinta bariyyah,a00 sebuah daerah

di kota Salim Andalusia. Mereka menanam biji gandum di akhir ailul,
yaitu bulan septemberao', k*"rru banyaknya salju yang turun di

baladam sehingga menghalangi mereka untuk menanafltnya. Jika

mereka tidak segera menanafitnya maka sebagaimana yang telah kami
riebutkan. Tanaman tersebut bersambung setelah itu dalam waktu 6
bulan lebih beberapa hari. Kami telah menyaksikan pada sebagian

tahun, tanamam gandum dan biji gandum di permualaan adzar (yaitu

bulan Maret).a02

Menurut kami, yang paling benar awal panennya adalah

falisyaos sebuah daerah di tadmir,40o ku."rru mereka memulai panen

pada hari-hari terakfiir di bulan nisan (April) dan panennya

bersambung 4 bulan hingga permulaan waktu ailul, yaitu Agustus.a0s

Itu semua satu hujan pada musim panas. Satu panen bersambung.

'00 Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "yazra'tt qubulan syanta
bariltyah". Syinta dengan harakatfathah pada huruf syln dan sukun pada huruf
nun. Yalott mengataka4 aku kira yang dimalsud dengan lafazh tersebut adalah
sebuah daerah atau dusun (pinggnan) karena disandarkan kepada beberapa
nama, dan itu keliru. Tapi kata itu adalah ta'rib (bahasa asing yang diarabkan)
dari kata santayangbermakna suci dalambahasa Eropa.
Sedangkan bariyyah, dalam naskah no. 14 diberi harakat fathah pada hurufDc'
dan sukun pada huruf ra' danyc'. Yaqut memberinya harakat denganfathah
pada huruf ba' dan kasrah pada hwuf ra' dan diberi syaddah pada huruf ra'
yang berharakat fothah. Yaitu sebuah kota yang bergabung dengan wilayah
Kota Salim Andalusia. Sebelah Timur kota Cordoba. Kota yang banyak
kebaikannya dan banyak bentengnya.
Bahasa yang diarabkan sekarang dengan nama September.
Yang sekarang disebutkan dengan bulan Maret.
Alasy adalahsebuah kota di Andalusia.
Ini adalah nama sebuah daerah, distrik, desa di belakang Andalusia sebelah
Timur kota Kordoba jarak antara kedua kota tersebut adalah tujuh hari.
Kata yang diarabkan sekarang dengan nama Agustus, dan itu bahwa ailul al
abri dimulai pada sepertiga akhir dari bulan Agustus dan berakhir pada
sepertiga akhir bulan September.
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663. Masalah: Seandainya gandum atau biji gandum dituai

(dipanen) kemudian tumbuh lagi tanaman pada akarnya, maka itu

adalah tanaman yang lain. Tanaman itu tidak boleh digabungkan

kepada hasil panen gandum yang pertarna berdasarkan apa yang telah

kami sebutkan sebelumnYa.

664. Masalahz Zakat wajib pada tanggungan pemilik harta,

bukan padadzat (enis) harta itu se,ndiri.

Abu Muhammad berkata '?endapat orang-orang yang

menentang masalatr ini adalah pendapat yang tidak benar.

Bukti kebenaran pendapat kami adalah, tidak ada perbedaan

pendapat pada umat ini sejak masa kita hingga masa Rasulullah sAw
bahwa orang yang mengeluarkan zakat gandum, brji gandum, kurma,

perak, emas, untq sapi, atau kambing, lalu dia memberikan zakatnya

yang diwajibkan atasnya dari selain tanaman tersebut, selain kurma

tersebut, selain emas tersebut, selain perak tersebut, selain unta

tersebut, selain sapi terssebut dan dan selain dari kambing tersebut,

boleh melalcukarurya dan tidak dibenci. Bahkan, dia sama saja

memberikan dari jenis (harta) tersebut, atau dari apa saja yang dia

miliki selain dari itu semua, apa yang dia beli, hibah, atau pinjaman.

Dengan demikian memang benar secara meyakinkan bahwa zakat ada

pada tanggungan pemilik harta bukan pada jenis harta, sebab kalau

zakat itu pada jenis harta. Te,ntu tidak boleh sama sekali dia

memberikan selain dari jenis harta tersebut, dan dia harus dicegah jika

melakukannya. Sebagaimana dilarangnya orzmg yang mempunyai

partner (rekanan) pada sesuatu dari semua jenis harta tersebut unfuk

memberikan kepada rekanannya dari selain jenis harta tersebut, yang

mana mereka berserikat dalam harta tersebut' Kecuali jika

berdasarkan akad suka sama suka dan atas hukum jual beli. Selain itu,

I
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seandainya zakat itu pada jenis harta tentu maka zakat itu tidak lepas

dari salah satu dari dua aspek, yaitu:

(a) Zakat dipungut dari bagian jenis harta tersebut.

(b) Zakat itu pada sesuatu darinya tanpa (bukan) dari jenisnya.

llka zakat pada setiap bagian dikeluarkan dari harta tersebut,

maka tentu dia tidak boleh menjual modal atau biji dan terus

selebihnya, sebab orang-orang yang suka sedekah pada bagian itu

mempunyai rekanan, dan dia tidak boleh memakan sesuatu darinya

sesuai dengan apa yang telah kami sebutkan. Ini jelas batil tanpa ada

perbedaan pendapat di dalamnya. Selain itu, dia juga harus tidak

mengeluarkan kambing kecuali dengan nilai yang dibenarkan dari

apa-apa yang tersisa. Sebagaimana dilakukan pada perserikatan

(per-usahaan), dan merpakan sebuah kemestian. llka zakat itu pada

sebagian darinya selain dari jenis harta tersebut, maka ini batil. Dia

juga harus seperti itu, sebab dia tidak tahu, bisa jadi dia menjaulnya,

atau dia memakan apa yarrg menjadi bagian (hak) ahli (keluarga

orang) bersedekah. Oleh karena itu, apa yang kami katakana itu benar.

Hanya kepada Allahlah kita memohon taufiq-Nya.

665. Masalah: Semua harta yang zakatnya wajib dikeluarkan

dari jenis harta yang telah kami sebutkan tadi, baik harta itu rusak,

atau sebagiannya, banyak atau sedikit, sesudah waktu yang

memungkinkan untuk mengeluarkan zakatnya, setelah wajib zakat

dengan apa yang sedikit dari waktu, ata;tr banyak dengan melebihi

batas rusak, atau tanpa melebihi batas, maka semua harta itu wajib

dikeluarkan oleh pemilik harta tersebut. Begitu p:ula zakat itu wajib

atasnya bila hartanya tidak rusak. Tidak ada perbedaan pendapat

dalam masalah ini sesuai apa yang telah kami sebutkan, bahwa zakat

ada pada tanggungan pemilik harta bukan pada jenis harta.
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Menurut kami, itu dilal$kan setelah dia bisa mengeluarkan

zakat darinya sebab jika dia bermaksud mengeluarkan zakat dari

selain jenis harta yang zakatrya wajib dikeluarkan, maka dia tidak

dipaksa zakat dari kanrbing yang ada. Dia boleh menangguhkan

zakatnya sehingga dia menjual rmtanya itu, berdasarkan firman Allatt

SWT,

fi:n{#$LYltG
,,Dan bersegeralah kami kepada amPunan dari Tuhanmu."

(Qs. Aali Imraan [3]: 133)

666. Masalah: Demikian juga kalau dia mengeluarkan zakat

dan memisahkannya supaya bisa membayamya kepada pemungut

zakat atau kepada ahli 4[61, kemudian zakat itu hilang atau rusak

semuanya atau sebagiarmya saja, maka dia wajib mengembalikan

semuanya. Begitulah semestinya, sesuai de,ngan apa yang telah kami

sebutkan. Selain itu, karena harta itu berada dalam tanggungannya

sampai dia merrberikan atau membagikan harta tersebut kepada orang

yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk me'nerimanya'

Ini adalatr pendapat Al AuzaS dan zhahimya pendapat Syaf i
pada sebagian PeirdaPatrYa

Abu Hanifatr berkata, "Jika harta binasa atau rusak setelah l
tahun dan tidak terbatas waktu untuk itu, maka dia tidak wajib

mengeluarkm zakat bagaimana pun rusaknya. Jika yang rusak hanya

sebagian, maka dia wajib mengeluarkmzakatryadari apa yang tersisa

saja, sedikit atau pun banyak. Dia juga tidak wajib mengeluarkan

zakatharta yang telah rusak. Namrm jika dia yang merusakinya, maka

dia waj ib mengeluarkan zakatnYa

.---.-LE
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Abu Muhammad berkata, "hi keliru berdasarkan apa yafig

telah kami sebutkan sebelumnya. Jika dia berlindung atau bersandar

kepada zakat dalam jenis harta, maka kami katakan, ini batil,

berdasarkan erpayarrgtelah kami sebutkan tadi. Kemudian seandainya

hal itu sebagaimana yang dikemukakan, tentu dia wajib mengeluarkan

zakattya dari harta yang tersisa. Apabila harta yang tersisa bukan

merupakan harta yang wajib dizakati pada ukurannya, sekalipun tidak

ada padanya harta yang lain. Sebab harta yang rusak pada kalian, tidak

wajib dizakati oleh karena kerusakannya. Sedangkan harta yang

tersisa tidak ada nishab-nya. Jika harta yang tersisa ada yang harus

dizakati, maka zakat harta yang rusak pun wajib dikeluarkan, tanpa

ada perbedaan.

Pada pembahasan terdahulu kami telah menyebutkan, bahwa

zakat bukan barang umum pada jenis harta, pada setiap bagiannya

seperti jika berserikat. Sebab jika demikian keadaannya maka tentu

zakatnya tidak boleh dikeluarkan kecuali dengan nilai yang telah ada

(dihitung) yang dinisbatkan dari harta yang tersisa.

Imam syaf i dalam hal ini telah mengatakan pada zakat unta.

Begitu juga kawan-kawan Abu Hanifah mengatakan hal yang sama

pada makanan yang dikeluarkan dari jenisnya atau selain dari

jenisnya. Dengan demikian tampak jelas pertentangan mereka (sikap

kontradiktif mereka).

