


DAFTAR ISI

Zakat Sapi
673. Masalah: Kerbau termasuk golongan sapi, sebagiannya

digabungkandengansebagianlairrnya ......... I

ZakatOnta
674. Masalahz Al Bukhtu, Al A'rabiyyah, An-Nujub, Al A.[ahari

dan lainJainnya adalah termasuk golongan onta ..... ......32
675. Masalah: Abu Muhammad berkata, "Petugas pengumpul

zakat memberi 2 ekor kambing betina atau 20 dirham yang
diambil dari zakatkarnbing ataumenjual onta; karena zakat
tersebut unhrk kaum muslimin yang berhak meneri ma zakat. ... . .. .. . 93

676. Masalah: Zakat dilakukan berulang-ulang setiap tahun, yaitu
padaonta, sapi, kambing, emas danperak. Berbeda dengan ........94

677 . Masalahz Zakat itu wajib pada onta, sapi dan kambing bila telah
berlalu I tahun penuh. Tidak ada hukumnya bila petugas
pengumpul z*atdatang(untukmengambilnya) ............94

ZakatBinatan g Ternak yan g Dilepas Menca ri Ma ka n Sendiri d an
Binatang Ternak yang Tidak Dilepas Mencari Makan Sendiri

678. Masalah: Malik,Al-Laits dan sebagian teman-teman kami
mengatakan, "Binatang ternak yang dilepas mencari makan sendiri,
yang diberi makan, yang digunakan sebagai tunggangan dan
pembajak sawah serta lain-lainnya, baik onta, sapi maupun
kambingharus dizakati." ........96

679. Masalah: Setiap pemilik onta, sapi dan kambing wajib
memeras susunya pada saat ia datang ke sumber air,
lalu ia menyedekahkan susunya kepada orang yang disukainya. .. 1 08

680. Masalah: Usia-Usia OntaYang Disebutkan Dalam Kitab Ini ..... 1 09
68 1. Masalah : Penggabungan (pencampuran) dalam binatang ternak

atau lainnya tidak menghalangi (merubah) hukum z*at. .............. I 1 0
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683.

ZakatPerak
682. Masalah: Tidak ada zakat untuk perak baik yang dicetak

atau dijadikanperhiasan atauyang diukir atau selain itu sampai

ia mencapai 5 Uqiyah (1 uqiyah: 119 gram atau 40 dirham, 1

dirham:2,975 gram)perakmurni. .............. ............ 128

ZakatEmas
Masalah: Segolongan ulama mengatakan, "Tidak ada zakat

untuk emas yang kurang dari 40 mitsqal (1 mitsqal: 4,24 gram)
emas murni yang tidak dicampur dengan apapun berdasarkan

timbanganMakkah,baikyangberbentuk ............ .....141
Masalah: Zakat wajib dikeluarkan pada perhiasan perak dan

emas bila masing-masing telah mencapaijumlah yang telah kami
sebutkan dan berada selama I tahun Qamariyah pada

pemiliknya- ........L57

Harta Yang Dimanfaatkan
Masalah: Abu Muhammad berkata, "Telahshahih dat'.
IbnuAbbas tentang pewajibanzakatpada setiap harta yang

dizakatiyangdimilikiseorangmuslim." ...173
Masalah: Orang Yang Dalam Hartanya Berkumpul Dua
7-akatLebihSementaralaMasihHidup ...................179

687. Masalah: Bila orang yang wajib mengeluarkan zakat I tahun

atau2 tahun meninggal dunia, maka zakatnya diambil dari
harta pokoknya, baik yang diakuinya atau yang berdasarkan ... .. . 1 82

688. Masalah: Tidak cukup (tidak sah) menunaikan zakat bila
seoftrng muslim mengeluarkannya untuk dirinya sendiri atau

dikeluarkanoiehwakilnyaatasperintahnya,kecuali .................... 188

689. Masalah: Orang yang hartanya keluar dari kepemilikannya
dalam setahun sebelum genap satu tahun -dengan cara apapun-

laluhartatersebut ................ 189

690. Masalah: Orang yang hartanya rusak atau dirampas atau

dihalang-halangi tidak waj ib mengelu arl<an zakat, apapun j enis

hartanya. ...........192
69 L. Masalah: Orang yang menggadaikan binatang temaknya, atau

emas, atau perak, atau tanah yang ia tanami atau kebun kurma
yang menghasilkan buah kurrna, lalu genap satu tahun ................. 1 95

692. Masalah: Orang yang wajib mengeluarkan zakat tidak perlu
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menyerahkan zakatnyakepada penguasa, tapi ia cukup
rnengumpulkanhartanyauntuk ............... 196

693. Masalah: Tidak boleh menyegerakan zakat sebelum genap satu

tahun meskipun kurang sedikit. Bila ia melakukannya maka
hukumnyatidaksahdaniaharus ............I97

694. Masalah : Orang yang waj ib membayar hutang (yang memiliki
beban hutang) beberapa dirham atau beberapa dinar atau

binatang ternak,zakatwajib dikeluarkan sesuai ........204
695. Masalah: Orang memiliki beban hutang sementara ia memiliki

harta yang sama yang waj ib drzakati,baik harta tersebut lebih
banyak dari hutangnya atau sama atau . .. . .... ... . .. .... .. .. 208

696. Masalah: Orang yang memiliki piutang pada orang lain baik
secara kontan atau tempo, baikpiutang tersebut pada orang kaya
yangmengakuinyayangbisadiarnbilatauyang ...........................210

697. Masalah: Adapun mahar, Khulu'dan Diyat adalah sama seperti
yang telah kami katakan, selama mahamya tidak ditenhrkan;
karenasemuanyamerupakanhutang. .....215

698. Masalah: Orang yang memiliki piutang pada sebagian penerima
zakat, sementara piutang tersebut berbentuk gandum ataujewawut
atau emas atau .......... ..........215

699. Masalah: Orang yang memberikan zakat hartanya kepada orang
yang wajib dizakati dari kalangan keluarganya atau
memberikannyakepada .......216

700. Masalah: Abu Muhammad berkata, "Tidak ada zakatpada
seluruh barang tambang. Ia adalah barang-barang yang
bisadimanfaatkan .................222

70L. Masalaht Zakattidak boleh diambil dari orang kafir,
tidak dilipatgandakan maupun tanpa dilipatgandakan, baik dari
Bani Taghlib maupun dari selain mereka. Ini adalah pendapat
Malik ...............228

702. Masalah: Tidak boleh mengambil zakat dan mengambil
sepersepuluh dari sesuatu yang diperdagangkan kaum muslimin,
danjugatidakbolehmengambil dari .......... ..............233

703. Masalah: Benda-Bendayang ditemukan seperti 'anbar, mutiara,
yaqut, zamrud, baik yang ditemukan di laut maupun darat tidak
adazakafttya. .............. ........239
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ZakatFitrah
704. Masalahz Zakatfitrah pada bulan Ramadhan hukumnya waj ib

bagi setiap muslim baik orang dewasa maupun anak kecil,
laki-lakiatauperempuan,budakatau............. ..........240

705. Masalah: Seorangmuslim harus mengeluarkan zakat fitrah
untuk budaknya baik yang mukmin atau yang kafir, baik
yangdiperdagangkanatauyang ......... ....264

706. Masalah: Bila budak laki-laki atau budak perempuan dimiliki
oleh dua orang lebih, maka majikannya harus mengeluarkan zakat
fitah;masing-masingmengeluarkan .................; .......267

707. Masalah: Adapun budak Mukatab (yang memiliki pe{ anj ian
bebas dengan syarat membayar secara kreditkepada majikan)
yangbelummenunaikan .......269

708. Masalah: Tidak sah mengeluarkan satu Sft a' yangsebagiannya
gandum dan sebagian lainnya korma. Dan tidak sah mengeluarkan
zakatfrtahdengan sesuatu yang ........................... ...273

709. Masalah: Seseorang tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah
untuk ayahnya maupun ibunya, tidak pula isterinya atau anakny4
dan tidak pula semua orang yang ...........273

7 I 0. Masalah : Kalangan hamba sahaya yang memiliki budak
waj ib mengeluarkan zakat untuknya dan tidak waj ib atas ............ 27 5

711. Masalah: Orang yang memiliki dua budak laki-laki atau lebih,
ia bisa mengeluarkan zakat fitrah untuk salah satunya berupa
kormadanturhrk .................276

7 1 2. Masalah: Adapun anak kecil, zakanrya dikeluarkan oleh
ayatrnya atau walinya dengan mengambil hartanya bila ia
mernilikinya ......276

713. Masalah: Orang yang tidak menemukan dari mana ia
harus mengeluarkan zakat fitrah, maka ia tidak wajib
mengeluarkannya, berdasarkan ............. ...................279

7 I 4 . Mas alah: Zakat fitrah waj ib atas maj ikan untuk budaknya
yang digadaikan, budak yang melarikan diri, budak yang tidak
adamaupun ......281

715. Masalahz Zakat fitrah wajib atas orang gila bila ia memiliki harla,
baik lakilaki atau perempuan, orang merdeka atau hamba sahaya,

anak kecil atau orang dewasa. ............... 28 1

7 1 6. Masalah: Orang miskin yang mengambil dan zakat fi trah atau

lairurya sejumlah kebutuhan hari tersebut dan ada sisayangbisa
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diberikan untuk zakat fitrah, ia harus memberikannya. .................291
717. Masalah: Orang yang ingin mengeluarkan zakat fitrah untuk

anaknya yang masih kecil atau sudah dewasa atau untuk selain
mereka, hukumnya tidakdiperbolehkan kecuali............... ...........282

Waktu Dikeluarkannya ZalatFitrah
718. Masalah: Waktu zakat fitrah -yang tidak wajib sebelumnya, tapi

hanya wajib setelah waktunya masuk, kemudian tidak wajib
setelah ..............283

DistribusiZakat
719. Masalah: Orang yang bertugas mendistribusikan zakat hartanya

atau zakat fihahny4 atau yang mendisnibusikannya penguasa
atau amimy4 maka penguasa ............... ...................297

720. Masalah: Orang fakir adalah yang tidak memiliki apa-apa,
sedangkan orang miskin adalah orang yang memiliki sesuatu tapi
tidakmencukupikebutuhannya ...............297

721. Masalah: Seseorang boleh memberikan zakat kepada
budak Mukatab-nya atau Mukatab orang lain, karena perbuatan
initermasukderma. .............304

722. Masalah: Seorang isteri boleh memberikan zakatnya kepada
suaminya bila suaminya tersebut termasuk golongan yang
berhakmeneimazal,,at .........305

723. Masalah: Abu Muhammad berkata, "Orang yang memiliki
harta yang wajib dizakati,seperti 200 dirham atau4} mitsqal
atau 5 ekor onta atau 40 ekor kambing atau .............305

724. Masalah: Abu Muhammad berkata, "Menampakkan
zakat (memberitahukannya kepada masyarakat) baik yang wajib
atau sunnah tanpa bemiat riya' adalah tindakan terpuj i ................ 3 I 3

725. Masalah: Abu Muhammad berkata, "Orang-orang kaya di
setiap negeri diwajibkan mengurus oftmg-orang fakir yang ada di
negeri mereka, danpemerintahharus .....3L4

KITAB PUASA
726. Masalah: Puasa itu ada dua macam: Puasa wajib dan puasa

Sunnah. .............325
7J7, Masalah: Di antara puasa-puasa wajib adalah puasa Ramadhan
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yang dilakukan antara Sya'ban dan Syawwal (setelah Sya'ban
dan sebelum Syawwal). .......325

728. Masalah: Puasa tidak sah sama sekali -baik puasa Ramadhan
atau puasa lainnya- kecuali dengan niat yang diperbarui setiap

malam untuk puasa hari yang akan datang. Barangsiapa
sengajameninggalkanniat,makapuasanyabatal. .......................325

729. Masalah: Orang yang lupa berniat pada malam hari di bulan
Ramadhan, kapan saja ia teringat pada siang harinya, ia bisa
bemiat puasa sejak waktu teringat, baik ia makan ...................... 3 3 3

730. Masalah: Tidak sah menunaikan puasa Sunnah kecuali dengan

bemiat pada malam hari. Puasa Qadha Ramadhan atau kafarat
jugatidak sah kecuali dengan .................345

73 1. Masalah: Barangsiapa yang mencampur niat puasa wajib dengan
puasa lainnya atau puasa Sunnah, atau melakukan demikian dalam
shalatatau zakat,atau........... .................352

732. Masalah: Barangsiapa berniat membatalkan puasanya saat ia
sedang berpuasa, batallah puasanya, bila ia sengaja melalarkannya
dalamkondisi .............. ........354

733. Masalah: Hal-hal yang membatalkan puasa adalah: makan
dengan sengaja atau minum dengan sengaja atau bersetubuh
dengan ..............355

734. Masalah: Hal-hal yangjuga membatalkan puasa adalah
melalarkan perbuatan maksiat secara sengaja -apapun
maksiatrry4tanpaada .........359

73 5. Masalah: Orang yang sengaja melakukan semua yang telah
kami uraikan dalam kondisi sadar bahwa ia sedang berpuasa,

puasanyabatal. .......... .........367
736. Masalah: Tidak ada Qadha kecuali atas lima orang saja: wanita

haidh, wanita nifas; keduanya hans mengqadha hari-hari yang
tidak berpuasa di dalamnya saat sedang haidh dan nifas. ............. 3 77

737. Masalah: Tidak ada kafarat atas orang yang berbuka secara

sengaja di bulan Ramadhan karenahal-hal yang tidak
diperbolehkanbaginya. ........378

738. Masalah: Orang yang menyetubuhi isterinya secara sengaja pada

siang hari bulan Ramadhan kemudian pada hari itu ia bepergian
atau gila atau sakit, kafarattidak ......... ...401

739. Masalah: Sifat kafarat wajib adalah seperti yang telah kami
uraikan dalam riwayat mayoritas sahabat Az-Zuhi: yaibt

xii - AlMuhalla



memerdekakanbudak. ........401

740. Masalah: Sah hukumnya memerdekakan budak baik budak

mukmin atau budak kafir, anak kecil atau orang dewasa, laki-laki

atau perempuan, orang cacat atau orang nonnal, ......' -...... .......... 402

741. Masalah: Setiap yang kami katakan, "Tidak sah", maka ia

merupakan pemerdekaan budak yang tertolak dan batil, tidak

bisadilaksanakan ......... .......407

7 42. Masalah: Orang yang kewajibannya menunaikan puasa lalu

puasa tersebut terputus oleh puasa Ramadhan atau hari raya Idul
Adha atau hari-hari yang tidakboleh berpuasa ...-....-407

743. Masalah: Bila dalam masa dua bulan tersebut ia bemadzar

akan melalcrkan puasa pada hari tertentu, batallah nadzar tersebut

dangugurdarinya ............... .......-........-.-407

744. Masalah: Bila seseorang memulai puasa dua bulan pada hari

pertama dari bulan tersebut, ia harus berpuasa sampai ia melihat

Hilal ketiga, baik dua bulan tersebut sempurna atau kurang ....... .. 408

745. Masalah: Bila seseorang menunaikarurya pada sebagian

bulan-meskipun tidak lewat darinya kecuali satu hari atau tidak
tersisakecuali satuhari-, ......408

746. Masatah: Orang yang kewajibannya memberi makan, ia harus

memberi mereka makan yang dapat mengenyangkan mereka,

apapun jenis makanannya, meskipun berbeda-beda. .................. 4 I 0

7 47. Masalah: Tidak sah memberi makan bayi menyusui yang

belum memakan makanan dan juga tidak boleh
memberikannya kepadanya" karena ini tidak dinamakan

memberimakan ....................411

748. Masalah: Tidak sah memberi makan kepada orang-orang
yangjumlatrnya kurang dari 60 orang, danjuga tidak sah

berpuasa kurang dari dua bulan; karena ini bertentangan dengan

apayangdiperintahkan .........412
749. Masalah: Orang yang ketika menyetubuhi mampu

memerdekakan seorang budak, tidak satr baginya melakukan
selain itu, baik setelah itu ia miskin atau ....................412

750. Masalah: Orang yang tidak menemukan kecuali budak yang

masih dibutuhkannya, dimana ia akan tersia-sia setelahnya atau

khawatirterhadap
751. Masalah: Orang yang tidak mampu melalerkan semuzmya, yang

wajib baginya adalah memberi makan. Kewajiban ini tetap
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berlaku padanya. .............. -."414

752. Masalah: Orang merdeka dan hamba sahaya dalam semua

masalah yang telah kami sebutkan hukumnya sama' Yang diberi

makan adalah orang merdeka dan hamba sahaya; karena .'-........415

753. Masalah: Berbekam, mimpi, onani, mencumbui isteri atau

budakperempuan yang diperbolehkan pada selain vagina

tidakmembatalkanpuasz, ............ .........415

754. Masalah: Ali berkata, "Para ulama berbeda pendapat tentang

orang gila dan penderita epilepsi." ....-.....464

755. Masalah: Orang yang sangat I apar atausangat haus hingga tidak

tahan lagi wajib berbuka, .............. ...-.....466

756. Masatah: Tidak wajib menunaikan puasa Ramadhan maupun 
i

puaSa-puaSalainnyakecualibilafajarkeduatelahbenar-benar

terbit' """"""""467 l

757. Masalah: Orang yang mendapat informasi akurat dari orang i

yangbisa dipercayabaik seorang laki-laki atau seorang

perempu:ul .....-..479

758. Masalah: BilaHilal (bulan sabit) terlihat sebelummatahari

tergelincir, maka iaberasal dari hari kemarin dan orang-orang

harus berpuasa .............. ......488

759. Masalah: Termasuk Sunnah adalah menyegerakan berbuka

danmengakhirkan sahur ........ ................490

760. Masalah: Orang yang masuk Islam setelah fajar terlihat dengan

jelas, atau menjadi baligh, atau suci dari haidh atau nifas, atau

sembuhdari ".....492
761. Masalah: Orang yang berbuka secara sengaja pada suatu hari

di bulan Ramadhan karena bermaksiat kepadaAllah, ia tidak

boleh makan di sisa harinya dan tidak boleh minum ......'........ "... 49 5

7 62. Masalah: Orang yang bepergian pada bulan Ramadhan

-baik bepergian untuk ketaatan atau maksiat' atau bukan

ketaatan dan bukan pulamaksiat ......'..'."496
763. Masalah: Orang yang menetap sebelum fajar dan tidak

bepergian sampai matahari terbenam dalam perjalanannya, bila ia

bemiatmenetap,iaharusberniatpuasa....'....... """"531
764. Masalah: Haidh yang membatalkan puasa adalah darah hitam . ". 53 4

765. Masalah: Biia wanita haidh atau nifas suci sebelum fajar dan

keduanya menyempurnakan bilangan hari-hari haidh dan nifas

sebelumfajar,............. """""534
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766. Masalah: Wanita yang menderita darah kotor bisa berpuasa dan

shalat, sesuai yang telah kami uraikan dalam Kitab Haidh ........... 5 3 5

7 67 . Masalah: Orang yang wajib menunaikan puasa Ramadhan

(yang ditinggalkannya) selama beberapa hari lalu ia menunda

Qadha-nyasecarasengajaatau .......... ...535

768. Masalah: Berturut-turut dalam mengqadha puasa Ramadhan

adalahwajib ......537

769. Masalah: Thwanan di daerah perang, bila ia mengetahui

bulan Ramadhan, ia wajib berpuasa bila statusnya Muqim,
karenaiadiperintahkanuntukberpuasa............ ........539

770. Masalah: Wanita hamil dan menyusui serta orang tua, semuanya

disuruh berpuasa. Puasa Ramadhan wajib atas mereka. .............. 5 4 1

771. Masalah: Orang yang bersetubuh berkali-kali dalam satu hari

secara sengaja, kafaratny ahanyasatu. Sedangkan orang
yang bersetubuh selama dua hari atau lebih .... . .. .. . ..... 5 5 I

772. Masalah: Orang yang berbuka dalam seluruh hari bulan
Ramadhan baik karena melalarkan perjalanan atau sakit, ia hanya

wajib berpuasa............ ........553
773. Masalah: Orang yang berpuasa Sunnah boleh berbuka

bilamau. ...........554
774. Masalah: Orang yang berbuka secara sengaja dalam Qadha

puasa Ramadhan, ia tidak wajib menunaikan kecuali Qadha
satuhari saja ........... ............559

4L
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Zakat Sapi

673, Masalah: Kerbau termasuk golongan sapi, sebagiannya

digabungkan dengan sebagian lainnya

Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Sekelompok

ulama berpendapat, "Tidak ada zakat pada sapi yang kurang dari 50

ekor baik jantan atau betina, atau jantan dan betina. Bila sapi tersebut

telah mencapai 50 ekor dan berada pada pemiliknya selama satu tahun

qamariah penuh dengan bersambung (tidak terputus-putus),

sebagaimana yang telah kami uraikan, maka zakatnya seekor sapi

betina, hingga mencapai 100 ekor. Bila telah mericapai 100 ekor dan

berada pada pemiliknya selama satu tahun penuh, maka zakatnya 2

ekor sapi betina. Dan begitulah seterusnya; setiap 50 ekor zakatnya

seekor sapi, tidak ditambah kecuali setelah mencapai 50 ekor (lagi).

Dan tidak dihitung zakatnya selama belum mencapai satu tahun

penuh, sebagaimana yang telah kami uraikan."

Sekelompok ulama lainnya berpendapat, "Setiap 5 ekor sapi

zakatnya seekor kambing betina (domba betina), setiap 10 ekor

zakatnya 2 ekor kambing betina, setiap 15 ekor zakatnya 3 ekor

kambing betina, setiap 20 ekor zakatnya 4 ekor kambing betina, dan

setiap 25 ekor sapi zakatnya seekor kambing betina."

Ahmad bin Muhammad bin Al Jasur menceritakan kepada

kami, Muhammad bin Isa bin Rifa'ah menceritakan kepada kami, Ali
bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Abu Ubaid Al Qasim bin

Salam menceritakan kepada kami, Yazid menceritakan kepada kami

dari Habib bin Abi Habib, dari Amru bin Harim, dari Muhammad bin
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Aburrahman, ia berkata: tentang surat Umar bin Khaththab, "Bahwa

zakatnya sapi sama seperti zakatrya onta". Katanya, "Selain mereka

juga ditanya tentang zakatnya. Mereka menjawab, 'Zakatnya sama

seperti zakat onta'." Yazid disini adalah Yazid bin Harun atau Ibnu

Zurai'.r

Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi
menceritakan kepada kami, Ad-Dabri menceritakan kepada kami,

Abdrrrazzaq menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Az-Zuhn

dan Qatadah, keduanya dari Jabir bin Abdullah Al Anshari, ia berkata,

"Setiap 5 ekor sapi zakatnya seekor kambing betina, setiap 10 ekor

ral<atnya 2 ekor kambing betina, setiap 15 ekor zakatnya 3 ekor

kambing betina, dan setiap 20 ekor zakatnya4 ekor kambing betina."

Az-hrhn berkata, *Zakat yang wajib untuk sapi sama seperti

zalat yang wajib untuk onta, selain yang telah berumur. Bila sapi

telah mencapai25 ekor, zakafirya seekor sapi betina hingga mencapai

75 ekor. Bila lebih dari 75 ekor, zakatnya 2 ekor sapi betina hingga

mencapai 120 ekor. Bila lebih dari 120 ekor, setiap 40 ekor zakatrya

seekor sapi betina."

Az-Zrftri berkata: Telah sampai kepada kami bahwa perkataan

mereka: Nabi $ bersabda,

i;.r;J,f c:,q';.tt F e
"Setiap 30 ekor zakatnya seelor anak sapi yang sedang masuk tahun

peftama (berttsia I tahun), dan setiap 40 elar zakatnya seekor sapi

betina."

I Pendapat yang kuat adalah bahwa iaYazidbin Harun. Al Hakim meriwayatkan
hadits ini (Juz I hal 294) darijalur Muhammad bin Ishaq Ash-Shaghani dan
Ad-Daraquthni (hal 210) dari jalur Muhammad bin Abdul Malik Ad-Daqiqi;
keduanya dari Yazid bin Harun tapi tidak menyebutkan redaksi seperti yang
terdapat dalam kitab ini. Sesungguhnya ia merupakan satu surat, yaitu surat
yang dikirim oleh Umar unhrk para pegawainya tentang sifat-sifat (aturan
mengeluarkan z-zkat).
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Maksudnya adalah untuk meringankan penduduk Yaman.

Kemudian setelah itu hal ini tidak diriwayatkan lagi.

Hamam menceritakan kepada kami, Abdulllah bin Muhammad

bin Ali Al Baji menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yunus

menceritakan kepada kami, Baqi bin Mikhlad menceritakan kepada

kami, Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Abdul

A'la menceritakan kepada kami dari Daud, dari Ikrimah bin Khalid, ia

berkata:

er{h ditugasi untuk menarik zakat dari penduduk Akk. Lalu

aku bertemu dengan orang-orang tua yang pernah kupungut zakatnya
pada masa Rasulullah $. Ternyata mereka berselisih di hapadanku.

Di antara mereka ada yang mengatakan, 'Jadikanlah seperti zakat

onta'.

Ada pula yang mengatakan, 'Setiap 30 ekor zakatnya se'ekor

anak sapi yang sedang memasuki tahun pertama (Tabt)'.

Ada pula yang mengatakan, 'Setiap 40 ekor zakatnya seekor

sapi berusia 2 tahun'."

Abdullah 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, A\ l{ajja1 bin AI Minhal menceritakan kepada kami,

Hammam bin Yahya menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari

Sa'id bin Al Musayyab, Abu Qilabah dan lain-lain, mereka berkata:

"Zakat sapi seperti zakat onta; setiap 5 ekor zakatnya seekor

kambing betina (domba), setiap 10 ekor zakatnya 2 ekor kambing

betina, setiap 15 ekor zakatnya 3 ekor kambing, setiap 20 ekor

zakatnya 4 ekor kambing betina, setiap 25 ekor sampai 75 ekor

zakatnya seekor sapi berusia2 tahun. Bila lebih banyak (dari 75 ekor)

sampai mencapai 120 ekor, zakatnya 2 ekor sapi berusia 2 tahun. Bila

l

l
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lebih banyak, maka setiap 40 ekor sapi zakatnya seekor sapi berusia 2

tahun."

Kami juga meriwayatkan hadits ini dari jalur Muhammad bin

Al Mutsanna dari Muhammad bin Abdullah Al Anshari, dari Sa'id bin

Abi Arubah, dari Qatadah, dari Sa'id bin Al Musayyab, dengan

redaksi seperti yang telah kami uraikan di atas, sama persis.

Ahmad bin Muhammad bin Al Jasur menceritakan kepada

kami, Muhammad bin Isa bin Rifa'ah menceritakan kepada kami, Ali
bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Abu Ubaid menceritakan

kepada kami, Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami dari Al-
Laits bin Sa'd, dari Abdurrahman bin Khalid Al Fahmi, dan Az-ZuIui,

dari Umar bin Abdunahman bin Khaldah Al Anshari,2 "Bah*a zakat

sapi sepertizakat onta; hanya saja bukan yang telah berumur."

Mereka adalah para juru tulis Umar bin Khaththab, Jabir bin

Abdullah dan segolongan Sahabat yang menunaikan zakat pada masa

Rasulullah $. Sedangkan dari kalangan tabi'in adalah Sa'id bin Al

Musayyab, Umar bin Abdunahman bin Khaldah, Az-Zuhri, Abu

Qilabah dan lain-lain.

Mereka mengambil landasan hukum (dalil) dengan hadits yang

telah diceritakan kepada kami oleh Ahmad bin Muhammad bin Al
Jasur, Muhammad bin Isa bin Rifa'ah menceritakan kepada kami, Ali
bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Abu Ubaid Al Qasim bin

Salam menceritakan kepada kami, Yazid menceritakan kepada kami

' Umar disini tidak saya temukan profilnya. Pengarang mengatakan,

"sesungguhnya ia termasuk Tabi'in". Akan tetapi dalam Al Isti'ab karya Ibnu
'Abdil Barr (Juz I hal 171) disebutkan profil Khaldah Al Anshari Az'Zuraqi, ia
berkata, "Ia adalah kakek Umar bin Abdullah bin Khaldah". Kemudian ia
meriwayatkan hadits dari jalur Ibnu Abi Uwais dari Yahya bin Yazid bin Abdul
Malik dari ayahnya dari Umar bin Abdullah bin Khaldah Az'Zuraqi dati
ayahnya dari kakeknya. Saya tidak tahu apakah yang dimaksud orang ini atau

orang lain ?.
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dari Habib bin Abi Habib, dari Amru bin Harim,3 dari Muhammad bin

Abdurrahman, ia berkata:

"Sesungguhnya dalam surat Nabi S dan surat Umar bin

Khaththab rSa tentang zakat tertulis, 'Zakat yang diambil dari sapi

adalah seperti zakat yang diambil dari onta (zakat sapi seperti zakat

onta)'."

Juga berdasarkan hadits yang Hamam telah menceritakannya

kepada kami, Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnu Al
A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabri menceritakan kepada

kami, Abdunazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan

kepada kami, ia berkata: Simak bin Al Fadhl memberikan kepadaku

sebuah surat dari Nabi $ untuk bin Kuflanisa Al

Mush'abiyyin. Lalu aku membacanya. Ternyata di dalamnya tertulis,

c$,'ijJ)t'rq\g irtr'.-.t t1
..lr)r & At e:,;Al

"Tanaman yang disiram dengan air hujan atau atr sungai,

zakatnya sepersepuluh; sedangkan yang disirami dengan tenaga

Dalam manuskrip No. (16) disebutkan, "Yazid bin Habib bin Abi Habib dari
Amru bin Hazm". Tulisan ini salah. Yang benar adalah yang tersebut dalam
kitab ini yang sanadnya telah disebutkan sebelumnya.
Demikianlah, nama ini disebutkan dalam dua manuskrip asli. Pada manuskip
No. ( 14) tertulis dengan pena dengan Kaf dhammah. Fs sukun dan Nun kasrah.
Saya telah mencari nama ini dalam kitab-kitab Rijal dan dalam surat-surat
Rasulullah $. Tapi saya tidak menemukannya.

a7tlt. 'A
' l-t2

tc

AlMuhalla - f-*-*



manusia,s zakatnya seperduapuluh. Sementara untuk zakat sapi

adalah seperti zakat onta."6

Juga berdasarkan hadits yang telah kami sebutkan tadi dari Az-

Ztrhir, "Bahwa ini merupakan perintah Rasulullah # yang terakhir",T

dan bahwasanya perintatr untuk mengeluarkan zakat dengan seekor

anak sapi yang sedang memasuki tahun pertama (Tabi) telah

dinasakh (dihapus) dengan hadits ini.

Mereka mengambil landasan hukum dengan keumuman hadits,

-yqt & A'& r\Wk') ,s\i | ,jl ew} tt

"Tidaklah orang yang nemiliki sapi tapi tidak menunaikan

Irewajibannya (zalcatnya) kecuali sapi tersebut alcan ditirnpaknn pada

wajahnya pada hari Hamat."

Mereka mengatakan, "Hadits ini umum berlalu untuk semua

sapi, kecuali yang dikhususkan oleh Nash atau ljma'."

Mereka mengatakan, "Orang yang mengamalkan seperti

pendapat kami, berarti ia telah yakin telah menunaikan kewajibannya.

Tapi bagi yang berbeda dengan kami, ia tidak menunaikan

kewajibannya dengan yakin; karena sesuatu yang diwajibkan dengan

yakin tidak akan gugur kecuali dengan sesuatu yang meyakinkan

pula."

Demikianlah yang tertulis dalam dua manuskrip asli. Menurutku ini salah,

karena As-saniyah adalah tanaman yang disirami oleh tenaga binatang seperti

onta dan lainnya (termasuk tenaga manusia). As-Sani adalah orang yang

menyiram, jamaknya Sunat. Adaptn As-Sana adalah cahaya dan kilat.

Kemungkinan disini merupakan penulisan yang salah dari kata "Sunat" atau

merupakan bentuk Mashdar dari Sana Sanwan yang artinya menyirami. Kata

ini termasuk Mcshdar sama'i yang tidak terdapat dalam kitab-kitab Kamus.

Dalam manuskip No. (16) disebutkan, *zakat onta adalah seperti zakat sapi".

Yang tertulis disini adalah yang benar.
Dalam manuskrip No. (la) disebutkan, "sesungguhnya ini merupakan perintah

terakhir Rasulullah $."
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Mereka mengatakan, "Kami sepakat dengan mayoritas mitra

bahwa sapi sah untuk 7 ekor, seperti onta gemuk. Ia bisa

menggantikan onta gemuk. Dalam hewan kurban tidak sah

mengeluarkan kecuali dengan yang dapat menggantikannya. Harus

diasumsikan bahwa ia mempunyai punuk seperti onta gemuk. Jadi

qiyas zakat sapi harus sesuai dengan qiyas zakat onta."

Mereka mengatakan, "Dalam Ushul tidak kami temukan zakat

binatang ternak yang dimulai dengan 30 ekor. Yang ada adalah 5

seperti onta, Uqiyah (ukuran berat), Wasaq (ukuran beraD, atau 40

ekor seperti kambing. Ditafsirkannya zakat sapi dengan jumlah

terbanyak -yaitu 5- adalah lebih baik."

Mereka mengatakan, "Bila mereka mengambil landasan

hukum dengan hadits yang menyebutkan, 'Setiap 30 ekor zakatnya

seekor anak sapi yang berusia satu tahun, dan setiap 40 ekor zakatnya

seekor anak sapi yang berusia 2 tahun', maka kami katakan'Ya, kami

berpendapat demikian. Bukankah hadits ini menggugurkan sapi yang

kurang dari 30 ekor tanpa nash dan dalil?'."

Ia berkata, "Ini adalah perkataan Umar bin Khaththab RA
sekaligus ketetapan hukumnya, Jabir bin Abdullah Al Anshari, Umar

bin Abdurrahman bin Khaldah, Sa'id bin Al Musayyab dan Az-Zuhri.

Mereka adalah para fuqaha Madinah. Ulama madzhab Maliki
menetapkan ini sebagai amalan penduduk Madinah karena mengikuti

mereka. Jika tidak demikian berarti mereka bersikap kontradiktif."

Segolongan ulama mengatakan, "IJntuk sapi yang kurang dari

30 ekor tidak ada zakatnya. Bila telah mencapai 30 ekor, zakatnya

seekor anak sapi jantan atau anak sapi betina berusia I tahun.

Kemudian tidak ada zakatnya sampai berjumlah 40 ekor. Bila telah

mencapai 40 ekor, zakatnya adalah seekor sapi berusia 4 tahun.

Kemudian tidak ada zakatnya sampai berjumlah 60 ekor. Bila telah

mencapai 60 ekor, zakatnya adalah dua ekor anak sapi betina berusia 2
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tahun. Kemudian tidak ada zakatnya hingga mencapai 70 ekor. Bila

telah mencapai 70 ekor, zakatnya seekor sapi berusia 4 tahun dan

seekor anak sapi berusia 2 tahun. Dan begitulah seterusnya; tidak ada

zakatnya hingga jumlahnya bertambah lagi 10 ekor. Bila telah

bertambah 10 ekor, maka setiap 30 ekor dari jumlah tersebut zakatnya

seekor anak sapi jantan berusia 2 tahun, dan setiap 40 ekor zakatnya

seekor sapi berusia 4 tahun."

Pendapat ini benar berasal dari Ali bin Abi Thalib RA dari

jalur Abu Ishaq dari Ashim bin Dhamrah dari Ali. Kami juga

meriwayatkannya dari jalurNafi' dari Mu'adz bin Jabal.

Juga dari jalur Ikrimah bin Khalid tentang orang-orang yang

dipungut zakatrya pada masa Rasulullah $. Sedangkan dari jalur

Ibnu Abi Laila dari Amru bin Munah dari Abu Al Bulfituri dari Abu

Sa'id Al Khudri disebutkan, "Sapi yang kurang dari 30 ekor tidak ada

zakatnya."

Ini merupakan pendapat Asy-Sya'bi, Syahr bin Hausyab,

Thawus, Umar bin Abdul Aziz, Al Hakam bin Utaibah, Sulaiman bin

Musa, Al Hasan Al Bashri, dan disebutkan pula oleh Az-Zuhri dari

penduduk Syam. Ini juga merupakan pendapat Malik, Syaf i, Ahmad

bin Hambal, Abu Sulaiman dan suatu riwayat yang tidak terkenal dari

Abu Hanifah.

Mereka mengambil landasan hukum dengan hadits yang kami

riwayatkan dari jalur Ibrahim dan Abu Wa'il; keduanya dari Masruq

dari Mu'adz, "Bahwa Rasulullah g mengutusnya ke Yaman dan

menyuruhnya mengambil zakat seekor anak sapi berusia 1 tahun

untuk setiap 30 ekornya, dan untuk setiap 40 ekornya diambil

zak,atnya seekor sapi berusia 2 tahun." Sedangkan sebagian mereka

mengatakan,"Zakatnya seekor onta berusia 6 tahun."

m - AlMuhalla



Diriwayatkan pula dengan redaksi yang sama dari jalur

Thawus dari Mu'adz, bahwa Rasulullah #b tidak menyuruhnya

memungut zakatpadasapi yang kurang dari 30 ekor'

Diriwayatkan dari Ibnu Abi Laila dan Al Hakam bin utaibah

dari Mu,adz, ..Bahwa ia bertanya kepada Nabi $ tentang auqash,

yaitu yang jumlahnya antara 30 sampai 40 dan antara 40 sampai 50 ?"

Nabi menj awab, "Tidak ada zakatnya."

DarijalurAsy-Sya'bidisebutkan:Iaberkata:
Rasulullah $ menulis surat untuk penduduk Yaman, "setiap 30 ekor

zakattya seekor anak sapi jantan berusia I tahun yang kedua

tanduknya telah tegak; sedangkan untuk setiap 40 ekor zakatnya

seekor anak sapi berusia 2 tahun."

Juga diriwayatkan dari jalur Ibnu wahb, dari Ibnu Lahi'ah,

dari umarah bin Ghaziyyah, dari Abdullah bin Abu Bakar yang

mengabarkan kepadanya, Ini adalah surat Rasulullah $ untuk Amru

bin Hazm, ,,zakat-zakat yang wajib pa{a sapi adalah sebagai berikut:

Setiap sapi yang kurang dari 30 ekor tidak ada zakatnya. Bila telah

mencapai 30 ekor, zakatnya seekor anak sapi jantan yang gemuk'

hingga mencapai 40 ekor. Bila telah mencapai 40 ekor, zakatnya

seekor anak sapi berusia 2 tahun, hingga mencapai 70 ekor. Bila telah

mencapai 70 ekor, zakatnya seekor sapi betina dan anak sapi jantan.