Sedangkan Malik berkata, "Jika mata uang rusak setelah masa

1 tahun, dan tidak berlebihan dalam melaksanakan kewajiban

zakatnya,maka dia kembali kepada sesuatu yarlg zakatnya tidak wajib

dikeluarkan, dan dia juga tidak wajib mengeluarkan zakat dari mata

uang tersebut. Demikian pula jika dia memisahkan zakat dari

makanan, lalu rusak, maka tidak ada kewajiban apa-apa atasnya selain

hal tersebut. Zakat dari semuanya atau dari apa yang tersisa tidak

wajib dikeluarkan. Jika dia tidak melalcukannya dan memasukkannya
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ke rumahnya, lalu rusak, maka dia harus menanggung jaminan

zakaf:nya."

Abu Muhammad berkata, "Tni adalah pendapat yang keliru,

sebab zakat yang wajib bagi ahli z*at, bukan pada jenis harta yang

ditentukan. Tanpa ada perbedaan pendapat di antara umat ini. Begitu

pula tidak pada sebagian yang tersebar di setiap bagian harta.

Kedua sisi ini adalah bagian pihak yang diamanati. Maka tidak

ada jaminan bagi harta yang rusak, karena perbuatannya. Oleh karena

ittt, zakat sebagaimana yang telah karni sebutkan hanya hak yang

diwajibkan dari tanggungannya. Sehingga dia mengeluarkarulya

kepada orang yang berhak menerima z*at, maka hal itu menjadi

utang atasnya, bukan amanat yang ada padanya, dan utang harus

dilunasi pada setiap keadaan.

Kami meriwayatkan dari jalur Ibnu Abu Syaibah, dari Hafsh

bin Ghiyats, Jarir, Al Mu'tamir bin Sulaiman At-Taimi, Zad bin A1

Habab, dan Abdul Wahab bin Atha', Hafsh berkata, dari Hisyam bin

Hisan, dari Al Hasan A1 Bishri. Jarir berkata: Dari Al Mughirah, dari

kawan-kawannya. Al Ma'tamir berkata: Dari Ma'mar, dari Hammad.

Zaid berkata: Dari Syr'bah, dari Al Hakam. Abdul Wahab berkata:

Dari Ibnu Abu Arubah, dari flammad, dari Ibrahim An-Nakha'i,

kemudian mereka semua sepakat te,lrtang orang yang mengeluarkan

zakatnya lalu harta itu rusak, bahwa zakat yang telah dikeluarkan

setelah harta itu rusak tidak sah, dan dia harus mengeluarkanzakatnya

untuk kedua kalinya.

Kami meriwayatkan dari Atha', bahwa zakat yang telah

dikeluarkan setelah harta yang dizakati itu rusak maka dia cukup

mengeluarkan zakat yang pertama, tanpa perlu mengeluarkan zakat

lagr.

LN.l-rr
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667. Masalah: Gandum burr mana saja yang diberikan atau

gandum sya'ir mana saja yang diberikan 
-zakatrrya 

lebih rendah dari

apa yang telah dia peroleh atau lebih tinggi-, dianggap cukup

baginya selagi. tidak rusak sebab membusuk, atau dimakan hama.

Namun jika telah membusuk atau dimakan harna maka zakat itu

dianggap tidak sah, berdasarkan riwayat yang shahih. Atau apa yang

ada dalam keadaan jelek.

Penjelasan:

Seseorang wajib mengeluarkan zakat tersebut berdasarkan

nash, sebanyak l/10 dari apa yang diperoleh, atau 115 dari apa yang

diperoleh apabila telah mencapai 5 wwaq atau lebih. Jika tidak

mencukupinya lebih rendah dari sifat apa yang diperoleh, akan tetapi

tidak mencukupinya lebih tinggi dari sifat yang diperoleh itu. ftri yang

tidak mereka katakan.

Jika mereka tidak mengharuskannya berdasarkan nash dari

jenis yang diperoleh, maka siapa yang mengaku tidak mencukupinya

kecuali seperti sifat apa yang diperoleh. Pendapat ini tidak bisa

diterima kecuali berdasarkan buloi yang kuat.

Pendapat kami yaitu hendalarya orang yang diberikan itu tidak

rusak berdasarkan riwayat yaagshahift. Ini juga berdasarkan nash dan

rjmak.

Jelas kami mengetahui bahwa pembusukan dan dimakan hama

telah mengurangi takaran apa yang tidak mampu untuk dipenuhi sama

sekali. Tidak mencukupinya kecuali takaran yang sempurna.

668. Masalah: Demikian pula pendapat tentang zakatkurma.

Kurma jenis apa pun yang dikeluarkan maka itu sudah dianggap sah,

baik dari jenis kurmanya atau dari jenis lainnya lebih rendah dari
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kurmanya atau lebih tinggr selagi tidak ada yang jelek, sebagaimana

telah kami sebutkan. Atau busuka06 atau dimakan hama, atau ju'rur
atau warna hubaiq.aol Itu semua tidak dianggap sah jika digunakan

untuk mengeluarkan zakat, baik kurmanya dari dua jenis ini atau

selain dari kedua jenisnya. Dia harus membawa kurma yang baik dan

tidak jelek, bukan dari dua wama ini.

Penjelasan:

Allah SWT berfirman,

"t*.'t * J7 y *bgfli$;* & qi \# i;
"Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kanru

menaJkahkan daripadanya padahal knmu sendiri tidak mau

mengambilnya mel ainkan den gan memincingkan mat a t erhadapny a. "
(Qs. A1 Baqarah l2): 267)

Hammam menceritakan kepada kami, Abbas bin Ashbagh

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman

menceritakan kepada kami, Ismail bin ishaq Al Qadhi menceritakan

kepada kami, Abu Al Walid Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami,

Sulaiman bin Katsir menceritakan kepada kami, Az-Zuhn

menceritakan kepada kami dari Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif,

dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW melarang dua wama kurma,

yaitu warna ju'rur dan warna hubaiq. Orang-orang memilih yang

jelek-jelek dari buah-buahan mereka kemudian mereka mengeluarkan

untuk sedekah (zakat),lalu mereka dilarang melalcukan hal itu. Tak

Begitulah yang disebutkan dalam dua naskah aslinya, dan yang dikenal dalam
bahasa disebutkan, "afrruu".
Ju'rur adalah jenis kurma yang jelek kecil yang tidak bisa dimanfaatkan.
Sedangkan hubaiq adalah kurma jelek juga, berwarna debu, kecil dan agak
panjang dinisbatkan kepada Ibnu Hubaiq. Dinamai juga warna hubaiq dan
wama lbnu Hubaiq.
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lama kemudian turunlah ayat, "Dan janganlah lamu memilih yang

buruk-buruk lalu knmu menaflcahkan daripadanya padahal kamu

sendiri tidak mau mengambilnya melainknn dengan memincingkan

mata terhadapnya.'"' (Q*. Al Baqarah l2l:267)

Muhammad bin Sa'ad bin Nabat menceritakan kepada kami,

Ahmad bin Abdul Bashir menceritakan kepada kami, Qasim bin

Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam Al
Khusyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin A1 Mutsanna

menceritakan kepada kami, Muammal bin Ismail Al Himyari

menceritakan kepada kami, Su$an Ats-Tsauri menceritakan kepada

kami, Ismail As-Suddi menceritakan ke,pada kami, dari Abu Malik,

dari A1 Bara' bin Azib, dia berkata, 'Mereka selalu membawa dalarn

zakat dengan makanan mereka yang paling rendah kualitasnya dan

kurma mereka yang paling rendah kualitasnya. Maka turunlah ayat,

'Hai orang-orang yang beriman, naflrahkanlah (di jalan allah)

sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa

yang Kami keluarkan dari bumi untuk knmu. Dan janganlah lcamu

memilih yang buruk-buruk lalu kamu menaflahkan daripadanya,

padahal lramu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan

memincinglran mata terhadapnya. Dan l<etahuilah, bahwa Allah Maha

Kaya lagi Maha Terpuji'.'*' (Qr. Al Baqaratr l2l:267)

HR. Yahya bin Adam (no. 435), dari Ibnul Mubaralq dari Muhammad bin Abu
Hafshah, dari Az-hthri, dari Abu Urnarnah, dan tidak ada tambahan, ayahnya.
Yang benar lurl6ahannya sebagaimana disebutkan pada jalur periwayatan hadits
yang banyalC di antaranya adalah riwayat yang disebutkan di sini.
HR. Abu Daud (jld. 2, hlrr. 25); An-Nasa'i (jld. 5, hlm 43); Ad-Daraquthni
(hlrn 216); den Al Hakim 01d. 1, blnL 402, dan jld. 2,ba1284).
Al Hakim menilai hadits ini shahih.
IIR. At-Tirmidzi (ild. 2, hlm. 123, cet.India) dari jalur Israil, dari As-Suddi;
Ibnu Majah (ld. 1, hkn 2S7) dari jalur Asbat, dari As-Suddi; Ath-Thabari (jld.
3, hlrrl 55); dan Al Hakim Ald. 2, hftrr" 285) dari jalur Asbat dari As-Suddi,
dari Adi bin Tsabit, dari Al Bara'.
At-Tirmidzi berkata, "Hadits int shahih ghaib)'
Setelah itu At-Tirmidzi berkata, "Ats-Tsauri telah meriwayatkarurya dari As-
Suddi sesuatu yang lebih dari ini."
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Jika ada orang yang mengatakan, al khabix tidak akan ada

kecuali sesuatu yang haram (diharamkan), maka menurut kami, ya,

benar. Ini dilarang untuk dikeluarkan dalam zakat" ia haram di dalam

sedekah, dan ia khabits dalam sedekalu dan tidak haram dalam

lairruya. Keadaan sesuatu tidak diingkari sebagai sebuah ketaatan pada

satu sisi dan sebagai kemaksiatan pada sisi yang lain, seperti makanan

bagi orang yang berpuasa pada saat terbe,namnya matahari. Ia adalah

taat kepada Allah SWT, baik dan halal. Seandainya dia memakannya

pada saat shalat Magrib, tentu dia akan makan yang haram atasnya

dan khabits pada keadaan seperti itu (waktu shalat Maghrib). Begitu

juga dengan bangkai dan daging babi, keduanya haram dan khabits

bagi orang yang tidak terpaksa. Keduanya bagi orang yang terpaksa

tidak dijauhi dikarenakan dosa, keduanya halal dan baik, tidak jelek.