Bila telah mencapai 80 ekor, zakatnya dua ekor anak sapi berusia 2

tahun. Selanjutnya disesuaikan sesuai hitungan tersebut"'

Juga berdasarkan hadits yang kami riwayatkan dari jalur

Sulaiman bin Daud Al Jazari dalj Az-zuhri dari Abu Bakar bin

Muhammad Amru bin Hazm dari ayahnya dari kakeknya: Bahwa

Rasulullah s menulis surat untuk penduduk Yaman yang di

dalamnya dijelaskan berbagai kewajiban dan Sunnah. Surat tersebut

beliau titipkan pada Amru bin Hazm yang di utus ke sana. Inilah

redaksi suratnya, "setiap 30 ekor zakatnya seekor anak sapi jantan
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atau betina berusia I tahun, dan setiap 40 ekor zakatnya seekor sapi

betina."8

Juga berdasarkan hadits yang dituturkan kepada kami oleh

Ahmad bin Muhammad Ath-Thalanmaki, Ibnu Mufarajj menceritakan

kepada kami, Muhammad bin Aypb Ar-Raqqi menceritakan kepada

kami, Ahmad bin Amru Al Bazzar menceritakan kepada kami,

Abdullah bin Ahmad bin Syibbawaih Al Marwazi menceritakan

kepada kami, Haiwah bin Syuraih menceritakan kepada kami,

Baqiyyah menceritakan kepada kami dari Al Mas'udi, dari Al Hakam

bin Utaibah, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Ketika
Rasulullah $ mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau menyuruhnya

memungut zakat untuk setiap 30 ekor sapi seekor anak sapi jantan

atau betina berusia I tahun, dan setiap 40 ekor sapi seekor sapi berusia

2 tahun". Mereka bertanya, "Bagaimana dengan auqash ?" Ia
menjawab, "Rasulullah S tidak menyuruhnya mengambil zakatnyt'.
Setelah ia sampai kepada Rasulullah &, iabertanya kepadanya. Maka

beliau menjawab,'Tidak ada zakabrya."e

8 Hadie ini akan disebutkan dengan sanadnya beberapa halaman setelah ini.e. HR. Ad-Daraquthni (hal 202) dari jalur Amru bin Ueman, Baqiyyah
menceritakan kepada kami, Al Mas'udi menceritakan kepadaku ... Lalu ia
menyebutkan dengan sanadnya. Pada bagian akhir Al Mas'udi berkata, "Auqash
adalah yang kurang dari 30 ekor dan antara 40 sampai 60 ekor. Bila telah
mencapai 60 ekor, zakatnya dua ekor anak sapi betina berusia I tahun. Bila
telah mencapai 70 ekor, zakatnya seekor anak sapi berusia 2 tahun dan seekor

anak sapi berusia 1 tahun. Bila telah mencapai 80 ekor, z*at,irya dua ekor anak

sapi berusia 2 tahun. Bila telah mencapai 90 ekor, zakatnya 3 ekor anak sapi
jantan berusia I tahun."
Baqiyyah berkata: Al Mas'udi berkata, "Auqash adalah dengan memakai Sln
(Awqas). Jadi jangan menyebutnya dengan Shad. Auqash adalah jamak dari
Waqashun". Tapi aku tidak menemukan pemyataan yang mendukung Al
Mas'udi bahwa kata ini dengan Srn. Oleh karena itu saya tidak tahu bagaimana
ia mengklaim demikian ?!. Lihat komentar terhadap hadits ini yang disebutkan
dalam At-Talhish Al Habir (Iuz 113-174).

m - AtMuhalta



Abu Muhammad berkata, "Inilah semua landasan hukum

yang mereka pergunakan. Kami telah menelitinya lebih mendalam

daripada yang mereka teliti sendiri."

Segolongan ulama mengatakan, "Sapi yang kurang dari 30

ekor tidak ada zakatnya. Bila telah mencapai 30 ekor, zakatnya seekor

anak sapi berusia I tahun. Kemudian tidak ada zakatrrya hingga

mencapai 40 ekor. Bila telah mencapai 40 ekor, zakatnya seekor sapi

betina. Kemudian tidak ada zakatnya hingga mencapai 50 ekor. Bila

telah mencapai 50 ekor, zakatnya seekor sapi betina dan seekor anak

sapi yang tidak diberi minum selama 4 hari. Kemudian setelah itu

tidak ada zakatnyahingga mencapai 70 ekor. Bila telah mencapai 70

ekor, zakatnya seekor anak sapi jantan berusia 1 tahun dan seekor

anak sapi berusia 2 tahun."

Hadits ini diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Hajjaj bin Al

Minhal dari Hammad bin Salamahro dan Hammad bin Abi Sulaiman

dari Ibrahim. Ia menyebutkannya sebagaimana yang telah kami

uraikan. Riwayat ini juga merupakan riwayat yang tidak terkenal dari

Abu Hanifah.

Kesalahan mereka bisa ditutup dengan hadits yang telah kami

uraikan tadi dari jalur Al Hakam dari Mu'adz dati Nabi 4$, tentang

sapi yang jumlahnya antara4O sampai 50 ekor, *Tidak ada zakatnya."

Segolongan ulama mengatakan, "Sapi yang kurang dari 30

ekor tidak ada zakatnya. Bila telah mencapai 30 ekoq zakatnya seekor

anak sapi berusia 1 tahun. Kemudian tidak ada zakatnya hingga

' mencapai 40 ekor. Bila telah mencapai 40 ekor, zakatnya seekor anak

sapi berusia 2 tahun. Bila bertambah satu, maka zakatnya seekor sapi

betina dari bagian 40 ekor sapi. Begitulah seterusnya; setiap

bertambah satu ekor, ada bagian lain yang merupakan tambahan dari

ro. Dalam manuskrip No. (16) disebutkan "Hammad bin Abi Salamah"' Pernyataan

ini salah.
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zakat 40 ekor sapi. Demikianlah seterusnya sampai berjumlah 60 ekor.

Bila telah mencapai 60 ekor, zakatnya 2 ekor anak sapi berusia 1

tahun. Kemudian tidak ada zakatnyakecuali setiap bertambah l0 ekor,

sebagaimana yang telah kami uraikan sebelumnya". Pendapat ini
merupakan riwayat terkenal dari Abu Hanifah.

Kami juga meriwayatkan dari jalur Syu'bah, ia berkata, "Aku

bertanya kepada Hammad -yaitu Ibnu Abi Sulaiman-, "Bila sapinya

berjumlah 50 ekor ?" Ia menjawab, "Sesuai hitungannya."

Sedangkan dari jalur Abu Bakar bin Abi Syaibah disebutkan:

Ibnu Al Mubarak menceritakan kepada kami dari Al Hajjaj -yaitu
Ibnu Artha'ah- dari Hammad bin Abu Sulaiman dari Ibrahim An-

Nakfia'i, ia berkata, "Pemilik sapi menghitung yan9 lebih dari

kewajiban."

Sedangkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah disebutkan: Yazid bin

Al Hubab Al 'Akli menceritakan kepada kami dari Muawiyah bin

Shalih, dari Al 'Ala bin Al Harits, dari Makhul, bahwa ia berkata

tentang zakat sapi, "Bila lebih, maka dengan hitungan."

Abu Muhammad berkata, "Ini adalah riwayat Ibrahim,

Hammad dan Makhul secara umum. Secara zahir, setiap yang lebih

dari 30 ekor sampai 40 ekor, dan yang lebih dari 40 ekor sampai 60

ekor, masing-masingnya ada tambahan yang merupakan bagian dari

sapi."

Telah kami uraikan dari Ikrimah bin Khalid, bahwa orang-

orang tua yang pada masa Rasulullah S pemah diambil zakatnya

mengatakan, "setiap 40 ekor zakatnya seekor sapi betina". Mereka

berbeda dengan orang-orang yang menganggap bahwa yang kurang

dari 40 ekor ada zakatnya.

Segolongan ulama berpendapat bahwa sapi yang kurang dari

50 ekor atau yang lebih darinya tidak ada zakatnya. Menurut mereka,
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zakat sapi untuk setiap 50 ekornya hanyalah seekor sapi. Demikianlah

seterusnya.

Hamam juga menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarraj
menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada

kami, Ad-Dabri menceritakan kepada kami, Abdunazzaq
menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: 'Amru bin
Dinar mengabarkan kepadaku, ia berkata, "Para pegawai Ibnu Az-
Zlbair dan Ibnu 'Auf memungut zakat untuk setiap 50 ekor sapi

seekor sapi betina, dan setiap 100 ekornya 2 ekor sapi betina. Bila
semakin banyak, maka setiap 50 ekor sapi zakatnya seekor sapi

betina."

Abu Muhammad berkata, "Inilah semua dalil yang kami

riwayatkan berdasarkan perselisihan pendapat di kalangan ulama

tentang zakat sapi, dan juga semua atsar yang kami riwayatkan
tentangnya. Seseorang harus meneliti dengan baik tentang landasan

hukum yang dipakai dalam agamanya."

Yang pertama adalah bahwa zakatsapi hukumnya wajib.

Telah diceritakan kepada kami dari Abdullah bin Yusuf,
Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa

menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan

kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin
Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abi Syaibah

menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, Al
A'masy menceritakan kepada kami dari Al Ma'rur bin Suwaid, dari
Abu Dzar, ia berkata, "6ku mendatangi Rasulullah # yang sedang

berada dalam naungan Ka'bah..."ll Ia menuturkan bahwa
Rasulullah $ bersabda kepadanya,

It Redaksi "sedang berada dalam naungan Ka'bah" tidak ada dalam manuskrip
No. (16). Yang disebutkan dalam Shahih Muslim (Juz I hal 272) adalah "Beliau
sedang duduk dalam naungan Ka'bah."
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"Tidak seorang pun pemilik onta dan sapi serta kambtng yang tidak

menunaikan zakatnya kecuali pada hari kiamat nanti binatang

tersebut akan datang dengan fisik yang lebih besar dan lebih gemuk

dari sebelumnya. Ia akan menyerudulvtya dengan tanduknya dan

menginjak-injak dengan kakinya. Setiap kali habis yang terakhir, yang

pertama akan kembali lagi, sampai ia diadili di hadapan manltsia."

Hamam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarraj

menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada

kami, Ad-Dabri menceritakan kepada kami, Abdunazzaq

menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: Abu Az-Zubair

mengabarkan kepadaku bahwa ia mendengar Jabir bin Abdullah
berkata: aku mendengar Rasulullah $ bersabda,

"Tidak seorang pun pemilik onta yang tidak menunaikan

kewajiban padanya (zakatnya) kecualt pada hari kiamat nanti onta

tersebut akan datang dengan jumlah yang lebih banyak dari

sebelumnya. Pemilihtya akan didudukkant2 pada tanah lapang yang

luas, lalu onta-onta tersebut akan menginjak-injalcnya dengan kaki

dan tapak kakinya. Begitu pula pemilik sapi yang tidak menunaikan

zakatnya; pada hari kiamat nanti sapi-sapi tersebut akan datang

dengan jumlah yang lebih banyak dari sebelumnya. Ia akan

didudukkant3 pada tanah lapang yang luas lalu sapi-sapi tersebut

akan menyeruduknya dengan tanduknya dan menginjak-injaknya

dengan kakinya." Lalu ia menyebutkan sisa haditsnya.

t2 Fladits ini diriwayatkan oleh Muslim (Juz I hal 271) darijalur Abdunazzaq. Di
dalamnya disebutkan " Qa' ada (duduk)."t3 Dalum Shahih Muslim disebutkan "Ia akan duduk."
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Abu Muhammad berkata, "Adalah wajib menuntut hukum
yang telah ditenfukan Allah S agar seseorang tidak melanggarnya.

Allah S berfirman,

"i.: :':,'{b i1i ;tl 
"-rf-'fA 

;;
"Barangsiapa yang melanggar hulatm-huhtm Allah, maka

sesungguhnya dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri."

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

Kami meneliti pendapat pertama. Ternyata kami temukan

bahwa dalil-dalil yang berasal dari Nabi $ terputus (Munqathi).

Sedang dalil itu tidak wajib (tidak sah) kecuali dengan yang

bersambung (Muttashit). Bagi orang-orang yang menerima hadits

mursal dan Munqathi' harvs mengatakan ini (menerima dalil yang

Muuashil). Karena jika tidak, berarti mereka telah merusak landasan

hukum pokok mereka dan mengambil hukum dengan sesuatu yang

batil. Lebih-lebih karena Az-Zuhi mengatakan, "Sesungguhnya

hadits-hadits ini menasakh wajibnya mengeluarkan zakat dengan anak

sapi berusia 1 tahun dan anak sapi berusia 2 tahun pada sapi yang

berjumlah 30 ekor dan 40 ekor."

Bila hadits mursal bisa diterima, maka Az-Zuhri lebih berhak,

karena ia mengetahui hadits dan pernah bertemu dengan beberapa

Sahabat Nabi Radhiyallahu 'Anhum. Dalam masalah ini tidak ada

riwayat yang menyatakan wajibnya mengeluarkan zakat seekor anak

sapi berusia 1 tahun pada sapi yang berjumlah 30 ekor dan seekor

anak sapi berusia 2 tahttn pada sapi yang berjumlah 40 ekor kecuali

dari penduduk Syam, bukan dari penduduk Madinah.

' Pendapat Az-Zuhi ini disepakati oleh Sa'id bin Al Musayyab

dan para fuqaha Madinah lainnya. Semua ini mengharuskan ulama

madzhab Maliki mengakui pendapat ini atau membatalkan landasan

hukum pokok mereka. Sedangkan kami, bila suatu hadits itu shahih
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dan diriwayatkan secara Musnad, kami tidak akan menentangnya

sama sekali.

Adapun pengambilan landasan hukum mereka dengan

keumuman hadits, "Tidaklah pemilik sapi yang tidak menunaikan

zakatnya" dan "Yang tidak memberikan haknya", lalu mereka

mengatakan bahwa hadits ini umum berlaku untuk semua sapi, maka

ini hanya wajib bagi ulama madzhab Hanafi dan ulama madzhab

Maliki yang mengambil landasan hukum tentang wajibnya zakat
'Arudh berdasarkan keumuman firman Allah S,,"Ambillah zakat dari

sebagian harta mereka." (Qs. At-Taubah [9]: 103). Orang-orang yang

mengambil landasan hukum dengan keumuman ayat ini tentang

wajibnya zakat pada madu dan juga dalil-dalil lainnya yang serupa

tidak akan bisa menemukan landasan pokoknya.

Bagi kami ini bukan serangan untuk kami, karena meskipun

kami tidak menghalalkan meninggalkan dalil umum kecuali karena

ada dalil lain, maka disamping itu juga tidak boleh menetapkan syariat

kecuali berdasarkan dalil shahih. Kami mengakui bahwa untuk sapi

ada zakat wajibnya yang Allah akan menyiksa orang-orang yang tidak

menunaikannya bila ia tidak diampuni karena kebaikannya lebih

banyak atau seimbang dengan keburukannya. Akan tetapi dalam

hadits ini tidak ada penjelasan tentang ukuran dan jumlah yang wajib

dizakati dan kapan dilaksanakan. Sedang penjelasan dalam masalah

agama itu tidak bisa berdasarkan pendapat dan hawa nafsu, akan tetapi

berdasarkan ketetapan Rasulullah # yang Allah & telah berfirman

kepadanya dan mengutusnya "Agar kamu menerangkan kepada umat

manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka." (Qs. An-Nahl

[16]: aa)

Tidak ada hadits shahih dari Nabi 4i$ tentang apayang mereka

wajibkan berkenaan dengan zakatpada sapi yang berjumlah 5 ekor ke

atas. Dan telah sah Ijma' yang meyakinkan bahwa tidak semua jumlah

sapi ada zakatnya. Oleh karena itu, wajib hukumnya bersikap abstain
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terhadap pewajiban zakatpadajumlah tertentu yang tidak berdasarkan

dalil dari Rasulullah #. Jadi gugurlah landasan hukum yang diambil

mereka berdasarkan keumuman ayat tersebut. Kalau saja keumuman

tersebut dapat digunakan, tentu kami tidak akan menentangnya.

Adapun pernyataan mereka, "Orang yang telah mengeluarkan

zakat pada sapi berarti ia telah yakin telah menunaikan kewajiban

padanya, dan orang yang tidak mengeluarkan zakatnya berarti tidak

yakin bahwa ia telah menunaikan kewajiban padanya", dan juga

pemyataan mereka "Bahwa sesuatu yang telah sah kewajibannya

dengan yakin tidak akan gugur kecuali dengan sesuatu yang

meyakinkan lainnya", maka ini hanya berlaku bagi orang yang

mengatakan, "Sesungguhnya orang yang menggosok tubuhnya saat

mandi berarti telah yakin telah menunaikan kewajibannya, karena

mandi itu wajib sehingga tidak gugur kecuali dengan sesuatu yang

meyakinkan yang sama dengannya". Dan pernyataan ini juga hanya

berlaku bagi orang yang menganggap wajib mengusap seluruh kepala

saat wudhu. Contoh-contoh seperti banyak sekali untuk mereka.

Adapun bagi kami, hal ini tidak berlaku; karena kewajiban-

kewajiban tidak wajib kecuali berdasarkan nash (dalil) atau Ijma'.

Orang yang menempuh metode tersebut dalam pengambilan landasan

hukum, sebenarnya ia ingin mewajibkan sesuatu yang fardhu dan

menetapkan syariat berdasarkan sesuatu yang diperselisihkan, bukan

berdasarkan dalil. Tentu saja hal ini batil (Tidak benar). Dan tidak ada

kesepakatan tentang wajibnya mengusap seluruh rambut secara merata

saat wudhu, tidak pula menggosok tubuh saat mandi, dan tidak pula

tentang pewajiban zakat pada sapi yang berjumlah 5 ekor ke atas

sampai 50 ekor.

Landasan hukum mereka akan benar bila kami sepakat dengan

mereka tentang wajibnya melakukan semua itu, lalu kami akan

menggugurkan sesuatu yang wajib yang tanpa dalil. Kami tidak

sepakat dengan mereka dalam masalah wajibnya mandi dengan
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menggosok, wajibnya mengusap seluruh kepala dan wajibnya zakat

pada sapi yang berjumlah 5 ekor ke atas.

Yang kami sepakati hanyalah tentang wajibnya mandi yang

tanpa menggosok, mengusap sebagian kepala dan bukan seluruhnya,

serta wajibnya zakat pada sapi yang berjumlah tertentu dan bukan

pada semua jumlah sapi. Mereka menambah wajibnya mengggosok,

mengusap seluruh rambut dan zakat pada sapi yang berjumlah 5 ekor

ke atas tanpa adanya dalil dan Ijma'. Mereka menyelisihi Ijma' yang

meyakinkan. Hanya Allah yang bisa memberikan Taufik.

Adapun landasan hukum mereka yang mengqiyaskan zakat

sapi dengan zakat onta, ini hanya berlaku bagi orang-orang yang

menjadikan Qiyas sebagai landasan hukum, yang merupakan

penetapan sepihak saja. Seandainya Qiyas dibenarkan, tentu ada yang

benarra padanya. Sejauh yang kami ketahui, tidak ada perbedaan yang

disepakati tentang hukum onta dan sapi.

Landasan hukum ini hanya berlaku bagi orang yang

mengqiyaskan mahar pernikahan yang bisa menghalalkan kemaluan

perempuan muslimah dengan jumlah harta curian yang karenanya

tangan si pencuri dipotong.

Landasan hukum ini juga hanya berlaku bagi orang yang

mengqiyaskan Had (hukuman) peminum dengan Had orang yang

menuduh zina, orung yang mengqiyaskan Saqmoniya dengan gandum

dan korma, orang yang mengqiyaskan besi dan tembaga serta

kuningan dengan emas dan perak, orang yang mengqiyaskan kapur

dengan gandum dan korma dalam hal riba, orang yang mengqiyaskan

buah kenari dengan gandum dalam riba. Dan seluruh qiyas rusak dan

'illat-'illat yang tidak benar adalah mengqiyaskan sapi dengan onta

dalam masalah zakat. Sungguh mereka telah mengambil landasan

t4 Pada footnote manuskrip No. (la) tertulis dengan tulisan yang tidak baik -yang
bukan tulisan asli juru tulisnya-. Redaksinya adalah, "Ini sangat memalukan !

alangkahjauhnya aniara onta dengan sapi !."
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hukum dengan sesuatu yang

qiyas adalah batil.

Sementara menurut kami, seluruh

Adapun pernyataan mereka, "Kami tidak menemukan dalam

hukum pokok keterangan bahwa auqash itu 30 ekor", menurut kami

ini merupakan sikap gegabah dan tidak sesuai nalar. Pemyataan ini
hanya benar menurut orang yang menggunakan dalil batil untuk

mewajibkan zakat sapi yang jumlahnya antara 40 sampai 60 ekor

dengan mengatakan, "Kami tidak menemukan auqash yang jumlahnya

19 ekor". Memang banyak orang yang suka bertindak seenaknya

sendiri.

Jadi gugurlah argumentasi mereka yang diarahkan pada kami.

Semua dalil tersebut hanya berlaku bagi ulama madzhab Hanafi,

ulama madzhab Maliki dan ulama madzhab Syaf i; lebih-lebih bagi

orang yang yang menganut pendapat terkenal dari Abu Hanifah

tentang zakat sapi yang tidak ada kaitannya sama sekali.

Kemudian kami meneliti pendapat yang mewajibkan zakat

seekor anak sapi berusia 1 tahun pada sapi yang berjumlah 30 ekor,

dan seekor anak sapi berusia 2 tahun pada sapi yang berjumlah 40

ekor, tapi tidak mewajibkan zakat antara dua jumlah tersebut maupun

setelah 40 ekor sampai 60 ekor. Ternyata kami temukan dalil-dalil
yang mereka pergunakan yang berasal dari Mu'adz dan lain-lainnya

semuanya mursal. Kecuali hadits Baqiyyah. Karena Masruq tidak

bertemu dengan Mu'adz, sementara Baqiyyah dha'if dan tidak bisa

dijadikan hujjah riwayatnya. Ia dinilai gugur oleh Waki' dan lain-

lainnya. Padahal dalil itu tidak wajib (untuk diikuti) kecuali yang

riwayatnya Musnad dan berasal dari perawi-perawi tsiqah.

Bila dikatakan, "Meskipun Masruq tidak bertemu dengan

Mu'adz, tapi di Yaman ada seorang laki-laki yang pernah semasa

dengan Mu'adz yang menyaksikan hukum-hukum yang
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disampaikannya. Orang ini menyampaikan dari Mu'adz dan

disampaikan oleh banyak orang."

Maka kami mengatakan, "Seandainya Masruq menyatakan

bahwa orang banyak telah mengabarkan kepadanya tentang hal

tersebut dari Mua'dz, tentu ini bisa dijadikan dalil. Masruq adalah

seorang imam yang tsiqah dan tidak tertuduh berdusta. Tapi

sayangnya ia tidak mengatakan demikian sama sekali. Orang selevel

Masruq -semoga Allah merahmatinya- tidak pantas mereka-reka

pernyataan yang tidak pernah ia ucapkan yang akan menyebabkan ia

didustakan.

Bila ada kemungkinan Khabar ini diriwayatkan secara

Mutawatir atau berasal dari perawi tsiqah atau dari orang yang tidak

boleh diambil riwayat darinya, maka tidak boleh menetapkan Khabar

tentang agama Allah atau yang berasal dari Rasulullah berdasarkan

asumsi semata yang merupakan seburuk-buruk pernyataan. Kami bisa

menyimpulkan bahwa seandainya hadits ini diriwayatkan oleh Masruq

dari perawi tsiqah, tentu ia tidak akan menyembunyikannya.

Seandainya hadits ini benar dari Rasulullah #r, pasti Allah tidak akan

menghapusnya. Karena Dia-lah yang akan menjaga ajaran-Nya yang

diturunkan kepada Nabi-Nya & yang menyempurnakan agama-Nya.

Allah tidak akan menghapusnya agar ia tidak diriawayatkan dari jalur

yang lemah.ls Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam."

Juga, bila mereka mengencangkan tangan lalu mengatakan,

"Ini bisa dijadikan hujjah t mursal dan Musnad disini sama saja",

'5 Pengaratrg akan menarik pendapat ini di ahhir pembahasan. Ia akan menetapkan
riwayat Masruq dari Mu'adz yang diriwayatkan oleh banyak orang dari Mu'adz
kemudian berhujjah dengannya. Tentang riwayat Masruq ini masih
diperselisihkan. Disini pengarang menyatakan bahwa ia tidak bertemu Mu'adz,
dan diriwayatkan pula pendapat serupa dari Abdul Haq dari Ibnu 'Abdil Barr.
Ibnu Hajar berkata, "Akan tetapi Ibnu Al Qaththan mengomentari pemyataan
Abdul Haq, bahwa ia tidak menemukan pernyataan Ibnu 'Abdil Barr tersebut.
Justru yang ia temukan bahwa hadits tersebut diriwayatkan oleh Masruq dari
Mu' adz secara Muttashil."
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maka kami katakan kepada mereka, "Tidak bisa disimpulkan

demikian. Ambillah dari jalur ini sebuah hadits yang telah diceritakan

kepada kami oleh Hamam bin Ahmad, ia berkata: Abdullah bin

Muhammad bin Ali Al Baji menceritakan kepada kami, Ahmad bin

Khalid menceritakan kepada kami, Ubaid bin Muhammad Al
Kasywaril6 menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yusuf Al
Hudzafi.t1 menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan

kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami'dari Al A'masy, dari

Syaqiq bin Salamah -yaitu Abu Wa'il-, dari Masruq bin Al Ajda', ia
berkata, "Rasulullah S mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman dan

memberikan istruksi kepadanya agar menarik satu dinar atau kain AI
Ma'aJirits yang senilai dengannya dari setiap laki-laki dewasa dan

perempuan dewasa."

Ahmad bin Muhammad bin Al Jasur menceritakan kepada

kami, Muhammad bin Isa bin Rifa'ahle menceritakan kepada kami,

Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Abu Ubaid Al Qasim
bin Salam menceritakan kepada kami, Jarir -yaitu Ibnu Abdul Hamid-

menceritakan kepada kami dari Manshur -yaitu Ibnu Al Mu'tamir-,
dari Al Hakam bin Utaibah, ia berkata: Rasulullah $ menulis surat

untuk Mu'adz yang berada di Yaman, "Setiap yang disirami dengan

air hujan atau disirami dengan saluran air zakatnya sepersepuluh,

sedangkan yang disirami dengan ember besar zakatnya

seperduapuluh, dan setiap laki-laki dewasa atau perempuan dewasa

ditarik darinya satu dinar atau kain AI Ma'afiri20 yang senilat

dengannya."

16 Nisbat kepada Kasywar, sebuah desa di kawasan Shan'a (Sana'a).t7 Nisbat kepada Hudzafah, sebuah suku Qudha'ah.lE Kain buatan Yaman.re Dalam manuskrip No. (16) disebutkan "Muhammad bin Ali bin Rifa'ah".
Tulisan ini salah.20 Lihat Takhrij-nya dalam Al Kharaj karya Yahya bin Adam No. (229) dan No.
(26s).
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Sedangkan redaksi serupa sampai kepada Abu Ubaid: Utsman

bin Shalih menceritakan kepada kami dari Ibnu Lahi'ah, dari Abu Al
Aswad, dari Urwah bin Az-Zubair, ia berkata,

"Rasulullah $ mengirim surat untuk penduduk Yaman yang isinya

sebagai berikut, "Orang yang menganut agama Yahudt atau Nahsrani

tidak boleh diganggu. Tapi mereka wajib menyerahkan jizyah, yaitu

satu dinar atau kain AI Ma'afir yang senilai dengannya atas setiap

laki-laki dewasa atau perempuan dq'tasa -budak laki-laki atau budak

perernpuan. Barangsiapa menunaikannya (menyerahkannya) kepada

utusan-utusanlaL rnaka ia berada dalam jaminan Allah dan Rasul-

Nya. Tapi bagi yang tidak mau memberikannya, sungguh ia

merupakan musuh Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang beriman."

Inilah riwayat Masruq dari Mu'adz yang merupakan hadits

tentang zakat sapi. Hadits ini mursal dari jalur Al Hakam dan jalur

lainnya dari Ibnu Lahi'ah. Bila riwayat-riwayat mursal mereka

tentang zakat sapi benar dan wajib diambil, maka riwayat-riwayat

mursal mereka juga benar dan wajib diambil. Tapi bila riwayat-

riwayat mursal mereka tidak bisa dijadikan hujjah, maka riwayat-

riwayat mursal mereka juga tidak bisa dijadikan hujjah.

Bila dikatakan, "Mengapa kalian hanya menerima riwayat-

riwayat mursal ini sementara riwayat-riwayat mursal lainnya tidak

diterima ?."

Kami katakan, "Hanya Allah-lah yang memberi Taufik. Kami

tidak menerima riwayat-riwayat mursal ini maupun riwayat-riwayat

mursal lainnya. Kami berlindung kepada Allah bila menerima

riwayat-riwayat mursal ini. Yang kami wajibkan adalah penarikan

Jizyah pada setiap orang ahli Kitab berdasarkan dalil Al Qur'an tanpa

mengkhususkan perempuan maupun budak. Adapun atsar-atsar ini,

kami tidak menerimanya."

I
i
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Abu Muhammad berkata, "Lebih-lebih ulama madzhab

Hanafi yang kontra terhadap riwayat-riwayat mursal dari Mu'adz

yang menggugurkan zakat pada auqash dan madu. Sebagaimana yang

telah diceritakan kepada kami oleh Abdullah bin Rabi', Abdullah bin

Muhammad bin Utsman menceritakan kepada kami, Ahmad bin

Khalid menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul Aziz meneeritakan

kepada kami, Al Hajjaj bin Al Minhal menceritakan kepada kami,

Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Ibrahim bin

Maisarah, dari Thawus, "Bahwa Mu'adz bin Jabal diberi sapi-sapi

yang berada dalam masa tenggang antara dua kewajiban (Waqsh

fauqash)lantara dua nishab) dan madu.2r Ternyata ia tidak

mengambilnya. Ia berkata, "Rasulullah $$ tidak menyuruhku

mengambil keduanya."

Di antara kebatilan yang dilakukan adalah menjadikan hadits

riwayat Mu'adz sebagai dalil bila sesuai dengan hawa nafsu ulama

madzhab Hanafi dan pendapat Abu Hanifah. Tapi bila tidak sesuai

dengan hawa nafsu keduanya, maka tidak diambil. Kami tidak tahu

apa lagr yang akan tersisa dari agama ini bila perbuatan seperti ini

dilalcukan ?. Kami berlindung kepada Allah dari kehinaan dan

kesesatan atau disesatkan hati kami setelah diberi petunjuk."

Bila mereka mengambil landasan dengan lembaran Amru bin

Hazm, kami katakan, "Riwayat tersebut juga Munqathi' dan tidak bisa

dijadikan hujjah. Sulaiman bin Daud Al Jazarrzz -yang

Dalam manuskrip No. (16) disebutkan "ll'aqsh madu dan sapi", padahal tidak
ada Waqsh untuk untuk madu. Yang benar adalah seperti yang tertera dalam
kitab ini. Artinya adalah bahwa diserahkan kepada Mu'adz madu dan sapi-sapi
Waqsh (yang statusnya di antara dua kewajiban [antara dua nishab]).
Pengarang menisbatkan namanya dbngan sebutan "Al Jazari". Padahal yang

tertulis dalam kitab-kitab Tarajtm dan sanad-sanad dalam kitab-kitab Sunnah
adalah "Al Khaulani". Ia orang Damaskus yang merupakan perawi tsiqah.
Sebagian ulama hadits memvonisnya dha'if sedikit (tidak terlalu keras). Saya

tidak tahu bagaimana Ibnu Hazm bisa menyatakan bahwa para ulama hadits
telah sepakat meninggalkannya ?!.

2t
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meriwayatkannya- telah disepakati (oleh para ulama hadits) bahwa ia

ditinggalkan dan tidak bisa dijadikan hujjah."

Bila kalian tetap bersikukuh dengan pendapat kalian,

berasumsi dan mengencangkan tangan, maka terserah kalian unfuk

mengambilnya.

Hamam bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abbas bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin
Abdul Malik bin Aiman menceritakan kepada kami, Ahmad bin
Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami, Al Hakam bin Musa

menceritakan kepada kami, Yahya bin Hamzah menceritakan kepada

kami dari Sulaiman bin Daud Al Jazai, Az-Zuhri menceritakan

kepada kami dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm,

dari ayahnya, da/_ kakeknya, "Bahwa Rasulullah $ menulis suraf3

untuk penduduk Yaman yang isinya menjelaskan kewajiban-

kewajiban, Sunnah-Sunnah dan diyat-diyat Surat tersebut beliau

titipkan pada Amru bin Hazm yang diutus ke sana. Inilah suratnya."

Lalu ia menyebutkan isi suratnya."

Dalam surat tersebut tertulis, "Setiap 30 ekor zakatnya seekor

anak sapi berusia I tahun, baik jantan maupun betina. Setiap 40 ekor

zakatnya seekor sapi betina." Di dalamnya juga disebutkan, "Setiap 5

Uqiyah uang perak zakatnya 5 dirham. Bila bertambah, maka setiap

40 dirham zakatnya 1 dirham, dan setiap 40 dinar zakatnya I dinar."

Hamam menceritakan kepada kami, ia berkata: Abbas bin

Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin
Aiman menceritakan kepada kami, Abu Abdillah Al Kabuli2a

menceritakan kepada kami di Baghdad, Ismail bin Abu Uwais

Dalam manuskrip No. (16) tertulis "Kitaban". Yang tertulis disini adalah yang
sesuai dengan riwayat Al Hakim (Juz I hal 395).
Namanya adalah Muhammad bin Al Abbas bin Al Hasan. Ia perawi dha'if.Tapi
hadits ini disebutkan dengan sanad selain jalur ini, sebagaimana yang akan kami
uraikan nanti, insya Allah.
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menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku dari

Abdullah, dan Muhammad bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amru

bin Hazm, dari ayah keduanya, dari kakek keduanya, dari

Rasulullah $, "Bahwa beliau menulis surat unhrk Amru bin Hazm

yang diangkat sebagai pejabat Plt (pejabat pelaksana tugas) di Yaman.

Dalam surat tersebut tertulis, "Tidak adazakat hingga mencapai 200

dirham. Bila telah mencapai 200 dirham, zakatnya 5 dirham, lalu

setiap 40 dirham zakatnya 1 dirham, sedangkan yang kurang dari 40

dirham tidak ada zakafttya. Bila emas nilainya mencapai 200 dirham,

maka setiap senilai 40 dirham zakatnya 1 dirham hingga mencapai 40

dinar. Bila telah mencapai 40 dinar, maka zakatnya 1 dinar."

Abu Uwais berkata, "Riwayat ini juga dari dua putra Hazm,
*Zakat yang wajib pada sapi adalah sebagai berikut: setiap yang

kurang dari 30 ekor tidak ada zakafirya. Bila telah mencapai 30 ekor,

zakatnya seekor anak sapi pejantan, hingga mencapai 40 ekor. Bila
telah mencapai 40 ekor, zakatnya seekor anak sapi berusia 2 tahun,

hingga mencapai 60 ekor. Bita telah mencapai 60 ekor, zakatnya 2

ekor anak sapi berusia 1 tahun."

Abu Muhammad berkata,'oAbu Uwais adalah perawi dha'if
(lemah). Disamping itu hadits ini Munqathi '. Demi Allah, seandainya

hadits ini shahih,kami tidak akan ragu-ragu untuk menerimanya."2s

25 Abu Uwais adalah Abdullah bin Abdullah bin Uwais, putra paman Malik bin
Anas dam suami dari saudaranya.Ia orang baik yang Shaduq.Ibnu Abdil Barr
berkata, "Tidak ada seorang pun yang menyebutkan Jarh tentangnya baik dalam
agama maupun amanahnya. Mereka hanya menglcritik hapalannya yang buruk
dan sikapnya yang berbeda-beda dalam sebagian haditsnya". Sebagian hadits ini
diriwayatkan oleh Al Hakim dalam Al Mustadrak dari jalur Ismail bin Ishaq Al
Qadhi dari Ismail bin Abu Uwais. Ia menilainya Shahih sesuai syarat Muslim
dan disetujui oleh Adz-Dzahabi.
Akan tetapi kami sepakat dengan Ibnu Hazm bahwa hadits ini munqathi',
karena hadits ini diriwayatkan dari Muhammad bin Amru bin Hazm, kakek
Abdullah dan Muhammad, dua putra Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin
Hazm. Bisa pula dimungkinkan bahwa hadits ini Muttashil, karena ia
diriwayatkan dari Muhammad bin Amru dari ayahnya, Amru, dengan sanad-
sanad lain yang shahih.
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Ali berkata, "Menurut kami ulama madzhab Maliki, ulama

madzhab Syaf i dan ulama madzhab Hanafi telah pupus semangatnya

dalam mengambil hadits Mu'adz dan lembaran Ibnu Hazm. Dan

memang mereka harus demikian. Atau mereka mengambil pendapat

bahwa tidak ada zakat untuk emas yang belum mencapai 40 dinar
kecuali dengan perak yang senilai dengannya. Ini adalah pendapat

Atha', Az-Zrfitri, Sulaiman bin Harb dan lain-lain.

Ulama madzhab Maliki dan ulama madzhab Syaf i
mengambil pendapat yang mewajibkan zakat pada dirham yang

berada di antara dua kewajiban, dan wajibnya menarik Jizyah pada

wanita dan budak dari kalangan Ahli Kitab, atau memutuskan hukum
agama berdasarkan sesuatu yang batil dengan mengambil sesuatu

yang mereka sukai lalu meninggalkan sesuatu yang tidak mereka
sukai. Demi Allah, ini akan lebih menghinakan di dunia dan akhirat,
dan akan lebih membuat mereka menyesal."

Ulama madzhab Hanafi mengatakan, "Bila seorang perawi

meninggalkan riwayatnya, maka itu menunjukkan bahwa riwayatnya
gugur. Az-hthri adalah yang meriwayatkan hadits tentang lembaran

Ibnu Hazm tentang zakat sapi lalu ia meninggalkannya." Mengapa

mereka tidak meninggalkannya lalu mengatakan, "Ia tidak
meninggalkannya bukan karena kelebihan ilmu yang adapadanya."

Kemudian bila menurut mereka hadits riwayat Mu'adz shahih,

tentu hadits-hadits yang telah kami sebutkan tentang zakat sapi yang

seperti zakat onta adalah sama sanadnya sama dan ada hukum
tambahan yang tidak boleh ditinggalkan. Jadi orang yang

mengambilnya sama saja mengambil yang itu, dan orang yang

mengambilnya tapi tidak mengambil yang itu berarti telah berbuat

menyimpang. Jadi batallah apa yang telah mereka uraikan berupa

dalil-dalil secara global.
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Bila mereka berpedoman dengan riwayat Ali, Mu'adz dan Abu

Sa'id RA, kami katakan pada mereka, "Khabar dari Mu'adz

Munqathi' (teqputus), sementara dari Abu Sa'id tidak diriwayatkan

kecuali oleh Ibnu Abi Laila Muhammad -seorang perawi lemah-.

Sedangkan dari Ali, itulah yang shahth; dan tidak ada riwayat yang

shahih dari para Sahabat dalam masalah ini selain riwayatnya."

Telah kami riwayatkan sebelumnya dari Umar bin Khaththab

dan Jabir bin Abdullah yang bertentangan dengannya. Dan bila

pernyataan seorang Sahabat ditentang oleh Sahabat lain, maka tidak

bisa dijadikan dalil.

Kemudian bila kalian tetap berpedoman dengan riwayat Ali
dalam masalah ini, dengarkanlah perkataan Ali dari jalur ini:

Hamam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufanaj

menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada

kami,. Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdunazzaq

menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Abu Ishaq, dari Ashim

bin Dhamrah, dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, "Setiap 5 ekor onta

zakatnya seekor kambing betina, setiap l0 ekor zakortrrya 2 ekor

kambing betina, setiap 15 ekor z.akatnya 3 ekor kambing betina, setiap

20 ekor zakatnya 4 ekor kambing betina, setiap 25 ekor zakatrya 5

ekor kambing betina, setiap 26 ekor zakatnya bintu makhadh (seekor

anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua);

Bita tidak ada bintu makhadh maka Ibnu Labun jantan (seekor

anak onta jantan yang umurnya telah menginjak tahun ketiga), hingga

mencapai 35 ekor.

Bila bertambah I ekor, maka zakatnya seekor Bintu Labun

(seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga),

hingga mencapai 45 ekor. Bila bertambah I ekor, zakatnya seekor

Hiqqah (Seekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun

keempat) yang siap dikawini onta jantan, hingga mencapai 60 ekor.

AlMuhalla - fr? $



Bila bertambah I ekor, zakatnyr Jadza'aft (seekor onta betina yang

umurnya telah masuk tahun kelima), hingga mencapai 75 ekor.

Bila bertambah I ekor, zakatnya 2 Bintu Labun (2 ekor anak

onta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua), hingga

mencapai 90 ekor. Bila bertambah 1 ekor, zakatnya 2 ekor Hiqqah

yang siap dikawini onta jantan, hingga mencapai 120 ekor. Bila
bertambah 1 ekor, maka setiap 50 ekor zakatnya seekor Hiqqah, dan

setiap 40 ekor zakatnya Bintu Labun. Sedangkan untuk sapi, setiap 30

ekor zakatnya seekor anak sapi berusia I tahun, dan setiap 40 ekor

zakatnya seekor anak sapi berusia 2 tahun."

Muhammad bin Sa'id bin Nubat menceritakan kepada kami,

Ahmad bin Abdul Bashir menceritakan kepada kami, Qasim bin

Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam

menceritakan kepada kami, Al Khusyani menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami,

Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Syu'bah

menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Ashim bin

Dhamrah, dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, "Bila petugas penarik

zakat mengambil binatang yang usianya di atas usia yang wajib, ia

harus mengembalikan 10 dirham atau,2 ekor domba betina."

Abu Muhammad berkata, "Menurut kami ulama madzhab

Hanafi, ulama madzhab Maliki dan ulama madzhab Syaf i telah

bersemangat mengambil landasan hukum dengan perkataan Ali
tentang zakat sapi. Dan memang mereka harus mengambil semua

riwayat Ali dalam masalah ini yang sebelumnya mereka tentang,

sementara selain mereka dari kalangan Salaf mengambilnya. Atau

mereka tidak lagi mengambil landasan hukum dengan hadits yang

tidak sah dari Nabi $ dan tidak bermain-main lagi dalam masalah

Sunnah.
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Tindakan mempermainkan agarrfl adalah dengan mengambil

sesuatu yang mereka sukai dan meninggalkan yang mereka sukai.

Lebih-lebih karena sebagian mereka membesar-besarkan hadits Ali
bahwa ia Musnad. Seharusnya mereka bersikap kontra terhadap diri
mereka sendiri bila memang riwayat tersebut Musnad. Kalau memang

Musnad, tentu kami tidak akan membolehkan sesuatu yang

bertentangan dengannya. Hanya Allah-lah yang dapat memberi

Taufik."

Jadi tidak ada lagi dalil bagi orang yang berpendapat tentang

wajibnya mengeluarkan seekor anak sapi berusia I tahun dan seekor

anak sapi berusia 2 tahun pada zakat sapi. Dan tidak ada lagi Qiyas
bagi mereka dalam masalah, sehingga batallah pendapat mereka

secara global, tanpa diragukan lagi. Segala puji bagi Allah, Tuhan

semesta alam.

Adapun pendapat yarrg Ma'tsu/6 dari Abu Hanifah, maka

pendapat tersebut sangat rusak; karena tidak ada ayat Al Qur'an yang

mendukungnya dan tidak ada hadits shahih yang menguatkannya, dan

juga tidak ada riwayat yang menyokongnya. Tidak ada pernyataan

Sahabat yang mendukungnya, tidak ada Qiyas yang membelanya dan

tidak ada pendapat yang menguatkannya. Hanya saja sebagian mereka

mengatakan, "Kami tidak menemukan zakat binatang ternak berupa

auqash pada binatangyangberjumlah 19 ekor."

Dikatakan kepada mereka, "Kalian juga tidak akan

menemukan dalam zakat binatang ternak suatu bagian dari satu

kepala."

Mereka mereka mengatakan, "Hal tersebut telah diwajibkan
dengan dalil."

Dikatakan kepada mereka, "Kalian dusta! tidak ada satu pun

dalil yang mewajibkannya. Allah tidak akan menjadikan pendapat An-

26 Dalam manuskrip No. (la) disebutkan, "Adapun dua pendapatyang Ma'tsur."
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Nakha'i semata sebagai dalil dalam agamanya. Kami temukan bahwa

auqash itu berbeda-beda. Kadang kala disebutkan bahwa untuk onta 4

ekor, terkadang disebutkan 10 ekor, terkadang 9 ekor, terkadang 14

ekor, terkadang 11 ekor, dan terkadang 29 ekor. Sedangkan untuk

kambing terkadang disebutkan 80 ekor, terkadang 79 ekor, terkadang

198 ekor, terkadang 99 ekor. Bila auqash pada 19 ekor dalilnya sah,

tentu tidak akan diingkari. Tapi sayangnya hanya berdasarkan hawa

nafsu dan kebodohan."

Jadi tidak ada yang tersisa kecuali hadits yang kami

riwayatkan tentang tindakan para pegawai Ibnu Az-Zubait dan

tindakan Thalhah bin Abdullah bin 'Auf -seorang putra saudara

Abdurrahman bin 'Auf dan tergolong tabi'in besar- di Madinah yang

disaksikan para Sahabat dan mereka tidak mengingkarinya.

Maka kami pun meneliti hadits tersebut. Ternyata ia tidak

shahih baik dari jalur sanad Ahad maupun Mutawatir, sebagaimana

yang telah kami uraikan. Juga tidak ada riwayat yang sah dari para

Sahabat yang tidak ditentang oleh Sahabat lainnya. Dan tidak boleh

mengambil syariat kecuali dari Allah &, baik dari Al Qur'an atau dari

hadits shahih yang berasal dari Nabi $ baik dari jalut Ahad yang

terpecaya atau dari jalur Mutawatir atau berdasarkan Ijma' umat.

Kami tidak menemukan baik dalam Al Qur'an maupun hadits

Ahad dan Mutawatir penjelasan tentang zakat sapi. Lalu kami

temukan Ijma' meyakinkan yang tidak diperselisihkan bahwa semua

orang Islam baik dulu maupun sekarang mengatakannya, dan para

Sahabat serta generasi sesudah mereka juga menyatakannya. Telah

sah bahwa setiap 50 ekor sapi zakatnya seekor sapi betina. Ini

merupakan kebenaran pasti yang merupakan hukum Allah dan Rasul-

Nya sehingga wajib diamalkan. Sementara yang selain itu masih

diperselisihkan dan tidak ada dalil yang mewajibkannya sehingga

tidak boleh diamalkan.
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Allah S berfirman,

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta

sebahagian yang lain di antara karnu dengan jalan yang bathil." (Qs.

Al Baqarah [2]: 188)

Rasulullah $ bersabda, "Sesungguhnya darah dan harta

lmlian haram atas kalian". Oleh karena itu, tidak boleh mengambil

harta sesama muslim dan tidak boleh mewajibkan zalat tanpa adanya

dalil yang meyakinkan dan benar baik dari Allah maupun dari Rasul-

Nya.

Janganlah tertipu dengan klaim mereka bahwa apa yang

mereka amalkan telah terkenal. Sungguh ini merupakan kebatilan. Hal
ini tidak terkenal pada masa Sahabat RA dan tidak diambil dari

generasi tabi'in kecuali l0 orang saja, dan itu pun masih

diperselisihkan mereka. Hanya AllahJah yang dapat memberi Taufik.

Ali berkata, "Kami meneliti lagi. Ternyata kami temukan

bahwa hadits riwayat Masruq hanya menjelaskan tentang tindakan

Mu'adz sewaktu di Yaman dalam menarik zakat sapi. Tidak diragukan

lagi bahwa ia bertemu dengan Mu'adz dan menyaksikan ketetapan

hukumnya serta tindakannya yang terkenal sehingga pantas ia
meriwayatkannya. Di samping itu tindakan ini berdasarkan wasiat dari
Rasulullah S yang telah diriwayatkan oleh banyak orang dari

Mu'adz, tanpa diragukan lagi. Oleh karena itu, wajib mengamalkan

riwayat ini."

+Ylt& {:strgGTi
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I
Zakat Onta

674. Masalah: Al Bukhtu, Al A'rabiyyah, An-Nuiub, Al

Mahari2T dan lain-lainnya adalah termasuk golongan onta. Semuanya

merupakan onta yang sebagiannya digabungkan dengan sebagian

lainnya dalam zakat. Hal ini tidak ada perselisihan di dalamnya.

Tidak adazakatpada onta yang kurang dari 5 ekor, baik jantan

atau betina, atau jantan dan betina. Bila telah mencapai jumlah

tersebut dan berada dalam kepemilikan seorang muslim selama I

tahun penuh yang bersambung -sebagaimana yang telah kami

uraikan-, maka zakatnya seekor kambing betina baik domba atau biri-

biri betina. Begitu pula yang jumlahnya di atas 5 ekor hingga l0 ekor.

Bila telah mencapai 10 ekor dan berada I tahun penuh pada

pemiliknya, maka zakatnya 2 ekor kambing betina, sebagimana yang

telah kami uraikan. Begitu pula yang lebih dari 10 ekor hingga genap

15 ekor. Bila telah mencapai 15 ekor dan berada I tahun penuh pada

pemiliknya, zakatnya 3 ekor kambing betina, sebagaimana yang telah

kami uraikan.

Begitu pula yang lebih dari 15 ekor hingga genap 20 ekor. Bila

telah berjumlah 20 ekor dan berada I tahun penuh pada pemiliknya,

sebagaimana yang telah kami uraikan, zakatnya 4 ekor kambing

betina, sebagaiman a yang telah kami uraikan.

Begitu pula yang lebih dari 20 ekor hingga genap 25 ekor' Bila

telah mencapai 25 ekor dan berada 1 tahun penuh, zakatnya seekor

anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua. Bila

27 Al Bukhtu adalah kata'Ajam yang mengalami Mu'rab (dijadikan bahasa Arab),

yaitu onta Khurasan yang merupakan campuran antara onta Arab dengan Falij.
Bentuk tunggalnya adalah Bukhti dan Bukhtiyyah. Falij adalah onta besar yang

memiliki 2 punuk. An-Nujub adalah jamak dari Naiib, yaitu onta kuat yang

enteng dan cepat (tangkas). Al Mahari adalah nisbat kepada Mahrah bin Haidan,

induk kabilah dan kampung yang sangat besar. Onta Mahriyyah dinisbatkan

kepada mereka. Jamaknya adalah Mahari dan Mahara'
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tidak ada maka seekor anak onta jantan yang umurnya telah

menginjak tahun ketiga. Begitu pula yang lebih dari itu hingga genap

36 ekor. Bila telah mencapai 36 ekor dan berada I tahun (pada

pemiliknya), zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya telah

menginj ak tahun ketiga).

Begitu pula yang lebih dari itu hingga genap 46 ekor. Bila
telah mencapai 46 ekor dan berada I tahun penuh, zakatrya seekor

anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat. Begitu

pula yang lebih dari itu hingga genap 61 ekor. Bila telah mencapai 61

ekor dan berada I tahun penuh, zakatnya seekor onta betina yang

umurnya telah masuk tahun kelima. Begitu pula yang lebih dari itu
hingga mencapai 76 ekor. Bila telah mencapai 76 ekor dan berada I
tahun penuh (pada pemiliknya), zakatnya 2 ekor anak onta betina yang

umurnya telah menginjak tahun kedua. Begitu pula yang lebih dari itu
hingga mencapai 91 ekor. Bila telah mencapai 9l ekor dan berada I
tatrun penuh, zakatnya 2 ekor anak onta betina yang umurnya telah

masuk tahun keempat.

Begitu pula bila lebih dari itu hingga genap 120 ekor. Bila
telah mencapai 120 ekor dan bertambah -meski sebagian onta betina

atau onta jantan- dan berada I tahun penuh (pada pemiliknya), maka

zakatnya 3 ekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun

ketiga. Dan begitulah sampai genap 130 ekor. Bila telah mencapai 130

ekor atau lebih dan berada I tahun qamariyah penuh, maka setiap 50

ekor zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya telah masuk

tahun keempat, dan setiap 40 ekor zakatnya seekor anak onta betina

yang umurnya telah menginjak tahun ketiga.

Bila telah mencapai 130 ekor lebih, zakatnya seekor anak onta

betina yang umurnya telah masuk tahun keempat dan2 ekor anak onta

betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga. Bila telah

mencapai 140 ekor lebih, zakatnya 2 ekor anak onta betina yang

umurnya telah masuk tahun keempat dan seekor anak onta betina yang
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umurnya telah menginjak tahun ketiga. Bila telah mencapai 150 ekor

lebih, zakatnya 3 ekor anak onta betina yang umurnya telah masuk

tahun keempat. Bila telah mencapai 160 ekor lebih, zakatnya 4 ekor

anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga. Dan

begitulah seterusnya setiap kali bertambah.

Bila sang pemilik harta wajib mengeluarkan seekor onta betina

yang umurnya telah masuk tahun kelima, tapi ia tidak memilikinya
dan hanya memiliki seekor anak onta betina yang umurnya telah

masuk tahun keempat, atau ia wajib mengeluarkan seekor anak onta

betina yang umurnya telah masuk tahun keempat tapi tidak
memilikinya dan hanya memiliki seekor anak onta betina yang

umurnya telah menginjak tahun ketiga, atau ia wajib mengeluarkan

seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga

tapi tidak memilikinya dan hanya memiliki seekor anak onta betina

yang umurnya telah mengidak tahun kedua, maka petugas penarik

zakat bisa menerima apa yang ada pada sang pemilik harta dengan

ditambah denda 20 dirham atau 2 ekor kambing betina. Mana saja

yang disukai sang pemilik harta, petugas penarik zakat wajib
menerimanya.

Bila sang pemilik harta wajib mengeluarkan seekor anak onta

betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua, tapi ia tidak
memilikinya dan tidak pula memiliki seekor anak onta jantan yang

umurnya telah menginjak tahun ketiga dan hanya memiliki seekor

anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga; atau ia

wajib mengeluarkan seekor anak onta betina yang umurnya telah

menginjak tahun ketiga tapi tidak memilikinya dan hanya memiliki

seekor onta betina yang umurnya telah masuk tahun kelima, maka

petugas penarik zakat bisa mengambil yang ada pada pemiliknya lalu

ia memberikan kepadanya 20 dirham atau 2 ekor kambing betina.

Mana saja yang diberikan oleh petugas penarik zakat, sang pemilik

harta wajib menerimanya.
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Demikianlah; bila sang pemilik harta wajib mengeluarkan

yang berusia 2 tahun atau lebih sebagaimanayang telah kami uraikan,

tapi ia tidak memilikinya, atau ia hanya menemukan sebagiannya dan

tidak menemukan yang sempurna, maka ia bisa memberikan apa yang

ada padanya, sebagaimana yang telah kami jelaskan. Bila usianya

lebih tua dari yang wajib dikeluarkannya, petugas penarik zakat

memberikan kepadanya untuk masing-masingnya 2 ekor kambing

betina atau 20 dirham. Bila usianya lebih muda dari yang wajib

dikeluarkannya, ia harus menambahnya untuk masing-masingnya 2

ekor kambing betina atau 20 dirham.

Bila ia wajib mengeluarkan seekor anak onta betina yang

umurnya telah menginjak tahun kedua, tapi ia tidak memilikinya dan

tidak puta memiliki seekor anak onta jantan yang umurnya telah

menginjak tahun ketiga dan tidak pula memiliki seekor anak onta

betina yang umurnya telah.menginjak tahun ketiga, tapi ia memiliki

seekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat

atau seekor onta betina yang umurnya telah masuk tahun kelima, atau

ia wajib mengeluarkan seekor anak onta betina yang umurnya telah

menginjak tahun ketiga tapi tidak memilikinya dan tidak pula

memiliki seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak

tahun kedua dan tidak pula memiliki seekor anak onta betina yang

umurnya telah masuk tahun keempat, tapi ia memiliki seekor onta

betina yang umurnya telah masuk tahun kelima, maka tidak diterima,

dan ia harus menyediakan zakat yang wajib baginya, atau

menyediakan onta yang usianya di atasnya dengan ditambah beberapa

dirham atau kambing.

Bila ia wajib mengeluarkan seekor onta betina yang umurnya

telah masuk tahun kelima, tapi tidak memilikinya dan tidak pula

memiliki seekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun

keempat, dan ia memiliki seekor anak onta betina yang umurnya telah

menginjak tahun ketiga atau seekor anak onta betina yang umurnya
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telah menginjak tahun kedua, maka tidak diterima; kecuali seekor onta

betina yang umurnya telah masuk tahun kelima atau seekor anak onta

betina yang umurnya telah masuk tahun keempat dengan ditambah 2

ekor kambing betina atau20 dirham.

Bila ia wajib mengeluarkan seekor anak onta betina yang

umurnya telah masuk tahun keempat, tapi tidak memilikinya dan tidak

pula memiliki seekor onta betina yang umurnya telah masuk tahun

kelima dan tidak pula seekor anak onta betina yang umurnya telah

menginjak tahun ketiga, tapi ia memiliki seekor anak onta betina yang

umumya telah menginjak tahun kedua, maka tidak diambil, dan ia

dipaksa untuk menyediakan seekor anak onta betina yang umurnya

telah masuk tahun keempat atau seekor anak onta betina yang

umurnya telah menginjak tahun ketiga, lalu ia diberi 2 ekor kanibing

betina atau2} dirham.

Dan tidak sah mengeluarkan sesuatu yang senilai dengannya

atau gantinya, dan tidak pula sesuatu yang termasuk zakat.

Dalilnya adalah hadits yang telah diceritakan kepada kami oleh

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid, Ibrahim menceritakan kepada

kami, Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farbari menceritakan

kepada kami, Bukhari menceritakan kepada kami, Muhammad bin

Abdullah bin Al Mutsanna bin Abdullah bin Anas bin Malik
menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami,

Tsumamah bin Abdullah bin Anas bin Malik menceritakan kepada

kami bahwa Anas bin Malik menceritakan kepadanya, bahwa Abu

Bakar Ash-Shiddiq menulis surat kepadanya sebagai berikut:

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha

Penyayang. Inilah kewajiban zakat yang diwajibkan oleh

Rasulullah,6$ atas kaum muslimin dan yang diperintahkan oleh Allah
'Azza Wa Jalla kepada Rasul-Nya. Siapa saja dari kalangan umat

Islam yang diminta mengeluarkannya sesuai yang wajib baginya,
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hendaklah ia memberikannya. Sedangkan bagi yang diminta

mengeluarkanyang lebih dari itu, ia tidak perlu memberikannya.

Setiap 24 ekor onta ke bawah wajib mengeluarkan kambing,

yaitu setiap kelipatan 5 ekor onta zakatnya seekor kambing. Bila telah

mencapai 25 hingga 35 ekor, zakatrya seekor anak onta betina yang

umumya telah menginjak tahun kedua. Bila telah mencapai 36 hingga

45 ekor, zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya telah

menginjak tahun ketiga. Bila telah mencapai 46 hngga 60 ekor,

zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun

keempat dan siap dikawini onta jantan. Bila telah mencapai 61 hingga

75 ekor, zakatnya seekor onta betina yang umurnya telah masuk tahun

kelima. Bila telah mencapai T6hingga 90 ekor, zakatnya2 ekor anak

onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga. Bila telah

mencapai 9l hingga 120 ekor, zakatnya 2 ekor anak onta betina yang

umumya telah masuk tahun keempat dan siap dikawini onta jantan.

Bila lebih dari 120 ekor, maka setiap 40 ekor zakatnya seekor

anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga, dan

setiap 50 ekor zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya telah

masuk tahun keempat. Bagi yang hanya memiliki 4 ekor onta, tidak

wajib zakat atasnya, kecuali bila pemiliknya menghendaki. Bila telah

mencapai 5 ekor onta, zakatnya seekor kambing betina. Bagi orang

yang wajib mengeluarkan zakat seekor onta betina yang umurnya

telah masuk tahun kelima tapi tidak memilikinya, dan ia memiliki
seekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat,

maka bisa diterima, dengan ditambah 2 ekor kambing betina bila tidak

keberatan, atan 20 dirham.

Barangsiapa yang telah wajib mengeluarkan zakat seekor anak

onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat, tapi yang ia

miliki seekor onta betina yang umurnya telah masuk tahun kelima,

maka bisa diterima, lalu petugas penarik zakat memberikan kepadanya

20 dirham ata:u 2 ekor kambing betina. Bagr orang yang wajib
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mengeluarkan seekor anak onta betina yang umurnya telah masuk

tahun keempat, tapi yang ia miliki hanya seekor anak onta betina yang

umurnya telah menginjak tahun ketiga, maka bisa diterima, dan ia

menambahnya dengan memberikan 2 ekor kambing betina atau 20

dirham.

Bagi orang yang wajib mengeluarkan seekor anak onta betina

yang umurnya telah menginjak tahun ketiga, tapi yang ia miliki seekor

anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat, maka bisa

diterima, lalu petugas penarik zakatnya memberikan kepadanya 20

dirham atau 2 ekor kambing betina. Bagi orang yang wajib

mengeluarkan seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak

tahun ketiga, tapi ia tidak memilikinya dan hanya memiliki seekor

anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua, maka

bisa diterima, lalu ia menambahkan dengan memberi 20 dirham atau2

ekor kambing betina.

Bagi orang yang wajib mengeluarkan seekor anak onta betina

yang umurnya telah menginjak tahun kedua, tapi ia tidak memilikinya

dan hanya memiliki seekor anak onta betina yang umurnya telah

menginjak tahun ketiga, maka bisa diterima, lalu petugas penarik

zakat memberinya 20 dirham atau 2.ekor kambing betina. Bila ia tidak

memiliki seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak

tahun kedua sesuai yang diminta, dan ia memiliki seekor anak onta

jantan yang umurnya telah menginjak tahun ketiga, maka bisa terima

dan tidak perlu menambah apa-apa." Lalu ia menyebutkan sisa

haditsnya.

Hadits ini juga diceritakan kepada kami oleh Yusuf bin

Abdullah bin Abdul Barr An-Namari, Abdul wahhab bin Sufyan bin

Hairun menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan

kepada kami, Ahmad bin Abu Khaitsamah menceritakan kepada kami,

Syuraih bin An-Nu'man dan zuhair bin Harb menceritakan kepada

kami.
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Zuhah berkata: Yunus bin Muhammad menceritakan kepada

kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, ia berkata:

aku mengambil surat ini dari Tsumamah bin Abdullah bin Anas bin

Malik, dari Anas bin Malik. Syuraih bin An-Nu'man berkata:

Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Tsumamah bin

Abdullah bin Anas, dari Anas bin Malik -keduanya sepakat- bahwa

Abu Bakar Ash-Shiddiq menulis surat kepadanya, "Ini adalah

kewajiban zakat yang telah diwajibkan oleh Rasulullah $| atas kaum

muslimin yang telah diperintahkan Allah @ kepada Rasul-Nya."

Kemudian ia menyebutkan haditsnya sebagaimana yang telah kami

uraikan. Mereka tidak berselisih tentangnya.

Abdullah bin Ar-Rabi' juga menceritakan hadits ini kepada

kami, ia berkata: Muhammad bin Ishaq bin As-Sulaim menceritakan

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

As-Sijistani menceritakan kepada kami, Musa bin Ismail menceritakan

kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, ia

berkata, "Aku mengambil surat ini dari Tsumamah bin Abdullah bin

Anas dari Anas". Lalu ia menyebutkan redaksinya sebagaimana yang

telah kami uraikan.

Abdullah bin Ar-Rabi' juga menceritakan hadits ini kepada

kami, Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad

bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah

Ibnu Al Mubarak mengabarkan kepada kami, Al Muzhaffar bin
Mudrik menceritakan kepada kami, Hammad bin Salarnah

menceritakan kepada kami, ia berkata, "Aku mengambil surat ini dari

Tsurnamah bin Abdullah bin Anas, dari Anas: Bahwa Abu Bakar

menulis surat untuk mereka, "Sesungguhnya ini adalah kewajiban
zakat yang telah diwajibkan Rasulullah $ atas kaum muslimin yang

telah diperintahkan Allah kepada Rasul-Nya." Kemudian ia
menyebutkan redaksinya sebagaimana yang telah kami uraikan.
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Hamam bin Ahmad juga menceritakan hadits ini kepada kami,

ia berkata: Abbas bin Ashbagh menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman menceritakan kepada kami,

Abu Qilabah dan Ismail bin Ishaq Al Qadhi mengabarkan kepada

kami, keduanya berkata: Muhammad bin Abdullah Al Anshari

menceritakan kepada kami, ayahku, Abdullah bin Al Mutsanna

menceritakan kepada kami, Tsumamah, yaitu Ibnu Abdullah bin Anas

menceritakan kepadaku, ia berkata: Anas bin Malik menceritakan

kepadaku bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq menulis surat untuknya

sewaktu mengutusnya ke Bahrain:

"Dengan menyebut Nama Allah yang Maha Pemurah lagi

Maha Penyayang. Ini adalah kewajiban zakat yang diwajibkan

Rasulullah $ atas kaum muslimin berdasarkan perintah

Allah S kepada Rasul-Nya." Lalu ta. menyebutkan redaksinya

sebagaimana yang telah kami uraikan.

Hadits ini merupakan dalil atas apa yang kami katakan, hukum

demi hukum dan kata demi kata (secara terperinci). Dalam masalah

zakatbinatang ternak tidak ada hadits shahih selain ini, kecuali hadits

riwayat Ibnu Umar saja, tapi tidak sesempurna ini.

Hadits ini amat shahih. Abu Bakar mengaplikasikannya di

hadapan seluruh Sahabat dan tidak ada yang mengingkarinya.

Kalangan yang kontra dengan kami, meskipun hanya sedikit,

mengklaim Ijma' dalam masalah ini dan mencela yang berselisih

dengannya. Hadits ini diriwayatkan oleh Anas -seorang Sahabat-28

dari Abu Bakar, lalu yang meriwayatkan dari Anas Tsumamah Ibnu

Abdullah bin Anas -seorang perawi tsiqah- yang mendengamya dari

Anas, lalu yang meriwayatkan dari Tsumamah Hammad bin Salamah

dan Abdullah Ibnu Al Mutsanna; keduanya imam yang Tsiqah,lalu

yang meriwayatkan dari Ibnu Al Mutsanna putranya, Al Qadhi

28 Dalam manuskrip No. (16) disebutkan, "Mereka adalah para Sahabat". Tulisan

ini salah.

tm - AlMuhatla



Muhammad, seorang perawi terkenal lagi Tsiqah yang pernah

menjabat sebagai Hakim di Bashrah, lalu yang meriwayatkan dari

Muhammad bin Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari dalamAl

Jami' Ash-shahih, Abu Qilabah, Ismail bin Ishaq Al Qadhi dan

banyak orang, lalu yang meriwayatkan dari Hammad bin Salamah

Yunus bin Muhammad, Syuraih bin An-Nu'man, Musa bin Ismail Ar
Tabudzaki, Abu Kamil Al Muzhaffar bin Mudrik dan lain-lain;

mereka semua merupakan imam yangTsiqahlagi terkenal.

Yang mengherankan adalah bahwa orang yang menyanggah

hadits ini berargumentasi bahwa Yahya bin Ma'in memvonis dha'if
hadits riwayat Hammad bin Salamah ini. Padahal hadits riwayat

Hammad bin Salamah -termasuk yang telah kami uraikan-

diriwayatkan oleh orang-orang yang lebih baik dan lebih Tsiqah dari

Yahya bin Ma'in. Pernyataan Yahya bin Ma'in dan lainlainnya hanya

diambil bila mereka memvonis dha'ifperawi yang terkenal tidak adil.

Adapun klaim Ibnu Ma'in atau tokoh lainnya yang memvonis

dha'if hadits yang diriwayatkan oleh perawi-perawi tsiqah, atau

mengklaim bahwa terjadi kesalahan tanpa menyebutkan ada Tadlis di

dalamnya, maka klaim mereka tertolak dan dibuang. Karena klaim
tersebut tanpa dilandasi dalil yang kuat. Sedang Allah & telah

berfirman,

@ <*+6&br.P$tj.t:,65
"Katakanlah: "Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu

adalah orang yang benar"." (Qs. Al Baqarah [2]: 1 I 1)

Tidak perlu dikritik lagi salah seorang perawi dari perawi-

perawi hadits ini. Barangsiapa yang kontra dalam masalah ini berarti

ia telah menentang kebenaran dan melawan perintah Allah dan Rasul-

Nya. Lebih-lebih orang yang mengambil landasan hukum agama

dengan hadits-hadits mursal dan riwayat Ibnu Lahi'ah serta riwayat
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Jabir Al Ju'fi Al Kadzdzab yang dituduh (dusta) dalam agamanya

yang meriwayatkan hadits, "Janganlah salah seorang sesudahku

menjadi imam dengan duduk."

Dan juga riwayat Haram bin Utsman -yang tidak

diperbolehkan meriwayatkan darinya- yang menggugurkan shalat

pada wanitayang mengalami darah Istihadhah (Darah kotor) setelah 3

hari suci.

Dan juga riwayat Abu Zaid, Maula (mantan budak) Amru bin

Huraits, tentang bolehnya berwudhu dengan Khamar saat akan shalat,

dan (memakan) segala binatang yang mati karena ditanduk atau yang

jatuh atau yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah.

Semua ini bertentangan dengan Al Qur'an dan Sunnah yang shahih.

Lalu orang yang menentang tersebut justru mengkritik Sunnah yang

tetap (shahih) yang tidak ada sesuatu yang menentangnya, yang justru

diamalkan para Sahabat -semoga Allah meridhai mereka- dan

generasi sesudah mereka.

Hadits ini diambil (diamalkan) oleh imam Syaf i, Abu

Sulaiman dan para pengikut keduanya.

Tapi segolongan orang bersikap kontra dalam masalah ini pada

beberapa kondisi:

Di antaranya: Bila onta telah mencapai 20 ekor. Sebagaimana

yang telah diceritakan kepada kami oleh Muhammad bin Sa'id bin

Nubat, Abdullah bin Nashr menceritakan kepada kami, Qasim bin

Ashbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan

kepada kami, Musa bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Waki'

menceritakan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq As-

Sabi'i, dari Ashim bin Dhamrah, dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata,

"setiap 5 ekor onta zakatnya seekor kambing betina, setiap 10 ekor

zakatnya 2 ekor kambing betina, setiap 15 ekor zakatnya 3 ekor

kambing betina, setiap 20 ekor zakatnya 4 ekor kambing betina, dan
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setiap 25 ekor zakatnya 5 ekor kambing betina. Bila lebih satu ekor

maka zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak

tahun kedua. Bila tidak ada seekor anak onta betina yang umurnya

telah menginjak tahun kedua, maka zakatnya seekor anak onta jantan

yang umurnya telah menginjak tahun ketiga."

Hadits ini juga kami riwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah

dari Abu Al Ahwash dari Abu Ishaq.

Ali berkata, "Zuhair bin Muawiyah meriwayatkannya secara

Musnad dari jalur Al Harits Al A'war dari Ali RA."

Abu Muhammad berkata, "Al Harits adalah seoftu'rg

pendusta. Tidak ada dalil dalam ucapan seseoftrng selain

Rasulullah $."
Syafi'i dan Abu Yusuf berkata, "Bila 5 ekor ontanya berlipat-

lipat yang tidak menyamai seekor kambing betina, maka zakat yang

diberikan seekor onta darinya dan dianggap cukup (sah)."

Mereka mengatakan, "Karena zakat itu hanya berlaku pada

harta yang tersisa, bukan harta yang habis karena rusak. Mengambil

harta yang baik (yang berharga) adalah dilarang, maka bagaimana

dengan harta yang telah rusak ?!."

Abu Muhammad berkata: Malik, Abu Sulaiman dan lain-

lainnya mengatakan, "Tidak sah kecuali dengan mengeluarkan seekor

kambing betina." Inilah yang benar. Pendapat pertarna battl. Zakat

tidaklah seperti klaim mereka bahwa ia diambil dari harta yang terjaga

(berharga)." '

Mereka mengatakan, "Orang yang memiliki 5 ekor onta

sementara ia memiliki 10 anggota keluarga dan ia tidak memiliki harta

lagi selain itu, ia tetap dipaksa mengeluarkan zakat, baik ia suka

maupun tidak suka. Begitu pula orang yang memiliki 200 dirham pada

tahun paceklik dan memiliki 10 anggota keluarga sementara ia tidak
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memiliki harta lagi selain itu [ia tetap diharuskan mengeluarkan

zakatl."2e

T api mereka berpendapat bahvr a orang ) anB nemL\rki mutiarao

permadani, sprei bagus, rumah gedung, budak dan kebun senilai 1 juta

dinar atau lebih tidak wajib mengeluarkanzakat.

Mereka berpendapat tentang orang yang memiliki 201 ekor

kambing, "Bahwa ia harus menunaikan zakatnya seperti halnya orang

yang memiliki 399 ekor kambing."

Kami hanya berhenti pada larangan dan perintah bila dalilnya

shahih.

Mereka mengatakan tentang budak yang nilainya 1000 dinar

lalu ada seorang anak yatim yang tidak memiliki apa-apa mencuri satu

dinar. Menurut mereka tangannya dipotong, sehingga rusaklah nilai
yang besar hanya karena nilai yang kecil lalu anak yatim yang fakir

mengalami musibah besar padahal yang diambilnya tidak akan

merugikan si kaya.

Abu Hanifah dan para pengikutnya mengatakan, "Kecuali

riwayat yang tidak jelas dari Abu Yusuf; "Bahwa orang yang wajib

mengeluarkan seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak

tahun kedua tapi tidak memilikinya, ia harus menyerahkan sesuatu

yang senilai dengannya dan tidak perlu menyerahkan seekor anak onta

jantan yang umumya telah menginjak tahun ketiga."

Malik, Syaf i dan Abu Sulaiman mengatakan, "Ia harus

menyerahkan seekor anak onta jantan yang umurnya telah menginjak

tahun ketiga."

Inilah pendapat yang benar. Sementara pendapat Abu Hanifah

adalah bertentangan dengan Rasulullah # dan para Sahabatnya.

2e Redaksi "Ia tetap diharuskan mengeluarkan zakat" tidak ada pada manuskrip
No. (1a). Menulis redaksi ini adalah lebih benar.
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Di antara keajaiban yang terjadi di dunia ini adalah ucapan

mereka, "sesungguhnya perintah Nabi ffi agar mengambil seekor

anak onta jantan yang umurnya telah menginjak tahun ketiga sebagai

ganti dari seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak

tahun kedua, maksudnya adalah dengan memberikan sesuatu yang

senilai dengannya." Alangkah mudahnya berdusta atas nama

Rasulullah yang dilalcukan dengan terang-terangan dan terbuka.

Alangkah buruknya kedustaan yang mereka lakukan. Tidak
ada seorang pun yang paham bahasa Arab menafsirkan sabdaNabi $,
"Maka zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya telah

menginjak tahun kedua. Bila tidak ada yang senni permintaan

sementara ia memiltki seekor anak onto jontan yang umurnya telah

menginjak tahun ketiga, maka bisa diterima dan ia tidak perlu

menambah apa-apa", bahwa maksudnya adalah mengeluarkan sesuafu

yang senilai dengannya. Ini merupakan penafsiran yang berlebihan

dan sangat jauh dari budaya malu dan norrna agama.

Adapun sikap mereka yang kontra terhadap para Sahabat

dalam masalah ini adalah, karena Hamam bin Ahrnad telah

menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami,

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

kepada kami, Abdunazzaq menceritakan kepada kami dari Sufyan

Ats-Tsauri, dari Ilbaidillah bin Umar, dari Ashim dan Musa bin

Uqbah, keduanya dari Nafi', dari Ibnu lJmar, dari ayahnya, IJmar, ia

berkata, "Setiap onta yang berjumlah 5 ekor zakatnya seekor kambing

betina, setiap 10 ekor zakatnya 2 ekorkambing betina, setiap 15 ekor

zakatnya 3 ekor kambing betina, setiap 20 ekor zakatrya 4 ekor

kambing betina, dan setiap 25 ekor zakatrrya seekor anak onta betina

yang umurnya telah menginjak tahun kedua. Bila tidak ada seekor

anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua, maka

seekor anak onta jantan yang umurnya telah menginjak tahun ketiga".