Begitulah kebanyakan perkara dalam syariat.alo

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Umar bin

Abdul Malikall menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakar

menceritakan kepada kami, Abu Daud me,nceritakan kepada kami,

Muhammad bin Yahya bin Faris me,nceritakan kepada kami, Sa'id bin

Sulaiman menceritakan kepada kami, Abbad meirceritakan kepada

Perkataan At-Timddzi ini seakan-akan me,mberi iEiarat kepada yang tercantum
di sini.
Al Hakim menilai hadits ini gharib shahih berdasarhn syarat Muslir4 dan
pendapatnya ini disetujui oleh Adz-Dzahabil llL Ad-Durr Al Mantsur fild. l,
hlm.34s).
Pendapat yang dianut oleh penulis di sini sangat nemberatkan, karena kata
khabi* selain berrnakna hararru juga berarti laiq se,perti jelek atau tidak bagus.
inilah pendapat yang dipilih oleh Ath-Thabari ketika menafsirkan ayat tersebut.
Hal ini juga dikuatkan oleh riwayat Yahya bin Adam (rc.432), dari Abdullah
bin Mughaffal, tentang ayat ini, bahwa dia be*ata, 'Tidak ada dalam harta
mereka sesuatu yang khabits, tapi yang adileh dirham yang buruk atau tidak
baik."
Dalam naskah no. 16 disebutkan dengna redaksi yang keliru, "Amr bin Abdul
Malik."

4to
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kami darian Sufyan bin Husain, dari Az-Zuhi, dari Abu Umamah bin

Sahal bin Hanif, dari ayahnya, dia berkata, "Rasulullah SAW telah

melarang ju'rur dan warna ibnu hubaiq,o'3 keduanya diambil dalam

sedekah (zakat);'

Az-Ztrhiberkata, "Itu adalah dua jenis kurma dari Madinah."

ZakatGhanam (Kambing atau Domba)

669. Masalah: Kata ghanam menurut bahasa yang biasa

digunakan Rasulullah SAW untuk mengarahkan pernyataannya

kepada kita, adalah sebuah nama yang digunakan untuk jenis dha'n

(domba) dm ma'iz (kambing bandot). Ghanam itu digabungkan satu

sama lainnya dalam zakat ftetika akan dikeluarkan zakatnya).

Demikian pula jenis ma'iz dan dha'n, seperti dha'an (domba)

negara Sudan dmr ma'iz (kambing kacang), naqad (enis kambing),414

banat hadzaf (anak domba betina),4ls dan lainnya. Demikian pula

maqrun yang separuhnya adalah bentuk ma'iz dan separuhnya lagi

bentuk dha'n (domba) karena semua itu berasal dari ghanam

(kambing), jantan maupun betina sama saja.

Dalam redaksi no. 16 disebutkan dengan redaksi, "Dia menceritakan kepada

kami." Redaksi yang disebutkan disini sesuai dengan redalsi yang diriwayatkan
oleh Abu Daud (ild. 2, h1m. 25).
Dalam riwayat Abu Daud disebutkan redaksi, "Dan lvarna al hubaiq"
sedangkan dalam naksha no. 16 disebutkan dengan redaksi, "Dan warna Abu
Hubaiq." Alu belum menemukan penisbatan warna ini kepada Abu Hubaiq.
Kata ini dibaca naqad, bentuk jamak dari naqdah, yang berarti kambing yang

masih muda, baik jantan maupun betina. Ada yang mengatakan, bahwa itu
adalah jenis kambing yang memiliki kaki pendek dan terlihat jelek. Kanrbing
jenis ini hidup di Bahrain. (Disadw dari Lisan Al Arcb)
Banat hadzafadalah dha'nbitamyang hidup di Yaman. Ada yang mengatakan,

bahwa itu adalahjard yang tidak memilik telinga dan ekor. (Lisan Al Arab).

412
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Nama Asy-Sya' juga digunakan untuk ma'iz dan dha'n

sebagaimana yang telah kami sebutkan tadi secara bahasa. Kata

ghanam tidak ada bentuk tunggalnya, tapi untuk bentuk tunggalnya

diberi nama syah, ma'izaft (kambing bandoQ dhaniah, kabsytn

(domba), atat taisun ftambing hutan). Ini sudah menjadi kesepakatan

para ahli bahasa.

670. Masalah: Tidak ada kewajiban zakat pada kambing

sehingga seorang muslim memiliki 40 ekor kambing yang sudah

mencapai masa 1 tahun sempurna dan bersambrmg berdasarkan

perhitungan Arab dan Qamariyah.

Para ulama salaf berbeda pendapat dalam masalah ini' Kami

akan menyebutrya pada pembahasan zil<at al fawa'id, insya Allah-

Dari masalah ini aku kira cukup jelas bahwa Rasulullah SAW telah

mewajibkan zakat pada hewan temak, dan beliau tidak merrberikan

batasan waktu. Dari keumuman ini, kami tidak tahu kapan zakat

diwajibkan. Hanya saja beliau tidak mewajibkannya pada setiap hari,

tidak wajib setiap bulan, dan tidak pula wajib dua kali dalam setahun

atau lebih. Hal ini dinukil kepada Rasulullah SAW s@ara ijmak.

Maka tidak diragukan lagi (pasti) bahwa zakat (kambing) wajib

dikeluarkan hanya satu kali dalam 1 tahun.

Suatu kewajiban tidak menjadi wajib kecuali berdasarkan

riwayat shahih yang bersambung kepada Rasululah SAW.

Kami mendapatkan orang yang mewajibkan zakat pada awal

tahun atau sebelum sempurnanya (mencapai) waktu 1 tahun, yang

mana tidak ada riwayat tentang hal itu dari Rasulutlah SAW, tidak

dengan riwayat ahad, riwayat mutawatir atau prm rjmak. Kalrd

mendapatkan orang yang mewajibkannya berdasarkan selesainya

waktu 1 tahun, dan memang benar bahwa kewajiban zakat ditetapkan

berdasarkan riwayat rjmak dari Nabi SAW ketika itu. Maka sekarang
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(setelah selesai waktu setahun) zakat itu wajib, tidak sebelum itu (di

awal waktu atau tahun).

Jika orang tersebut berargumentasi dengan firman Allah SWT,

"Dan bersegeralah kami kepada ampundn tuhanmu, " maka menurut

kami, sesungguhnya kewajiban bersegera kepada suatu perintah

setelah diwajibkan bukan sebelum diwajibkan.

Perkataan kami dalam masalah ini dan hal-hal yang berkaitan

dengannya berkenaan dengan wakfu kewajiban tersebut. Apabila

memang benar kewajiban suatu perintah, maka ketika itu wajib

dilakukan denga segera bukan sebelum diwajibkan. Hal ini tidak

diperselisihkan lagi.

Sedangkan pendapat kami, hendaknya waktu I tahun itu

berdasarkan perhitungan Arab, tidak ada perbedaan pendapat di antara

umat ini tentang bahwa I tahun adalah 12 bulan. Allah SWT

berfirman,

zlz /,/ <f /e ,; $i '=t*^ ,t (*" # Gt ;\i,'t+ )'#1 'JiuiL
6ut,
l-7 fu{1i;"G'ii;+gd\

"sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua

belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan lan.git

dan bumi, di antaranya empat bulan haram. " (Qs.At-Taubah [9]: 36)

Bulan-bulan haram itu tidak ada kecuali dalam bulan-bulan

Arab.

ui; 4q 46 a"ii''a;"Ji * 36 *(t

"Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah,

'Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi

ibadat) haji'."(Qs. Al Baqarah [2]: 189)

m - AlMuhatta



Begifu pula firman-Nya, "Dan supaya kamu mengetahui

bilangan tahun dan hisab. " (Qs.Yuunus [10]: 5)

Bulan sabit hanya dihitung dalam tahun Arab, maka memang

benar bahwa syariat tidak wajib ditentukan berdasarkan bulan-bulan

atat haul (waktu setahun) kecuali dengan bulan-bulan Arab dan tahun

Arab.

671. Masalah: Apabila masa kepemilikan harta (kambing)

telatr sempurna (mencapai haul atau hitungan I tatrun) sebagaimana

telah kami sebutkan, baik karrrbing itu semuanya dari jenis dha'n, atau

dari jenis ma'iz atan sebagiannya -laling banyak darinya dan paling

sedikit darinya- dari jenis dha'n dan semuanya, begitu pttla ma'iz,

maka zakat yang wajib dikeluarkan darinya adalatr I ekor kambing

tanpa memperdulikan apakah dhaniyah atar ma'izah, knbsy (domba)

jantan atau betina dari keduanya. Setiap ekor mencukupi keduanya,

dari dha'n dan dari ma'iz. Begitulah apa yang bertambah darinya

sehingga mencapai 120 ekor, sebagaimana telah kami sebutkan.

Apabila telah mencapai haul atau waktu setahun dan

bertarnbah walaupun I ekor syai ftarrrbing), juga (begitu pula)

mencapai waktu I tahun sempuma, sebagaimana telah kami sebutkan,

maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2 ekor kambing,

sebagaimana pendapat kami hingga sempuma (mencapai) 200 ekor

karnbing.

Apabila telah sempurna (me,ncapai) dan bertambah walau pun

hanya seekor syah, begitu pula (telah mecapai) 1 tahun sempurna

seperti yang telah kami gambarkan, maka zakat yang wajib

dikeluarkan adalah 3 ekor syah sebagaimana yang telah kami

tentukan. Begitulah seterusnya hingga sempurna (mencapai) 400 ekor

syah sebagaimana yang telah kami garrbarkan, juga telah mencapai
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waktu 1 tahun sempuma. Apabila telah sempurna begitu pula

(mencapai wakhr) satu sempuma sebagaimana telah kami sebutkan,

maka setiap 100 ekor dikeluarkan 1 ekor syah. K?frnbing mana saja

yang telah diberikan oleh pemiltk ghanam, maka ahli sedekah

(petugas zakat) tidak boleh mengembalikannya, baik dari ghanam atau

bukan dart ghanan selama syah itutidak tua dail tidak cacat.