Tadi telah kami sebutkan hadits ini dari Ali.
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Mereka menyelisihi Abu Bakar, IJmar, Ali, Anas bin Malik
dan Ibnu Umar serta semua Sahabat yang menyaksikan keputusan

hukum mereka berdasarkan pendapat-pendapat mereka yang rusak.

Mereka juga menyelisihi Umar bin Abdul Aziz.

Pendapat kami ini juga dinyatakan oleh Sufoan Ats-Tsauri,
Malik, Al Auza'i, Al-Laits, Ahmad bin Hambal, Abu Sulaiman dan

mayoritas orang. Kecuali Abu Hanifah dan para pengikutnya yang
taklid kepadanya, padahal kami tidak mengetahui ada satu pun dalil
dari kalangan Salaf dalam masalah ini (yang sesuai dengan pendapat

mereka).

Mereka juga menyelisihi perintah Rasulullah # yang

menyuruh mengganti usia onta yang wajib dengan usia yang di
bawahnya atau di atasnya bila yang wajib tidak ada dengan

mengembalikan 20 dirham atau 2 ekor kambing.

Abu Hanifah dan para pengikutnya mengatakan, "Tidak boleh

melakukan itu kecuali dengan memberikan sesuatu yang senilai

dengannya. Dan diperbolehkan memberikan sesuatu yang senilai

berupa baiang dagangan dan lainnya sebagai ganti zakat yang wajib,
meskipun yang disuruh mengambilnya memungkinkan.

Malik berkata, "Ia tidak boleh memberikan kecuali yang wajib
atasnya. Dan tidak boleh memberikan usia tertentu sebagai ganti dari

usia (yang wajib) dengan mengembalikan 2 ekor kambing betina atau

20 dirham."

Syaf i juga mengatakan hal ini sesuai dalil yang berasal dari
Rasulullah S. Hanya saja ia mengatakan, "Bila usia yang wajib tidak

ada, juga tidak ada usia yang di bawahnya dan usia yang di atasnya,

sementara ada tingkat ketiga, maka ia bisa memberikannya lalu

petugas penarik zakat mengembalikan 40 dirham kepadanya atau 4

ekor kambing betina.
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Begitu pula bila ia tidak memiliki selain yang satu tingkat di

bawahnya, ia bisa bisa memberikannya dengan menambahkan 40

dirham atau 4 ekor kambing betina. Bila ia wajib mengeluarkan

seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua,

tapi ia tidak memilikinya selain seekor onta betina yang umurnya telah

masuk tahun kelima, ia bisa memberikannya lalu petugas penarik

zakat mengembalikan kepadanya 60 dirham atau 6 ekor kambing

betina.

Bila ia wajib mengeluarkan seekor onta betina yang umurnya

telah masuk tahun kelima tapi ia tidak memiliki selain seekor anak

onta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua, ia bisa

memberikannya dengan menambahkan 60 dirham atau 6 ekor

kambing betina.

Mereka semua membolehkan memberikan onta yang usianya

lebih baik dari usia yang wajib, sebagai tindakan yang bernilai sunnah.

Kami meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib RA dalam

masalah ini, yaitu hadits yang telah diceritakan kepada kami oleh

Muhammad bin Sa'id bin Nubat, 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,

Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Syu'bali

menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Ashim bin
Dhamrah, dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, "Bila petugas penarik

zakat (pengumpul zakat) mengambil usia yang di atas usia (yang

wajib), ia harus mengembalikan 10 dirham atau2 ekor kambing betina

(biri-biri/domba)."

Diriwayatkan pula dari Umar sebagaimana yang akan kami

sebutkan setelah ini, insya Allah Ta'la.

AlMuhatla - f ,*7I



Abu Muhammad berkata: Adapun pendapat Ali dan lJmar,

maka tidak tidak satu pun ucapan seseorang yang bisa dijadikan dalil
selain sabda Rasulullah $. Ulama madzhab Hanafi biasa menyatakan

berdasarkan pendapat mereka bila sesuai dengan hawa nafsu mereka.

Padahal masalah seperti ini tidak boleh dikatakan berdasarkan

pendapat pribadi.

Adapun pernyataan imam Syaf i yang mengqiyaskannya

dengan ketetapan hukum Nabi $ yang tidak ada kaitan dengannya,

maka Qiyas itu batil (tidak sah). Berdasarkan qiyas ini, ryaka
konsekuensinya harus ada diyat unttk seluruh anggota tubuh bila

memang pada kedua mata ada diyat, pada pendengaran ada diyat dan

pada kedua tangan ada diyat. Karena diyat itu batal dengan batalnya

jiwa.

Disamping itu bila ia berpendapat ada dua sujud saat lupa

sekali, maka konsekuensinya harus ada empat sujud saat lupa 2 kali,
dan harus ada 6 sujud saat lupa tiga kali. Yang paling mendekati ini
adalah bila tidak ada seekor anak sapi berusia I tahun lalu ada anak

sapi berusia 2 tahun, agar ditetapkan berdasarkan perkiraan. Akan

tetapi ia tidak berpendapat seperti ini. Jadi ia sendiri telah kontra

terhadap Qiyasnya.

Adapun pendapat Abu Hanifah dan Malik, ini sangat

bertentangan dengan sabda Rasulullah $ dan pernyataan para

Sahabat. Sejauh yang kami ketahui mereka tidak memiliki dalil selain

pernyataan mereka, "Ini adalah jual beli sesuatu yang belum ada di

tangan."

Abu Muhammad berkata: Pernyataan ini dusta dan salah

karena beberapa hal:

Pertama'. Ia bukanlah jual beli, akan tetapi ketetapan hukum

Rasulullah # yang menyuruh mengganti usia tertentu dengan

memberikan usia tertentu yang disertai 2 ekor kambing betina atau20
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dirham. Seperti halnya Rasulullah $ menyuruh mengganti

pembebasan budak dalam kasus Zhlhar dengan memberi makan 60

orang miskin, dan juga dalam kasus kafarat orang yang bersetubuh

secara sengaja pada siang hari bulan Ramadhan. Apakah disini mereka

akan mengatakan, "sesungguhnya ini merupakan jual beli budak yang

belum ada di tangan" ?!.

Kedua: Mereka membolehkan jual beli sesuatu yang belum

ada di tangan yang sebenarnya tidak boleh. Ini adalah pembolehan

Abu Hanifah yang membolehkan mengambiT zakat wajib dengan

sesuatu yang senilai dengannya (Qimah). Anehnya para pengikutnya

tidak mengingkari kebatilan yang ada pada diri mereka, tapi mereka
justru mengingkari kebenaran yang ada pada Rasulullah $$!. Sungguh

ini merupakan kesesatan yang nyata !!.

Kettga: Bahwasanya larangan menjual sesuatu yang tidak ada

di tangan tidak sah kecuali pada makanan, tidak untuk yang lainnya.

Inilah penentangan mefeka terhadap Sunnah dan para Sahabat

Radhiyallahu 'Anhum.

Adapun para Sahabat, telah kami uraikan dari Abu Bakar Ash-

Shiddiq tentang adanya penggantian (kompensasi). Dan juga telah Sah

dari Ali RA tentang adanya penggantian, sebagaimana yang telah

kami uraikan. Dan diriwayatkan pula dari Umar, sebagaimana yang

telah diceritakan kepada kami oleh Hamam, Ibnu Mufanaj

menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada

kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami dari Abdunazzaq, dari

Ibnu Juraij, ia berkat: Amru bin Syu'aib mengatakan kepadaku: Umar

bin Khaththab berkata, "Bila tidak ada usia yang di bawahnya, maka

diambil usia yang di atasnya, lalu si pemilik binatang tersebut diberi 2

ekor kambing betina atau 10 dirham. Tidak ada satu pun Sahabat yang

berselisih dalam masalah ini. Tapi anehnya mereka (para pengikut

Abu Hanifah) akan mencaci hal yang lebih kecil dari ini bila sesuai

dengan hawa nafsu mereka.
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Pendapat kami dalam masalah ini adalah seperti pendapat

Ibrahim An-Nakha'i. Sebagaimana yang telah diceritakan kepada

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

kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami dari Ma'mar dan

Sufyan Ats-Tsauri; keduanya dari Manshur dari Ibrahim An-Nakha'i,
ia berkata, "Bila petugas pengumpul zakat menemukan usia yang

dibawah usia (yang wajib) atau yang di atasnya, maka kelebihan

antara keduanya 20 dirham atau2 ekor kambing betina."

Sufyan berkata, "Hal ini hanya berlaku pada onta."

Muhammad bin Sa'id bin Nabit menceritakan kepada kami, ia
berkata: Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad

bin Wadhdhah menceritakan kepada kami, Musa bin Muawiyah

menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, Sufyan

Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Ibrahim, ia

berkata, "Bila petugas pengumpul zakat mengambil usia yang di atas

usia (yang wajib), ia akan mengembalikan2 ekor kambing betina atau

20 dirham. Tapi bila ia mengambil usia yang dibawah usia (yang

wajib), ia harus mengambil (dari pemilik binatang) 2 ekor kambing

betina atau 20 dirham."3o

Abu Muhammad berkata: Adapun tentang pembolehan

mereka dalam masalah memberi sesuatu yang senilai dengannya atau

mengambil onta yang usianya lebih tua dari onta yang wajib

dikeluarkannya, meireka mengambil landasan hukum dengan hadits

yang kami riwayatkan dari jalur Thawus, bahwa Mu,adz berkata

kepada penduduk Yaman, "Bawalah kepadaku barang dagangan yang

bisa digunakan untuk menggantikan gandum dan jewawut, karena ia

30 Dalam manuskrip No. (16) ada tambahan yang tidak begitu berarti, yaitu "Bila
petugas pengumpul zakat mengambil usia yang di atas usia (yang wajib), ia

harus memberi 2 ekor kambing betina (kepada pemilik binatang)."
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akan lebih ringan untuk kalian dan lebih baik untuk penduduk

Madinah."3l

Ali berkata, "Hadits ini tidak bisa dijadikan dalil, karena

beberapa alasan:

Pertama: Hadits ini mursal, karena Thawus tidak bertemu

dengan Mu'adz (tidak sezaman) dan belum lahir kecuali setelah

Mu'adz wafat.

Kedua: Kalau pr.tn shahih, tetap tidak bisa dijadikan dalil,
karena tidak berasal dari Rasulullah $. Dan tidak ada dalil kecuali

yang berasal dari Rasulullah $.
Ketiga: Di dalamnya tidak terdapat pernyataan bahwa ia

mengatakannya berkenaan dengan zalro;t. Dusta adalah tidak

diperbolehkan. Kalau pun shahih, bisa jadi ia mengatakannya kepada

orang-orang yang ditarik Ji4yah dari mereka. Ia memungut dari

mereka: gandurq jewawut dan barang dagangan sebagai ganti dari

Iizyah.32

Keempat: Bahwasanya dalil tentangbatalnya hadits ini adalah

perkataan Mu'adz "Lebih baik bagi penduduk Madinah". Amat jauh

bila Mu'adz mengatakan seperti ini ! dengan menjadikan sesuatu yang

tidak diwajibkan Allah lebih baik daripada apa yang diwajibkan-Nya.

Mereka juga menyebutkan hadits yang kami riwayatkan dari

jalur Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij: Aku diberitahu dari Abdullah bin

Abdurrahman A1 Anshari: Bahwa Umar menulis surat kepada

sebagian pegawainya, "Agar tidak mengambil dari seseorang yang

tidak memiliki onta yang wajib dikeluarkannya kecuali onta yang

usianya sepadan atau sesuatu yang senilai (sebanding) dengannya."

Hadits ini diriwayatkan oleh Yahya bin Adam dalam AI Kharaj No. (525 dan
526). Bukhari meriwayatkannya secara Mu'allaq tanpa sanad (Iuz2hal235).
Penafsiran ini lemah dan batil; karena dalam riwayat Yahya bin Adam No.
(526) disebutkan "Sebagai ganti dari z^kaL"

3t
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Abu Muhammad berkata: Riwayat ini sangat gugur, karena

beberapa alasan:

Pertama: Atsar ini Munqathi' (Terputus); karena Ibnu Juraij

tidak menyebutkan nama antara dia dengan Abdullah bin
Abdurrahman.

Kedua: Abdullah bin Abdunahman Al Anshari statusnya

majhul; ia tidak dikenal.

Ketiga: Kalaupun atsar ini shahih, tetap tidak bisa dijadikan
dalil, karena tidak berasal dari Rasulullah $. Sedang yang tidak

berasal dari Rasulullah $ tidak bisa dijadikan dalil. Telah kami

sebutkan untuk mereka sebuah riwayat dari Umar tentang

pengambilan 2 ekor kambing betina atau l0 dirham. Hendaklah

mereka mengatakannya bila memang perkataan Umar bisa menjadi

dalil !. Bila tidak, maka bertindak sesuka hati tidak diperbolehkan.

Keempat: Bisa saja ditafsirkan bahwa perkataan Umar -
seandainya sah darinya-, "Atau sesuatu yang senilai (sebanding)

dengannya" merupakan pernyataannya di tempat lain yang menyuruh

mengganti dengan 2 ekor kambing betina atau beberapa dirham. Jadi

ucapannya ini ditafsirkan sebagai persetujuan dan bukan sikap yang

kontra.

Mereka menyebutkan hadits Munqathi' dari jalur Ayyub As-
Sakhtiyani, bahwa Rasulullah $ bersabda, "Ambillah anak onta

betina yang berusia 2 tahun (yong telah panjang ekornya), anak onta

jantan dan anak onta betina berusia 2 tahun serta Al 'Awari."

Abu Muhammad berkata: "Hadits ini tidak bisa dijadikan

dalil karena2 alasan:

Pertama: Karena hadits ini mursal, sedang hadits mursal tidak

bisa dijadikan dalil."
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Kedua: Bahwasanya dalam redaksi akhirnya disebutkan, "Aku

tidak mengetahuinya kecuali bahwa ia merupakan kewajiban-

kewajiban setelahnya". Seandainya shahih, maka ia telah dinasakh

dengan kutipan riwayat di dalamnya.

Mereka menyebutkan hadits yang kami riwayatkan dari jalur

Muhammad bin Ishaq dari Abdullah bin Abu Bakar, dari Yahya bin

Abdullah Ibnu Abdurrahman bin Sa'd bin Zurarah, dari Umarah bin

Amru bin Hazm, dari lJbay bin Ka'b, ia berkata:

Rasulullah g$ mengutusku sebagai petugas pengumpul zakat-

Kemudian aku melewati seorang laki-laki lalu lcukumpulkan hartanya.

Lalu kukatakan kepadanya, "Berikanlah seekor anak onta betina yang

umumya telah menginjak tahun kedua, karena ia merupakan zakat

yang wajib bagimu".

Ia berkata, "Onta tersebut belum ada susunya dan belum kuat-

Tapi aku memiliki seekor onta betina remaja yang gemuk dan besar,

ambillah !". Aku pun mengatakan, "Aku tidak akan mengambil

sesuatu yang tidak disuruh mengambilnya. Tapi Rasulullah $ berada

dekat darimu".33

Maka ia mendatangi Rasuluilah $ lalu menceritakan kepada

beliau dan berkata, "Aku telah menawarkan seekor onta betina remaja

yang gemuk dan besar kepada petugas pengumpul zakat yang Anda

utus,34 tapi ia tidak mau menerimanya. Inilah ontanya, aku bawa

langsung ke hadapan Anda."

Maka Rasulullah $ bersabda, "fht adalsh yang wajib atasmu-

Bila kamu ingin beramal Sunnah dengan rnelalarkan kebaikan,

semoga Allah memberimu pahala dan kami alcan menerimanya

Dalam manuskrip No. (16) redaksi "Berada delat darimu". Maka ia
mendatangi Rasulullah 6ff' dibuang. Ini merupakan kesalahan.

Dalam manuskip No. (16) disebutkan "Aku telah menawarkan kepadanya" dst.
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darimu". Lalu beliau menyuruh agar onta tersebut diambil dan

kemudian mendoakan keberkahan unfuknya.3s

Abu Muhammad berkata: Hadits ini tidak bisa dijadikan

dalil, karena beberapa alasan:

Pertama: Hadits ini tidak shahih; karena Yahya bin Abdullah

majhul, sementara Umarah bin Amnr bin Hazm tidak dikenal. Yang

terkenal adalah Umarah bin Hazrn, saudara Amru Radhiyallahu

'Anhuma (semoga Allah meridhai keduanya).36

Kedua: Seandainya hadits ini shahih, tentu akan menjadi dalil
yang membantah mereka. Karena di dalamnya disebutkan bahwa

tlbay bin Ka'b tidak mau mengambil onta betina remaja yang besar

sebagai ganti dari seekor anak onta betina yang umurnya telah

menginjak tahun kedua. Ia memandang bahwa hal tersebut

bertentangan dengan perintah Rasulullah #. Ia tidak bersikap seperti

mereka yang mengomentari Rasulullah rg$ dengan pendapat dan

pandangan mereka. Rasulullah $ sendiri mengetahui hal ini dan

beliau tidak mengingkarinya. Jadi nyatalah bahwa hal tersebut (yang

dilakukan Ubay bin Ka'b) benar.

HR. Ahmad dalam AI Musnad (Juz 5 hal 142) dari Ya'qub bin Ibrahim dari
ayahnya dari Ibnu Ishaq, "Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amru
bin Hazm menceritakan kepadaku" lalu ia menyebutkan haditsnya.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim (Juz I hal 399) dari jalur Ahmad
yang dinilai Shahih sesuai syarat Muslim dan disetujui oleh Adz-Dzahabi.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (Juz Zhal 16) dari Muhammad bin
Manshur dari Ya'qub.
Adapun Yahya, ia tidak majhul, tapi seorang perawi tsiqah dan seorang Tabi'in.
Muslim dan Abu Daud meriwayatkan haditsnya. Adapun 'Umarah bin Amru
bin Hazm, ia juga terkenal dan seorang Tabi'in yang tsiqah. Pamannya,
'Umarah bin Hazm adalah seorang Sahabat senior yang ikut serta dalam Baiat
'Aqabah, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan semua peperangan.
Ia gugur sebagai Syahid dalam pertempuran Al Yamamah pada masa
pemerintahan Abu Bakar tahun 12 lljriyah. Ia bukan orang yang dimaksud
dalam hadits tersebut.
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Dalam hadits ini hanya disebutkan bahwa beliau mengambil

onta betina besar sebagai ganti dari seekor anak onta betina yang

umurnya telah menginjak tahun kedua. Adapun pembolehan

mengambil sesuatu yang senilai dengannya, maka sama sekali tidak

demikian (tidak diperbolehkan).

Mereka mengambil landasan hukum dengan hadits:

Pertama: Hadits yang telah kami riwayatkan dari jalur AI

Hasan.

Kedua: Hadits dari jalur 'Atha; keduanya dari

Rasulullah $ bahwa beliau bersabda kepada petugas pengumpul

zakat, "Beritahukan kepadanya tentang zakat yang wajib atasnya. Bila

ia ingin beramal Sunnah, terimalah !."

Dua hadits ini sama-samamursal. Dan kalau pwr shahih, maka

keduanya tidak bisa dijadikan dalil, karena di dalamnya tidak ada

penjelasan yang menyebutkan agar mengambil selain yang wajib

maupun mengambil sesuatu yang senilai dengannya.

Mereka mengambil landasan hukum dengan hadits yang kami

riwayatkan dari jalur Yahya bin Sa'd Al Qaththan dari Abdul Malik
Al Arzatrri,31 dari Atha' bin Abi Rabah, bahwa Ketika
Rasulullah $ mengutus Ali sebagai petugas pengumpul zakat,

mereka berkata, i'Kami tidak akan mengeluarkan untuk Allah kecuali

harta terbaik kami". Kata Atha', "Aku tidak akan melampaui batas

terhadap kalian dalam masalah Sunnah". Dan bahwasanya

Rasulullah $ bersabda kepadanya, "Kembalilah kepada mereka dan

jelaskanlah apa-apa yang wajib atas mereka pada harta benda mereka.

Siapa saja yang jiwanya merasa senang setelah itu dengan

memberikan apayanglebih padanya, ambillah darinya !."

37 Al Arzami adalah keturunan Arzarn, sebuah nama kabilah atau tempat. Dalam
manuskrip No. (16) disebutkan "Abdul Malik bin Al Arzami". Ia adalah Abdul
Malik bin Abu Sulaiman Al Arzami.
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Abu Muhammad berkata: Hadits ini tidak bisa dijadikan

dalil, karena dua alasan:

Pertarna: Hadits ini tidak shahih karena mursal. Kemudian

perawinya, Abdul Malik Al Azrami seorang yang Matruk.38

Kemudian di dalamnya disebutkan bahwa Aii diutus sebagai petugas

pengumpul zakat. Ini merupakan hal yang batil. Rasulullah l5s tidak

pernah mengutus salah seorang Bani Hasyim sebagai petugas

pengumpul zakat. Al Fadhl bin Abbas pernah meminta hal ini kepada

beliau, tapi beliau menolaknya.

Kalaupun hadits ini shahih, tetap tidak bisa dijadikan dalil oleh

mereka; karena di dalamnya disebutkan bahwa mereka hendak

memberikan harta terbaik mereka dengan suka rela. Hal ini tidak

dilarang bila seseorang memberikannya secara suka rela dengan

memberikan kambing terbaiknya dan binatang terbaiknya yang

usianya wajib dizakati. Dalam hadits ini sama sekali tidak disebutkan

tentang memberikan binatang dengan usia tertentu sebagai ganti dari

usia tertentu, dan juga bukan dalil tentang memberikan sesuatu yang

senilai dengannya.

Mereka mengambil landasan hukum dengan hadits riwayat

Wa'il bin Hujr tentang orang yang memberikan zakat hartanya dengan

anak onta yang disapih dan kurus,3e sehingga Rasulullah $ bersabda,
*AUah tidak akan memberkahinya dan tidak pula terhadap

ontanya".N Kemudian berita itu terdengar oleh laki-laki tersebut.

Al Azrami adalah perawi tsiqah, terpercaya lagi teguh. Ia merupakan salah
s€orang imam. Ia salah dalam satu hadits yang diingkari oleh Syu'bah. Tapi
selain dia tidak ada yang mengomentarinya. Ibnu Hibban membelanya dengan
sangat baik yang dikutip dalam At-Tahdzib.
Yakni kurus, yaitu anak onta yang hidungnya dipasangi tusuk gigi agar tidak
men)rusu pada ibunya sehingga menjadi kurus. Demikian sebagaimana
dikatakan oleh As-Suyuthi.
HR An-Nasa'i (Juz 5 hal 30), Al Hakim (Juz I hal400). Ia menilainya Shahih
sesuai syarat Muslim dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Redaksinya adalah, "Ya
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Maka ia pun datang dengan membawa seekor onta betina yang cantik

dan bagus seraya berkata, "Aku bertobat kepada Allah dan Nabi-
Nya". Maka Nabi $ bersabda, "Ya Allah, berilah keberkahan

padanya dan pada ontanya."4l

Abu Muhammad berkata: Hadits ini shahth, tapi tidak bisa

dijadikan dalil oleh mereka; karena anak onta yang disapih tidak sah

dijadikan zakat. Sedangkan onta betina yang cantik terkadang seekor

onta betina yang umurnya telah masuk tahun kelima dan terkadang

seekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat.

Jadi ia memberikan yang terbaik sebagai zakat. Tapi dalam hadits ini
tidak terdapat keterangan maupun dalil yang membolehkan

memberikan onta selain yang wajib dizakati, dan juga tidak terdapat

dalil tentang bolehnya memberikan sesuatu yang senilai dengannya.

Mereka mengambil landasan hukum dengan hadits shahih dari
Rasulullah $ dari jalur Malik dari Zaid bin Aslam dari Atha' bin
Yasar dari Abu Rafi', ia berkata: Rasulullah $ meminjam seekor onta

muda (kepada seseorang). Lalu datanglah onta-onta zakat. Maka

beliau menyuruhku agar mengembalikan hutang ontanya kepada

orang tersebut. Maka aku berkata, "Aku tidak menemukan selain onta

terbaik yang sedang (berusia 6 tahun dan sedang masuk tahun

ketujuh)". Maka Nabi $ bersabda, "Berikan kepadanya, karena

sebaik-baik orang adalah yang paling baik dalam melunasi hutang."

Abu Muhammad berkata: Hadits ini shahih. Tapi tidak bisa

dijadikan dalil oleh mereka, karena di dalamnya tidak disebutkan

bahwa onta tersebut diambil dalam zakat wajib. Bisa saja petugas

pengumpul zakat membelinya dengan sebagian hasil zakat. Hal ini
tidaklah terlarang. Dalam hal ini ada hadits yang bisa dijadikan dalil.

Allah, jangan berkati ia dan ontanya". Hanya saja Al Hakim menambahkan,
"Kepadanya dalam ontanya."4t Yang tertulis disini adalah yang terdapat pada manuskrip No. (14). Inilah yang
sesuai dengan riwayat An-Nasa'i dan Al Hakim. Sedangkan dalam manuskrip
No. (16) disebutkan, "Ya Allah, berilah keberkahan padanya dan pada ontanya."
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Kami tidak bermaksud menyebutkannya untuk dijadikan dalil, tapi

sekedar mengingatkan mereka.

Yaitu hadits yang kami riwayatkan dari jalur Abu Bakar bin

Abu Abu Syaibah dari Abdunahim bin Sulaiman dari Mujalid dari

Ash-Shunabih Al Ahmasi,a2 "Bahwa Rasulullah $ melihat seekor

onta zakat Maka beliau bertanya, "Onta apa ini ?" Sang pembayar

zakat menjawab, "Aku membayarnya dengan 2 ekor onta liar'/l Nabi

bersabda, "Bagus kalau begifu."

Bisa pula onta tersebut termasuk salah satu zakat sunnah,

karena dalam hadits tersebut tidak disebutkan bahwa ia merupakan

onta zakat wajib. Bila dimungkinkan demikian, sementara kami yakin

bahwa dalam zakat sama sekali tidak ada onta yang sedang (yang

berusia 6 tahun dan sedang masuk tahun ketujuh), maka tidak boleh

meninggalkan sesuafu yang meyakinkan hanya karena dugaan-

dugaan.

Telah kami uraikan tentang arti hadits ini dalam kitab Al Ishal,
bahwa Rasulullah # tidak mungkin meminjam onta muda unhrk

Ash-Shunabih. Dalam Al Ishabah ditulis salah "Ash-Shunayih". Ia adalah Ibnu
Al A'sar Al Ahmasi, nisbat kepada Ahmas, suahr komunitas yang tinggal di
Kufah. Ash-Shunabih disini adalah seorang Sahabat. Mereka tidak
meriwayatkan darinya kecuali satu hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah
dalam Al Fitan, yaitn hadits, "Sungguh aku telah mendahului kalian di telaga,
dan aku akan membanggakan kalian pada umat-umat yang lain (karena
jumlahnya yang banyak)". Saya tidak menemukan petunjuk pada seseorang

untuk hadits yang disebutkan disini. Sanadnya Shahih jika Mujalid benar-benar
mendengar dari Ash-Shunabih, karena Mujalid meriwayatkan dari Qais bin Abu
Hazim sementara Qais meriwayatkan dari Ash-Shubabih. Ia menyendiri dalam
meriwayatkan darinya dan tidak ada yang meriwayatkan dari Ash-Shunabih
selain dia, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Al Jauzi dalam Talqih AI Fuhum
(hal 208). Beginr pula yang dikatakan oleh Muslim, pengarang Ash-Shahih
dalam kitabnya Al Munfaridat lla Al Wuhdan (hal3).
Pada footrote manuskrip No. (la) disebutkan, "Dalam Ash-Shihah dikatakan,
"Al Husy adalah onta liar. Ada yang mengatakan bahwa onta liar dinisbatkan
kepada Al Hausy, salah satu onta pejantan milik bangsa Jin. Orang-orang Arab
mengklaim bahwa onta tersebut digabungkan dengan onta mereka sehingga
dinisbatkan kepadanya "
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dirinya sendiri lalu membayafnya dengan onta zakat, mengingat zakat

itu haram untuk beliau, tanpa diragukan lagi dan tanpa diperselisihkan

lagi. Telah shahih dari beliau bahwa beliau bersabda, "Zakat tidak

halal untuk Muhammad dan keluarga Muhammad'. Kami yakin

bahwa beliau meminjam untuk orang lain, tidak mungkin selain itu.

Jadi yang mengambil onta muda tersebut dari kalangan orang yang

berhutang, karena pinjaman tersebut ada pada tanggungannya. Karena

ia termasuk orang yang berhutang, maka ia pun mendapat bagian dari

zakat sehingga hutangnya dibayarkan darinya. Jadi tidak mungkin

kasusnya selain ini.

Kami juga tidak ragu bahwa orang yang meminjam onta muda

tersebut termasuk bagian dari orang-orang yang berhak menerima

zakat. Kalau tidak demikian, tentu Rasulullah S tidak akan

memberikan kepadanya bagian dari hak orang-orang yang menerima

zakat.

Abu Muhammad berkata: Hadits ini merupakan dalil yang

melarang memberikan zakat sebelum waktunya. Karena seandainya

boleh, tentu Rasulullah s tidak akan meminjam untuk zakat dan

menunggu hingga tiba waktunya. Malah beliau akan bersegera

meminta zakat dari sebagian Sahabatnya. Karena beliau tidak

melakukannya, maka jelaslah bahwa tidak sah menunaikan zakat

sebelum wakfunya. Hanya kepada Allah kita mohon pertolongan.

Jadi batallah semua dalil yang mereka kemukakan dan

benarlah bahwa semua dalil yang mereka pakai tidak membolehkan

memberi lebih banyak dari zakat yang wajib dan tidak pula

menunaikan dengan selain caru y ang telah ditetapkan.

Adapun memberi dengan sesuatu yang senilai dengannya,

maka tidak ada dalil yang membolehkannya. Justru yang tetap (sah)

adalah mengharamkaTnya, karena ia tidak diperintahkan oleh

Allah & dan merupakan tindakan melanggar hukum-hukum-Nya.
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Allah @ berfirman,

'A1, 
fL 1i ;i'li-t- '6J5 6i3:!L ithu

"Dan barangsiapayang melanggar hulatm-hukum Allah, maka

sesungguhnya dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri." (Qs.

Ath-Thalaaq [65]: l)
Allah $ berfirman,

-, 

^3;;i,5( s;,t*;(:g 4 Y'x. :ii #
*Maka barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia

mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-

orang yang mengubahnya." (Qs. Al Baqarah [2]: 181)

Bila mereka mengatakan, "Bila melihat bahwa mereka

merupakan orang-orang yang berhak menerima zakat, maka tidak

dilarang."

Kami katakan, "Yang patut diperhatikan pada orang-orang

yang berhak menerima zakat adalah agar mereka tidak diberi dengan

sesuatu yang diharamkan Allah atas mereka. Karena

Allah S berfirman,

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian

yang lain di antara knmu dengan jalan yang batil." (Qs. Al Baqarah

[2]:188)

Rasulullah S bersabda, "Sesungguhnya darah dan harta

kalian haram atas kalian."

Jadi sahlah bahwa tidak boleh mengambil harta orang lain

kecuali yang dihalalkan oleh Allah atau yang diwajibkan-Nya saja.

Allah sama sekali tidak membolehkan mengambil sesuatu yang senilai

,''\&.FisfrrBAJt
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dalam zakat wajib, karena Dia telah mewajibkannya dengan bentuk

dan sifatnya. Kami tidak mengerti dari sisi mana mereka berpendapat

bahwa zakat diambil dari pemilik 5 ekor sapi yang tidak bisa

menunaikannya. Menurut Abu Hanifah, orang yang tidak memiliki

selain tempat sumber air harus mengeluarkan sebidang tanahnya. Tapi

orang yang memiliki mutiara tidak diambil zakatnya, begitu pula

dengan orang yang memiliki budak dan istana senilai 100.000; dan

tidak pula pemilik 29 ekor sapi, 39 ekor kambing betina dan 5 Uqiyah

selain dirham perak. Bukankah yang demikian ini hanya mengikuti

perintah Allah saja ?!.

Telah datang riwayat dari kaum Salaf, sebagaimana yang kami

riwayatkan dari Suwaid bin Ghaflah,aa ia berkata: aku berjalan, atau

(ia berkata): Orang yang pemah berjalan bersama petugas pengumpul

zakat yang diutus Rasulullah $ mengabarkan kepadaku, bahwa

seorang laki-laki menghampiri seekor onta betina yang punuknya

besar. Tapi petugas tersebut tidak mau menerimanya. Lalu orang

tersebut berkata, "Aku ingin engkau mengambil onta terbaikku", tapi

petugas tersebut tetap tidak mau menerimanya. Lalu ia menyerahkan

onta lain yang di bawahnya, maka ia mau menerimanya seraya

berkata, rcr\ku akan mengambilnya, tapi aku khawatir
Rasulullah $ akan mengatakan kepadaku bahwa aku mendatangi

seseorang lalu kupilih ontanya.'/s

Diriwayatkan pula dari jalur Abdvnazzaq dari Ibnu Juraij

bahwa ia berkata kepada Abdullah bin Thawus, "Aku diberitahu

bahwa engkau mengatakan: Abu Abdurrahman -yakni ayahnya-

44 Dalam manuskrip No. (14) disebutkan "dari jalur Suwaid bin Ghaflah."4s Ini adalah sisa hadits riwayat Suwaid yang sebagiannya telah disebutkan pada
masalah No. (672) yang menyebutkan bahwa tidak boleh mengambil onta yang
sedang menyusui. Redaksi yang ada disini dekat dengan redaksi riwayat Abu
Daud (Juz 2hal 14), akan tetapi disebutkan secara ringkas oleh pengarang. Ad-
Daraqutlini juga meriwayatkan hadits ini (hal 204), dan An-Nasa'i (Juz 5 hal29,
3 0). Keduanya meriwayatkannya secara ringkas.
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berkata, "Bila kalian tidak mendapatkan usia yang wajib, bagaimana

dengan sesuatu yang senilai dengannya?" Ia menjawab, "Aku tidak

p ernah mengatakannya."

Ibnu Juraij berkata: Atha' berkata kepadaku, "Tidak boleh

dikeluarkan unfuk zakat onta kecil, onta jantan, onta cacat dan onta

tua."

Diriwayatkan dari jalur Abu Ubaid dari Jarir dari Manshur dari

Ibrahim An-Nakha'i bahwa ia berkata, "Tidak boleh diambil untuk

zakat ontajantan sebagai ganti dari onta betina, kecuali seekor anak

onta jantan yang umurnya telah menginjak tahun ketiga sebagai ganti

seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua."

Ali berkata, "Barangsiapa menyembelih onta yang wajib

dizakatinya lalu ia memberikannya kepada tukang penyembelihnya,

maka tidak sah. Karena yang wajib baginya memberikannya saat

masih hidup. Untuk orang yang menyembelih tidak berlaku nama

kambing betina tertentu atau nama sapi betina tertentu, dan tidak pula

nama tertentu untuk seekor anak onta betina yang umurnya telah

menginjak tahun kedua. Binatang tersebut harus diserahkan saat masih

hidup untuk orang-orangyangberhak menerima zakat.Ia tidak boleh

menyembelih binatang yang wajib untuk orang lain."

Bila orang yang berhak menerima zakat menerimanya atau

diterima oleh petugas pengumpul zakat, maka hukumnya sah, dan saat

itu sang petugas bisa menjualnya bila ia melihat ada bagian untuk

orang-orang yang berhak menerima zakat. Karena ia sama dengan

mereka dan bukan suatu kaum tertentu. Jadi hukumnya sama. Atau

bisa pula membebaskan mereka darinya sebelum mereka

menerimanya. Hanya kepada Allah kita memohon perlindungan'

Mereka berselisih pendapat tentang onta yang jumlahnya di

atas 120 ekor.
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Sekelompok ulama berpendapat, "Zakatnya 2 ekor anak onta

betina yang umurnya telah masuk tahun keempat sampai berjumlah

130 ekor."

Kelompok lainnya mengatakan, "Zakatnya 3 ekor anak onta

betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga, hingga mencapai

130 ekor. Bila telah mencapai 130 ekor, zakatnya seekor anak onta

betina yang umurnya telah masuk tahun keempat dan2 ekor anak onta

betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga. Kemudian setiap

bertambah 10 ekor, maka setiap 50 ekornya zakatnya seekor anak onta

betina yang umurnya telah masuk tahun keempat, dan setiap 40 ekor

zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak

tahun ketiga."

Ini merupakan pendapat imam Syaf i, Abu Sulaiman dan Ibnu

Al Qasim, pengikut imam Malik.

Kelompok lainnya mengatakan, "Mana saja dari sifat yang ia

laksanakan, hukumnya sah". Ini merupakan pendapat Malik, yaitu

hingga mencapai 130 ekor. Bila telah mencapai 130 ekor, zakatnya

seekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat dan

2 ekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga.

Demikianlah, setiap kali bertambah 10 ekor, maka setiap 50 ekor

zakatnya seekor anak onta betina yang umumya telah masuk tahun

keempat, dan setiap 40 ekor zakatnya seekor anak onta betina yang

umurnya telah menginjak tahun ketiga."

Abu Hanifah dan para pengikutnya mengatakan, "setiap onta

yang berjumlah 120 ekor lebih, zakatnya2 ekor anak onta betina yang

umurnya telah masuk tahun keempat, hingga mencapai 125 ekor. Bila

telah mencapai 125 eko4 zakatnya 2 ekor anak onta betina yang

umurnya telah masuk tahun keempat dan seekor kambing betina,a6

46 Dalam manuslcrip No. (16) disebutkan "Dan beberapa ekor kambing betina".
Redaksi ini salah.
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hingga mencapai 130 ekor. Bila telah mencapai 130 ekor, zakatnya2

ekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat dan2

ekor kambing betina, hingga mencapai i35 ekor.

Bila telah mencapai 135 ekor, zakatnya 2 ekor anak onta

betina yang umurnya telah masuk tahun keempat dan 3 ekor kambing

betina, hingga mencapai 140 ekor. Bila telah mencapai 140 ekor,

zakatnya 2 ekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun

keempat dan 4 ekor kambing betina, hingga mencapai 145 ekor. Bila
telah mencapai I45 ekor, zakatnya 2 ekor anak onta betina yang

umurnya telah masuk tahun keempat dan seekor anak onta betina yang

umurnya telah menginjak tahun kedua, hingga mencapai 150 ekor.

Bila telah mencapai 150 ekor, zakatnya 3 ekor anak onta betina yang

umurnya telah masuk tahun keempat. Dan begitulah seterusnya; bila

bertambah 5 ekor dari 150 ekor, zakatnya 3 ekor anak onta betina

yang umumya telah rnasuk tahun keempat dan seekor kambing betina.

Kemudian seperti yang telah kami uraikan, setiap (bertambah)

5 ekor, zakatrya 3 ekor anak onta betina yang urnurnya telah masuk

tahun keempat dan seekor kambing betina, hingga mencapai 175 ekor.

Bila telah rnencapai 175 ekor, zakatnya seekor anak onta betina yang

umurnya telah menginjak tahun kedua dan 3 ekor anak onta betina

yang umurnya telah masuk tahun keempat, hingga mencapai 186 ekor.

Bila telah mencapai 186 ekor, zakatnya 3 ekor anak onta betina yang

umurnya telah masuk tahun keempat dan seekor anak onta betina yang

umurnya telah menginjak tahun ketiga, hingga mencapai 196 ekor.

Bila telah mencapai 196 ekor, zakatnya 4 ekor anak onta betina yang

umurnya telah masuk tahun keempat. Demikianlah seterusnya, hingga

mencapai 205 ekor.

Bila telah mencapai 205 ekor, zakatnya 4 ekor anak onta

betina yang umurnya telah masuk tahun keempat dan seekor kambing

betina. Dan begitulah seterusnya, setiap bertambah 50 ekor, ditambah

lagi dengan seekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun
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keempat. Kemudian zakatnya dimulai lagi dengah kambing, lalu

dengan seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun

kedua, kemudian dengan seekor anak onta betina yang umurnya telah

menginjak tahun ketiga, dan kemudian dengan seekor anak onta betina

yang umurnya telah masuk tahun keempat.

Abu Muhammad berkata: Adapun orang-orang yang

berpendapat agar mengeluarkan 2 ekor anak onta betina yang

umurnya telah masuk tahun keempat untuk onta yang jumlahnya lebih

dari 120 ekor hingga mencapai 130 ekor, mereka mengambil landasan

hukum dengan hadits yang kami riwayatkan dari jalur Abu Ubaid dari

Habib bin Abu HabibaT dari Amru bin Harim dari Muhammad bin
Abdunahman, "Sesungguhnya dalam surat Nabi S dan surat Umar

tentang zakatterfirlis, 'Bila onta berjumlah 120 ekor lebih, maka yang

dibawah 10 tidak adazakatnva, hingga mencapai 130 ekor'."

Ali berkata, "Hadits ini mursal dan tidak bisa dijadikan dalil.

Muhammad bin Abdurrahman adalah perawi yang majhul (tidak

dikenal).48 Kami akan menyebutkan hadits yang lebih baik dari hadits

ini.

Dalam pembahasan awal masalah 673 disebutkan sebagian hadits ini dengan
sanad ini. Akan tetapi di dalamnya disebutkan "Abu Ubaid Al Qasim bin
Salam, Yazid menceritakan kepada kami dari Habib bin Abu Habib". Dalam
dua manuskrip asli kata "Yazid menceritakan kepada kami" hilang. Ini adalah
salah, yang benar adalah dengan menyebutkannya. Karena Abu Ubaid wafat di
Mekkah pada tahun 224Hijriyah dengan dikurangi 67 tahun, yaitu sekitar tahun
157 Hijriyah. Ada pula yang mengatakan bahwa ia lahir pada tahun 150

Hijriyah, dan ada pula yang mengatakan tahun 154 Hijriyah. Sementara Habib
bin Abu Habib wafat pada tahun 162 Hijriyah. Abu lJbaid masih kecil saat
Habib wafat. Sedangkan Yazid, gurunya Abu ubaid adalah Yazid bin Harun,
sebagiamana yang disebutkan dalam Sunan Ad-Daraquthni (hal 210 H) dan Al
Hakim (hal 394).
Muhammad bin Abdunahman bukanlah perawi yang majhul (tidak dikenal),
tapi dikenal. Ia adalah Abu Ar-Rijal Muhammad bin Abdurrahman Al Anshari,
sebagaimana yang disebutkan secara jelas dalam riwayat AI Hakim. Ia adalah
seorang Tabi'in yang tsiqah.

47
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Yaitu hadits yang telah diceritakan kepada kami oleh Abdullah

bin Rabi', Umar bin Abdul Malik menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Bakr menceritakan kepada kami, Abu Daud

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al 'Ala yaitu Abu Kuraib

menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al Mubarak menceritakan

kepada kami, Yunus bin Yazid menceritakan kepada kami dari Ibnu
Syihab, ia berkata, "Ini adalah redaksi surat Rasulullah $ yang ditulis

dalam masalah zakat. Surat ini ada pada keluarga Umar bin

Khaththab." Ia berlcata: Salim bin Abdullah bin Umar

membacakannya kepadaku dan aku menghapalnya sesuai yang terfulis
padanya. Surat inilah yang Umar bin Abdul Aziz menyalinnya dari

Abdullah dan Salira dua putra Abddllah bin Umar agar menulisnya."

Lalu ia menyebutkan haditsnya.

Di dalarnnya disebutkan, "Bila onta berjumlah l2l ekor,

zakatnya 3 ekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun

ketiga, hingga mencapai 130 ekor. Bila telah mencapai 130 ekor,

zakatnya 2 
"kor 

anak onta betina yang runurnya telah menginjak tahun

ketiga dan seekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun

keempat." Lalu ia menyebutkan sisa haditsnya. Hadits ini tebih baik

dari yang telah mereka sampaikan pada kami. Inilah surat Umar yang

sesungguhnya, bukan surat palsu

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarajj

menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada

kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Sahnun

menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami

dari Yunus bin Yazid, dari Ibnu Syihab,ae ia berkata, "Redaksi surat

Rasulullah $ tentang zakat yang berada pada keluarga Umar bin

Khaththab dibacakan kepadaku oleh Salim bin Abdullah bin Umar.

Aku menghapalnya sesuai yang tertulis padanya. Surat inilah yang

Umar bin Abdul Aziz menulisnya (menyalinnya) dari Salim dan

4e LihatAl Mustadrak(ltn t hal393).
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Abdullah, dua putra Abdullah bin Umar bin Khaththab saat ia menjadi

memimpin Madinah. Lalu ia menginstruksikan kepada para

pegawainya agar mengaplikasikannya". Kemudian ia menyebutkan

redaksi hadits yang sama seperti yang telah kami uraikan.

Mereka juga mengatakan, "Terdapat beberapa hadits yang

menyebutkan bahwa setiap 50 ekor zakatnya seekor anak onta betina

yang umurnya telah masuk tahun keempat."

Kami katakan, "Memang benar, tapi hadits-hadits tersebut

mursal dari jalur Asy-Sya'bi dan lain-lainnya. Kami telah

menyebutkannya dari Abu Bakar dari Rasulullah $, "Setiap 50 ekor

zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun

keempat, dan setiap 40 ekor zakatnya seekor anak onta betina yang

umurnya telah menginjak tahun ketiga."

Juga terdapat hadits shahih dari jalur Ibnu Umar, sebagaimana

yang telah kami riwayatkan dengan sanad yang telah disebutkan

sampai kepada Abu Daud: Abdullah bin Muhammad An-Nufaili

menceritakan kepada kami, 'Abbad bin Al 'Awwam menceritakan

kepada kami dari Sufoan bin Husain, dari Az-Ztrhri, dari Salim bin

Abdullah bin Umar, dari ayahnya, ia berkata, "Rasulullah $ menulis

surat tentang zakat, tapi beliau tidak mengeluarkannya untuk para

pegawainya hingga beliau wafat. Beliau menyertakannya dengan

pedangnya. Lalu Abu Bakar melaksanakarnya hingga wafat.

Kemudian Umar menjalankannya hingga wafat. Dalam surat tersebut

tertulis, "setiap 5 ekor onta zakatnya seekor kambing betina." Lalu ia

menyebutkan haditsnya.

Di dalamnya juga tertulis, "Zakatnya 2 ekor anak onta betina

yang umurnya telah menginjak tahun ketiga, hingga mencapai 90

ekor. Bila bertambah I ekor, zakatnya 2 ekor anak onta betina yang

umurnya telah masuk tahun keempat, hingga mencapai 120 ekor. Bila

lebih dari itu, maka setiap 50 ekor zakatnya seekor anak onta betina

AlMuhatla - m



-

yang umurnya telah masuk tahun keempat, dan setiap 40 ekor

zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak

tahun ketiga."so

Inilah yang benar, sementara yang lainnya tidak benar.

Seandainya hadits-hadits tersebut shahih yang di dalamnya tidak

disebutkan kecuali, "setiap 40 ekor zakatnya seekor anak onta betina

yang umurnya telah masuk tahun keempat", maka dua hadits ini

merupakan tambahan untuknya secara hukum, yaitu bahwa setiap 40

ekor zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak

tahun ketiga. Hadits-hadits tersebut tidak bertentangan dengan dua

hadits ini. Dan dua hadits ini merupakan tambahan untuk hadits-hadits

tersebut. Jadi tidak boleh menyelisihi keduanya.

Dalil kedua adalah pernyataan mereka, "Bila setiap 120 ekor

zakatnya 2 ekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun

keempat, kemudian kami menemukan tambahan untuknya, maka tidak

ada hukum untuknya; karena setiap 40 ekor sebelumnya zakatnya

seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga

menurut pendapat kalian, karena setiap 120 ekor lebih kalian

rnenjadikan zakall,rtya 3 ekor anak onta betina yang umurnya telah

menginjak tahun ketiga. Bila untuknya sendiri tidak ada hukumnya,

maka unhrk lainnya juga tidak ada hukumnya. Setiap tambahan

sebelumnya memindahkan yang wajib sehingga ada bagian untuk

tambahan tersebut. Jadi yang ini berbeda dengan hadits-hadits itu.

Abu Muhammad berkata, "Ini lebih mirip perkataan orang-

orang yang meremehkan agama daripada perkataan orang berakal dan

ahli ilmu, karena perkataan ini tidak diwajibkan oleh Al Qur'an

maupun Sunnah yang shahih, tidak ada riwayat yang rusak dalam hal

ini, tidak ada atsar dari seorang Sahabat maupun tabi'in, tidak ada

50 LihatAl Mustadrak(Jru I hal392).
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qiyasnya dan tidak ada pendapat yang bisa dijadikan pegangan dalam

hal ini."

Kemudian dikatakan kepadanya, "Anda juga dusta dalam

kebimbangan ini; karena setiap 40 ekor pada 120 ekor tidak wajlb

mengeluarkan seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak

tahun ketiga dan juga tidak wajib mengeluarkan 3 ekor anak onta

betina yang umufnya telah menginjak tahun ketiga. Yang wajib adalah

2 ekor anak onta.betina yang umurnya telah masuk tahun keempat.

Kemudian bila bertambah i ekor dari 120 ekor hingga genap 130

ekor, maka setiap 40 ekornya dengan tambahan tersebut wajib

mengeluarkan 3 ekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak

tahun ketiga.sl

Jadi tambahan tersebut merubah yang wajib pada ketentuan

sebelumnya dan dengan sendirinya menjadi bagian dari tambahan

yang baru. Hal ini jelas dan tidak samar lagi.

Telah sah sabda Nabi S, "setiap 50 ekor zakatnya seekor

anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat, dan

setiap 40 ekor zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya telah

menginjak tahun ketiga", dan ini berlaku untuk onta yang lebih dari

120 ekor.

Jadi untuk setiap 100 ekor zakatnya 2 ekor anak onta betina

yang umurnya telah masuk tahun keempat; dan tidak boleh merusak

yang berjumlah 20 ekor ke atas sehingga tidak dizakat| Karena

hukumnya dalam zakattelah ditetapkan dalilnya dan bisa dikeluarkan.

Jadi yang wajib adalah 3 ekor anak onta betina yang umumya telah

menginjak tahun ketiga, dan batallah apa yang mereka kemukakan.

5r Demikianlah yang terdapat dalam dua manuskrip asli. Kemungkinan ini tidak

ditulis oleh juru tulisnya. Padahal seharusnya yang ditulis adalah, "Maka saat

itu yang wajib adalah mengeluarkan seekor anak onta betina yang umurnya

telah menginjak iahun ketiga, dan setiap 120 ekor beserta tambahannya

zakatnya 3 ekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga."

Inilah yang jelas.
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Adapun pernyataan Malik agar memilih antara mengeluarkan

2 ekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat

atau mengeluarkan 3 ekor anak onta betina yang umurnya telah

menginjak tahun ketiga, pernyataan ini adalah salah, karena menyia-

nyiakan jumlah yang 20 ekor ke atas setelah 100 ekor sehingga tidak

dikeluarkan zakatnya, dan ini tidak diperbolehkan.

.Selain itu, Rasulullah $ membedakan antara hukum onta

yang berjumlah 120 ekor dengan menetapkan zakatnya 2 ekor anak

onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat, yaitu dalam

sabdanya yang disebutkan dalam hadits riwayat Anas dari Abu Bakar

yang telah kami uraikan pada awal pembahasan kami tentang zakat

onta, dan antarahukum yang jumlahnya lebih dari itu.

Jadi tidak boleh menyamakan antara dua hukum yang telah

dibedakan oleh Rasulullah $. Sejauh yang kami ketahui, sebelum

Malik tidak ada yang berpendapat tentang anjuran untuk melakukan

pernilihan seperti ini.

Pendapat kami dalam masalah ini adalah seperti pendapat Az-

Zultri, keluarga Umar bin Khaththab dan lain-lainnya. Pendapat ini

pula yang merupakan pendapat Umar bin Abdul Aziz sebagaimana

yang telah kami uraikan sebelumnya.

Adapun tentang pendapat Abu Hanifah, para pengikutnya

mengambil landasan hukum dengan hadits yang diceritakan kepada

kami oleh Abdullah bin Rabi', Abdullah bin Muhammad Ibnu 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: Bahwa ia mengambil dari Qais bin Sa'd52

s2 Ia adalah orang Habsyi, seorang Mufti Mekkah dan termasuk Tabi'ut Tabi'in. Ia
meriwayatkan dari Atha' dan anak-anaknya di majlisnya. Ia wafat pada tahun

I 19 Hijriyah, orang yang tsiqah tapi sedikit haditsnya. Riwayatnya ini
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sebuah surat dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm:

Bahwa Rasulullah $ menulis surat untuk kakeknya, Amru bin Hazm

tentang zakat yang wajib dikeluarkan pada onta, "Bila onta berjumlah

25 ekor sampai 35 ekor, zakatnya seekor anak onta betina yang

umurnya telah menginjak tahun kedua. Bila tidak ada, maka seekor

anak onta jantan yang umurnya telah menginjak tahun ketiga. Bila

lebih banyak dari itu samoai berjumlah 45 ekor, zakatnya seekor qnak

onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga. Bila lebih

banyak dari itu sampai berjumlah 60 ekor, zakatnya seekor anak onta

betina yang umurnya telah masuk tahun keempat.

Bila lebih banyak dari itu sampai berjumlah 75 ekor, zakatnya

seekor onta bettna yang umurnya telah masuk tahun kelima. Bila lebih

banyak dari itu sampai berjumlah 90 ekor, zakatnya 2 ekor seekor

anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga. Bila
lebih banyak dari itu sampai berjumlah 120 ekor, zakatnya 2 ekor

anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat. Bila lebih

banyak dari itu, maka setiap 50 ekor zakatnya seekor anak onta betina

yang umurnya telah masuk tahun keempat.

Kemudian bila lebth dari itu, maka dikembalikan kepada awal

zakat yang wajib pada onta. Setiap yang kurang dari 25 ekor, maka

setiap 5 ekor zakatnya seekor kambing betina; tidak boleh

mengeluarkan kambing jantan, tua maupun yang cacat." Kemudian

beliau menjelaskan zakat kambing.

Mereka juga mengambil landasan hukum dengan hadits yang

kami riwayatkan dari jalur Abdunazzaq, dari Ma'mar, dari Abdullah

bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm; Bahwa

Nabi S menulis surat untuk mereka yang di dalamnya terf;,lis, "Bila

onta berjumlah 25 sampai 35 ekor, zakatnya seekor anak onta betina

yang umurnya telah menginjak tahun kedua. Bila tidak ada, maka

memperkuat apa yang telah kami katakan bahwa surat Amru bin Hazm benar
adanya.
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zakatnya seekor anak onta jantan yang umurnya telah menginjak

tahun ketiga."

Beliau menjelaskan sampai zakat untuk onta yang berjumlah

90 ekor. *Bila lebth banyak dari itu sampai herjumlah 120 ekor,

zakatnya 2 ekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun

keempat. Bila lebih banyak dari itu, maka setiap 50 ekor zakatnya

seekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat.

Dan yang kurang dari 25 ekor, setiap 5 ekornya zakatnya seekor

kambing betina."

Mereka menyebutkan hadits yang telah diceritakan kepada

kami oleh Muhammad bin Sa'id bin Nubat, 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,

Yahya bin Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada kami, Suffan Ats-

Tsauri menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari

Ashim bin Dhamrah, dari Ali bin Abi Thalib, tentang zakat, ia

berkata, "Bila lebih dari 120 ekor, maka sesuai hitungan yang pertama

dan perhitungan zakat yang wajib dimulai lagi."

Abu Muhammad berkata, "Pendapat mereka dinyatakan

pula oleh Ibrahim An-Nakha'i dan Sufuan Ats-Tsauri."

Mereka mengatakan, "Hadits Ali disini adalah Musnad."

Mereka mengambil landasan hukum dengan hadits yang

diceritakan kepada kami oleh Hamam, Ibnu Mufa:raj menceritakan

kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, [Ad-
Dabari]53 menceritakan kepada kami, Abdurcazzaq menceritakan

53 Dalam dua manuskrip asli redaksi "Ad-Dabari menceritakan kepada kami"
tidak ada. Padahal ini sangat oenting; karena Ad-Dabari merupakan perawi
yang disebutkan dalam Mushannaf Abdinazzaq darinya. Sanad ini telah
disebutkan beberapa kali dengan benar.
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kepada kami dari Sufyan bin Uyainah, Muhammad bin Suqahsa

mengabarkan kepadaku, ia berkata: Abu Ya'la yaitu Mundzir Ats-

Tsauri mengabarkan kepadaku dari Muhammad Ibnu Al Hanafiyah, ia

berkata, "Orang-orang datang kepada ayahku untuk mengadukan

tentang sikap petugas pengumpul zakat yang ditunjuk oleh Utsman.

Maka ayahku berkata, "Wahai putraku, ambillah surat ini dan

serahkan kepada Utsman lalu katakan kepadanya, "Orang-orang telah

mengadukan tentang sikap petugas pengumpul zakat yang Anda
h-rnjuk. Ini adalah perintah Rasulullah S dalam masalah zakat yang

wajib. Suruhlah mereka untuk menjalankannya."

Kata Muhammad bin Al Hanafiyah, "Maka aku pun membawa

surat tersebut kepada Utsman bin Affan. Setelah berhadapan

dengannya kukatakan kepadanya, 'Ayahku mengutusku untuk

menemuimu. Ia mengatakan bahwa orang-orang telah mengadukan

tentang sikap petugas pengumpul zakat yang Anda tunjuk. Ini adalah

perintah Rasulullah ii$ tentang masalah zakat wajib. Suruhlah mereka

agar menjalankannya."

Utsman berkata, "Kami tidak butuh suratmu ini". Aku pun

kembali menemui ayahku dan kuberitahukan kepadanya. Maka ia
berkata, "Wahai putraku, kamu tidak berdosa dalam hal ini, taruhlah

surat ini ke tempat dimana aku mengambilnya."

Katanya melanjutkan, "Andai saja ia mengingat Utsman, tentu

ia akan mengingatnya dengan keburukan. Sungguh surat
Rasulullah S tersebut adalah seperti yang tertulis dalam surat Ali."

Mereka mengatakan, "Di antara kebatilan yang terjadi adalah

orang-orang menuduh Ali bahwa ia memberitahukan kepada orang-

orang dalam suratnya tidak sesuai yang ditulis Rasulullah #."tt

Muhammad disini adalah seorang tabi'in tsiqah, salah seorang perawi Kufah
yang terbaik.
Sanad ini bagus sekali.55
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Mereka mengklaim bahwa ada riwayat dari Ibnu Mas'ud dan

Ibnu Umar yang seperti pendapat mereka.

Abu Muhammad berkata, "Ini adalah semua tipuan yang

mereka lancarkan yang bisa menipu orang-orang yang tidak

berpengetahuan atau orang yang tidak bertakwa. Distorsi dan

pemutarbalikan fakta tidak akan hilang sampai kapanpun. Semua ini

sama sekali tidak bisa dijadikan dalil oleh mereka."

Adapun hadits riwayat Ma'mar dan Hammad bin Salamah

adalah mursal dan tidak bisa dijadikan dalil. Dan kalaupun shahih,

tidak ada ada kaitannya sama sekali.

Adapun jalur Ma'mar yang redaksi akhirnya "Setiap yang

kurang dai 25 ekor, setiap 5 ekornya zakatnya seekor kambing

betina", adalah hukum permulaan zakat onta yang wajib.

Salah seorang dari pemimpin mereka tidak malu untuk

berdusta dua kali secara terang-terangan berkaitan dengan hadits ini.

Yang pertama adalah bahwa ia mengklaim bahwa pada redaksi

akhirnya menyebutkan zakat onta dengan kambing sehingga ia

menduga tidak boleh diulangi.

Abu Muhammad berkata, "Ia telah berdusta dalam masalah

ini secara terang-terangan. Hawa nafsu telah membuatnya buta dan

tr"rli dan ia tidak malu melakukannya. Yang disebutkan Ma'mar pada

awal pembahasannya tentang zakat wajib onta adalah seperti yang

telah kami sebutkan dalam masalah hukum sapi yang berjumlah 25

ekor ke atas, sementarapada bagian aktrirnya ia menyebutkan tentang

hukurn rnenzakatinya dengan kambing karena pada yang pertama

tidak disebutkan."

Yang kedua adalah bahwa ia terang-tsrangan berdusta. Ia

berkata, "Ma'mar, dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin
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Amru bin Hazm dari ayahnya dari kakeknya". Ini adalah dusta.

Ma'mar tidak meriwayatkan kecuali dari Abdullah bin Abu Bakar

saja. Kemudian kalaupun benar, ia tidak akan mengeluarkannya

karena mursal; karena Muhammad bin Amru tidak bertemu dengan

Nabi $ (tidak sezaman dengan beliau).s6

Kemudian keanehan lainnya adalah, ia mengambil landasan

hukum dengan dua hadits ini pada sesuatu yang bukan tempatnya. Ia

menyelisihi keduanya karena disebutkan bahwa bila tidak ada seekor

anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua, maka

seekor anak onta jantan yang umurnya telah menginjak tahun ketiga.

Apakah masih tersisa rasa malu pada orang seperti ini ?!.

Anehnya lagi, mereka menambah kedustaan dan sikap tercela

mereka dengan mengatakan bahwa arti sabda Nabi $ "Bila tidak ada

seekor anak onta betina yang umurnya telah mengtnjak tahun kedua,

56 Adapun nrduhan telah berdust4 ini merupakan sikap yang keterlaluan. Saya
tidak tahu siapa yang dituduh oleh Ibnu Hazm ini ?!. Hadits ini diriwayatkan
seperti ini oleh Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Abdullah bin Abu Bakar bin
Muhammad bin funru bin Hazn dari ayahnya dari kakeknya. Ibnu Hazm
membuang redaksi "Dari ayahnya dari kakeknya", kemudian ia menuduh
seseorang telah berdusta, yang saya tidak tahu siapa dia. Ia menambahkan
demikian. Padahal Ad-Darimi telah meriwayatkan (pada hal 202) bagian dari
surat Amm bin Hazm dari jalur Az-Zubn dari Abu Bakar bin Muhammad bin
Amru bin Hazm dari ayahnya dari kakeknya. Kemudian ia meriwayatkan
setelahnya: Bisyr bin Al Hakam menceritakan kepada kami, Abdunazzaq
menceritakan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Abdullah
bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazrn dari ayahnya dari
kakeknya, "Bahwa Nabi $ menulis untuknya sebuah surat ..." lalu ia
menyebutkannya dengan redaksi yang sama. Inilah redaksi riwayat Ad-Darimi,
seorang imam yang tsiqah. Gurunya, Bisyr bin Al Hakam juga orang yang
tsiqah.
Adapun sisa sanadnya tidak perlu ditanyakan lagi karena para perawinya
terkenal dan adil serta tsiqah. Jadi mana letak kedustaannya dan siapa yang
berdusta ?!. Adapun bahwa iatidakMuttsshr/, memang benar demikian; karena
Muhammad bin Amru bin Haznr, kakek Abdullah bukanlah seorang Sahabat.
Akan tetapi sanad ini memperkuat pemyataan kami tentang keabsahan surat
Amru bin Hazm karena diriwayatkan secara Mutawatir dari keluarga dan anak-
anaknya, serta keshahihannya karena diriwayatkan secaraMusnad dari berbagai
jalur lainnya.
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maka seekor anak onta jantan yang umurnya telah menginiak tahun

ketiga", maksudnya adalah dengan sesuatu yang senilai dengan seekor

anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua. Ini

merupakan kebohongan yang sangat tercela. Tidak ada bedanya antara

mereka dengan orang yang mengatakan "Maksudnya tiada lain kecuali

seekor anak onta jantan yang umurnya telah menginjak tahun ketiga

yang berwarna pirang atau yang terdapat di negeri Nejed saja".

Adalah suatu kebatilan nyata yang terlarang, karena tidak

mungkin maksud sabda Nabi $ menyrruh mengganti onta yang tidak

ada dengan sesuatu yang senilai dengannya. Jadi cukup mengganti

dengan seekor anak onta jantan yang umurnya telah menginjak tahun

ketiga.

Anehnya mereka merekayasa ucapan yang bukan sabda

Nabi $ dan menolak sabda beliau untuk kemudian direka-reka sesuai

keinginan mereka, tapi mereka tidak menolak dan merekayasa ucapan

Abu Hanifah. Demi Allah, perbuatan ini sangat tidak layak dan tidak

dapat dipercaya. Benarlah ucapan para imam bahwa mereka

merekayas a agama Islam !.

Dikatakan kepada mereka, "Mengapa kalian menafsirkan

dengan sesuatu yang tidak boleh ditafsirkan dengannya (mengambil

dari sesuatu yang tidak boleh diambil) ?!. Sebagaimana diriwayatkan

dari sebagian kaum salaf bahwa budak yang melarikan diri dihargai 40

dirham, padahal yang dimaksud adalah nilai kesusahan orang yang

mengembalikan budak tersebut yang melarikan diri. Dan penafsiran

ini lebih baik daripada mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan

Allah dan Rasul-Nya."

Mereka tidak menentang pendapat Abu Hanifah tentang orang

yang menikah dengan (memberikan) rumah dan budak, bahwa rumah

dihargai 50 dinar sementara budaknya dihargai 40 dinar. Mereka tidak

berani menentang kesalahan Abu Hanifah dalam masalah penetapan

m - AtMuhalla



Qimah (sesuafu yang senilai), tapi anehnya mereka tidak peduli dalam

menentang perintah Rasulullah $ dan berdusta atas nama beliau, lalu

mereka menafsirkan sabdanya dengan memberikan sesuafu yang

senilai (Qtmah).

Juga, telah kami temukan untuk mereka hadits yang telah

diceritakan kepada kami oleh Hamam, ia berkata: Abbas bin Ashbagh

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman

menceritakan kepada kami, Abu Abdillah Al Kabuli mengabarkan

kepada kami, Ismail bin Abi Uwais menceritakan kepada kami,

ayahku menceritakan kepada kami dari Abdullah dan Muhammad,

dua putra Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm, dari ayah

keduanya dari kakek keduanya dari Rasulullah S, "Bahwa beliau

menulis surat ini untuk Amru bin Hazm saat mengangkatnya menjadi

pejabat pelaksana tugas di Yaman. Di dalamnya disebutkan tentang

zakat. Ia menyebutkannya dan di dalamnya tertulis, "Bila emas57

nilainya telah mencapai 200 dirham, maka setiap yang senilai dengan

40 dirham zakatnya satu dirham hingga mencapai 40 dinar."

Adalah mustahil bila sebagian surat Ibnu Hazm bisa dijadikan

dalil sementara sebagian lainnya tidak bisa dijadikan dalil. Ini adalah

sifat orang-orang yang telah dikabarkan oleh Allah & bahwa mereka

mengatakan,

n- 
^4 

n- 4z .z , z2 -z 4 4.-

'i-,Fs C4,oa! clf:
"Kami beriman kepada yang sebahagian dan kami kafir

terhadap sebahagian (yang lain)." (Qs. An-Nisaa' [4]: 150)

s7 Pendapat yang kuat adalah bahwa emas bisa dijadikan Mudzakar dan Muannats.
Ada yang mengatakan bahwa penyebutannya seczra Muannats merupakan
bahasa penduduk Hijaz. Bagian dari surat funru ini bukanlah seperti hadits yang
diriwayatkan oleh Al Hakim dan dinilai shahih dan telah kami sebutkan berkali-
kali.
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Adapun jalur Hammad bin Salamah juga mursai. Pendapat

dalam masalah ini adalah seperti pendapat tentang hadits dari jalur

Ma'mar.

Kemudian kalaupun kedua hadits ini sama-sama shahih, tetap

tidak bisa dijadikan dalil oleh mereka, karena tidak ada kaitannya

sama sekali dengan apayang mereka katakan, karena redaksi riwayat

Hammad adalah sebagai berikut, "Sampai 120 ekor. Bila lebih banyak

dari itu, maka untuk setiap 50 ekornya zakntnya seekor anak onta

betina yang umurnya telah masuk tahun keempat. Bila sisa, maka

dikembalikan kepada zakat wajib onta yang pertama." Redaksinya

adalah begini dan tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa

zakatnya dikembalikan pada kambing sebagaimana yang mereka

klaim.

Redaksi ini bisa ditafsirkan bahwa maksudnya adalah

hukumnya dikembalikan kepada zakat wajib onta yang pertama,

bahwa setiap 40 ekor zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya

telah menginjak tahun ketiga; karena zakat wajib onta yang pertama

adalah bahwa setiap 40 ekor zakatnya seekor anak onta betina yang

umurnya telah menginjak tahun ketiga, dan setiap 80 ekor zakatnya 2

ekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga.

Penafsiran seperti ini lebih baik daripada penafsiran mereka yang

dusta, rusak dan mustahil.

Adapun penafsiran mereka terhadap hadits yang kami

riwayatkan dari Ali dalam masalah ini bahwa ia Musnad,lalu mereka

mengambil landasan hukum dengannya agar wajib berbaik sangka

terhadap Ali RA serta tidak boleh menuduhnya menceritakan hadits
yang tidak berasal dari Rasulullah $, maka kami katakan bahwa

pernyataan ini benar. Hanya saja tidak boleh hanya berbaik sangka

terhadap Ali saja sementara terhadap Utsman tidak. Yang wajib bagi

kita adalah berbaik sangka terhadap keduanya. Karena jika tidak
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demikian, maka telah menempuh metode yang ditempuh teman-teman

mereka dari kalangan Rafidhah.

Kami katakan: Sebagaimana tidak diperbolebkan berburuk

sangka terhadap Ali RA bahwa ia menceritakan hadits yang tidak
berasal dari Rasulullah $ atau ia sengaja menentang riwayatnya dari

beliau, maka tidak diperbolehkan pula berburuk sangka terhadap

Utsman RA dengan menuduhnya meremehkan surat Nabi $,
mengingat ia mengatakan, "Kami tidak butuh terhadap swat tersebut".

Akan tetapi kami katakan, "Kalau saja Utsman tidak mengetahui

bahwa surat yang ada pada Ali telah dinasakh, tentu ia tidak akan

menolaknya dan tidak akan berpaling darinya. Akan tetapi surat yang

ada pada Ali tersebut memang telah dinasakh sementara Ali tidak

mengetahuinya. Sementara yang ada pada Utsman telah diketahuinya

bahwa ia telah dinasakh."

Kita harus berbaik sangka terhadap keduanya. Berbaik sangka

terhadap Ali tapi berburuk sangka terhadap Utsman sama sesatnya

dengan berbaik sangka terhadap Utsman tapi berburuk sangka

terhadap Ali.

Kami katakan, "Kalau saja surat tersebut benar-benar dari
Nabi $, tentu Utsman tidak akan menolaknya. Salah satu dari dua

keburukan tersebut tidak lebih mudah dari yang satunya. Kami sendiri

berbaik sangka terhadap keduanya, semoga Allah meridhai keduanya.

Kami tidak akan menganggap remeh berdusta atas nama

Nabi $ dengan menisbatkan perkataan kepada beliau berdasarkan

asumsi yang dusta, karen-a akan menyebabkan kita menempati tempat

duduk di Neraka sebagaimanayang akan ditempati orang-orang yang

melakukannya. Kita sama-sama mengakui pernyataan Utsman dan Ali
sesuai tempafnya.

Keduanya bukanlah dalil sebagaimana Rasulullah $, akan

tetapi keduanya merupakan imam yang termasuk penghuni Surga.
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Keduanya diampuni tapi tidak jauh dari kekeliruan. Kita harus

kembali kepada sabda Rasulullah $ dengan mengambil sesuatu yang

tetap (shahih) darinya lalu membuang sesuatu yang tidak tetap

darinya.

Kemudian kami katakan kepada mereka, "Boleh saja kalian

mengatakan surat Ali Musnad dan tidak dinasakh. Akan tetapi di

dalamnya tidak terdapat sesuatu yang kalian katakan. Justru kalian-lah

yang memutar balikkan fakta. Di dalamnya hanya disebutkan, "Bila

onta berjumlah 120 ekor lebih, maka berdasarkan hitungan pertama

dan zakat wajibnya dimulai lagi (dari yang pertama)". Dalam surat ini

tidak ada penjelasan bahwa zakat dengan kambing dimulai lagi

padanya.

Redaksi ini bisa ditafsirkan bahwa hitungannya kembali pada

yang pertama dan zakat wajibnya dimulai lagi. Jadi setiap 40 ekor

zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak

tahun ketiga, seperti halnya ketentuan pada zakat yang pertama bahwa

setiap 40 ekor zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya telah

menginjak tahun ketiga, dan setiap 80 ekor zakatnya 2 ekor anak onta

betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga. Penafsiran seperti

ini lebih baik daripada penafsiran kalian yang dusta.

Kemudian kami katakan, "Bisa saja kalian mengatakan bahwa

hadits ini Musnad dan di dalamnya ada redaksi seperti yang kalian

katakan -dan kami berlindung kepada Allah dari pendapat demikian-.

Tapi dengarkanlah redaksinya dengan seksama:

Hamam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufanaj

menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada

kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurcazzaq

menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Abu Ishaq As-Sabi'i,

dari Ashim bin Dhamrah, dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, "Setiap 5

ekor onta zakatrrya seekor kambing betina, setiap 10 ekor zakatnya2
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ekor kambing betina, setiap i5 ekor zakatnya 3 ekor kambing betina,

setiap 20 ekor zakatnya 4 ekor karnbing betina, setiap 25 ekor

zakatnya 5 ekor kambing betina, setiap 26 ekor zakatnya seekor anak

onta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua. Bila tidak ada

seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua,

maka seekor anak onta jantan yang umurnya telah menginjak tahun

ketiga, hingga mencapai 35 ekor. Bila bertambah 1 ekor, zakatnya

seekor anak onta betina yang umumya telah menginjak tahun ketiga,

hingga mencapai 45 ekor.

Bila bertambah 1 ekor, zakatnya seekor anak onta betina yang

umurnya telah masuk tahun keempat yang siap dikawini onta jantan,

hingga mencapai 60 ekor. Bila bertambah I ekor, zakatnya seekor

onta betina yang umurnya telah masuk tahun kelima, hingga mencapai

75 ekor. Bila bertambah I ekor, zakatnya2 ekor anak onta betina yang

umurnya telah menginjak tahun ketiga, hingga mencapai 90 ekor. Bila

bertambah I ekor, zakatnya 2 ekor anak onta betina yang umurnya

telah masuk tahun keempat yang siap dikawini onta jantan, hingga

mencapai 120 ekor.

Bila bertambah 1 ekor, maka setiap 50 ekor zakatnya seekor

anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat, dan setiap

40 ekor zakatrya seekor anak onta betina yang umurnya telah

menginjak tahun ketiga. Adapun zakat perak, bila telah mencapai I
tahun penuh, setiap 200 dirham zakatnya I dirham. Sedangkan yang

kurang dari 200 dirbam tidak ada zakatnya. Bila bertambah, maka

hitungannya demikian. Dan aku telah memaafl<an (membebaskan)

sedekah kuda dan budak."

Muhammad bin Sa'id bin Nubat 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 Al Mutsanna

menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan
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kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq As-

Sabi'i, dari Ashim bin Dhamrah, dari Ali bin Abi Thalib, iaberkata,

"Bila petugas pengumpul zakat mengambil usia yang di atas usia

(yang wajib dizakati), maka ia harus mengembalikan 10 dirham atau2

ekor kambing betina."

Abdurrahman bin Mahdi berkata: Sufuan Ats-Tsauri

menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Ashim bin

Dhamrah, dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, "Bila onta berjumlah 25

ekor ke atas, zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya telah

menginjak tahun kedua. Bila tidak ada seekor anak onta betina yang

umurnya telah menginjak tahun kedua, maka seekor anak onta jantan

yang umurnya telah menginjak tahun ketiga.

Bila petugas pengumpul zakat mengambil seekor anak onta

betina yang urnurnya telah menginjak tahun ketiga sebagai ganti dari

seekor anak onta jantan yang urnurnya telah menginjak tahun ketiga,

maka ia harus mengembalikan 10 dirham atau2 ekor kambing betina.

Harta yang dirnanfaatkan (harta bergerak) tidak ada zakatnya sampai

genap 1 tahnn. Bila telah genap 1 tahun, maka setiap 200 zakatnya 5.

Bila bertarnbah, maka sesuai hitungannya, setiap 40 dinar zakatnya I
dinar. Bila berkurang, maka sesuai hitungannya. Bila telah mencapai

20 dinar, zakatnyaYz dinar.