Apabila dia memberikan ke,padanya dalam keadaan sudah tua,

atau cacat maka petugas zakat dihadapkan kepada pilihan, yaitu

mengambilnya dan mencukupkan dengarurya atau menolak dan

mengembalikanny4 lalu mengharuskan kepada pemilik kambing

untuk menggantinya dengan syah yangmuda dan sehat (tidak cacat).

Kami tidak memperdulikan apakah kambing itu mencukupi (layak

atau memenuhi syarat) lntgk dikgrbankan pada Hari Raya Kurban),

atau tidak mencukuPinYa.

Pefugas z,akat.ada|ahorang yang diutus oleh Imam yang wajib

ditaati, atau diperintah pemimpinnya untuk mengumpulkan zakat.

Petugas atau pemungut zakat itu tidak boleh mengarnbil rals (kambing

hutan) jantan kecuali pemilik ghanam itu rela. Ketika pemilik ghanam

itu rela, maka diperbolehkan bagi petugas atau pemungut zakat

memungutnya. Selain itu, dia juga tidak diperbolehkan mengambil

ghanam yang paling baik. Apabila karrbing yang dipelihara (temak)

atau digemukkan bukan karnbing yang paling baik (terbaik), maka

petugas zakatboleh mengarnbilnya. Apabila semua kambing itu baik,

maka petugas zakat boleh mengarrrbilnya bilamana pemiliknya

memberikannya, baik pemiliknya ada atau pun tidak ada. Apabila

petugas zakat telah mengambilnya sesuai dengan apa yang telah kami

sebutkan, maka hal itu sudah dianggap sah.
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Penjelasan:

Abdunahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada

kami, Ibrahim bin Ahmad me,lrceritakan kepada kami, A1 Farabri

menceritakan kepada kami, Al Bulfiari menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Abdillah bin Al Mutsanna Al Anshari menceritakan

kepada kami, ayatrku menceritakan kepada kami, Tsumamah bin

Abdullah bin Anas bin Malik me,nceritakan kepada kami, bahwa Anas

bin Malikar6 menceritakan kepadanya, bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq

telah menulis surat ini kepadanya, ketika dia memengutusnya ke

Bahain, "Ini adalah kewajiban sedekah yang diwajibkan oleh

Rasulullah SAW kepada kaum muslimin. Barangsiapa yang

memintanya dari kaum muslimin sesuai dengan ketentuan zakat, maka

dia hendaknya memberikannya. Barangsiapa yang memintanya

melebihi ketentuannya, maka janganlah dia memberikannya.

Kemudian dia menyebutkan hadits, yang berbunyi, 'Zakat kambing

yang dipelihara apabila mencapai 40 ekor hingga 120 ekor adalah l
ekor kambing. Apabila lebih dari 120 hingga 200, maka zakat yang

dikeluarkan adalatr 2 ekor. Apabila lebih dari 200 hingga 300 ekor

maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 3 ekor. Apabila lebih dari

300 ekor, maka setiap 100 ekor zakatyang wajib dikeluarkan adalah 1

ekor. Apabila kambing ternak seseorang kurang seekor dari 40 ekor

(hanya 39 ekor) maka tidak ada kewajiban zakatpadatry4 kecuali bila

pemilik kambing itu menghendakinya. Kambing yang sudatr tua dan

cacat, dan kanrbing yang sudatr fua dan cacat, atau kambing hutan

tidak boleh dikeluarkan zakatny4kecuali dikehendaki oleh pemungut

zakat."4l7

Redaksi ubahwa Anas bin Malikn tidak disebutkan dalam naskah no. 14 dan ini
keliru.
Hadits ini diringkas olehpenulis.
Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bul&ari (Jld. 2, hlnl 237 dan' 239) namun

redaksi "walaa yahkhruj... (tidak boleh keluar ...)" ditempatkan oleh Al
Bul*rari secara terpisah dalam bab berikutrya dan dia meriwayatkannya dengan

sanad ini.

4t6

4t7
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Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad

bin Ishaq bin As-Salim me,nceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi

menceritakan kepada ftami, Abu Daud menceritakan kepada kami,

Abdullah bin Muhammad An-Nufaili menceritakan kepada kami,

Abbad bin Al A'wam me,nceritakan kepada kami dari Sufyan bin

Husain, dan Az-hfin, dari Salim Abdullah bin Umar, dari ayahnya,

dia berkata, '3.asu1u11ah SAW telah menulis surat tentang zakat.

Rasulullah SAW tidak mengeluarkannya kepada piua pegawainya

sehingga surat itu dipegang (disimpan) oleh beliau, lalu Abu Bakar

pun mengamalkannya sehingga surat itu disimpannya. Kemudian

Umar pun mengamalkannya sehingga surat itu disimpannya. Di
dalamnya disebutkan tentang kewajiban-kewajiban,'Zakat ghanam

pada setiap 40 ekor hingga 120 ekor adalatr 1 ekor. Apabila lebih satu

1 ekor hingga 200 ekor, maka zakatnya 2 ekor. Apabilaal8 200 ekor

lebih 1 ekor (201 ekor) hingga 300 ekor, maka zakat yang wajib

dikeluarkan adalah 3 ekor. Apabila ghanam ftarnbing) lebih dari itu,

maka setiap 100 ekor adalah l ekor. Tidak ada apa-apa padanya

hingga mencapai 100 ekot'."ale

Abdurralrman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada

kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan ke,pada kami, Al Fabrari

Sedengkan redaksi "kecuali apa yang diinginkan oleh pemungut zakat ..."
ditetapkan secara berbeda oleh para perawi Al Bulfiari. Mayoritas perawi
menyebutkan kata tercebut dengan tasydi4 yang artinya pemilik harta. Itulah
pengertian yang kuat renunrdo dan dipilih oleh Abu Ubaid. Maknanya adalah
hewan yang telah tua dan meryunyai cacat tidak boleh diambil sama sekali.
Selain itu, lramhfug pejantar hanya boleh diambil jika sang pemilik rela. Kalau
harta tersebut dianibil tarya kerelaan sang pemilik, maka itu akan menimbulkan
madharat
Dalam redaksi Abu Daud (Sutan Abu Daud,jld. 2, hhl 8) disebutkan dengan
redaksi, " Fa idzaa ftemrdian jika)."
Penulis meringkas ini daxi redaksi panjang yang diriwayatkan oleh Abu Daud
dan Al Hakim Scdangkan At-Tirmidzi menilainya hasan. Hadits ini juga
diriwayatkan oleh Al flakim secara spesifik dengan reda*si yang lebih panjang

dari redaksi Abu Daud dari jalur periwayatan Az-Zrrbi, bahwa Salim bin
Abdullah yang pernah dibacalan naskah kitab Rasulullah SAW saat dia sedang
berada di sisi Umar bin Kha&thab.

4t8
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menceritakan kepada kamim 4| lrrkhari mencceritakan ke,pada kami,

Muhammad -yaitu Ibnu Muqatil- menceritakan kepada kami,

Abdullah bin Al Mubarak mengabarkan kepada kami, Zakaia bin
Ishaq menceritakan kepada kami dari Yahya bin Abdullatr bin Shaifi,

dari Abu Ma'bad, pelayan Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, dia berkata,

Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau

mengutusnya ke Yaman, lalu dia menyebutkan haditsnya, dan di

dalam hadits itu disebutkan,

o t. c t l', . o'U'G"i ai:rb'r+ nj i i* hr Lf i>:ti'evfi. .r'.);s

"Beritahukanlah kepada mereka, bahwa Allah SWT telahaz0

mewajibkan zakat atas mereka, yang diambil dari orang-orang kaya

dari mereka, dan dikembalikan (didistribusikan) kepada orang-orang

faqir miskin dari merel(a. Jil@ mereka menaat/2l hal itu maka

jauhilah oleh harta-harta terbaik mereka, dan berhati-hatilah dari

doanya orang yang teraniaya, sebab tidak ada penghalang antara dia

dan Allah."

Dalam hadits-hadits di atas terdapat nash terhadap semua

pernyataan yang telah kami kemukakan. Sedangkan pada sebagian

dari masalah tersebut terjadi perbedaan pendapat.

Di antaranya adalah sekelompok ulama berpendapat, bahwa

tidak boleh diambil zakat dari dha'n kecuali dhaniyah ftambing
betina), dan dari ma'iz kecuali ma'izbettna, jika keduanya bercampur,

maka diambil dari yang terbanyak.

Dalam naskah no. 16 disebutkan tanpa redaksi, "Qad (sungguh telah)." Naskah
yang disebutkan di sini sesuai dengan riwayat Al Bulfiari (jld.2, hlrn" 256).
Dalam riwayat Al Buktari disebutkan dengan redaksi, "Athaa'uu laka lidzaalik
(mereka menaatimu dalam hal itu)."
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Abu Muhammad berkata, "Ini adalah pendapat yang tidak

berdasarkan bukti kuat, tidak dari A1 Qur'an, tidak dari Sunnah yang

shahih, tidak dari riwayat dha'tj) tidak dari pendapat sahabat, dan tidak

pula dari qiyas. Bahkan apa yang mereka sebutkan menyelisihi

Sunnah yang telah disebutkan tadi. Mereka sepakat menggabungkan

ma'iz dengan dha'n. mereka juga sepakat bahwa nama ghanam

(kambing) mencakup semua jenis kambing. Nama syaft diperuntukkan

bagi salah satu dari ma'iz dan dha'n. Seandainya Rasulullah SAW

mengetahui terdapat perbedaan dalam hukumnya pasti beliau akan

menjelaskarurya, seperti halnya beliau mengkhususkan kambing

hutan. Kendatipun ditemukan dalarn bahasa, nama lais diperuntukkan

bagi kabsy (domba), maka seharusnya tidak diambil zakatnya, kecuali

berdasarkan keridhaan pefugas atau pemungtt zakat.