Muhammad bin Sa'id bin Nubat menceritakan kepada kami,

Abdullah bin Nashr menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh

menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada

kami, Musa bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Waki'
menceritakan kepada kami dari Suffan Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq As-

Sabi'i, dari Ashim bin Dhamrah, dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata,

"Onta yang berjumlah 5 ekor zakatnya seekor kambing betina, onta

yang beijumlah 10 ekor zakatnya 2 ekor kambing betina, onta yang

beqjumlah 15 ekor zakatnya 3 ekor kambing betina, onta yang
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berjumlah 20 ekor zakatnya 4 ekor kambing betina, onta yang

berjumlah 25 ekor zakatnya 5 ekor kambing betina'

Bila bertambah I ekor, zakatnya seekor anak onta betina yang

umumya telah menginjak tahun kedua. Bila tidak ada, maka seekor

anak onta jantan yang umurnya telah menginjak tahun ketiga. Bila

petugas pengumpul zakat mengambil usia yang di atas usia (yang

wajib dizakatr), ia harus mengembalika 10 dirham atau 2 ekor

kambing betina; atau bila ia mengambil usia yang dibawah usia (yang

wajib), ia bisa mengambil 2 ekor kambing betina atau 10 dirham."

Ali berkata, "Inilah riwayat-riwayatyang tetap dari Ali RA.

Ma,mar, Sufyan dan Syu'bah sepakat semuanya (dalam riwayat ini).

Yang meriwayatkan dari suffan adalah waki" sementara yang

meriwayatkan dari Syu'bah adalah Abdurrahman bin Mahdi. Dan

yang meriw ay atkan dari Ma' mar adalah Ab dunazzaq'"

Yangmerekatutupiyaifubagianhaditsyangdiriwayatkan
okeh Yahya bin Sa'id dari Sufyan secara khusus juga tidak sesuai

dengan pendapat mereka, sebagaimana yang telah kami uraikan.

Mereka mengklaim dalam Khabar riwayat Ali sesuatu yang tidak ada

satu pun atsar mauPun darinYa.

Mereka menyelisihi dalam hadits ini 12 ketetapan hukum yang

masing-masing redaksinya sebagai berikut:

Redaksi "onta yang berjumlah 25 ekor zakatnya 5 ekor

kambing betina."

Redaksi yang menyebutkan agar mengganti seekor anak onta

betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua dengan seekor

anak onta jantan yang umurnya telah menginjak tahun ketiga saja.

Redaksi yang menjelaskan tentang onta yang berjumlah 120

ekor ke atas "setiap 40 ekor zakatnya seekor anak onta betina yang

umumya telah menginjak tahun ketiga.

i
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Redaksi yang menghapus kembalinya zakatyang wajib dengan

memberikan kambing . Hany a saj a tidak disebutkan.

. Redaksi yang menjelaskan tentang petugas pengumpul zakat

yang mengambil usia di atas usia (yang wajib dizakati) bahwa ia harus

mengembalikan 2 ekor kambing betina atau 10 dirham. Lalu yang

menjelaskan tentang orang yang mengambil seekor anak onta betina

yang umurnya telah menginjak tahun ketiga sebagai ganti dari seekor

anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua bila tidak

ada seekor anak onta jantan yang umurnya telah menginjak tahun

ketiga.

Redaksi yang menyebutkan tentang petugas pengumpul zakat

yang mengambil usia yang dibawah usia (yang wajib dizakati) agar ia

menambahkan dengan 2 ekor kambing betina atau l0 dirham.

Redaksi yang menyebutkan bahwa "Harta yang dimanfaatkan

(harta bergerak) tidak ada.zakatnya sampai genap 1 tahun", tapi tidak

dikhususkan, baik yang nishabnya sejenis atau tidak.

Redaksi yang menyebutkan bahwa "Setiap 200 perak zakatnya

5 dilham. Dan bila lebih, maka berdasarkan hitungannya", tanpa

menetapkan Waqsh (antara dua nishab) di dalamnya, sebagaimana

yang diklaim oleh mereka berdasarkan pendapat mereka.

Redaksi yang menyebutkan bahwa "Setiap (uang) perak yang

kurang dari 200 tidak ada zakatnya". Tapi mereka malah menetapkan

zakat untuk (uang) perak yang kurang dari 200 bila pemiliknya

memiliki emas yang bila digabungkan dengan perak tersebut nilainya

mencapai 200 dirham atau20 dinar.

Juga redaksi yang menyebutkan tentang pembebasan zakat

kuda.

Juga redaksi yang menyebutan tentang pembebasan zakat

budak tanpa mengecualikan apakah diperdagangkan atau tidak.
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Juga redaksi yang menyebutkan bahwa "Setiap 40 dinar

zakatnya 1 dinar. Bila kurang maka berdasarkan hitungannya", tanpa

menetapkan Waqsh (antara dua nishab) di dalamnya.

Adakah yang lebih mengherankan daripada orang yang

mengambil landasan hukum dengan riwayat dari Ali yang tidak ada

penjelasan untuk pendapat mereka tersebut selain asumsi yang bohong

?!. Mereka berimajinasi bahwa riwayat tersebut Musnad berdasarkan

pernyataan mereka yang berlandaskan asumsi dusta semata. Mereka

telah menyelisihi riwayat tersebut dengan jalur tersebut. Padahal ada

riwayat yang lebih kuat darinya yang menyebutkan 12 ketetapan

hukum. Semuanya merupakan dalil yang sangat jelas. Kami tidak tahu

atas dasar agama apakah atau atas dasar akal apakah sehingga mereka

meremehkan ketetapan-ketetapan tersebut !.

Yatrg sungguh mengherankan adalah mereka mengambil

landasan hukum dengan surat (riwayat) Ma'mar dari Abdullah bin

Abu Bakar dan surat Hammad dari Qais bin 'Abbad dari Abu Bakar

bin Hazm. Padahal kedua riwayat ini mursal dan merupakan hadits

yang Mauquf (terhenti) pada AIi. Dan dalam semua itu tidak ada dalil
yang seperti pendapat mereka dan juga tidak ada dalil mereka yang

kuat. Kemudian mereka tidak malu menggunakan dua hadits mursal

ini untuk mencela dua hadits shahih yang Musnad.

Yaitu dari jalur Hammad dan Abdullah bin Al Mutsanna.

Keduanya dari Abdullah bin Al Mutsanna dan keduanya mendengar

darinya, dari Tsumamah Ibnu Abdullah bin Anas yang didengarnya

darinya dari Anas bin Malik yang didengamya dari Abu Bakar Ash-
Shiddiq yang didengamya dari Nabi #f dari Allah @, dengan redaksi

yang sama.

Dan juga dari jalur Az-Zuhn dari Salim bin Abdullah bin

Umar dari ayahnya.
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Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata:

Umar bin Abdul Malik menceritakan kepada kami, Muhammad bin

Bakr menceritakan kepada kami, Abu Daud As-Sijistani menceritakan

kepada kami dari Abdullah bin Muhammad An-Nufaili, 'Abbad bin

Al 'Awwam menceritakan kepada kami dari Sufyan bin Husain, dari

Az-Zu,hri, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, ia berkata,

"Rasulullah $ menulis surat tentang z*at- Tapi beliau tidak

mengeluarkannya (tidak memberikannya) kepada para pegawainya

hingga beliau wafat. Beliau menyertakan surat tersebut dengan

pedangnya. Lalu surat tersebut (isinya) diterapkan oleh Abu Bakar

hingga ia wafat. Kemudian Umar menerapkannya hingga wafat.

Dalam surat tersebut tertulis:

'Setiap 5 ekor onta zakatnya seekor kambing betina. Setiap 10

ekor zakatnya 2 ekor kambing betina. Setiap 15 ekor zakatnya 3 ekor

kambing betina. Setiap 20 ekor zakatnya 4 ekor kambing betina.

Setiap 25 hingga 35 ekor zakatnya seekor anak onta betina yang

ulrurnya telah menginjak tahun kedua. Bila bertambah satu ekor

hingga 45 ekor, zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya telah

menginjak tahun ketiga.

Bila bcrtambah satu ekor hingga 60 ekor, zakatnya seekor anak

onta betina yang umurnya telah masuk tahun keernpat. Bila bertambah

satu ekor hingga 75 ekor, zakatnya seekor onta betina yang umumya

telah masuk tahun kelima. Bila bertambah satu ekor hingga 90 ekor,

zakatnya 2 ekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun

ketiga.

Bila bertambah satu ekor hingga 120, zal<arrya 2 ekor anak

onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat. Bila lebih

banyak dari itu, maka setiap 50 ekor zakafrrya seekor anak onta betina

yang umurnya telah masuk tahun keempat, dan setiap 40 ekor
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zakatnya seekor anak onta

tahun ketiga'."

yang umurnya telah menginjak

Mereka mengatakan, "Sesungguhnya asal dua hadits ini

mursal. Mereka berdusta dalam hal ini dan tidak peduli untuk

mengambil dua hadits ini sebagai landasan hukum dan menilainya

shahih bila mereka mendapafinya sesuai dengan pendapat Abu

Hanifah. Terkadang mereka menghalalkannya dan terkadang

mengharamkannya."

Mereka menolak bahwa Ibnu Ma'in memvonis dha'if dua

hadits tersebut (yang dipakai mereka).

Andai saja aku tahu apa pendapat Ibnu Ma'in tentang surat

(lembaran) Ibnu Hazm dan hadits Ali ?!. Kami tidak melihatnya

membolehkan unfuk mengomentari keduanya, apalagi memvonis

dha'ifkeduanya.

Yang lebih mengherankan dari ini semua adalah bahvva

sebagian pendahulu mereka -yang merupakan generasi akhir menurut

Allah &- mengatakan, "seandainya hukum ini benar, pasti

Rasulullah $ akan mengeluarkannya (memberitahukannya) kepada

para pegawainya."

Abu Muhammad berkata, "Ini merupakan pendapat

kelompok Rafidhah yang mencela Abu Bakar, Umar dan seluruh

Sahabat yang mengamalkannya, dan juga termasuk sikap mencela

Nabi $ karena sama saja mengklaim beliau menulis kebatilan dan

menyertakannya dengan pedangnya lalu beliau menyembunyikannya,

kemudian setelah beliau wafat para Sahabatnya mengamalkannya !!.

Jadi batallah distorsi yang mereka lakukan."

Yang mengherankan adalah bahwa mereka mengklaim sebagai

orang-orang yang mengamalkan Qiyas, tapi mereka malah menyelisihi

dalil dan Qiyas dalam masalah ini.
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Apakah mereka menemukan kewajiban yang kembali lagi

setelah gugur (dihapus)?. Apakah mereka menemukan auqash onta

untuk 33 ekor?, mengingat mereka tidak menetapkan hukum

tambahan setekah 9L ekor hingga 125 ekor. Apakah mereka

menemukan dua hukum yang berbeda pada satu onta yang

sebagiannya dizakati dengan onta dan sebagian lainnya dizakati

dengan kambing?.

Mereka mengingkari pemungutan zaL<at di daerah wajib pajak.

Argumentasi mereka adalah tidak boleh mengambil dua hak Allah
dalam satu harta. Dengan pendapat mereka yang rusak mereka

menetapkan dua hak (kewajiban) dalam satu harta, yaitu onta dan

kambing.

Bila mereka menolak kambing dan seekor anak onta betina

yang umurnya telah menginjak tahun kedua setelah keduanya

digugurkan, maka mereka juga menolak seekor anak onta betina yang

umumya telah menginjak tahun ketiga pada 36 ekor onta yang lebih

dari 120 ekor.

Bila mereka mengatakan, "Kami menolalcnya karena ada sabda

Nabi $'Setiap 50 ekor zakatnya seekor anak onta bettna yang

umurnya telah masuk tahun keempaf ."

Maka dikatakan kepada mereka, "Mengapa tidak kalian tolak
pengembalian kepada kambing dengan sabda Nabi $, 'Setiap 40 ekor

zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak

tahun ketiga ? '."

Jadi jelaslah bahwa mereka tidak bergantung dengan apapun.

Kita berlindung kepada Allah dari kesesatan.

Mereka mengatakan tentang hadits yang telah kami sebutkan

dari jalur Muhammad bin Abdurrahman, "Tidak adazal<at untuk onta

yang berada di atas 120 ekor hingga 130 ekor", bahwa hadits ini
bertentangan dengan seluruh hadits yang ada.
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Abu Muhammad berkata, "Bila demikian halnya, maka yang

pertama kali bertentangan adalah lembaran Amru bin Hazm dan hadits

riwayat Ali yang mereka tuduh tersebut. Jadi gugurlah semua distorsi

tersebut. Hanya Allah-lah yang dapat memberi Taufik."

Adapun klaim mereka bahwa pendapat mereka merupakan

riwayat dari Umar bin Khaththab, Ali dan Ibnu Mas'ud, maka mereka

telah membuat kebohongan secara terang-terangan.

Adapun riwayat Ali, telah kami sebutkan riwayat yang tetap

darinya bahwa tidak ada kaitannya pendapat mereka dengan

pernyataan Ali tersebut dan bukan merupakan dalil atas klaim yang

mereka kemukakan disebabkan distorsi yang mereka lakukan.

Adapun riwayat Ibnu Mas'ud, mereka tidak menemukatt

riwayat darinya sama sekali, baik riwayat shahih yang bisa kami pakai

atau riwayat gugur yang mereka tetap akan kesulitan menemukannya,

atau riwayat palsu yang diarnalkan pada masa yang akan memudahkan

mereka. Semuanya tidak bisa ditakar dengan kacamata ilmiah.

Adapun riwayat Umar RA, yang shahih seperti matahari,

sangat berbeda dengan pendapat mereka dan sesuai dengan pendapat

kami. Dan tidak akan ditemukan kontradiksi pada riwayat ini kecuali

bila mereka menyatakannya pada waktu itu.s8

Hamam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarraj

menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada

kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq

menceritakan kepada kami dari Su$an Ats-Tsauri, dari Musa bin

Uqbah dan Llbaidillah bin Umar; keduanya dari Nafi' dari Ibnu lJmar,

dari ayahnya, bahwa ia berkata tentang zakat onta, "Setiap 5 ekor onta

zakatnya seekor kambing betina, setiap 10 ekor zakatnya 2 ekor

5E Yang tertulis disini adalah yang terdapat pada manuskrip No. (16), yaitu redaksi
yang terdapat pada footnote No. (1a) yang aslinya adalah sebagai berikut
"Kecuali bila mereka meletakkannya pada waktu itu", dan artinya sama.

l
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kambing betina, setiap 15 ekor zakatnya 3 ekor kambing betina, setiap

20 ekor zakatnya 4 ekor kambing betina, setiap 25 ekor zakatnya

seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua.

Bila tidak ada seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak

tahun kedua, maka seekor anak onta jantan yang umurnya telah

menginjak tahun ketiga, hingga mencapai 35 ekor.

Bila bertambah 1 ekor, zakatnya seekor anak onta betina yang

umurnya telah menginjak tahun ketiga, hingga mencapai 45 ekor. Bila

bertambah 1 ekor, zakatnya seekor anak onta betina yang umumya

telah masuk tahun keempat dan siap dikawini onta jantan, hingga

mencapai 60 ekor. Bila bertambah 1 ekor, zakatnya seekor onta betina

yang umurnya telah masuk tahun kelima, hingga mencapai 75 ekor.

. Bila bertambah 1 ekor, zakatnya 2 ekor anak onta betina yang

umurnya telah menginjak tahun ketiga, hingga mencapai 90 ekor. Bila
bertambah I ekor, zakatnya 2 ekor anak onta betina yang umurnya

telah masuk tahun keempat yang siap dikawini onta jantan, hingga

mencapai 120 ekor. Bila bertambah, maka setiap 40 ekor zakatnya

seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga,

dan setiap 50 ekor zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya

telah masuk tahun keempat."

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Umar bin

Abdul Malik menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakr

menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami,

Muharnmad bin Al Ala' yaitu Abu Kuraib menceritakan kepada kami,

Abdullah bin Al Mubarak menceritakan kepada kami dari Yunus bin

Yazid dari Ibnu Syihab, ia berkata, "Ini adalah redaksi surat

Rasulullah # yang ditulis berkenaan dengan zakat. Surat ini adapada

keluarga Umar bin Khaththab."

Kata Ibnu Syihab: Salim bin Abdullah bin Umar

membacakannya kepadaku, lalu aku memahaminya (menghapalnya)
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sesuai yang terhrlis' Surat inilah yang disalin oleh Umar bin Abdul

Lziz dari Abdullah dan Salim' dua putra Abdullah bin Umar' ia

"Bila onta berjumlah l2l ekor' zakatnya 3 ekor anak onta

betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga' hingga mencapal

129 ekor.

Bila jumlatrnya 130 ekor' zakatnya 2 ekor seekor anak onta

betina yang umurnyu tttun menginjak tahun ketiga dan seekor anak

onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat' hingga

mencapai 139 ekor. Bila jumlahnya 140 ekor' zakafirya 2 ekor anak

onta betina yang umumya telah masuk tahun keempat dan seekor anak

onta betina yang umumya telah mengtnjak tahun ketiga' hingga

mencaPai 149 ekor.
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Bila juurlahnya 150 ekor, zakatnya 3 ekor anak onta betina

yang umurnya telah masuk tahun keempat, hingga mencapai 159 ekor.

Bila jumlahnya 160 ekor, zakafrtya 4 ekor anak onta betina yang

umurnya telah menginjak tahun ketiga, hingga mencapai 169 ekor.

Bila jumlahnya 170 ekor, zakatnya 3 ekor anak onta betina yang

umurnya telah rnenginjak tahun ketiga dan seekor anak onta betina

yang umurnya telah masuk tahun keempat, hingga mencapai 179 ekor.

Bila jumlahnya 180 ekor, zakatnya, zakatnya 2 ekor anak onta

betina yang umurnya telah masuk tahun keempat dan2 ekor anak onta

betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga, hingga mencapai

189 ekor- Bila jurnlahnya 190 ekor, zakatnya 3 ekor anak onta betina

yarlg umunrya telah masuk tahun keempat dan seekor seekor anak

onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga, hingga

mencapai 199 ekor. Bila jumlahnya 200 ekor, zakatnya 4 ekor anak

onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat atau 5 ekor

anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga. Mana

saja usia yang ada bisa diambil. Kemudian zakat kambing yang

dilepas mencari makan sendiri adalah ..." Ia menyebutkannya dengan

redaksi yang sama dengan hadits riwayat Suffan bin Husain dari Az-

Z;.rhri dari Salim dari ayahnya.

Abu Muhammad berkata, "Ini merupakan pendapat Umar

dan juga pendapat kami, berbeda dengan pandapat mereka."

Yang mengherankan adalah mereka menganggap cacat hadits

ini dengan alasan karena diriwayatkan secara menyendiri oleh Yunus

bin Yazid.

Ali bfflrata, "Ini merupakan klaim yang jelas sekali cacatnya."

Kernudian mereka tidak malu untuk menilainya shahih dan

mengambilnya sebagai landasan hukum dengan dalih karena sesuai

dengan pendapat mereka bahwa tidak ada zakat kecuali pada binatang

yang dilepas mencari makan sendiri.

-f
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Jadi tarnpak sekali rusaknya pendapat mereka yang

bertentangan dengan Allah & dan sunnah yang tetap (shahih) dati

Rasulullah $. Mereka juga menyelisihi Abu Bakar, IJmar, Ali, Anas,

IbnuUmardanseluruhSahabatRadhiyallahu'Anhumtanpa
menyandarkan pendapat mereka dengan riwayat yang shahih dat''

salah seorang dari mereka yang sesuai dengan pendapat mereka'

kecualidarilbratrimsaja.HanyaAllah.lahyangbisamemberiTaufik.

675. Masalah: Abu Muhammad berkata' "Petugas

pengumpul zakatmemberi 2 ekor kambing betina atau2} dirham yang

diambil dari zakatkambing atau menjual onta; karena zakat tersebut

untuk kaum muslimin yang berhak menerima zakat. oleh karena itu,

dari harta mereka pula ia menunaikannya"'

PetugaspengumpulzakattidakbolehmelakukanTaqash.
Yaitubilaseorangmuslimwajibmengeluarkan2ekoranakonta
betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga' tapi ia tidak

menemukannya,sementarayarlgiatemukanseekoranakontabetina
yangumurnyatelahmasuktahunkeempatdanseekoranakontabetina

yang umurnya telah menginjak tahun kedua' maka ia bisa

mengambilnya lalu memberikan kepada pemilik harta2 ekor kambing

betina atal2}dirham, atau mengambil darinya 2 ekor kambing betina

atau 20 dirham. Ia juga boleh mengambilnya lalu mengembalikannya

sesuai barangnya, atau memberikan kepadanya lalu

mengembalikannya sesuai barangnya, karena ia telah menunaikannya

dengan semPurna-

Adapu Taqash, yaitu membiarkan masing-masing dari

keduanyakepadapemiliknyameskitelahwajibatasnya'makaini
sama meninggattun hak Allah & yung telah wajib untuk diambil tapi

tidak diambil. Hat ini tidak diperbolehkan. Petugas pengumpul zakat
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tidak boleh membebaskan hak orang-oranE yang berhak menerima

zakat,karena harta tersebut merupakanhafta orang lain. Hanya Allah-

lah yang bisa memberikan Taufik.se

676. MasaLa;hl. Zakat dilakukan berulang-ulang setiap tahun,

yaitu pada onta, sapi, kambing, emas dan perak. Berbeda dengan

gandum, jewawut dan korma, karena jenis ini bila telah dizakati tidak

wajib lagi mengeluarkan zakatnya untuk selamanya. Jenis-jenis ini

hanya dizakati saat dibersihkan, ditakar, ketika korma telah kering dan

telah ditakar. Hal ini tidak ada satu pun yang menyelisihinya. Kecuali

pada perhiasan dan para pekerja,yang akan kami uraikan nanti, insya

Allah. Rasulullah $ biasa mengirim petugas-petugas pengumpul

zakat setiap tahunnya.

677. Masalahz Zakat itu wajib pada onta, sapi dan kambing

bila telah berlalu 1 tahun penuh. Tidak ada hukumnya bila petugas

pengumpul zakat datang (untuk mengambilnya).

Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Syafi'i dan teman-

teman kami.

Malik dan Abu Tsaur mengatakan, "Tidak wajib mengeluarkan

zakatkecuali bila petugas pengumpulzakat telah datang."

Tapi kemudian mereka berselisih pendapat. Mereka

mengatakan, "Bila petugas pengumpul zakat terlambat datang dalam

jangka waktu safu atau 2 tahun, zakat tidak gugur dan wajib diambil

untuk setiap tahunnya."

5e Disini pengarang sangat berpegang keras dengan sesuatu yang zahir sehingga

berujung pada sikap main-main atau berlebih-lebihan. Bila petugas pengumpul

zakat telah memberikan 20 dirham atau 2 ekor kambing betina, kemudian ia

mengambilnya dari pemilik harta sesuai barangnya, atau mengambil yang

serupa dengannya, maka kasusnya kembali kepada Taqash. Seakan-akan

mengambil dan memberikan merupakan perbuatan main-main (sia-sia).
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Halininrembantahpendapatmerekabahwazakattidakwajib

kecuali dengan datangnya petugas pengumpul zakat' Padahal petugas

pengumpul zakathanyalah wakil yang disuruh mengambil zakatyang

wajib,bukanmengambilsesuatuyangtidakwajibdiambildantidak
puia menggugurkan sesuatu yang wajib

TidakadaperselisihanpendapatdikalanganumatiniSecara

umum'bahwapetugaspengumpu|zakatapabiladatangsebeium
genapsatutahun,tidaklahdiperbolehkanmemberikankepadanya

sesuatupun.Jadibatallahperrryataanyangmenyebutkanbahwazakat

hanya wajib diberikan bila petugas pengumpulzakat datang'

Petugas pengumpul zakat tidak terlepas apakah ia dikirim

pemimpin yang wajib ditaati, atau diutus pemimpin yang tidak wajib

ditaati. Bila ia diutus pemimpin yang tidak wajib ditaati, maka ia

bukan orang yang disuruh oleh Allah atau Rasul-Nya untuk

mengambiizakat.Bilademikianhalnyamakatidaksahapayangia
ambil, sementara zakat tetap berlaku60 dan pemilik harta tetap wajib

menunaikannya' karena yang diambil darinya merupakan kezhalirnan,

bukan zakatYangwajib.

Bila ia diutus pemimpin yang wajib ditaati, maka tidak teriepas

apakah orang yang mengutusnya menempatkannya sesuai tempatnya

(posisinya) ataukah tidak?. Bila sang pemimpin mengutusnya pada

tempatnya, maka tidak boleh menyerahkan zakat kecuali kepadanya,

karena dia-lah yang disuruh menariknya oleh Allah dan Rasul-Nya'

Bagi yang menyerahkannya kepada selain petugas yang disuruh

menariknya, maka ta telah berbuat melampaui batas (zhalim),

sementara perbuatan melampaui batas itu tertolak'

Rasulullah $ bersabda, "Barangsiapa melalatkan perbuatan yang

tidakkami perintahkan, maka ia tertolak'"6r

60 Dalam manuskrip No. (16) disebutkan, "Danzakat itu wajib."
6r F"ng*-g f"pu *n'iuikan hukum lairnya, yaitu bila p".*iTPi" yang wajib

ditaati tidak *"n"*putkunnya pada tempatnya. Atau barangkali ia sengaja tidak
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zakatBinatang Ternak yang Dilepas Mencari Makan sendiri dan

Binatang Ternak yang Tidak Dilepas Mencari Makan sendiri

678. Masalah: Malik, Al-Laits dan sebagian teman-teman

kami mengatakan, "Binatang ternak yang dilepas mencari makan

sendiri, yang diberi makan, yang digunakan sebagai tunggangan dan

pembajak sawah serta lain-lainnya, baik onta, sapi maupun kambing

harus dizakati."

Sebagian teman-teman kami mengatakan, "Adapun untuk onta,

memang demikian. Tapi untuk kambing dan sapi tidak ada zakatnya

kecuali yang dilepas mencari makan sendiri." Ini merupakan pendapat

Abu Al Hasan bin Al Mughallas.62

Sebagian mereka mengatakan, "Adapun onta dan kambing

harus drzakati, baik yang dilepas mencari makan sendiri maupun yang

tidak. Sedangkan sapi tidak dizakati kecuali yang dilepas mencari

makan sendiri". Ini merupakan pendapat Abu Bakar bin Daud

Rahimahullah.

Tidak ada satu pun dari teman-teman kami yang berselisih

pendapat bahwa onta yang dilepas mencari makan sendiri maupun

yang tidak dilepas mencari makan sendiri harus dizakati'

Abu Hanifah dan Syaf i mengatakan, "Tidak ada zakat

kecuali yang dilepas mencari makan sendiri."

menyebutkannya karena takut akan kezaliman para taja dan penguasa.

Alangkah sedikit dari mereka yang menempatkan sesuatu pada tempatnya !.
62 Dalam manuskrip No. (16) disebutkan "Abu Al Hasan Al Mughallas". Bahasan

ini akan diuraikan pada masalah No. (681) tentang perkataan pengarang "Dan

Abu Al Hasan bin Al Mughallas yang termasuk salah seorang pengikut kami."
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Sebagian dari mereka rnengatakan'

tidak dilepas mencari makan sendiri harus

setahun, dan setelah itu tidak dizakati lagi'"

"Binatang ternak Yang

dizakati satu kali dalam

Pengikut Abu Hanifah dan Syaf i mengatakan"'Pendapat

kami adalah seperti pendapat mayoritas golongan Salaf dari kalangan

Sahabat dan lain-lainnya. Sebagaiman a yang kami riwayatkan dari

jalurSuffandanMa,mardariAbulshaqdariAshimbinDhamrahdari

Ali, "Sapi-sapi yang digunakan untuk bekerja tidak dizakati'"

TelahkamisebutkantaditentangperkataanUmarRA,..Setiap

40ekorkambingyangdilepasmencarimakansendirihinggal20ekor
zakatny a se ekor kambin g b etina' "

Diriwayatkan dari Laits dari Thawus dari Mu'adz bin Jabal'

"Sapi-sapi yang digunakan untuk bekerja (untuk membajak sawah dan

lain sebagainya) tidak ada zakatnya'"

Diriwayatkan dari ibnu Juraij dari Abu Az-Zubait dari Jabir,

..Tidakadazakatpadasapiyangdigunakanuntukmenrbajak(sawah

dan lain sebagainYa)"'

Tidak ada satu pun Sahabat yang berselisih pendapat dalam

rnasalah ini.

Diriwayatkan dari Ibnu Juraij dan Atha" "Tidak ada zakat

pa<1a binata ngyangdigunakan sebagai muatan dan sapi"'

Ini adaiah pendapat Amru bin Dinar dan Abdul Karim'

Al Hamulah adalahonta yang digunakan sebagai muatan' dan

Al Mutsirah adalahsapi yang digunakan untuk membajak sawah dan

lain sebagainYa'

Allah & berfinnan,

,p;si 1*3J"{
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"Yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah." (Qs. Al
Baqarah l2l:71)

Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, "Sapi yang digunakan

untuk bekerja dan onta sekedup tidak ada zakatnya."

Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i, "Sapi yang digunakan

untuk bekerja tidak ada zakatnya."

Diriwayatkan dari Mujahid, "Orang yang merhiliki 40 ekor

kambing betina yang susunya ia peras tidak wajib mengeluarkan

zakatnya; dan tidak adazakatpada sapi yang digunakan untukbekerja

(membajak sawah dan lain sebagainya)."

Diriwayatkan dari Az-Zuhri, "Sapi yang digunakan untuk

mengairi sawah tidak ada zakatnya,juga sapi yang digunakan untuk

membajak sawah. Sedangkan sapi-sapi lainnya ada zakatnya seperti

zakat onta. Dan zakat itu diwajibkan pada onta-onta yang digunakan

untuk bekerja."

Diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz, "Onta dan sapi yang

dipekerj akan tidak ada zakatny a."

Dari Al Hasan Al Bashri (ia berkata), "Sapi dan onta yang

digunakan untuk bekerja tidak ada zakatnya."

Dari Musa bin Thalhah bin Ubaidillah (ia berkata), "Sapi yang

digunakan untuk bekerja tidak ada zakatnya."

Dari Sa'id bin Abdul Aziz63 (ia berkata), "Sapi yang

digunakan untuk membajak sawah tidak ada zakatnya."

63 Ia adalah At-Tanukhi Ad-Dimasyqi, murid Atha', Az-Zuhri, Rabi'ah, Makhul
dan lainlain. Ats-Tsauri dan Syu'bah meriwayatkan darinya. Keduanya
termasuk tokoh yang seangkatan dengannya.
Al Hakim berkata, "At-Tanukhi bagi penduduk Syam sama seperti Malik bagi
penduduk Madinah, dalam hal keilmuan, keutamaan, pemahaman fikihnya dan

amanahnya". Ia lahir pada tahun 90 Hijriyah dan wafat pada tahun 167 Hijriyah.
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Dari Al Hakam bin Utaibah (ia berkata), "Sapi yang digunakan

untuk bekerja tidak ada zakatnya."

Dari Thawus (ia berkata), "Sapi dan onta yang digunakan

untuk bekerja tidak ada zakatnya, kecuali yang dilepas mencari makan

sendiri."

Dari Asy-Sya'bi (ia berkata), "Sapi yang digunakan untuk

bekerja tidak ada zakatnya."

Pendapat ini juga dinyatakan oleh Syahr bin Hausyab dan

Adh-Dhahhak.

Dari Ibnu Syubrumah (ia berkata), "Sapi yang dipekerjakan

tidak ada zakatnya."

Al Auza'i berkata, "Tidak ada zakat pada sapi yang

dipekerjakan, tapi onta yang dipekerjakan ada zakatnya."

Sufyan berkata, "Tidak ada zakat pada selain binatang ternak

yang dilepas mencari makan sendiri, baik itu onta, sapi dan kambing.

Tidak ada zakat pada kambing yang disiapkan untuk disembelih".

Kemudian disebutkan kepadanya pendapat Malik tentang wajibnya

zakat pada kambing tersebut. Maka ia heran dan mengatakan, "sejauh

yang kuketahui tidak ada seorang pun yang mengatakan hal ini. Ini
merupakan pendapat Abu Ubaid dan lain-lainnya."

Kami telah meriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz, Qatadah
dan Hammad bin Abu Salamah tentang wajibnya zakatpada onta yang

digunakan untuk bekerj a.

Diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al Anshari tentang

wajibnya zakat pada setiap kambing, sapi, onta, baik yang dilepas

mencari makan sendiri atau yang tidak.

Mereka mengambil landasan hukum dengan hadits shahih,

"Setiap kambing yang dilepas mencari makan sendiri". Mereka
mengatakan, "Tidak boleh beliau mengatakan sesuatu yang tidak ada
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manfaatnya. Jadi ini menunjukkan bahwa binatang ternak yang

dilepas mencari makan sendiri berbeda dengan binatang ternak yang

tidak dilepas mencari makan sendiri."

Dalam sebagian atsar disebutkan, "setiap onta yang dilepas
mencari makan sendiri". Mereka mengatakan, "Kami mengqiyaskan
sapi yang dilepas mencari makan sendiri dengan onta."

Mereka mengatakan,"Zakat itu hanya wajib pada sesuatu yang

berkembang. Sedangkan yang hidupnya dibiayai (diberi makan) tidak.
Kami tidak mengetahui bahwa mereka mempunyai landasan lain
selain yang kami sebutkan."

Teman-teman kami berargumentasi bahwa dalam masalah
pengkhususan sapi pekerja dalil-dalilnya tidak shahih. yang wajib
adalah bahwa zakat tidak wajib kecuali yang disepakati wajibnya,
sedangkan untuk binatang temak yang dilepas mencari makan sendiri
tidak ada kesepakatan dalarn hal ini.

Orang yang berpendapat bahwa zakat untuk binatang ternak
yang tidak dilepas mencari makan sendiri hanya wajib satu kali dalam
setahun berargumentasi dengan mengatakan, "Zakat wajib untuknya
berdasarkan dalil-dalil secara umum. Tidak ada dalil yang
menganjurkan agffi mengulangi zakat tersebut setiap tahunnya. Jadi
yang wajib diulangi adalah zakat binatang ternak yang dilepas
mencari makan sendiri, menurut Ijma' yang meyakinkan. Sedangkan

untuk binatang yang tidak dilepas mencari makan sendiri tidak wajib
diulangi, baik berdasarkan dalil maupun Ijma'."

Kemudian kami katakan kepada pengikut madzhab Hanafi dan
pengikut madzhab Syaf i berkenaan dengan landasan hukum yang
mereka pakai dalam masalah ini. Pengikut madzhab Hanafi lupa
terhadap diri mereka sendiri dalam kisah ini, karena mereka
mengatakan bahwa sapi yang berjumlah 50 ekor zakatnya seekor sapi

betina dan sapi berusia 4 tahun-an. Tidak ada riwayat dalam hal ini
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dari salah seorang Sahabat maupun selain mereka kecuali dari

Ibrahim.

Dalam masalah pembagian yang dilakukan mereka terhadap

bangkai yang jatuh ke dalam sumur yang mati di dalamnya, tidak ada

seorang pun sebelum mereka yang membagi demikian. Juga dalam

masalah mengusap kepala dengan 3 jad sebanyak satu kali dan

seperempat kepala sebanyak satu kali, tidak ada satu pun sebelum

mereka yang meriwayatkan hal ini. Sungguh kami ingin tahu jari

manakah yang dimaksud dan batas manakah ukuran seperempat

kepala ?.

Juga dalam masalah pembolehan mereka untuk beristinja

dengan kotoran bintang. Tidak ada seorang pun sebelum mereka uang

membolehkan hal ini. Juga pembagian mereka dalam masalah hal-hal

yang membatalkan wudhu pada sesuatu yang keluar dari perut, tidak

ada seorang pun sebelum mereka yang membagi seperti ini. Juga

pendapat mereka tentang sifat zakat kuda, tidak ada seoftmg pun

sebelum mereka yang membolehkannya. Dan masih banyak lagi ysng

lainnya.

Juga tentang penentangan mereka terhadap semua riwayat
yang datang dari Abu Hurairah tentang membasuh bejana yang dijilati
anjing, padahal tidak ada seorang pun Sahabat yang menyelisihinya.

Mereka juga menyelisihi Umar bin Khaththab, Abu Hatsmah dan

putranya Sahl bin Abu Hatsmah dalam tidak memakan onta yang telah

ditaksir. Padahal bersama mereka seluruh Sahabat (yang mendukung

mereka) dengan penuh keyakinan. Tidak ada seorang pun dari mereka

yang menyelisihinya. Dan masih banyak lagi contoh serupa lainnya.

Pengikut madzhab Syaf i juga lupa dalam membagi zakat
yang merupakan hasil tanah (yang dikeluarkan dari tanah),e padahal

64 Dalam manuskrip No. (16) disebutkan, "Dan buah-buahan yang merupakan
hasil tanah."
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masalah ini tidak dikenal dari seorang pun sebelum Syaf i. Mereka
juga memberi batasan air yang najis dengan yang tidak najis yaitu 500

Rithl Baghdad, padahal batasan ini tidak dikenal dari seorang pun

sebelum mereka.

Mereka juga menyelisihi Jabir bin Abdullah tentang tanaman

yang disiram dengan air dan yang disirami mata air, bahwa sscara

umum harus dizakati. Padahal tidak ada seorang pun Sahabat yang

menyelisihinya dalam hal ini. Dan masih banyak lagi contoh lainnya
dalam madzhab mereka.

Adapun pengambilan landasan hukum yang dilakukan mereka
pada sebagian hadits yang menyebutkan tentang binatang ternak yang

dilepas mencari makan sendiri, maka memang benar demikian.

Redaksi hadits ini shahih yang merupakan riwayat Anas dari Abu
Bakar RA, khusus untuk kambing saja.

Seandainya tidak ada selain hadits ini, maka selain binatang

yang dilepas mencari makan sendiri tidak dizakati. Akan tetapi

terdapat hadits riwayat Ibnu Umar -sebagaimana yang telah kami
uraikan sebelumnya- yang mewajibkan zakat pada kambing secara

global (umum). Jadi ini merupakan tambahan atas hadits riwayat Abu
Bakar, dan tambahan itu tidak boleh ditinggalkan.6s

Adapun hadits tentang onta yang dilepas mencari makan

sendiri adalah tidak shahih, karcna tidak disebutkan kecuali dalam

riwayat Bahz bin Hakim saja.66

Kemudian seandainya shahih, maka hadits riwayat Abu Bakar

dan Ibnu Umar merupakan tambahan hukum atasnya, sedang

tambahan itu tidak boleh ditinggalkan.

Tidak ada bedanya antarahal ini dengan firman ,{llah &,

65 Dalam manuskrip No. (16) disebutkan "Tidak halal ditinggalkan."66 Lihat pembahasan masalah ini dalam Na il Al Authar llui + nat nS\.
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3K 6 $y,xx;. *G &, q3 uy-eJu

Cfr6i6-'^t;
"Katakanlah: 'Tiadalah Aku peroleh dalam wahyu yang

diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang

hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah

yang mengalir'." (Qs. Al An'aam [6]: 145)

Firman Allah &,

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah." (Qs. Al
Maa'idah [5]: 3). Ini merupakan tambahan atas yang terdapat dalam

ayat tersebut.

Dan antara firman Allah &,

{Y-l.*'{;l''r}Atr;
"Den janganlah kamu membunuh anak-analcrnu Karena takut

kemisktnan" (Qs.Al Israa' }71:31), dengan firman Allah W, 7i i

* AW "J'-Jj rfj A5l "sesungguhnva rugilah orang vang

membunuh anak-anak mereka, karena kebodohan lagi tidak

mengetahui." (Qs. Al An'aam [6]: 140). Ayat ini merupakan

tambahan atas yang terdapat padaayat sebelumnya.

Mengapa pengikut madzhab Hanafi dan pengikut madzhab

Syaf i tidak menerapkan hal ini ?!, padahal mereka mengharuskan

mengamalkan firman Allah &,

.eei?- 4i i'St ( J4',6t 6;i & Ats ;:'

c6-{ j

?16i9,&.G6i-
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"Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja,

Maka tlendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang

dengan buruan yang dibunuhnya." (Qs. Al Maa'idah [5]: 95). Mereka

mengatakan, "Begitu pula orang yang membunuhnya karena salah

(tidak sengaja)."

Qiyas binatang yang tidak dilepas mencari makan sendiri

dengan qiyas binatang yang dilepas mencari makan sendiri adalah

mirip dengan qiyas orang yang membunuh karena salah dengan orang

yang membunuh secara sengaja.

Allah S berfirman,

^I\L', 61 
"<Se 

e r% t 4 e c-Ji ib,$!it

"Anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri

yang telah kamu campuri." (Qs. An-Nisaa' [4]: 23).

Mereka mengatakan, "Y4, sekalipun mereka tidak berada

dalam pemeliharaan kita."

Dan masih banyak lagi contoh lainnya. Mereka tidak memiliki

wawasan yang cukup dalam masalah landasan pokoknya. Terkadang

mereka melarang melampaui nash bila ada nash lain yang menjadi

tambahan baginya. Tapi terkadang pula mereka melampaui nash bila

tidak ada dalil lain yang menjadi tambahan baginya. Mereka selalu

saja bertentangan dengan fakta dan kenyataan.

Andai saja mereka mengambil seluruh dalil dan tidak

meninggalkan sebagiannya karena sebagian lainnya, dan tidak

melanggarnyapada sesuatu yang tidak ada dalilnya, tentu hal ini akan

lebih menyelamatkan mereka dari api Neraka dan kecacatan.

Adapun pendapat mereka, "sesungguhnya zakat hanya

disyariatkan pada sesuatu yang berkembang", maka pendapat ini batil.

ix*
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Karena zakat ituwajib pada uang dirham dan uang dinar yang tidak

berkembang sama sekali. sedangkan keledai tidak ada zakatnyameski

ia berkembang, dan sayur mayur juga tidak ada zakatnya' menurut

mayoritas mereka, padahal ia berkembang'

Selain itu, sapi-sapi dan onta-onta yang digunakan untuk

bekerja,hasilkerjanyaberkembangdanmerekajugaberkembangbiak

denganberanakpinak.Bilamerekamengatakan,..Adabiayanyauntuk

makan mereka", kami katakan, "Binatang ternak yang dilepas mencari

makan sendiri juga ada biaya untuk penggembalanya' Kalian tidak

melihatbagaimanabesarnyabiayayangdikeluarkanuntrrkbercocok

tanammeskikalianbisamemenuhisemuanya,tapikalianberpendapat

bahwa ada zakat di dalamnya. Kalian juga tidak memperhatikan

kerugiandalamperdagangantapikalianberpendapatbahwaadazakat

didalamnya.Jadisecaraumumpendapatinitertolak.HanyaAllahlah
yang daPat memberi Taufik"'

Adapun pendapat sebagian teman kami bahwa sapi tidak

dizakatikecualiyangdilepasmencarimakansendiri,dimanamereka
mengatakan, 

,.Telfsh oirh du.,. Nabi s tentang adanya zakat pada

ontadankambingSecaraumumdenganmenentukankadarnyadan
berapa zakat Vang diambil", maka tidak boleh mengkhususkan

perintah Nabi S dengan pendapat pribadi maupun Qiyas'

Adapunsapi,tidakadadalilshahihyangmenjelaskantentang

sifat zakatnya. Jadi tidak wajib mengeluarkan zakat kecuali pada sapi

yangkewajibanzakatnyatelahsahberdasarkanljma'.Dantidakada

Ijma' kecuali pada binatang ternak yang dilepas mencari makan

sendiri. Jadi yang wajib dizakati adalah binatang tersebut (yang

dilepas mencari makan sendiri), sedangkan binatang ternak lainnya

(yangtidakdilepasmencarimakansendiri)yangtidakadaljma,di
dalamnya tidak wajib dizakati'
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Abu Muhammad berkata, "Ini salah. Justru telah sah dari

Nabi $ tentang wajibnya zakatnya pada sapi, berdasarkan sabda

beliau yang telah kami uraikan sebelumnya dengan menyebutkan

sanadnya."

"Tidak seorang pun pemilik onta dan sapi yang tidak

menunaikan zakatnya kecuali akan dilakukan terhadapnya seperti

ini."

Jadi berdasarkan dalil, zakat wajib pada sapi secara global.

Hanya saja tidak ada dalil tentang jumlah yang wajib dizakati di

dalamnya dan berapa yang diambil. Dalam dua masalah ini yang

dilihat adalah Ijma'-nya.

Adapun mengkhususkan sapi tertentu sedang sapi lainnya

tidak, maka ini merupakan pengkhususan tentang wajibnya zakatpada

sapi tanpa adanya dalil, dan ini tidak diperbolehkan.

Tidak ada bedanya antara orang yang menggugurkan zakat

pada binatang ternak yang. tidak dilepas mencari makan sendiri

berdasarkan dalil ini, dengan orang menggugurkannya pada binatang

ternak jantan berdasarkan dalil ini. Karena telah sah bahwa ada

perbedaan pendapat dalam masalah zakatnya.

Sebagaimana yang diceritakan kepada kami oleh Hamam, ia

berkata: Abdullah bin Muhammad bin Ali Al Baji menceritakan

kepada kami, Abdullah bin Yunus menceritakan kepada kami, Baqi

bin Mikhlad menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abi Syaibah

menceritakan kepada kami, Jarir yaitu Ibnu Abdul Hamid

menceritakan kepada kami -dari Al Mughirah yaitu Ibnu Miqsam

Adh-Dhabbi- dari Ibrahim An-Nakha'i, ia berkata, "Tidak ada zakat

binatang ternak yang dilepas mencari makan sendiri kecuali pada onta

betina, sapi betina dan kambing betina."

Abu Muhammad berkata, "Dalil ini tidak dinyatakan oleh

salah seorang teman kami, tidak pula pengikut madzhab Hanafi,
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pengikut madzhab Maliki, pengikut madzhab Syaf i dan pengikut

madzhab Hambali. Dan tidak boleh berpendapat seperti ini sama

sekali, karena ini merupakan sikap sembrono yang tidak sesuai dalil."

Jadi berdasarkan dalil, wajib mengeluarkan zakat untuk semua

sapi dengan berbagai sifatnya, baik yang dilepas mencari makan

sendiri maupun yang tidak dilepas mencari makan sendiri, kecuali sapi

yang dikhususkan oleh nash atau Ijma'.

Adapun tentang jumlah dan waktu serta berapa kadar yang

diambil, tidak boleh berpendapat dalam hal ini kecuali berdasarkan

Ijma' yang meyakinkan atau dalil shahih. Hanya Allah-lah yang bisa

memberikan Taufik.

Adapun tentang orang yang berpendapat bahwa zakat diulang

setiap tahunnya pada binatang ternak yang dilepas mencari makan

sendiri, sementara untuk binatang yang tidak dilepas rnencari makan

sendiri hanya wajib dizakati satu kali saja, maka orang ini
berargumentasi bahwa zakat wajib pada sapi berdasarkan dalil yang

telah kami uraikan, dan tidak ada dalil yang menyebutkan diulangnya

zakat pada setiap tahunnya sehingga tidak boleh mengulang

pengeluaran zakat pada harta yang telah dizakati kecuali berdasarkan

Ijma'.

Padahal telah sah ljma' bahwa zakat diulangi setiap tahunnya

pada sapi, onta dan kambing yang dilepas mencari makan sendiri. Jadi

yang wajib diambil adalah pendapat ini. Tidak ada dalil maupun Ijma'
yang menunjukkan bahwa zakat diulangi lagi pada binatang ternak

yang tidak dilepas mencari makan sendiri, oleh karena itu tidak wajib
mengambil pendapat ini.

Abu Muhammad berkata, '?endapat ini benar seandainya

tidak ada hadits shahih yang menyebutkan bahwa
Rasulullah g$ mengirim pefugas pengumpul zakat setiap tahunnya

untuk menarik zakat onta, sapi dan kambing. Ini merupakan masalah
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yang telah diriwayatkan banyak orang. Telah shahih dari Nabi s,
"senangkanlah petugas pengumpul zakat yang datang pada kalian"'

Bila hal ini telah sah dengan yakin, maka keluarnya petugas

pengurnpul zakat setiap tahunnya mengharuskan diambllnya zakat

setiap tahunnya. Bila hal ini tidak diragukan lagi, nnka pengkhususan

sebagian binatang yang wajib dizakati untuk satu tahun saja lalu pada

tahun depannya tidak dizakati adalah pengkhususan terhadap dalil dan

pendapat yang tidak berlandaskan dalil. Hal seperti ini hanya bisa

dipertimbangkan bila tidak ada dalil di dalamnya. Hanya Allah yang

bisa memberi Taufik."

679' Masalah: Setiap pemilik onta, sapi dan kambing wajib

memeras susunya pada saat ia datang ke sumber air, lalu ta

menyedekahkan susunya kepada orang yang disukainya'

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada

kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farbari

menceritakan kepada kami, Bukhari menceritakan kepada kami, Al

Hakam bin Nafi' yaitu Abu Al Yaman menceritakan kepada kami,

Syr'aib yaitu Ibnu Abi Hamzah menceritakan kepada kami, Abu Az-

Zinadmenceritakan kepada kami bahwa Abdurrahman bin Hurmuz Al

A'raj menceritakan kepadanya bahwa ia mendengar Abu Hurairah

berkata: Rasulullah S bersabda,

,&wfin'tIts1";r{t1 ; eVQ &'*,yr
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"Onta akan datang kepada pemililatya (pada hart kiamat) dalam

bentuk yang paling baik, bila ia ttdak memberikan halcnya di

dalamnya (tidak memberikan zakatnya), lalu ia akan menginjalcnya

dengan telapak kakinya. Kambing juga akan datang kepada

pemiliknya (pada hari kiamat) dalam bentuk yang paling baik, bila ia

tidak memberikan haknya di dalamnya (tidak memberikan zakatnya),

lalu ia akan menginjalcnya dengan kuku-kuku kakinya dan

menyerudul<nya dengan tandulvtya". Sabda Nabi g$, "Di antara

halmya adalah ia diperas (air susunya) di atas meta air."67

Abu Muhammad berkata, "Bila ada yang mengatakan

"Sesungguhnya tidak ada kewajiban dalam harta selain zakat", maka

ia telah mengatakan sesuatu yang batil. Tidak ada dalil yang

menunjukkan kebenaran pendapat ini, baik dari nash maupun Ijma'.
Segala yang diwajibkan Rasulullah g$ dalam harta adalah wajib."

Kami tanyakan kepada orang yang berpendapat demikian,

"Apakah dalam harta benda wajib mengeluarkan kafarat Zhihar,

sumpah dan (melunasi) hutang-hutang manusia ataukah tidak ?". Bila

di antara mereka ada yang mengatakan "Ya", maka ini merupakan

sikap kontradiktif mereka. Adapun dalam masalah meminjamkan

ember dan menundukkan onta pejantan, hal ini masuk dalam firman
Allah ffi),"Dan enggan (menolong dengan) barang berguna." (Qs. Al
Maa'uun [107]:7)

680. Masalah: Usia-Usia Onta Yang Disebutkan Dalam Kitab

Bintu makhadh: adalah onta betina yang usianya genap satu

tahun dan sedang menginjak tahun kedua (sedang menginjak usia 2

Ini

6't HR. Bukhari (Juz2hal2l7).
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tahun). Dinamakan demikian karena ibunya sedang hamil. Bila ia
telah genap 2 tahun dan menginjak 3 tahun, maka dinamakan Bintu

Labun atau lbnu Labun, karena ibunya telah melahirkan sehingga ia

mendapatkan air susu. Bila telah genap 3 tahun dan menginjak 4

tahun, maka dinamakan Hiqqah, karena ia telah layak dikawini onta

jantan dan sudah siap hamil. Bila telah genap 4 tahun dan menginjak 5

tahun, maka dinamakan Jadza'ah; dan bila telah genap 5 tahun dan

menginjak 6 tahun, maka dinamakan Tsaniyyah.

Tidak boleh mengeluarkanzakat untuk onta yang belum genap

1 tahun, karena ia masih disapih sehingga belum bisa digunakan unfuk

zakat.68

Nama-nama ini dan tafsirnya diceritakan kepada kami oleh

Abdullah bin Rabi', ia berkata: Umar bin Abdul Malik menceritakan

kepada kami, Muhammad bin Bakr menceritakan kepada kami, Abu

Daud menceritakan kepada kami semuanya dari Abu Hatim As-

Sijistani dan Al Abbas bin Al Faraj Ar-Rayasyi, dan dari Abu Daud

Al Mashahifi6e dari Abu 'Ubaidah Ma'mar bin Al Mutsanna.To

681. Masalah: Penggabungan (pencampuran) dalam binatang

ternak atau lainnya tidak menghalangi (merubah) hukum zakat.

Masing-masing memiliki hukum tersendiri dalam hartanya, baik

Demikianlah yang tertulis dalam manuskrip No. (16) dan manuskrip No. (14),
"Dan tidak boleh mengeluarkan untuk zakat binatang temak yang belum genap
satu tahun yang masih disapih. Ia tidak boleh digunakan untuk zakat".
Maksudnya jelas tapi susunannya kacau. Ungkapan ini tidak terdapat dalam
riwayat Abu Daud. Pengarang telah mengutip tafsir tentang usia-usia onta
darinya, akan tetapi dengan mendahulukan dan mengakhirkan serta ringkas.
Silahkan melihatnya dalam kitab tersebut (Juz 2 hal 19).

Nisbat kepada Al Mashahif.
Aku juga tidak menemukannya dalam Sunan Abu Daud. Akan tetapi
ungkapannya adalah sebagai berikut, "Abu Daud berkata, "Aku mendengarnya
dari Ar-Rayasyi, Abu Hatim dan lain-lain, dan dari kitab An-Nadhr bin Syumail
dan kitab Abu Ubaid'. Abu l-Ibaid adalah Al Qasim bin Salam.
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bergabung (bercampur) atau tidak bergabung. Tidak ada perbedaan di

dalamnya

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad

bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib

menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Fudhalah mengabarkan

kepada kami, SuraijTl bin An-Nu'man mengabarkan kepada kami,

Hammad bin Salamah menceritakan kepadaku dari Tsumamah bin

Abdullah bin Anas bin Malik, dari Anas bin Malik Bahwa Abu Bakar

Ash-Shiddiq menulis surat kepadanya, "Sesungguhnya ini adalah

kewajiban zakat yarLg diwajibkan Rasulullah gS kepada kaum

muslimin yang telah diperintahkan Allah kepada Rasul-Nya". Lalu ia

menyebutkan haditsnya dengan redaksi akhirnya,

,y ;tg v ,1slbr'^b ,:L:"';j. b"; \) J'fi J'&-''lt'/

.{.r-tu tli#. pGtj,:i:t} ,W
"Dan tidak boleh dikumpulkan antara yang terpisah dan tidak boleh

dipisahkan antara yang terkumpul karena menghindari zakat. Dan

yang terdiri dart dua campuran (binatang ternak kumpulan dari dua

orang [gabungan milik dua orangJ), maka keduanya dibagi dengan

sama rate."

Abu Muhammad berkata, "Para ulama berbeda pendapat

dalam menafsirkan hadits ini:

Sekelompok ulama berpendapat, "Bila bercampur dua atau

lebih pada onta atau sapi atau kambing, maka binatang ternak tersebut

tetap dizakati sebagaimana biasanya seandainya milik satu orang.

Pencampuran (penggabungan) menurut mereka adalah binatang ternak

berkumpul pada seorang penggembala, satu tempat penggembalaan,

7t Dahm Sunan An-Nasa'i pada dua cetakannya (Juz I hal 240 dan juz 5 hal 27)
disebutkan "Syuraih". Penulisan ini keliru dan salah.

l

I

I
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Satu tempat minum, dan satu tempat pemerasan susu dalam setahun

penuh yang bersambung. Karena jika tidak demikian maka bukan

penggabungan namanya; baik binatang ternak tersebut bersifat umum

yang tidak ada keistimewaannya, atau ada keistimewaannya".

Sebagian lainnya menambahkan, "Timba (ember) dan seekor

pejantan."

Abu Muhammad berkata, "Pernyataan ini salah."

Kesalahan pertama adalah, bahwa penyebutan kata seorang

penggembala sebenarnya tidak perlu lagi menyebutkan tempat

penggembalaan dan tempat minum. Karena tidak mungkin

penggembalanya satu orang tapi tempat penggembalaannya dan

tempat minumnya berbeda-beda. Jadi penyebutan tempat

penggembalaan dan tempat minum merupakan sikap berlebih-lebihan

(tidak ada gunanya).

Juga, penyebutan seekor pejantan adalah salah. Karena

terkadang seseorang memiliki dua ekor pejantan atau lebih karena

banyaknya binatang ternaknya, dan memiliki dua orang penggembala

atau lebih karena banyaknya binatang ternaknya. Hal ini hanya layak

menurut pendapat mereka. Jadi bila wajib ada penggabungan pada

satu penggembala dan pekerj aan, agar dizakati sesuai zakatnya orang

yang sendirian dan binatang ternak milik satu orang tidak boleh

digabungkan bila ia memiliki dua penggembala dan dua ekor pejantan.

Hal ini tidak bisa terlepas darinya.

Kami tanyakan kepada mereka, "Bila keduanya bercampur

(bergabung) pada sebagian bentuk ini, apakah hukukmnya merupakan

penggabungan ataukah tidak?" Jawaban apapun yang 'mereka

kemukakan hanyalah tindakan semborono dan seenaknya sendiri yang

tiada berdalil. Bila demikian halnya, maka pendapat tersebut batil

tanpa diragukan lagi. Hanya Allah-lah yang dapat memberi Taufik.
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Kemudian mereka menambah sikap sembrono mereka dengan

berpendapat berkenaan dengan sekelompok orang yang memiliki 5

ekor onta atau 40 ekor kambing atau 30 ekor sapi, bahwa zakat tetap

diambil darinya; dan bahwasanya 3 orang yang memiliki 40 ekor

kambing, maka zakatyangwajib hanya satu ekor kambing betina saja,

seperti halnya milik satu orang. Mereka mengatakan, "5 orang yang

memiliki 5 ekor onta -dengan mengadakan penggabungan selama satu

tahun-, zakatyang wajib hanyalah bintw makhadh (seekor anak onta

betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua) saja. Dan

demikian seterusnya pada seluruhzakat binatang ternak."

Ini merupakan pendapat Al-Laits bin Sa'd, Ahmad bin

Hambal, Syaf i, dan Abu Bakar bin Daud, sesuai pernyataan teman-

teman kami yang sependapat dengannya.

Imam Syafi'i bahkan berpendapat tentang adanya hukum

penggabungan pada buah-buahan, tanaman, dirham (uang perak) dan

dinar (uang emas). Ia berpendapat tentang sekelompok orang yang

memiliki 5 Wasaq bahwa zakat harus dikeluarkan darinya; dan

bahwasanya sekelompok orang yang memiliki 200 dirham saja atau

20 dinar saja -dimana mereka melakukan penggabungan di dalamnya-

harus mengeluarkan zakatnya, meskipun mereka berjumlah 1000

orang atau lebih banyak atau lebih sedikit.

Sekelompok ulama berpendapat, "Bila masing-masing orang

yang bergabung memiliki sesuatu yang wajib dizakati, maka mereka

harus menzakatinya secara personal. Tapi jika tidak maka mereka

tidak wajib mengeluarkan zakat. Bila di antara mereka ada sesuatu

yang wajib dizakat| maka ia harus menzakatinya. Dan bila di antara

mereka ada sesuatu yang tidak wajib dizakati maka ia tidak wajib

mengeluarkmt zakat."

Menurut mereka, bila dua orang atau lebih memiliki 40 ekor

kambing betina atau 60 ekor atau kurang dari 80 ekor, atau 30 ekor
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sapi atau kurang dari 60 ekor, dan begitu puia dengan onta, mereka

tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Bila tiga orang memiliki 120 ekor

kambing betina dan masing-masing memiliki sepertiganya, mereka

tidak wajib mengeluarkan zakatnya kecuali seekor kambing betina

saja. Dan begitu pula unfuk seluruh binatang ternak.

Menurut mereka tidak ada hukum penggabungan

(pencampuran [persekutuan]) kecuali pada binatang ternak saja.

Ini adaiah pendapat Al Auza'i, Malik, Abu Tsaur, Abu Ubaid,

dan Abu Al Hasan bin Al Mughallas yang termasuk teman kami.

Sekelompok ulama berpendapat, "Penggabungan tidak

menghalangi hukum zakat sama sekali, baik pada binatang ternak

maupun pada lainnya. Setiap orang yang melakukan penggabungan

harus menzakati miliknya sebagaimana ia tidak melakukan

penggabungan, tidak ada bedanya. Bila tiga orang yang melakukan

penggabungan masing-masing memiliki 40 ekor kambing betina,

mereka wajib mengeluarkan 3 ekor kambing betina untuk masing-

masing I orang. Bila lima orang yang melakukan penggabungan

masing-masing memiliki 5 ekor onta, maka masing-masing orang

wajib mengeluarkan zakat seekor kambing betina. Dan begitulah yang

berlaku untuk semuanya. "

Ini adalah pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Syarik

bin Abdullah dan Al Hasan bin Hay.

Abu Muhammad berkata: Dalam masalah ini kami sama

sekali tidak menemukan pendapat seorang Sahabat pun. Tapi kami

menemukan pendapat ini dari Atha', Thawus, Ibnu Hurmuz, Yahya

bin Sa'id Al Anshari dan Az-Zvhri."

Telah diriwayatkan kepada kami dari Ibnu Juraij dari Amru

bin Dinar dari Thawus bahwa ia berkata, "Bila dua orang yang

melakukan penggabungan mengetahui harta keduanya, maka

keduanya tidak boleh menggabungkannya dalam zakat."
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Atha'

tidak

Ibnu Juraij berkata, "Lalu aku memberitahukan hal ini kepada

yang berasal dari perkataan Thawus' Maka ia berkata' "Aku

melihatnya kecuali kebenaran."

Telah diriwaYatkan kePada kami dari Ma'mar dari Az-Zuhti,

sementara binatang ternak

bersama-sama ke temPat
ia berkata, "Bila penggembalannya satu

tersebut datang bersama dan Pergi

penggembalaan, maka semuanya dizakatr'

Diriwayatkan dari jalur Ibnu wahb dari Al-Laits dari Yahya

bin Sa'id Al Anshari, ia berkata, "Bila onta dikumpulkan oleh

penggembala,pejantandantelaga(mataair),makasemuanyadizakatt'

lalu masing-masing pemiliknya mengambil bagiannya sesuai jumlah

ontanya menurut nilai yang wajib dizakati. Bila ia hanya sekedar

menitipkannya dan tidak ingin menggabungkannya dan tidak pula

menaruhnya pada penggembala tersebut untuk mendapatkan hasilnya,

maka onta tersebut dizakati olehnya saja. Dan diriwayatkan pula dari

Ibnu Hurmuz seperti pendapat Malik'"

AbuMuhammadberkata:Masing-masingkei<lmpok
melandaskan pendapatnya pada ketetapan Rasulullah @ yang telah

kami uraikan sebelumnYa.

Golongan yang berpendapat bahwa penggabungan akan

menghalan gi zakat dan harta dua orang lebih dianggap sepertiharta

satu orang, menyatakan bahwa arti dari sabda Nabi .# adalah, "Dan

tidak boleh dikumpulkan antara yang terpisah dan tidak boleh

dipisahkan antara yang terkumpul karena menghindari zakat",

maksudnya adalah bahwa tiga orang yang memiliki 120 ekor onta

hanya mengeluarkan seekor kambing betina, dimana masing-

masingnya memiliki sepertiganya dan mereka melakukan

penggabungan di dalamnya sehingga mereka tidak wajib

mengeluark an zakatkecuali seekor kambing betina saja'

/
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Oleh karena itu, petugas zakat dilarang memisahkannya agar

mengambil dari masing-masing personal seekor kambing betina

sehingga yang diambil 3 ekor kambing betina. Sementara dua orang

laki-laki yang memiliki 202 ekor karirbing betina dimana masing-

masingnya memiiiki separohnya dan keduanya wajib mengeluarkan 3

ekor kambing betina, tapi keduanya memisahkannya karena

menghindari zakat, padahal yang wajib dikeluarkan oleh masing-

masing adalah seekor kambing betina sehingga petugas zakat tidak

boleh mengambil kecuali 2 ekor kambing betina saja.

Mereka mengatakan, "Arti sabda Nabi 6S, 'Semua yang terdiri

dari dua campuran (gabungan), keduanya dibagi dengan sema rata',

maksudnya adalah bahwa kedua orang yang melakukan

penggabungan harus mengetahui zakat yang diambil petugas zakat

dan masing-masingnya mengetahui bagiannya sesuai jumlah binatang

ternaknya. Misalnya dua orang yang salah satunya memiliki 40 ekor

kambing betina sementara yang satunya lagi memiliki 80 ekor

kambing betina, sedang keduanya statusnya mengadakan

penggabungan, maka keduanya hanya wajib mengeluarkan seekor

kambing betina dengan ketentuan untuk orang yang memiliki 80 ekor

harus mengeluarkan dua pertiganya sementara yang memiliki 40 ekor

harus mengeluarkan seperti g any a."

Sementara orang yang berpendapat bahwa penggabungan tidak

akan menghalangi hukum zakat mengatakan bahwa arti sabda

Nabi $, "Dan tidak boleh dikumpulkan antara yang terpisah dan

tidak boleh diptsahkan antara yang terkumpul karena menghindari

zakat", maksudnya adalah 3 orang yang memiliki 120 ekor kambing

betina dimana masing-masing memiliki sepertiganya, maka masing-

masing harus mengeluarkan seekor kambing betina, dan mereka

dilarang menggabungkannya saat kambing-kambing tersebut masih

terpisah untuk mengelabui petugas zakat sehingga petugas tersebut
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menganggap bahwa kambing-kambing tersebut dimiliki satu orang

sehingga tidak diambtl zakatnya kecuali seekor kambing betina saja.

Sementara orang yang memiliki 202 ekor kambing betina yang

wajib mengeluarkan 3 ekor kambing betina melakukan pemisahan

kambingnya menjadi dua bagian untuk mengelabui petugas zakat

bahwa kambing-kambing tersebut milik dua orang, agar ia tidak

memberikan zakatnya kecuali dua ekor kambing betina. Petugas zakat

juga diiarang menggabungkan milik dua orang atau lebih agar ia bisa

mengambil banyak. Ia juga dilarang memisahkan harta satu orang

dalam zakat sekalipun ia menemukannya di tempat yang saling

berjauhan agar dapat mengambil banyak darinya.

Mereka mengatakan, "Arti sabda Nabi $ "Setiap yang terdiri

dari dua campuran (binatang ternak kumpulan dari dua orang), maka

keduanya dibagi dengan sama rata", maksudnya adalah bahwa dua

campuran secara bahasa yang disabdakan Rasulullah S adalah

sesuatu yang bercampur dengan lainnya tapi tidak dibedakan antara

keduanya. Karena itulah anggur yang bahannya terdiri dari dua

campuran dinamakan Khalith. Adapun yang tidak bercampur dengan

yang lainnya, ia tidak dinamakan Khalith. Hal ini tidak diragukan

lagi."

Mereka mengatakan, "Harta yang terdiri dari dua campuran

adalah sekutu yang salah satunya tidak berbeda dengan lainnya. Bila

salah satunya berbeda maka tidak dinamakan Khalith (yang terdiri

dari dua campuran)."

Mereka mengatakan, "Bila harta tersebut terdiri dari dua

campuran (kumpulan [gabungan] dari dua orang).sebagaimana yang

telah kami uraikan, lalu petugas zakat datang, maka ia wajib

mengambil jumlah harta yang wajib dizakati atas masing-masing dari

keduanya. Ia tidak perlu menunggu pembagian harta keduanya,karena

barangkali keduanya tidak ingin membaginya. Bila keduanya hadir, ia
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tidak boleh memaksa keduanya untuk membaginya. Bila ia
mengambil zakat keduanya, maka harus sama rata.

Misalnya dua orang yang salah satunya memiliki B0 ekor
kambing betina dan satunya lagi memiliki 40 ekor kambing betina,
dimana keduanya bersekutu di dalamnya, maka petugas zakat
mengambil dua ekor kambing betina. salah satunya memiliki dua
pertiga dari kambing tersebut dan yang satunya ragi memiliki
sepertiganya. Harus diambil secara sama rata sehingga pemiiik 40
ekor kambing tersisa 39 ekor, dan yang memiliki 80 ekor tersisa 79
ekor."

Abu Muhammad berkata: Kraim dua kelompok tersebut
sama dalam menguraikan zahir hadits, tapi tidak ada keistimewaan
pada salah satunya dalam menguraikan hadits tersebut.

Kemudian kami rnenelitinya. Ternyata penafsiran kelompok
yang berpendapat bahwa penggabungan (pencampuran) tidak
menghalangi (merubah) hukum zakat lebih benar. Karena penafsiran
mereka banyak disepakati para ulama akan kebenar:tt:rrtya. Sementara
penafsiran kelompok lainnya tidak disepakati. Jadi penafsiran mereka
batal karena dalilnya eacat, sementara penafsiran kelompok satunya
benar karena tidak diragukan lagi akan kebenarannya. Suatu pendapat
yang tidak benar baik secara nash maupun Ijma' tidak boleh
disandarkan kepada Rasulullah $. Karena yang benar adalah yang

landasan hukumnya benar.

Kami juga menemukan dalil ketiga dari Rasulullah $, *Tidak

ada zakat pada onta yang kurang dari 5 ekor". Jadi onta yang
berjumlah 4 ekor tidak ada zakatnya. Rasulullah # iuga bersabda,

"Tidak ada zakat pada kambing yang latrang dari 40 ekor,,, dan juga
dalil-dalil shahih lainnya yang berkenaan dengan zakat kambing dan
onta, seperti dalil yang menyebutkan bahwa setiap 40 ekor kambing
zakatnya seekor kambing betina, dan setiap 25 ekor onta zakatnya
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bintu makhadh (seekor anak onta betina yang umurnya telah

menginjak tahun kedua), dan sebagainya.

Karni mendapati bahwa orang yang berpendapat bahwa

penggabungan tidak menghalangi hukum zakat mengambil seluruh

dalil ini dan tidak menyelisihinya sedikit pun. Dan kami dapati bahwa

orang yang berpendapat bahwa penggabungan menghalangi hukum

zakat memandang bahwa lima orang yang masing-masingnya

memiliki 5 ekor onta harus mengeluarkan masing-masing seekor bintu

makhadh (seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak

tahun kedua), dan tiga orang yang memiliki 120 ekor kambing

masing-masing harus mengeluarkan sepertiga kambing, dan sepuluh

orang yang memiliki 5 ekor onta, maka sebagiannya harus

mengeluarkan masing-masing 10 ekor kambing betina. Ini adalah

zakat yang sama sekali tidak diwajibkan oleh Allah sama sekali dan

bertentangan dengan ketetapan hukum dari Allah dan Rasul-Nya.

Kami tanyakan kepada mereka tentang seseorang yang

memiliki 5 ekor onta yang ia gabungkan dengan pemilik 5 ekor onta

di negerinya. Lalu ia juga memiliki 4 ekor onta yang ia gabungkan

dengan pemilik 24 ekor onta di negeri lain, dan ia juga memiliki 3

ekor onta yang ia gabungkan dengan pemilik 35 onta di negeri

lainnya. Sejauh yang kami ketahui mereka tidak dapat'menunjukkan

dalil yang dapat dipahami. Pertanyaan kami kepada mereka daiam

masalah ini sangat banyak, tapi mereka tidak bisa memberi jawaban

yang dapat dipahami. Maka kami pun mengingatkan pertanyaan ini

sebagai tambahan.

Allah & berfirman,

3i$W1,*3-&st
"Dan tidaklah seorong membuat dosa melainkan

kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang

c .,1 ,. ))z .zaA4;4\:

AlMuhatla - m



berdosa tidak alcan memikul dosa orang lain." (Qs. A1 An'aam [6]:
r64)

Orang yang berpendapat bahwa penggabungan menghalangi

hukum zakat, ia seperti Zaid yang menimpakan dosa pada Amru dan

menetapkan harta salah safunya sebagai milik temannya. Hal ini batil
dan bertentangan dengan Al Qur'an dan Sunnah.

Rasulullah i{$) yang diwajibkan memberikan penjelasan kepada

kita pasti bisa mengatakan, "Dua orang yang melakukan

penggabungan dalam bentuk ini dan bentuk itu harus memberikan

zakat sesuai aturan zakatnya satu orang". Tapi beliau tidak
mengatakan hal ini. Karena beliau tidak mengatakannya, maka tidak
boleh berpendapat seperti ini.

Juga, pendapat mereka yang demikian hanya berlaku pada

binatang temak yang bercampur dalam satu ember, satu penggembala,

satu tempat penggembalaan dan safu tempat pemerasan air susu. Ini
merupakan sikap seenaknya sendiri yang tanpa dalil sama sekali baik
dari Sunnah, Al Qur'an, pendapat Sahabat, Qiyas maupun pendapat

yang sesuai akal. Sebagian mereka hanya membatasi pada sebagian

bentuk tanpa berlandaskan dalil. Andai saja aku mengetahui, apakah
sabda Nabi S hanya terbatas pada penggabungan dalam bentuk ini
dan maksudnya bukan penggabungan dalam rumah atau pabrik atau

persekutuan dalam kambing, sebagaimana yang dikatakan Thawus

dan Atha'?. Tapi untuk masalah ini sudah cukup kiranya.

Bila mereka menyebutkan hadits yang diceritakan kepada

kami oleh Ahmad bin Muhammad bin Al Jasur, Muhammad bin Isa

bin Rifa'ah menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul Aziz
menceritakan kepada kami, Abu Llbaid menceritakan kepada kami,
Abu Al Aswad yaitu An-Nadhr bin Abdul Jabbar MishriT2

?2 Ia perawi tsiqah. Lahir pada tahun 145 H dan wafat pada tahun 219 H pada
akhir bulan Dzulhijjah.
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menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah menceritakan kepada kami

dari Yahya bin Sa'id, bahwa ia menulis untuknya bahwa ia mendengar

As-Sa'ib bin Yazid berkata bahwa ia mendengar Sa'd bin Abi
Waqqash menceritakan dari Rasulullah g$ bahwa beliau bersabda,

"Binatang ternak yang terdiri dari dua campuran (binatang ternak

kumpulan dari dua orang) adalah yang pejantannya samz, tempat

penggembalaannya dan mata airnya sama."

Maka kami katakan, "Hadits ini tidak shahih karena

diriwayatkan dari Ibnu Lahi'ah."73

Seandainya shahih, tentu kami tidak akan menentang kalianTa

bahwa binatang ternak yang pejantan dan tempat penggembalaan serta

mata airnya satu merupakan binatang ternak kumpulan dari dua orang,

karena blla shahih maka merupakan kebenaran yang tidak diragukan

lagi. Akan tetapi hal tersebut tidak menghalangi (merubah) hukum

zakat wajib. Seandainya pencampuran (penggabungan) pada satu

tempat penggembalaan itu mewajibkan terhalangnya hukum zakat,

tentu hal ini akan wajib berlaku pada semua binatang ternak di bumi,

karena tempat penggembalaan tersebut bersambung di mayoritas

wilayah dunia kecuali bila terhalang oleh laut atau sungai atau

bangunan.

Selain itu, dalam hadits ini tidak terdapat penjelasan bahwa

pencampuran tersebut pada seorang penggembala. Inilah yang dipilih
oleh Malik dan Syaf i. Karena bila tidak, maka telah terjadi

pencampuran pada satu tempat minum, safu tempat penggembalaan

dan satu pejantan dalam komplek perumahan. Tapi keduanya

berpendapat bahwa pencampuran tersebut tidak menghaiangi hukum

zakat.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni (hal 204). Di dalamnya
disebutkan "Seorang penggembala" sebagai ganti dari "Tempat
penggembalaan". Hadits ini dha fi Ibnu Lahi'ah salah dan menyendiri dalam
meriwayatkannya. Lihat komentar tentangnya dalam At - T q I khi s h hal (17 5).

Dalam manuskrip No. (14) disebutkan "Kami tidak akan menyelisihi mereka."
'74
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Ibnu Hambal menarnbahkan, "Dan satu tempat pemerasan

susu."

Sebagian dari mereka mengatakan, "Bila keduanya telah

melakukan pencampuran lebih dari setahun, maka hukum

pencampuran berlaku untuknya. "

Ini merupakan sikap semaunya sendiri. Kami tanyakan kepada

mereka tentang orang yang melakukan pencampuran binatang

ternaknya dengan orang lain dalam masa enam bulan. Jawaban apakah

yang akan mereka kemukakan?!. Sungguh mereka telah menambah

sikap kesembronoan tanpa adanya dalil, padahal mereka tidak lebih

berhak untuk mengklaim sesuatu daripada selain mereka.

Adapun tentang pendapat Malik adalah sangat jelas sekali,

karena ia hanya mengkhususkan penggabungan pada binatang ternak

saja dan tidak pada buah-buahan dan tanaman serta uang. Dan

pengkhususan ini tidak terdapat dalam hadits tersebut.

Bila ia mengatakan, "sesungguhnya Nabi $ bersabda

demikian setelah menjelaskan tentang hukum binatang ternak."