Anehnya" orang yang melarang mengambil ma'izah dan dha'n
memperbolehkan mengarnbil emas dari perak, dan perak dari emas,

padahal menurut dia keduanya adalah dua jenis yang boleh menjual

sebagian dari keduanya dengan sebagian yang lain secara tafaadhul.

Selain itu, ada perbedaan pendapat di tempat lain, yaitu bahwa

sekelompok ularna berpendapat, batrwa jika seseorang memiliki 120

ekor syah dan sebagian syah, maka dia tidak wajib mengeluarkan

zakall.rya kecuali I ekor saja sehingga dia sempuma dalam

kepemilikt<annya (mencapai nishab), yaifi 121 ekor.a22 Barangsiapa

memiliki 200 ekor kambing dan beberapa ekor kambing, maka dia

tidak wajib mengeluarkan zakatnya kecuali 2 ekor sehingga sempurna

dalam kepemilikkannya (mencapai nishab yaitu) 201 ekor.

Mereka berargumentasi dengan hadits Ibnu Umar, "Jika lebih

1 ekor," seperti yang telah kami sebutkan.

Abu Muhammad berkata, "Dalam hadits Ibnu Umar seperti

yang telah mereka sebutkan, dan dalam hadits Abu Bakar yang telah

o" Dalamnaskah no. 14 disebutkan dengan redaksi, "Dua puluh," yang merupakan
lahn.
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kami sebutkan, yaitu 'maka jika lebih', tidak disebutkan, 'satu ekor'.

Maka kami menemukan dua hadits semuanya sepakat batrwa jika
lebih 1 ekor dari 120 ekor (iadi 121 ekor), atau lebih 1 ekor dari 200

ekor fiadi 201 ekor), maka kewajiban telatr berpindah. Kami
menemukan hadits Abu Bakar mengbanrskan perpindatran kewajiban

disebabkan adanya tambahan kepada 120 dan 200. hi berlaku umum

bagi setiap tambahan (lebihan)."

Dalam hadits Ibnu Umar sama sekali tidak disebutkan larangan

dari hal itu. Maka orang yang berpendapat dengan pendapat kami
(sependapat dengan kami) me,ngambil kedua hadits tersebut, tidak

menyelisihi salah satu dari kedua hadits tersebut. Sedangkan orang

yang menyelisihi hal itu (tidak sepeirdapat dengan kami) menyelisihi

hadits Abu Bakar, menglhususkan kepadanya tanpa bukli yang

kuat.a23

Di sini juga disebutkan perbedaan pendapat yang lain, yaitu

hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Waki', dari Sufyan

Ats-Tsauri, dari jalur Muharnmad bin Ja'far, dari Syu'bah, kemudian

Syu'bah dan Sufuan keduanya sepakat, dari Manshur bin Al
Mu'tarnir, dari Ibratrim An-Nalfia5, batrwa dia berkat4 "Apabila
terdapat 300 ekor kambing lebih satu ekor hingga 400 ekor, maka

zakatnya wajib dikeluarkan adalah 4 ekor. Setiap kelebihan satu ekor,

maka dikeluarkan 4 ekor juga."

Abu Muhammad berkata,'"fidak ada hujiah bagi seorang pun

terhadap Rasulullah SAW. Terkadang hal itu mengharuskan orang-

orang berpendapat berdasarkan qiyas, terutama para pengikut

Malikiyah, yang berpendapat bahwa qiyas lebih kuat dari khabar

ahad. Para pengikut Hanafi yang berpendapat batrwa sesuatu yang

423 Bahkau sebaliknya, karena ' mhehan perawi tsiqah dapatditerirra dan dijadikan
hujjah. Ibnu Umar menambabkan kata "satr" karena ini adalah tambahan yang
menafsirkan hal yang belum jelas 4alam hadits Abu Bakar. Penulis selalu
memahami "tambahan riwayat tsiqah diterima" dengan pengertian yang
terbalil sedangkan maksudnya sangat jelas.

--- 
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menyebabkan musibah menjadi besar, tidak menerima hadits ahad
adalah mereka berpendapat berdasarkan pe,ndapat Ibratrim. Sebab

mereka telah sepakat, batrwa apabila terdapat 200 ekor kambing lebih
I ekor (201 ekor), maka kewajiban berpindah, dan wajib dikeluarkan
zakat darinya 3 ekor. Demikian pula apabila bertambatr juga I ekor
kepada 300 ekor (301 ekor) maka kewajiban berpindalr, wajib
dikeluarkan zakatpadanya 3 ekor syaft ftambing).

Para pengikut tersebut hanya taklid kepada Ibrahim ketika

memungut zakat dari satu sapi yang beftambah kepada 40 ekor sapi

(adi 401). Mereka berdalil bahwa mereka tidak menemukanwaqshan

dalam I ekor sapi dari 19 ekor. Di sini mereka mengikutinya dan

mengatakan, bahwa kami tidak menemukan waqshan dalam ghanam

daril98 syah.

Apalagr di sini mereka memprmyai qiyas yang jauh pada

ghanam, dan mereka sama sekali tidak mempunyai qiyas pada sapi.

Semua yang dibuat-buat oleh mereka dalrm masalah (zakat) sapi

mengharuskan mereka mengeluarkan z,akrt pada apa yang bertarnbatr

kepada 300 ekor dari karrrbing berdasarkan firman firman Allah SWT,

,i,rL;tJirl
"Ambilah dari harta mereka sedekahnya." (Qs. At-Taubah

[9]: 103)

Kenapa mereka tidak mengatakan, ini adalah salah satu

penyebab munculnya bencana yang lebih besar. Seandainya hal itu
ada, pasti Ibrahim mengetahuinya.

Jika mereka mengatakan, bahwa yaog menyelisihi pendapat

Ibrahim telah disebutkan pada hadits Abu Bakar, hadits Ibnu lJmar,

riwayat dari Ali, dan dari shahifah Ibnu Hamr.

Menurut kami, semua yang ada pada hadits-hadits ini telah

ditentang oleh kalian. Dengan demikian hadits-hadits itu tidak bisa
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menjadi hujjah dalam masalah yang kalian telah selisihi. Kalian juga

mempunyai dalil pada apa yang kalian inginkan. Ini sangat aneh

sekali.

Abu Muhammad berkata, "semuanya ini adalah kekeliruan

dan tidak ada maknanya (sia-sia), tapi karni ingin memperlihatkan

kepada mereka pertentangan dan penetapan hukum mereka dalam

agama dengan meninggalkan qiyas untuk Sunnatr bila se.suai dengan

sikap taklid mereka: Demikian pula mereka meninggalkan sunatr

untuk qiyas bila sesuai dengan sikap taklid mereka Demikian pula

mereka meninggalkan semuanya (qiyas dan Sunnah) bila sesuai

dengan sikap taklid mereka."

Orang yang mengembalakan syah yang diambil untuk

mencukupi hewan kurban, yaitu Abu Hanifah, telah melakukan

kesalatran. Sebab dia ada nash atau rjmak yang menjadi dasar

pendapatrya. Bagaimana bisa padahal mereka telah sepakat atas

bolehnya mengambil jadza'aft ftarnbing yang genap berumur 6-12

bulan) dan yang dibawanya pada zakat txr,r.aza dan tidak sah untuk

dikurbankan. Akan tetapi, Rasulullah SAW bersabda kepada Abu

Burdah,

::):r;. ;e\.U*'"F ;t
*Jadza'ah tidak menculatpi untuk siapa pun setelah l(amu."

Maksudnya adalah itu cukup unhrk dijadikan hewan kurban,

sebab dia telah bertanya kepada beliau tentangjadza'ah.

Nasha2s yang mew ajibkan jadza'ah sebagai z'akat unta adalah

nash yang shahih. Dengan demikian merrang benm secara

o'o Dalam ,askah no. 16 disebutkan dengan bentuk jamak "Zakawat (z-akat-zakat)."
42s Dahm naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "Ada nash yang

menyebutkan."

---^-l
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meyakinkan bahwa tidak bermaksud kecuali untuk dikurbankan

(ibadah kurban).

Sedangkan pendapat kami, jika ghanam semuanya merupakan

harta terbaik (temak pilihan), maka itu diambil darinya berdasarkan

kerelaan pemiliknya, sebab Rasulullah SAW telah melarang

mengambil ghanam pilihan. Lri dalam bahasa Arab menghendaki

adanya harta (ternak) pilihan pada ghanam, dan semestinya apa yang

tidak termasuk temak pilihan.

Jika semuanya merupakan ternak pilihan, maka tidak boleh

mengungkapkannya dengan, ini adalah ghanam pilihan, tapi

dinngkapkan dengan, ini adalatr ghanam pilihan dat'. ghanam-ghanam

pilihan.

Kami meriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i, bahwa dia

berkata, "Pemungut zakat diperintahkan membagi ghanam menjadi

dua bagian. Lalu pemilik ghanam memilih yang terbaik di antara dua

bagian sedangkan pemungut zakatmengambil dari yang lain."

Diriwayatkan dari Al Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar

Ash-Shiddiq, bahwa dia berkata, "Ghanam dibedakan menjadi tiga

bagran, yaitu: sepertiga yang terbaik (pilihan), sepertiga yang terjelek,

dan sepertiganya lag yang sedang. Kemudian sedekah (zakat)

dikeluarkan dari yang sedang."

Abu Muhammad berkata, "Ini ketika tidak ada nash. Akan

tetapi diriwayatkan kepada kami dari jalur Waki', dari Suffan Ats-

Tsauri, dari Abu Ishaq, dari Ashim bin Dhamrah, dari Ali bin Abi

Thalib, dia berkat4 'Pemungut zakat tidak boleh mengambil @hanam)
yang sudatr tua, yang cacat, dan tidak boleh juga mengambil tais

(karnbing hutan)'."
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Diriwayatkan dari jalur Al Bukhari, dari Syu'aib bin Abu

Hamzah, dai- Az-Zuhi, dari Abdullah bin Abdullah, 
o'6 buhw, Utbah

bin Mas'ud, bahwa Abu Hurairah, dia berkata, Abu Bakar berkata,

"Demi Allah, seandainya mereka menghalangr (menolak) aku dari

anak kambing betina yang mana mereka biasa menyerahkannya

kepada Rasulullah SAW, pasti aku akan memerangi mereka-"

Diriwayatkan pula dari jalur Abdurrazzaq, Bisyr bin Ashim

bin Suffan bin Abdullah mengabarkan kepadaku,a" buhwu ayahnya

menceritakan kepadanya, bahwa Srfyaru ayahnya menceritakan

kepadanya, bahwa Umar bin Al Khaththab berkataa2s kepadanya,

"Katakan kepada mereka, bahwa aku tidak akan mengambil syah yang

suka makan,42e tidak pula aku mengambil ghanam jantan (pejantan),

tidak pula mengambil karnbing yang telah melahirkan,a3o tidak pula

aku mengambil karnbing yang hendak melahirkan. Akan tetapi aku

akan mengambil anak kambing betina yang berumur 1 tahun dan

jadza'ah, dan kepala dan kaki dari hewan yang disembelih. Itu

Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan lsdaksi yang keliru, 'Ubaidullah bin
Abdullah bin Abdullah . ..."
Seperti inilah redaksi yang tercantum dalam kedua naskah asli. Namun dalam

sanadnya adalah kekeliruaq karena Bisyir bin Ashim wafat pada tahuu 124,

sedangkan Ab&xrazz.aq lahir pada tahun 126 H. oleh karena ittl, sangat tidak
logis jika dia menceritakan hadits darinya secara langsuug dengan redaksi, "Dia
mengabarkan kepadaku." Taryaknya, redaksi itu tidak dicantumkau oleh Ibnu

Jruaij atau Suffan bin Uyainah. Aku dalam rnasalah ini lebih menguatkan

Su&an.
Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafri (Al Umm, jld. 2, hlnl 13) dari Ibnu

Uyainah, dari Bisyir bin Ashim- Begitu juga dengan Abdurrazzaq dari kedua

perawi tersebul dari Suffan.
Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, 'Bisyfu bin Ashim bin Suffan
bin Abdullah", bahwa ayahnya rnenceritalan kepadanya, bahwa Umar bin Al
Khaththab berkata, u....u Redalxsi yang benar adalah redatsi yang

mencanturnkan, "Bahwa ayahnya Su&an menceritakan kepada Su$an," karena

petugas pemungut zakatyarg dikirim adalah Suffan bin Abdullah Ats-Tsaqafi,

bukan anaknya, Ashim yaug meriwayatkan hadits darinya.

Mahk (Al Mutwaththa', htm- 114) berkata, "Itu adalah dagrng yang digemulkan
untuk menjadi bahan konsurnsi."
Menurut Mali( itu adalah induk yanp telah melahirkan anaknya lalu
mengasuhnya.
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merupakan keadilan antara makanan (peliharaan) harta dan
piliharurya."

Diriwayatkan dari Al Auza'i, dari Salim bin Abdullah Al
Muharibi,43l bahwa umar pernah mengutusnya sebagai pemungut
zakat dan memerintahkan kepadanya untuk mernungut jadza'ah dan
tsaniyyah (ma'z yang masuk tahun ketiga).

672.Masalah: Kambing yang kecil itu tidak dinamakan syah,
tapi namanya adalah kharuf, jadyun, atau sakhlai. Anak karnbing
tersebut tidak boleh diambil pada zakat wajib, dan tidak boleh
dihitung sebagai harta yang zakalr,tya wajib dikeluarkan, kecuali
apabila sudatr mencapai umur 1 tahun. Apabila sudah mencapai umur
1 tahun, maka kambing itu dihitung dan diambil zakatnya.

Abu Muharrmad berkata, "Ini adalatr masalah yang masih
diperselisihkan oleh para ulama."

Abu Hanifatr berkat4 "Semua manfaat atau kelebihan dari
emas, perak, dan hewan ternak harus digabungkan oleh pemilik harta
kepada apa yang dimilikinya (emas, perak dan binatang ternak). Lalu
zakatrya dikeluarkan bersama dengan apa yang dimilikinya meskipun
dia tidak mengambil manfaat dari semua harta itu, kecuali beberapa
saat sebelum sempurna (mencapai) umur 1 tahun. Ini bilamana harta
yang dimilikinya sudah mencapai nishab (yang zakafrrya wajib
dikeluarkan). Apabila tidak mencapai nishab, maka tidak wajib
dikeluarkan. Yang harus diperhatikan adalah hendaknya apa yang ada
padanya (harta selain karnbing) mencapai nishab pada awal dan akhir

431 Aku belum menemukan biografinya atau namanya disebutkan dalam buku-buku
refereasi. sangat jauh jika Al Auza'i meriwayatkan secara langsung dari orang
pernah bertemu urnar bin Khaththab, karena Al Auza'i dilahirkan pada tahun gg
H.
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tahun, dan tidak harus mempedulikan apakah di dalam masa setahun

itu kurang dat'r nishab atau tidak kurang dari n*hab-"

Abu Hanifah menambahkan, "Apabila semua karnbing yang

yang dimilikinya mati dan hanya tersisa beberapa kharuf (anak

kambing) lebih dari 40 ekor, maka zakatnya tidak wajib dikeluarkan.

Demikian juga, apabila dia memiliki 30 ekor fl lebih, atau 5 ekor

fitshtan lebih, mencapai haul (wakfi setahun pas) dan tidak ada

musinnah (ma'z yang masuk tahun ketiga) dan terus ke atas

(selebihnya, seterusnya) di dalamnya, maka dia tidak wajib

mengeluarkartz*at."

Malik berkata, "Kelebihan atau manfaaat dari emas dan perak

tidak boleh digabungkan kepada apa yang dimiliki oleh seorang

muslim darinya. Tetapi masing-masing dali hartanya harus

dikeluarkan zakafitya berdasarkan (dengan) haul-nya (waktu satu

tahun), kecuali keuntungan harta dan faedah hewan temak secara

keseluruhannya. Semua itu harus digabungkan kepada harta yang

dimilikinya dan dikeluarkan zakat dari semuanya berdasatkat haul

yang ada padanya meskipun dia tidak me,ngambil faedah darinya

kecuali beberapasaat sebelum haul (sampai kepada waktu satu tahun).

Hanya saja dia telah membedakan antara emas, perak, dan hewan

ternak tanpa bayinya-"

Dia (Malik) berpendapat, bahwa itu semua tidak boleh

digabungkan kepada apa yang dia 6iliki, kecuali apa yarlg dia miliki

itu sesuai dengan ukuran yang zakatnya wajib dikeluarkan (nishab)

pada harta yang semisalnya. Apabila tidak sesuai dengan ukuran yang

zakatnyawajibdikeluarkan,makazakafryatidakwajibdikeluarkan.

Malik pun berpendapat bahwa bayr hewan ternak hendaknya

digabungkan secara khusus kepada apa yang dia miliki. Salna saja apa

yang dia miliki darinya itu wajib dikeluarkan zakat pada ukurannya
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(mencapai nishab) atau tidak wajib dikeluarkan zakat pada ukurannya

(tidak mencapai nishab).

Syaf i berkata, "Faedatr sama sekali tidak boleh digabungkan

kepada apa yang dimilikinya, kecuali hanya anak-anak hewan ternak

saja. Sebab ia dihitung bersama induknya meskipun jumlah yang

diambil zakat darinya tidak sempuma (belum mencapai nishab)432

kecuali beberapa saat sebelum haul. Im apabila induknya mencapai

nishab yang wajib dizakati. Jika tidak, maka zakatrrya tidak wajib

dikeluarkan. Apabila kurang da1j' nishab (tidak mencapai nishab) pada

s eb agi an h aul -ny a, maka tidak ada kewaj ib an zakat p adanya. "

Abu Muhammad berkata, "Sikap kontradiktif Malik, dan

pembagian Syaf i terhadap keduanya, tidak ada hal yang tersembunyi

padanya (elas kesalatrannya), sebab keduanya telah memisahkan

bagian tanpa bukti kuat (dalil) atas kebenarannya. Sedangkan

pendapat Abu Hanifah di sini juga sangat kontradiktif dibanding

Malik dan syaf i. Dia berpendapat bahwa hendaknya diperhatikan

awal dan akhir haul, sedangkan pertengahannya tidak perlu

diperhatikan. Dia juga berpendapat bahwa anak-anak (bayt) hewan

ternak dihitung bersama induk-induknya sekalipun induk tersebut

tidak melahirkan kecuali beberapa saat sebelum datangnya petugas

zakat. Kemudian dia berpendapat bahwa pada 40 ekor kharuf kecll

dan bersamanya ada I ekor syah musinnah harus dikeluarkan

zakatrrya, dan itu hanya musinnah-nya saja. Apabila tidak ada

bersarnanya musinnah, maka zakatrrya tidak wajib dikeluarkan.

Apabila adaa33 padanya (dia memiliki) 120 ekor semuanya kharuf

kecil dan bersamanya ada 1 ekor musinnah, maka menurut Malik,

apabila terdapat dua musinnah di dalamnya, maka zakatnya adalah 2

ekor musinnah tercebut secara bersamaan. Jika tidak ada bersama

0,, Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "Kecuali dengarurya."

Tambahan kata "kecuali" di sini adalah keliru.
433 Seperti inilah redalcsi yang digunakan dalam kedua naskah asli.

I
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keduanya kecuali hanya 1 ekor musinnah itu saja maka tidak ada

padanya kecuali hanya 1 ekor musinnah itu saja Apabila tidak ada

bersamanya 1 ekor musinnah, maka sama sekali tidak ada sesuatu apa

pun di dalamnya, dan seterusnya. Dia pun mengatakan hal yang sama

dalam ajajil dan fushlan, meskipun dia memilikinya selama I tahun

atau lebih.

Abu Muhammad berkata, "Ini adalah syariat iblis, bukan

syariat Allah dan Rasulullah. Maksudnya adalah perkataan dia

(Malik), 'Jika bersama 120 ekor khantf terdapat 2 ekor musinnah

tambahan, maka keduanya diambil dai zakat kharuf. Apabila tidak

ada bersama (pada)nya kecuali I ekor kharuf, maka diarrrbil 1 ekor

kharuf tfri saja dari zakat khirfan (anak-anak kambing), dan tidak ada

tambahan'. Tidak ada sema sekali nash yang menjadi dalil atas

pendapat ini, baik dari Al Qur'an, Sunnatr yang shahih, riwayat yang

lemah, perkataan sahabat, tabiin, orang sebelum Abu Hanifah, dan

qiyas maupun pendapat yang benar."

Ada sebuah riwayat yang bersumber darinya (Malik), bahwa

pada kesempatan yang lain dia berkata, '?ada 40 ekor kharuf diarrbil

zakat 1 ekor syah musinnah."

Zuf,ar mempunyai pendapat seperti itu. Kemudian dia kembali

kepada pendapat yang mengatakan, tetapi diambil zakat darinya 1

ekor kharuf. Yusuf juga berpendapat sama dengan pendapat ini,

kemudian dia kembali kepada pe,ndapat, "Tidak wajib z*atpadanya."

Al Hasan binZiyadpun berpendapat sama dengan pendapat ini.

Malik berpendapat seperti pendapat Zufat Sedangkan A1

Auzdi dan syaf i berpendapat seperti pendapat Abu Yusuf. Asy-

Sya'bi, Sufyan Ats-Tsauri, dan Abu Sulaiman berpendapat seperti

pendapat Al Hasan bnZiyad.

Abu Muhammad berkata, "Orang yang berpendapat bahwa

kharfan dihitung bersama induknya berdasarkan kepada hadits yang

----l

AtMuhalla - ls6s|



diriwayatkan kepada kami, dari jalur Abdwrazzaq,4s4 dari Bisyr bin

Ashim bin Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, dari ayahnya, dari

kakeknya, batrwa dia pemah menjadi petugas zakat makhalif

(sekawanan unta-sapi)a3s thaif,lalu para pemilik hewan temak (unta)

mengadu kepadanya tentang pengambilan zakat dari anak temak

mereka mengatakan, jika engkau menghitung ghidza (anak binatang

temak), maka ambilah zakat darinya.

Umar berkata, "Katakan kepada mereka,436 'Sesungguhnya

kami menghitrng ghidza (anak binatang ternak) semuanyaa3T hingga

sakhlah (anak karnbing) yang digembalakan oleh penggembala

dengan kedua tangannya'. Katakan kepada mereka juga,

'sesungguhnya aku tidak mengarnbil kambing pedaging, kambing

pejantan, kambing yang telah melahirkan, dan makhidh (karrbing

yang hendak melahirkan), akan tetapi aku mengarnbil anaq (anak

kanrbing betina), jadza'ah, dan tsaniyyah. Itu merupakan keadilan

antara anak hewan dan harta pilihannya.'/38

Kami meriwayatkan ini juga dari Malik, dari Tsaur bin Zaid,

dari Ibnu Abdillah bin Suffan,o" d*i jalur Ayyub, dari jalur Ikrimatr

Dalam sanad ini, seperti yang kami kemukakan pada masalah sebelurnnya,
bahwa Abdurrazzaq ini tidak pemah berterrnr dengan Bisyir bin Ashim.
Menurutkq naskah Mushannaf Abdurrazzaq yang ada di tangan Ibnu Hazam
tidak menyebu&an guru Abdunazzaq.
Makhalif adalah bentuk jamak dari nikhlaf yang berarti sekawanau unta atau

sapi.
Yaqut (ild. 1, hlm- 37) berkata, "Jika bahasan Yaman ini dialihkau ke aspek-

aspek tersebut maka itu disebutkan dengan htrah berdasarkan bahasa yang

digunakan oleh penduduknya. Pada hakekatrya, itu adalah bahasa penduduk
Yaman secara Lfiusus."
Di dalani dua naskah aslinya disebutkan dengan redaksi, "Dikatakan kepada
mereka", dan itu jelas keliru berdasarkan apa yang telah disebutkan sebelumnya
dan yang akan datang.
Dalam naskah no. 14 disebutkan dengan redaksi, "Semuanya."
HR. Asy-Syafr'i (Al Umm,jld. 2, hkn 13), dari Suffan bin Uyainah, dari Bisyr
bin Ashim dengan makna yang sama.
IIR. Al Haldm (Al Muwaththa' , hh 1 13).
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bin Khalid, dari Sufyan. Kami tidak mengetahui adanya hujjah bagi

mereka selain ini.

Abu Muhammad berkata, "Hadits ini tidak bisa menjadi dalil

bagi mereka dalarn masalah tersebut karena beberapa alasan:

Pertama, itu bukan merupakan sabda Rasulullah SAW, dan

tidak ada dalil dalam pendapat seorang pun selain sabda beliau.

Kedua, dalam masalah ini Umar telah menyelisihi para

sahabat lainnya.aa0 Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu

Mufarrij menceritakan kepada kami, Ibnul A'rabi menceritakan

kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, dari

Abdurcazzaq, dari Malik, dari Muhammad bin Uqbah, dari Al Qasim
bin Muhammad bin Abu Bakar Ash-Shiddiq, bahwa Abu Bakar Ash-

Shiddiq tidak mengambil harta zakat sehingga mencapai haul (waktu

satu tahun).

Muhammad bin Said bin Nabat menceritakan kepada kami,

Abdullah bin Nashr menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Wadhdhah menceritakan

kepada kami, Musa bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Waki

menceritakan kepada kami, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Haritsah bin

Abu Rijal, dari Ammh binti Abdunahman, dari Aisyah Ummul
Muknrinin, dia berkat4 "Zakat tidak dikeluarkan hingga mencapai

haul (waktu setahun)." Maksudnya adalah dari harta yang diambil

faedahnya.

Dengan sanadnya sampai kepada Suffim, dari Abu Ishaq As-

Sabi'i, dari Ashim bin Dhamrah, dari Ali bin Abu Thalib, dia berkata,

"Barangsiapa yarrg mengambil faedah dari harta maka zakat tidak
wajib dikeluarkan sehingga harta itu mencapai waktu 1 tahun."

aao Dalam naskah no. 14 disebutkan dengan redaksi, "Yang lairurya dari para
sahabat RA."
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Dengan sanadnya sampai kepada Sufyan, dari Ayyub As-

Sikhtiyani, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, ""Baratlgsiapa

yang mengarnbil faedah dari harta, maka tidak wajib zakat atasnyaaar

sehingga harta itu mencapai waktu 1 tahun."

Ini bersifat umum dari Abu Bakar, Aisyah, Ali, Ibnu Umar

RA, mereka tidak mengktususkan faedah hewan temak dengan

kelahiran (apa-apa yang dilatrirkan) dari semua yang dia:nbil

faedahnya. Tidak boleh bagi seorang pun mengatakan bahwa mereka

tidak menghendaki dengan hal itu anak-anak (bayt) hewan ternak

kecuali dia telah membohongi mereka, dan mengatakan dengan cara

yang batil yang sama sekali tidak pernah mereka katakan.

Selain itu, orang-orang dikisatrkan oleh Sufyan bin Abdullah

mengingkari perhitungan mereka terhadap bayi hewan ternak bersama

induknya. Sudah tidak diragukan lagr di antara mereka ada

sekelompok sahabat Rasulullatr SAW, karena Sufyan telatt

menyebutkan bahwa hal itu terjadi pada masa pemerintahan Umar RA

2 tahun setelah Rasulullah sAW meninggal dunia. Masa

kekhalifahannya tetap berlangsung hingga 10 tahun. Dia meninggal 13

tahun setelatr Rasulullatr SAW meniggal dunia. Sedangkan mereka

menetap di Thail dan penduduk Thaif masuk Islam satu tahun setelah

Rasulullatr SAW meninggal dunia. Mereka melihat Rasulullah SAW.

Sungguh telah terjadi perbedaan pendapat di antara para sahabat

dalam masalah ini, dan ini tidak diragukan lagi.

Apabila keadaannya seperti itu, maka pendapat sebagian dari

mereka tidak lebih utama dari pendapat lainnya. Yang wajib dalam

masalah itu adalatr apa yang telah diwajibkan A1lah SWT, sebab Dia

berfirman,

44t Dahm naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "maka tidak ada kewajiban
zakat atasnya."
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"Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu,

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

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari
kemudian. " (Qs.An-Nisa [a]: 59)

Ketiga, hal ini tidak diriwayatkan dari Umar dari jalur yang

bersambung kecuali dari dua jalur, yaitu:

a. Dari jalur Bisyr bin Ashim bin Suffan, dari ayahnya, dan

keduanya tidak dikenal,Aaz atau dari jalur anak Abdullah bin Sufyan

yang tidak disebutkan namanya.

b. Dari jalur Ikrimah bin Khalid, dan dia adalah seorang

perawi dho'rf.oo'

Keempat, para pengikut Hanafi dan Syaf i telah menyelisihi

perkataan Umar dalam masalah yang seperti ini. Mereka mengatakan,

tidak dihitung dengan apa yang telah dilahirkan oleh binatang ternak,

kecuali induknya 
-tanpa 

disertai anak-anaknya- adalatr beberapa

(sejumlah) yang zakatnya wajib dikeluarkan. Apabila tidak demikian,

maka anak-anaknya tidak boleh dihitung atas mereka. Hal ini tidak

disebutkan dalam hadits Umar"

MZ Bisyr bin Ashim adalah seorang perawi ma'ruf (d*enal), dan dinilai tsiqah oleh
Ibnu Ma'in, An-Nasa'i dan lainnya. Sedangkan ayahnya adalah Ashim. Aku
tidak menemukan di dalam kitab-kitab mana pun tentang biografinya.
Biografinya hanya disebutkan di biografrnya ayahnya, Su&an, dari orang-orang
yang telah meriwayatkan darinya.
Ikrimah disini, yaitu Ibnu Khalid bin Al Ash bin Hisyam seorang perawi tsiqah
tsabat. Terdapat perawi lain yang hampir sarna namanya, yaitu Ilaimah bin
Khalid bin Salamah bin Al Ash bin Hisyarrq seorang perawi dha'if. Akao,r tetapi,
dia bukan perawi hadits ini. Ibnu Hajar telah menuqiukkan dalam kttab At-
Talkhish {hlm. 174-175) dan At-Tahdzib (Jld.1, hlm- 260), bahwa Ibnu Hazm
telah melalokan kesalahan dalam hal i.ni, dan urusan pun urenjadi samar (tidak
jelas, diragukan kebenarannya).
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Kelima, mereka tidak memperhatikanaaa riwayat shahih dai
Umar dengan apa yang lebrh shahih dat', sanad hadits (riwayat) ini,

dimana tidak ada seorang pun dari sahabat yang menyelisihinya.

Apabila riwayat itu menyelisihi pendapat Malik, Abu Hanifah dan

Syaf i, seperti halnya para pengikut Hanafi dan Syaf i yang

meninggalkan pendapat Umar, bahwa air tidak ada sesuatu yang

membuatnya najis. Para pengikut Hanafi, Maliki dan Syaf i yang

meninggalkan perbuatan Umar yang mengambil zakat dari hamba

sahaya yang tidak diperjual-belikan, dan sifat (bagaimana cara) Umar

mengambil zakat kuda. Dan para pengikut Hanafi yang meninggalkan

Umar yang mewajibkan zakat pada harta anak yatim. Tidak benar ada

riwayat yang menerangkan bahwa para sahabat meyelisihinya.

Sedangkan para pengikut Hanafi dan Maliki yang meninggalkan

perintah Umar terhadap kepada kharish (petugas zakat) supaya

ditinggalkan bagi pemilik kurma apa yang mereka makan, dia tidak

boleh menghitungnya kepada mereka. Selain ini banyak sekali.

Dengan demikian jelas bahwa pengambilan dalil (argumentasi)

mereka dengan Umar hanya apabila sesuai dengan keinginan mereka

dan bukan karena bahwa hal itu adalatr ucapan atau perbuatan yang

benar dari Umar. Ini berbatraya sekali di dalam agmna.

Abu Muhammad berkata, '"Tempat pengembalian ketika

terjadi perselisihan adalah Al Qur'an dan Sunnatr. Kami telah meneliti

masalah tersebut, lalu kami mendapatkan Rasulullah SAW hanya

mewajibkan zakat pada 40 ekor syah atau lebih, sebagaimana telah

kami gambarkan. Beliau mewajibkan di dalamnya 1 ekor syah atau 2

ekor syah. Atau untuk setiap 100 ekor kambing maka zakatnya wajib

dikeluarkan 1 ekor kambing. Beliau tidak mewajibkan zakat selain itu.

444 Penulis (Ibnu Haarr) menggunakan kalimat iltafata (menoleh, melihat,
memperhatikan) dengan bentuk muta'addi dengan sendirinya di sini dan juga
dalam kitab ll lhkam.Lih. Al Muhalla, masalahno. 36, jld. 5.
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Kami pun menemukankhidani danjidyani bukan bahasa yang

diperuntukkan kepada syah, dan tidak disebut syah menurut bahasa

yang mana Allah SWT telah mewajibkan (berbahasa) dengannya

dalam agamanya melalui lisan Rasulullah SAW. Maka A:hirfan darr

jidyan tidak masuk dalam kategori hewan yang harus dikeluarkan

zakatnya."Ms

Selain itu, mereka pun sepakat, bahwa kharuf danjidyun ttdak
boleh diambil pada zakat yang diwajibkan dari syah.M6 Mereka

menetapkan bahwa Hraruf dan jidyun itu tidak disebut syah, dan ia
tidak mempunyai hukum syah. Dengan demikian mustahil zakat

diambil darinya. Oleh karena itu, ia tidak boleh diambil zakatrya
tanpa nash dalam masalah tersebut.

Jug4 karena zakat binatang ternak yang tidak sampai waktu 1

tahun tidak disebutkan oleh Al Qur'an, Sunnah maupun rjmak.

Orang yang memilitr khirfan atau ujulan atau fushlanan
selama I tatrun penuh, maka zakatnya wajib dikeluarkan ketika
mencapai haul (wal<fii, setahun). Sebab semua itu disebut dengan nama

ghanam ftambing), sapi dan unta.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada ftami, l4uhammad
bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib
menceritakan kepada kami, Hunnad bin As-Ssariyy, dari Husyaim,
dari Hilal bin Khabbab, dari Maisarah Abu Shalfl dari Suwaid bin
Ghafalah, dra berkata: Petugas zakat Rasulullah SAW telah
mendatangi kami, lalu aku duduk kepadany4 aku mendengarnya dia

Kharuf adalah anak haml. Ada yang mengatakan, bahwa ia fu*an jadz'u dari
clha'n secara kfiusus. Derivasinya adalah yuHtrafu, dengan hamkat dhammah
pada huruf ra', dar'i sini dan kesini (dari satu terrpat ke ternpat lainnya),
maksudnya digembalakan. Dikutip dari kitab Lisan Al Arab.
Dalam naskah no. I 4 disebutkan dengan redalcsi,,, syah,' .
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berkata, "Di masaku, kami tidak mengambil dari radhi'a laban

(kambing yang bersusu).'/47

Abu Muhammad berkata, "Kalau dia bermaksud radhi'u laban

tidak diambil zakatnya, tentu dia akan mengatakan, 'Kami tidak

mengambil radhi'u laban (kambing yang bersusu atau sedang

menyusui)'."

Akan tetapi ketika mengambil zakat dari kambing (hewan

ternak) yang sedang menyusui dilarang, sedangkan radhi'u laban

adalah ism yang menunjukkan jenis, sehingga benar bahwa binatang

ternak yang sedang menyusui tidak boleh diambil zakatnya atau tidak

boleh dikeluarkan zakatnya.

Kami tidak mengetahui seorang pun yang menilai cacat kepada

Hilal bin Khabbab, hanya saja Yahya bin Sa'id Al Qaththani berkata,

"Aku bertemu dengannya dalam keadaan hapalarrnya sudah berubah.

Ini bukanlah cacat, sebab Husyaim lebih tua usianya dari Yahya

no' Dalam naskah no. 14 disebutkan dengan redaksi, "an laa ta'khudz radhi'a
labanin (supaya kamu tidak mengambil kambing yang sedang menyusui),'
dengan membuang kalimat min (dari), dan itu keliru. Sebagaimana tampak jelas

dalam penjelasan pengarang kitab terhadap hadits dan penjelasan. Disebutkan
juga dalam riwayat An-Nasai tanpa kalimat min (11d'.5, hlm. 29-30). Juga, itu
merupakan kesalahan dari penyalin naskah.
As-Suyuthi mengatakan, "Min ilu adalah min zaidah (tambahan), maka dengan
demikian (kalau begitu) ia shahih disebutkan dengan redaksi itu dan dalam
naskalrnya meskipun hilang (tidak disebutkan dengan redaksi,) dari naskah As-
Sindi.
Yang menguatkan ke-shahih-xnya bahwa kalimat tersebut menlitng shahih
disebutkan dengan redaksi itu adalah riwayat Abu Daud, (lld. 2, trlm. 14), Asy-
Syaukani (ild. 4, hlm. 193), Ad-Daraquthni (hlm. 204) tapi disebutkan dengan
redaksi, "An laa aakhudz min radhi'in syaian (aku tidak akan mengambil apa

pun dari kambing yang menyusui)". Ini adalah susuniul kalimat yang tidak
mengandung kemungkinan pembuangan kalimat tersebut. Kemudian hadits ini
ditetapkan ke-shahih-awrya juga dalam kitab Lisan Al Arab dan An-Nihayah.
Pengarang trtab An-Nihayah berusaha mentakwilnya dengan beberapa takwilan,
di antaranya, bahwa kalimat tersebut adalah tambahan. Ini adalah potongan
(bagian) dari hadits di atas, dan sisanya akan disebutkan pada masalah no. 674.
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sekitar 20 tahun. Maka, bertemunya Husyaim dengan Hilal adalah

sebelum hapalannya berubah tidak diragukan lagr.

Sedangkan Suwaid adalah perawi yang pernah bertemu dengan

Nabi SAW, dia datang ke Madinah 5 hari setelah Rasulullah SAW

wafat dan dia berfatwa pada masa pemerintahan (kekhalifahan) Umar

RA.

Abu Muhammad berkata, "Pendapat Syafi'i dan Abu Yusuf

tidak bisa diterima, sebab keduanya telah mewajibkan mengambil

zakat dari kharuf kecil, dari 40 ekor atau lebih, yang dilahirkan

sebelum mencapai haul atau induknya mati. Pengambilan zakat

seperti ini sangat aneh sekali. Bila mencapai waktu 1 tahun, maka ia

disebut syaft. Ia dihitung dan diambil zakatnya. Hanya kepada

Allahlah kita memohon taufiq-Nya."

Semuanya menyatakan bahwa mereka mengikuti Umar RA,

padahal mereka menyelkrhmya dalam masalafr cepedr ifir. Abu
Hanifah dan Syaf i tidak berpendapat bahwa anak-anak binatang

ternak dihitung bersama induknya kecuali apabila induknya itu
mencapai nishab,padahal Umar tidak mengatakan seperti itu.

Malik beranalogi dengan analogi yang rusak dan kontradiktif.

Sebab dia menganalogikan faedah binatang ternak secara khusus tanpa

menyertakan semua faedah (harta) sesuai apa yang disebutkan dalam

hadits lJmar, yang menerangkan perhitungan anak-anak binatang

ternak bersama dengan induknya. Kemudian dia membantah

analoginya, lalu berpendapat bahwa faedah binatang temak tidak
boleh digabungkan, baik dengan hibah, warisan, atau hasil jual beli
kepada apa yarLg dimilikinya darinya. Kecuali jika apa yang ada

padanya mencapai nishab yang wajib dikeluarkan zakat. Apabila tidak
mencapai nishab, maka tidak boleh dikeluarkan zakatnya.
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Dia berpendapat bahwa anak-anak dari binatang ternak itu
digabungkan kepadanya meskipun induknya tidak mencapai nishab
y ang zakatny a waj ib dikeluarkan.

Tidak diketahui ada orang sebelum mereka yang menyebutkan
pembagian ini. Mereka juga tidak mengikuti Umar, tidak menjauhi
qiyas, dan tidak pula mengikuti nash Sunnah dalam masalah tersebut.
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