Kami katakan, "Jadi apa maksudnya?! bila ini merupakan dalil

bagi kalian, cukuplah kalian membatasi hukum penggabungan pada

kambing saja, karena Nabi $ tidak mengatakan demikian kecuali

setelah menjelaskan zakat kambing. Hal ini tidak bisa dipungkiri."

Bila mereka mengatakan, "Kami mengqiyaskan onta dan sapi

dengan kambing."

Maka dikatakan kepada mereka, "Mengapa tidak kalian

Qiyaskan pencampuran (penggabungan) pada tanaman dan buah-

buahan dengan pencampuran (penggabungan) pada kambing? ! . "

Selain itu, Malik menyatakan bahwa terhalangnya zakat sebab

adanya pencampuran adalah pada binatang ternak yang telah

mencapai nishab dan lebih. Ia tidak menyatakan hal ini dalam
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pencampuran secara umum sebagairnanayang dikatakan oleh Syafi'i.

Ini merupakan sikap gegabah dan klairn yang tanpa dalil. Bila ia tidak

berpendapat bahwa zakat terhalang pada binatang ternak yang kurang

dari nishab, maka ia telah jatuh pada pendapat bahwa zakat terhalang

pada binatang ternak yang lebih dari nishab. Bila seperti ini maka

tidak ada bedanya antara dua hal ini. Hanya Allahlah yang dapat

memberi Taufik.

Abu Muhammad berkata, "Adapun Abu Hanifah dan para

pengikutnya, mereka senang menyelisihi Jumhur bila sesuai dengan

Taqlid mereka. Dalam hal ini mereka telah menyelisihi lima orang

tabi'in yang tidak ditentang oleh kalangan yang sezaman dengan

mereka maupun sebelum mereka. Menurut kami hal ini tidak bisa

diingkari, tapi kami uraikan ini untuk memperlihatkan sikap

kontradiktif mereka dan gaya mereka yang suka mengambil landasan

hukum dengan sesuatu yang tidak rnereka anggap sebagai dalil bila

bertentangan dengan hawa nafsu mereka."

Mereka juga menutupi kesalahan rnereka dengan menyebutkan

sebuah hadits yang diceritakan kepada kami oleh Ahmad bin

Muhammad bin Al Jasur, Wahb bin Masarrah menceritakan kepada

kami, Muhammad bin Wadhdhah menceritakan kepada kami, Abu

Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada karni, Yazid bin Harun

menceritakan kepada kami dari Bahz bin Hakim bin Muawiyah bin

Haidah, dari ayahnya, Hakim bin Muawiyah bin F{aida}r, ia berkata:

aku mendengar Rasulullah S bersabda,

,AG
JY ,-fa"-

,r ,,).is?'t ,YA'st'6rl"F G }u; *).'F g
! ,ti.t ?6f 'A i'i ,t^?1 "U 

t:n"i G\bLf 'J;

rr'i".*y ,a-'j 6-:ril r:Y; tui ,-rs ,irr + *
"setiap onta yang dilepas mencari makan sendiri, setiap 40 ekor

zakatnya seekor Bintu Labun (seekor anak onta betina yang umurnya
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telah menginjak tahun ketiga). Onta-onta tidak boleh dipisahkan dari
hitungannya (untuk mengurangi perhitungan zakat). Barangsiapa

memberikannya seraya mengharap pahala, maka ia akan mendapat

pahalanya, sebagai ketetapan dari Tuhan kami. Keluarga Muhammad

tidak halal untuk mendapatkannya. Dan barangsiapa yang enggan

memberikannya, kami-lah yang akan mengambilnya beserta separoh

ontany a (s ebagai hukuman)."7 s

Mereka mengatakan, "Orang yang mengambil seekor kambing

(sebagai zakat) dari 40 ekor onta betina milik gabungan 8 orang yang

masing-masingnya memiliki 5 ekor, maka ia telah memisahkannya
dari hitungannya. Padahal Nabi $ tidak mengkhususkan milik satu

orang dari kepemilikan bersama."

Abu Muhammad berkata, "Seraya memohon pertolongan

kepada Allah, kami katakan kepada mereka, "Bila hadits ini
merupakan dalil bagi kalian, ambillah apa yang ada di dalamnya

bahwa orang yang enggan membayar zakat akan diambil darinya
(secara paksa) dan separoh ontanya sebagai tambahan."

Bila kalian mengatakan, "Hadits ili telah dinasakh."

Kami katakan kepada mereka, "Ini merupakan klaim yang

tidak ada landasannya. Musuh-musuh kalian juga bisa melakukan ini
dan mengatakan kepada kalian, "Dalil yang kalian pakai telah

dinasakh."

(Bila dikatakan): Sekalipun yang menghasutnya tokoh

madzhab Maliki ?. Kami katakan kepada mereka, "Sekalipun

temannya seorang budak Mukatab atau orang Nashrani."

Bila mereka mengatakan, "Apakah hadits ini dikhususkan oleh

hadits-hadits lainnya ?."

7s HR. Abu Daud (Juz 2 hal 12), An-Nasa'i (Juz 5 hal 15 dan 17), Ahmad (Juz 5
hal2 & 4), Al Hakim (Juz I hal 397 dan 398) yang telah dishahih-kannya.

I'gil - At Muhaua



Kami katakan, "Hadits ini dikhususkan oleh hadits-hadits

lainnya, yaitu bahwa tidak ada zakat pada onta yang berjumlah 4 ekor

ke bawah, dan bahwasanya setiap 5 hingga 24 ekor zakatrrya seekor

kambing betina."

Kemudian kami katakan, "Hadits ini tidak shahih,karenaBahz

bin Hakim tidak terkenal adil, dan ayahnya, Hakim juga demikian."76

Dan seandainya pun hadits ini shahih, tetap tidak bisa

dijadikan dalil oleh mereka, karena di dalamnya tidak disebutkan

bahwa hukum dua orang yang melakukan penggabungan (dalam

binatang ternaknya) sama seperti hukum satu orang. Adalah tidak

boleh menggabungkan harta seseorang pada orang lain dalam zakat,

dan juga tidak boleh menzakatihartaZaid dengan hukum harta Amru,
karena Allah & berfirman,

"Dan seorang yang berdosa tidak akan memilail dosa orang

lain." (Qs. Al An'aam [6]: i64),

Seandainya shahih, maka artinya berlaku pada onta yang

melebihi jumlah 120 ekor. Hal tersebut karena hadits ini bertentangan

dengan seluruh hadits dari awal hingga akhir, mengingat perbuatan ini
bertentangan dengan ljma' mereka dan Ijma' dalam hadits-hadits yang

menyebutkan bahwa setiap 46 ekor onta zakatnya seekor Hiqqah

(seekor anak onta betina yang urnumya telah masuk tahun keempat)

dan bukan Bintu Labun, dan juga bertentangan dengan Ijma'-Ijma'
lainnya berupa hukum-hukum yang telah kami uraikan.

Juga, dalam hadits ini tidak disebutkan kecuali onta saja.

Pemindahan mereka tentang hukum penggabungan pada kambing dan

76 Justru Bahz dan ayahnya sama-sama tsiqah. Al Hakim dan Adz-Dzahabi
menilai Shahih lembaran (riwayat) Bahz dari ayahnya dari kakeknya. Lihat Asy-
Syaukani (lv 4hal 179).

VA::tl|t\t3i$
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sapi adalah Qiyas, sedang Qiyas semuanya batil. Kemudian kalau pun

benar tetap saja merupakan kebatilan, karena pemindahan tentang

hukum penggabungan dari onta kepada sapi dan kambing tidaklah

lebih utama daripada pemindahannya kepada buah-buahan, biji-bijian

dan harta benda. Semua itu merupakan klaim yang sangat rusak'

Hanya Allah-lah yang dapat memberi Taufik.

Disini Abu Hanifah melakukan kontradiksi yang unik. Ia

berpendapat tentang dua orang sekutu yang memiliki 80 ekor kambing

yang masing-masing memiliki separohnya, bahwa keduanya wajib

mengeluarkan dua ekor kambing betina. Dalam hal ini ia benar.

Tapi kernudian ia berpendapat tentang 80 ekor kambing yang

sebagiannya milik satu orang dan sebagian lainnya milik 40 otang,

bahwa hukumnya tidak ada zakatnya sama sekali, baik pada satu

orang yang memiliki separohnya maupun pada 40 orang yang

memiliki separoh lainnya. Ia berargumentasi tentang pengguguran

zakat dari 40 orang, bahwa yang milik dua orang bisa dibagi

sementara yang milik 40 orang tidak bisa dibagi.

Pernyataannya ini mengandung empat kesalahan:

Pertama: Disini ia menggugurkan zakat dari orang yang

memiliki 40 ekor kambing.

Kedua: Pada masalah lainnya ia mewajibkan zakat pada orang

yang memiliki 40 ekor kambing. Jadi ia membedakan tanpa adanya

dalil.

Ketiga: Ia beragumentasi tentang pengguguran zakat pada satu

orang yang memiliki 40 ekor kambing bahwa pembagian bisa

dilakukan, sementara pada 40 ekor yang milik 40 orang tidak bisa

dibagi. Sungguh ini sangat mengherankan !. Kami tidak tahu apakah

karena ia bisa dibagi ataukah karena tidak bisa dibagi disebabkan

dimasukkan dalam salah satu hukum zakat.
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Keempat: Ia membuat pernyataan batil (salah). Justru iril.:.

pembagian di satu sisi bisa dilakukan, maka di sisi lain juga bisa

dilakukan. Dan bila di satu sisi tidak bisa dilakukan, maka di sisi lain

juga tidak bisa dilakukan. Alangkah mengherankannya kelompok

yang pemahaman fikihnya seperti ini !.

Abu Muhammad berkata: Bila ada yang mengatakan,

"Kalian mewajibkan zakat pada orang yang bersekutu dalam

kepemilikan binatang ternak bila ia memiliki bagiannya pada

persekutuan tersebut, lalu kalian mewajibkannyapada dua orang yang

bersekutu dalam kepemilikan budak pada zakat fitrah, lalu kalian

berpendapat tentang orang yang memiliki separoh budak bersama

orang lain dan separoh budak lainnya bersama orang lain yang

kemudian dua bagian tersebut dimerdekakan: bahwa hukumnya tidak

bisa menggantikan satu budak (tidak sah), dan kalian juga berpendapat

tentang yang memiliki separoh kambing bersama orang lain dan

separoh kambing lainnya bersama orang lain lalu kedua bagian

tersebut disembelih: bahwa ia tidak bisa menggantikan satu hewan

kurban (tidak sah). Bagaimanakah tentang masalah ini?"

Kami katakan, "Ya, karena Rasulullah '$ bersabda, *Tidak

ada zakat pada lada dan budakyang dimiliki seorang muslim, kecuali

zakat fitrah pada budaV'. Kami berpendapat berdasarkan keumuman

redaksi hadits ini.

Nabi $ bersabda, *Setiap yang terdiri dari dua campuran

(binatang ternak lwmpulan dari dua orang [gabungan milik dua

orangl), maka keduanya dibagi dengan sama rata". Kami juga

berpendapat berdasarkan hadits ini. Yang diwajibkan adalah seorang

budak (Satu orang) dan seekor kambing kurban. Kedua bagian pada

dua budak tidak dinamakan seorang budak, dan kedua bagian pada

kambing juga tidak dinamakan seekor kambing. Hanya Allah-lah yang

dapat memberi Taufik.
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ZakatPerakTT

682. Masalah: Tidak ada zakat untuk perak baik yang dicetak

atau dijadikan perhiasan atau yang diukir atau selain itu sampai ia

mencapai 5 Uqiyah (1 uqiyah: 119 gram atau 40 dirham, 1 dirham:

2,975 gram) perak murni. Bila timbangan (bobot) ini bercampur

dengan bahan lain (tidak murni) maka tidak dihitung (tidak dizakati).

Bila telah genap safu tahun secara bersambung, maka zakatnya 5

dirham menurut timbangan Makkah. 5 Uqiyah adalah 200 dirham

menurut timbangan Makkah yang telah kami uraikan sebelum zakat

gandum, korma dan jewawut.

Bila lebih dari yang telah kami sebutkan -baik sedikit atau

banyak- dan genap satu tahun Qamariyah, zakatnya seperempat dari

sepersepuluhnya (2,5 %). Demikianlah yang berlaku setiap tahunnya.

Tapi bila berkurang dari timbangan Uqiyah yang telah disebutkan

(yakni kurang dari 5 Uqiyah) meskipun sangat sedikit, maka tidak ada

zakatnya.

Bila terdapat campurannyayangmerubah warna peraknya atau

ukurannya atau kadarnya, maka campuran tersebut dihilangkan dan

tidak perlu dihitung. Bila perak murni yang tersisa ada 5 Uqiyah,

maka dizakati. Tapi bila tidak ada 5 Uqiyah, maka tidak dizakati. Bila
campuran tersebut tidak merubah apapun dari sifat-sifat perak, maka

dizakati s esuai timb angannya.

Semua ini telah disepakati para ulama. Kecuali pada tiga
tempat yang akan kami uraikan nanti, insya Allah.

Malik berkata, "Bila perak tersebut kurang dari 200 dirham

tapi masih bisa ditimbang (tidak beda jauh), maka wajib dizakati."

't7 
Judul ini tidak ada pada manuskrip No. (14).
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Sebagian tabi'in mengatakan, "Bila berkurang setengaii

dirlram, maka wajib dizakati."

Ali bin Abi Thalib RA mengatakan sebagaimana yang telah

diriwayatkan kepada kami dari jalur Sufyan Ats-Tsauri dari Abu Ishaq

dari Ashim bin Dhamrah dari Ali, ia berkata, "Bila perak tersebut

mencapai 200 dirham, zakatnya 5 dirham. Tapi bila kurang dari itu,

maka tidak dizakati."

Ini adalah pendapat Umar bin Khaththab, Al Hasan Al Bashri,

Asy-Sya'bi, Suf,'an Ats-Tsauri, Abu Sulaiman dan Syaf i.

Abu Hanifah berpendapat senada dengan teman-teman kami

dalam masalah berkurangnya timbangan perak. Tapi ia berpendapat

menyimpang dalam masalah perak yang terdapat campurannya.

Malik berkata, "Bila dirham tersebut ada campurannya, maka

dizakatiny a sesuai seluruh timbangannya. "

Syaf i dan Abu Sulaiman berpendapat seperti pendapat kami.

Abdunahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada

kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farbari

menceritakan kepada kami, Bukhari menceritakan kepada kami,

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

Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Sha'sha'ah78 menceritakan

kepada kami dari ayahnya, Abu Sa'id Al Khudri, dari Nabi ,6{$, beliau

bersabda,

78 Hadits ini terdapat dalam Shahih Al Bukhari (Iuz 2 hal 240) dan disebutkan
"Muhammad bin Abdunahman bin Abi Sha'sha'ah Al Mazini". Orangnya
adalah sama. Ibnu Hajar berkata dalam At-Tahdzib, "Di antara mereka ada yang
menyebutkan penisbatannya kepada kakeknya -yaitu Abdunahman dan ada
pula yang menisbatkan kepada Abdullah yaitu ayahnya". Semuanya sama.
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"Setiap yang larang dari 5 Wasaq tidak ada zakatnya, setiap onta

yang kurang dari 5 ekor tidak ada zakatnya, dan setiap perak yang

kurang dari 5 UqiyahTe tidak ada zakatnya."

Hadits ini juga diriwayatkan kepada kami dari Ali dari
Nabi S. Sebagaimana yang diceritakan kepada kami oleh Hamam,

Abu Muhammad Al Baji menceritakan kepada kami, Abdullah bin
Yunus menceritakan kepada kami, Baqi menceritakan kepada kami,
Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Abdullah bin
Numair menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Ashim bin
Dhamrah, dari Ali, dari Nabi S, beliau bersabda, "Tidak ada zakat

pada (perak) yang kurang dari 200 dirham."

Abu Muhammad berkata: Rasulullah S melarang zakat

pada perak yang kurang dari 5 Uqiyah. Bila berkurang -baik sedikit
atau banyak-, berarti ia kurang dari 5 Uqiyah, maka sudah tentu tidak

ada zakatnya, baik campurannya itu lebih dari 5 Uqiyah atau tidak.
Semua pendapat tidak berlaku bila ada sabda Rasulullah S. Tapi

(anehnya) dalam masalah ini ulama madzhab Maliki menyeiisihi

seorang Sahabat yang tidak ditentang oleh para Sahabat iainnya.

Adapun bila campuran tersebut tidak merubah batasan perak

dan sifat-sifatnya, maka ia merupakan perak, seperli campuran yang

terdapat pada air yang tidak merubah sifat-sifatnya. Begitu pula dalam

segala sesuatu yang tidak merubah sesuafu tersebut. Hanya Allah-lah
yang dapat memberi Taufik."

Mereka berselisih pendapat pada perak yang lebih dari 200

dirham.

7e Yang disini adalah yang terdapat dalam manuskrip No. (14) dan sesuai dengan
riwayat Bukhari, sernentara dalam manuskrip No. (16) disebutkan"Awaqi."
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Diriwayatkan kepada kami dair jalur Abu Bakar bin A-bi

Syaibah dari Abdunahim bin Sulaiman dari Ashim Al Ahwal dari Al

Hasan Al Bashri, ia berkata: Umar menulis surat kepada Abu Musa,

"setiap perak yang lebih dari 200 dirham, setiap 40 dirham zakatnya

safu dirham."

Ini adalah pendapat Al Hasan, Makhul, Atha', Thawus, Amru

bin Dinar dan Az-Zuhri. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Abu

Hanifah dan Al Auza'l

Hamam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufanaj

menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada

kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdunazzaq

menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Abu Ishaq, dari Ashim

bin Dhamrah, dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, "Setiap 200 dirham

zakatnya 5 dirham. Bila lebih, maka berdasarkan hitungan tersebut."

Hadits serupa juga diriwayatkan sampai kepada Ma'mar dari

Aynrb dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia berkata, 'Yang lebih dari 200

dirham adalah berdasarkan hitungannya."

Ini adalah pendapat Ibrahim An-Nakha'i, Umar bin Abdul

Aziz, Muhammad bin Sirin, Sufyan Ats-Tsauri, Al Hasan bin Hayy,

Waki', Abu Yusuf, Muhammad bin Al Hasan, Ibnu Abi Laila dan

Malik.

Abu Muhammad berkata: Golongan yang menyatakan

pendapat ini mengambil landasan hukum dengan hadits dari jalur Al
Minhal bin Al Jarrah -seorang perawi pendusta- dari Habib bin Najih

-seorang perawi majhul- dari 'Ubadah bin Nusay dari Mu'adz bin
Jabal: Bahwa Rasulullah $ menyuruhnya -saat mengutusnya ke

Yaman- agar tidak mengambil zakat dengan bilangan pecahan. Bila
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perak telah mencapai 200 dirharn, zakatnya 5 dirharn. Dan tidak boleh

mengambil yang lebih dari itu hingga mencapai 40 dirham.8O

Mereka juga mengambil landasan hukum dengan hadits yang

diriwayatkan kepada kami dari jalur Yahya bin Hamzah dari Sulaiman

bin Daud Al Jazari -seorang perawi yang gugur dan terbuang (tidak

diakui) berdasarkan Ijma'-,8l dallr Az-Zuhri, dari Abu Bakar bin
Muhammad bin Amru bin Hazm, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa
Rasulullah 6S bersabda, "setiap 5 Uqiyah zakatnya 5 dirham. Bila
lebih, maka setiap 40 dirham zakatnya satu dirham."8z

Juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari
jalur Al Hasan bin Umarah -seorang perawi yang gugur dan terbuang
(tidak diakui) berdasarkan Ijma'-, dari Abu Ishaq, dari Ashim bin
Dhamrah, dari Ali bin Abi Thalib, dari Nabi S bahwa beliau

bersabda kepadanya,

: Ar r:":$ ,62')t:, ,Pt y* G L',# j1 ,;-*; ei ,';y U
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"Wahai Ali, tidakkah kamu tahu bahwa aku telah memaaJkan

(membebaskan) zakat kuda dan budak ?. Adapun sapi, onta dan

80 HR. Ad-Daraquthni dari jalur Ibnu Ishaq dari Al Minhal (hal 200). Kemudian ia
berkata, "Al Minhal bin Al Jarrah adalah perawi yang matrukul hadits
(haditsnya ditinggalkan). Ia adalah Abu Al 'Athuf dan namanya Al Janah bin
Al Minhal. Ibnu Ishaq menyebut gelamya bila meriwayatkan darinya. Ubadah
bin Nusay tidak mendengar dari Mu'adz. Sedangkan Habib bin Najih
disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam Ats-Tsiqat;'

:l Pembahasan tentangnya telah disebutkan pada masalah No" (673).oz Hadits ini adalah penggalan dari surat Amru bin Hazm. Telah kami jelaskan
berulang kali bahwa hadits ini Shahih.
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kambing, maka tidak kubebaskan (yahi tetap ada zakatnyet).

Ambillah zakat seperempat dari sepersepuluh (2,5 %o), yaitu seticp

200 dirham diambil 5 dirham, dan setiap 20 dinar diambil setengah

dinar. Setiap 200 dirham tidak ada zakatnya sampai genap satu

tahun. Bila telah genap satu tahun, maka zakatnya 5 dtrham. Bila
lebih, maka setiap 40 dirham zakatnya I dirham."83

Juga berdasarkan hadits yang diceritakan kepada kami oleh

Hamam, ia berkata: Abbas menceritakan kepada kami, Ibnu Aiman
menceritakan kepada kami, Muththalib bin Syu'aib Al Mishri
mengabarkan kepada kami, Abdullah Ibnu Shalih, sektretaris Al-Laits
menceritakan kepada kami dari Al-Laits, ia berkata: Yunus

menceritakan kepadaku dari Ibnu Syihab tentang zakat: Naskah surat .

Rasulullah # yang sekarang ada pada keluarga Umar bin Khaththab

dibacakan kepadaku oleh Salim bin Abdullah bin Umar. Aku
memahaminya sesuai yang tertulis padanya. Ia menyebutkan zakat
onta: maka Nabi $ bersabda, "Bila onta telah mencapai I2I ekor,

zakatnya 3 Bintu Labun (3 ekor anak onta betina yang umurnya telah

menginjak tahun ketiga), hingga mencapai I29 ekor."8a

Kemudian Nabi S bersabda, "Tidak ada zakat pada perak

hingga ia mencapai 200 dirham. Bila telah mencapai 200 dirham,
zakatnya 5 dirham, Kemudian setiap bertambah 40 dirham (yalcni

menjadi 240), zakatnya I dirham."

Hadits ini juga diceritakan kepada kami oleh Abdullah bin
Rabi', ia berkata: Abdullah bin Muhammad bin Utsman menceritakan
kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Khalid menceritakan kepada

kami, Ali bin Abdul Azizmenceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Al
Minhal menceritakan kepada kami, Abdullah bin Umar An-Numairiss

Lihat redaksi yang mirip dengan hadits ini pada Sunan Abi Daud (Juz 2 hal l0
dan l1) dari jalur Jarir dan lainnya dari jalur Abu Ishaq. Kemungkinan perawi
lain ini adalah Al Hasan bin 'Umarah.
Kata "seratus" tidak ada pada manuskrip No. (16).
Ia adalah perawi tsiqah.
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menceritakan kepada kami, Yunus bin Yazid menceritakan kepada

kami: aku mendengar Az-Zuhri berkata, "Ini adalah surat

Rasulullah S tentang zakat. Surat ini sekarang ada pada keluarga

Umar bin Khaththab. Salim bin Abdullah membacakannya kepadaku

lalu aku memahaminya (menghapalnya) sesuai yang tertulis padanya.

Surat inilah yang disalin oleh Umar bin Abdul Aziz saat menjadi

gubernur Madinah. Lalu ia menginstruksikan kepada para pegawarnya

agar melaksanakannya." Lalu ia menyebutkan tentang zakat onta.

Di dalamnya disebutkan, "Bila telah mencapai 9I hingga 120

ekor, zakatnya 2 ekor anak onta betina yang umurnya telah masuk

tahun keempat dan siapa dikawini onta jantan. Bila mencapai 130

hingga 139 ekor, zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya

telah masuk tahun keempat dan 2 ekor anak onta betina yang

umurnya telah menginjak tahun ketiga. Bila mencapai 140 hingga 149

ekor, zakatnya 2 ekor anak onta betina yang umurnya telah masuk

tahun keempat dan seekor anak onta betina yang umurnya telah

menginjak tahun ketiga. Bila mencapai I50 hingga I59 ekor, zakatnya

3 ekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat.

Bila mencapai 160 hingga 169 ekor, zakatnya 4 ekor anak onta betina

yang umurnya telah menginjak tahun ketiga. Bila mencapai 170

hingga 179 ekor, zakatnya seekor anak onta betina yang umurnya

telah masuk tahun keempat dan 3 ekor anak onta betina yang

umurnya telah menginjak tahun ketiga. Bila mencapai 180 hingga 189

ekor, zakatnya 2 ekor anak onta betina yang umurnya telah masuk

tahun keempat dan 2 ekor anak onta betina yang umurnya telah

menginjak tahun ketiga. Bila mencapai 190 hingga 199 ekor, zakatnya

3 ekor anak onta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat

dan seekor anak onta betina yang umurnya telah menginjak tahun

ketiga. Bila mencapai 200 ekor, zakatnya 4 ekor anak onta betina

yang umurnya telah masuk tahun keempat atau 5 ekor anak onta
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betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga. Mana saka dori

dua usia tersebut yang didapat, itulah yang diambil."

Lalu ia menyebutkan zakat kambing. Az-Zuhri berkata, "Tidak

ada zakat pada perak hingga mencapai 200 dirham. Bila telah

mencapai 200 dirham, zakatnya 5 dirham."

Kemudian ia berkata, "setiap bertambah 40 dirham dari 200

dirham, zakatnya 1 dirham. Tidak ada zakat pada emas hingga

nilainya mencapai 200 dirham. Bila nilainya telah mencapai 200

dirham, zakatnya 5 dirham. Kemudian setiap nilainya (bertambah) 40

dirham zakatnya 1 dirham hingga mencapai 40 dinar. Bila telah

mencapai 40 dinar, maka zakatnya 1 dinar. Kemudian bila bertambah,

maka setiap nilainya 40 dirham zakatnya 1 dirham, dan setiap 40 dinar

zakatnya I dinar."86

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Umar bin

Abdul Malik menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakar

menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami,

Amru bin Aun menceritakan kepada kami, Abu Awanah mengabarkan

kepada kami dari Abu Ishaq As-Subai'i, dari Ashim bin Dhamrah,

dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata: Rasulullah $ bersabda, "Aku

telah memaafkan (membebaskan) zakat kuda dan budak. Maka

berikanlah zakat perak, yaitu setiap 40 dirham satu dirham. Bila

berjumlah 190 (dirham) tidak ada zakatnya. Bila telah mencapai 200

dirham, zakatnya 5 dirham."

Inilah dalil-dalil yang telah didistorsi oleh mereka. Kami telah

menelitinya lebih mendalam dari apa yang mereka lakukan.

Mereka berargumentasi dengan mengatakan, "Telah sah zakat

pada 40 yang lebih dari 200 menurut Ijma'. Tapi mereka berselisih

86 Lihat Al Mustadrak (Juz I hal 393 dan 394) dan Sunan Ad-Daraquthni (hal 209
dan 210).
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pendapat tentang zakat antara 200 dan 40, sehingga tidak wajib zakat

atasnya meskipun masih diperselisihkan."

Mereka mengatakan dari sisi Qiyas, "Bila dirham yang
mencapai Nishab tidak diambrl zakat pada yang kurang darinya,
sementara zakat itu berulang-ulang setiap tahun, maka ia mirip
binatang ternak sehingga wajib adanya auqash (antara dua kewajiban)
padanya sebagaimana dalam binatang ternak. Ia tidak boleh
diqiyaskan dengan buah-buahan dan tanaman, karena zakatnya hanya

satu kali dalam setahun dan tidak berulang-ulang; berbeda dengan

benda dan binatang ternak."

Inilah pendapat dan Qiyas yang mereka gunakan untuk
mendistorsi dalil.

Semua argumentasi yang mereka gunakan tidak bisa dijadikan
landasan hukum oleh mereka. Justru malah akan mematahkan mereka,
sebagaimanayang akan kami jelaskan nanti.

Adapun hadits riwayat Mu'adz, statusnya gugur dan terbuang
karena diriwayatkan dari perawi dusta yang suka memalsukan hadits
dan tidak dikenal (majhul).

Adapun hadits riwayat Abu Bakar bin Amru binHazm adalah

riwayat yang mursal. Disamping itu riwayat ini berasal dari Sulaiman
bin Daud Al Jazari, seorang perawi yang gugur iagi terbuang.

Kemudian kalaupun hadits "Zakat perak adalah seperempat
dari sepersepuluh (2,5%o)" adalah shahih, maka ia akan menambahkan
hadits tersebut, sedang tambahan ifu tidak boleh ditinggalkan, karena

dalam hadits ini hanya menyebutkan bahwa setiap 40 dirham zakatnya

1 dirham dan tidak disebutkan bahwa tidak ada zakat antara 200 dan

40 dirham.

Adapun hadits riwayat Al Hasan bin Umarah adalah gugur,

karena telah disepakati bahwa Al Hasan bin Umarah seorang perawi
gugur.
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Seandainya shahih, maka mereka telah menyelisihinya, karena

mereka berpendapat bahwa zakat wajlb pada kuda yang dilepas

mencari makan sendiri, kuda dan budak yang digunakan untuk

dagangan. Dan dalam hadits ini menyebutkan gugurnya zakat pada

semua itu secara global (umum). Siapakah yang lebih buruk profilnya

daripada orang yang mengambil landasan hukum dengan hadits yang

tidak menjelaskan apa yafig mereka klaim lalu ia menyelisihi redaksi

yang terdapat di dalamnya ?!.

Seandainya hadits ini shahih, maka sabda Nabi $, "Zakat

perak adalah seperempat dari sepersepuluh (2,5%o)" merupakan

tambahan, sedang tambahan itu tidak boleh ditinggalkan.

Adapun hadits riwayat Az-Zului, ia juga mursal, sedang hadits

mursal itu tidak bisa dijadikan dalil. Penjelasan di dalamnya tentang

hukum zakat perak dan emas adalah hanya pendapat Az-Zuhri,
sebagaimana yang telah kami uraikan tadi dari riwayat Al Hajjaj bin
Al Minhal.

Yang sungguh mengherankan adalah mereka meninggalkan

keterangan yang terdapat dalam lembaran riwayat Az-Zufui tentang

sifat zakat onta lalu mereka berargumentasi dengan sesuatu yang

bukan berasal darinya. Mereka juga menyelisihi Az-Zuhri tentang

pengeluaran zakat emas dengan Qimah (value [sesuatu yang senilai

dengannya]). Ini merupakan sikap mempermainkan agam4 fakta dan

akal.

Adapun hadits riwayat Ali yang telah kami sebutkan terakhir

adalah hadits shahih Musnad. Tapi hadits ini bukan dalil bagi mereka,
justru merupakan dalil yang mematahkan argumentasi mereka; karena

di dalamnya disebutkan, "Aku telah memaafkan (membebaskan) zakat

kuda dan budak." Mereka berpendapat bahwa zakat berlaku pada kuda

yang dilepas mencari makan sendiri, kuda dan budak yang

diperdagangkan. Yang sangat aneh adalah mereka mengambil
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landasan hukum dengan hadits yang mereka justru menentangnya

pertama kali.

Tidak ada dalil atas apa yang mereka katakan, karena dua hal:

Pertama: redaksi "Berikan zakat perck, yaitu setiap 40 dirham

1 dirham. Tidak ada zakat pada yang jumlahnya 190 dirham. Bila

telah mencapai}}} dirham, maka zakatnya 5 dirham."

Memang demikianlah, karena setiap 200 dirham ada 40 dirham

yang diulang hingga 5 kali sehingga zakatnya 5 dirham. Kami tidak

mengingkari bahwa setiap 40 dirham lebih zakatnya 1 dirham. Hadits

ini tidak menggugurkan zakat pada perak yang kurang dari 40 dirham

yang berada di atas 200 dirham. Jadi ini tidak bisa dijadikan dalil oleh

mereka.

Selain itu mereka mengatakan, "Apabila seorang Sahabat

meriwayatkan hadits lalu ia menyelisihinya, maka ini menunjukkan

kelemahan hadits tersebut. Seperti mereka mengklaim hadits riwayat

Abu Hurairah tentang membasuh bejana yang dijilati anjing sebanyak

7 kali. Telah sah riwayat dari Ali -sebagaimana yang telah kami

uraikan- bahwa yang lebih dari 200 dirham, zakatnya berdasarkan

hitungan 200 dirharn. Seandainya hadits riwayat Ali yang mereka

klainr menggugurkan zakat pada jumlah antara 200 dan 40 dirham,

maka pernyataan Ali tentang wajibnya zakat dalam kategori tersebut

adalah menggugurkan riwayat tersebut. Jadi mereka memang

bermain-main (dengan dalil)."

Abu Muhammad berkata, "Jadi gugurlah dalil-dalil yang

mereka distorsikan dan justru menjadi bantahan atas mereka,

sebagaiman a yang telah kami uraikan."

Adapun perkataan mereka, "Berdasarkan Ijma', hadits tentang

zakat pada 40 dirham yang lebih dari 200 dirham adalah shahih. Tapi

mereka berselisih pendapat tentang jumlah di bawah 40 dirham,

sehingga zakat tidak wajib atasnya karena rnasih diperselisihkan".
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Pernyataan ini bisa menjadi argumentasi yang benar seandainya tidak

ada dalil yang mewajibkan zakat pada kategori tersebut. Akan tetapi

pengambilan landasan hukum ini kembali kepada mereka karena

mereka berpendapat tentang adanya zakat pada kuda, sapi, yang

kurang dari 5 l(asaq yang dikeluarkan dari tanah, perhiasan dan lain-

lainnya. Argumentasi tersebut justru menghancurkan mayoritas

pendapat mereka.

Adapun pendapat mereka yang mengqiyaskan zakat benda

dengan zakat binatang ternak dengan alasan karena masing-masing

dilakukan berulang-ulang setiap tahun yang berbeda dengan zakat

tanaman, maka ini merupakan Qiyas yang rusak. Justru seandainya

Qiyas tersebut benar, maka mengqiyaskan benda dengan tanaman

lebih baik, karena binatang ternak merupakan hewan, sementara

benda, tanaman dan korma bukan hewan. Mengqiyaskan zakat sesuatu

yang tidak hidup dengan zakat sesuatu yang tidak hidup adalah lebih

baik daripada mengqiyaskan sesuatu yang tidak hidup dengan sesuatu

yang hidup.

Selain itu, tanaman dan korma serta benda adalah keluar dari

tanah, sedang binatang ternak tidak demikian. Mengqiyaskan zakat

sesuatu yang keluar dari tanah dengan sesuatu lain yang juga keluar

dari tanah adalah lebih baik daripada mengqiyaskannya dengan

sesuatu yang tidak keluar dari tanah.

Disamping itu, mereka menjadikan Waqsh paila perak 39

dirham, padahal dalam binatang ternak tidak ada Waqsh yang 39

(ekor). Jadi tampak sekali rusaknya Qiyas mereka. Dengan demikian

maka gugurlah semua dalil yang mereka distorsikan. Hanya Allah-lah
yang memberi Taufik.

Kemudian kami temukan bahwa riwayat dari Umar RA yang

seperti pendapat mereka adalah tidak shahih, karena ia merupakan

riwayat dari Al Hasan dari Umar, sedang Al Hasan itu baru lahir saat
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masa pemerintahan Umar tinggal 2 tahw. Yang masih ada adalah

riwayat dari Ali dan Ibnu Umar RA yang seperti pendapat kami,

dimana riwayat ini tidak ditentang oleh salah seorang Sahabat pun.

Abu Muhammad berkata: Mengingat tidak ada lagi dalil

terkait bagi orang-orang yang menyatakan pendapat ini, maka kami

teliti pendapat kedua:

Ternyata kami temukan hadits yang diceritakan kepada kami

oleh Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid, Ibrahim bin Ahmad

menceritakan kepada kami, Al Farbari menceritakan kepada kami,

Bukhari menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah Al
Anshari menceritakan kepada kami, ia berkata: ayahku, Abdullah bin

Al Mutsanna menceritakan kepadaku, Tsumamah bin Anas bin Malik

menceritakan kepada kami bahwa Anas menceritakan kepadanya:

Bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq menulis surat kepadanya saat

mengirimnya ke Bahrain, "Dengan menyebut nama Allah yang Maha

Pemurah lagi Maha Penyayang. Ini adalah zakat wajib yang

ditetapkan Rasulullah S". Lalu ia menyebutkan haditsnya. Di

dalamnya disebutkan, "Zakat perak adalah seperempat dari

sepersepuluhnya (2,5%o)". Bila tidak ada kecuali 190 dtrham, maka

tidak ada zakatnya, kecuali bila pemililcnya menginginkan."

Rasulullah S mewajibkan zakat perak seperempat dari

sepersepuluh (2,5%) secara umum. Tidak ada yang dikhususkan

darinya kecuali yang kurang dari 5 Uqiyah. Jadi yang tersisa adalah

wajibnya zakat pada yang lebih darinya. Oleh karena itu, tidak boleh

mengkhususkan sesuatu darinya sama sekali. Hanya Allah-lah yang

memberi Taufik.
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ZakatEmassT

683. Masalah: Segolongan ulama mengatakan, "Tidak ada

zakat untuk emas yang kurang dari 40 mitsqal (1 mitsqal: 4,24 gram)

emas murni yang tidak dicampur dengan apapun berdasarkan

timbangan Makkah, baik yang berbenfuk mata uang, perhiasan kecil,

ukiran maupun yang dijadikan hiasan (besar). Bila telah mencapai 40

mitsqal -sebagaimana yang telah kami uraikan- dan berada selama

genap satu tahun Qamariyah yang bersambung dalam kepemilikan

seorang muslim, maka zakatnya seperempat dari sepersepuluhnya (2,5
o/o) y artl mi t s q al. D emikianlah setiap tahunnya.

Sementara bila bertambah dari itu, bila genap 40 mitsqal

lainnya dan berada selama satu tahun penuh, maka zakatnya satu

dinar. Demikianlah seterusnya, setiap bertambah 40 dinar zakatnya

satu dinar. Setiap bertambah tidak ada zakatnya sampai genap 40

dinar.

Bila pada emas tersebut terdapat campuran yang merubah

warnanya, bobotnya dan standarnya, maka hukum campuran tersebut

gugur. Bila yang tersisa jumlahnya sebagaimana yang telah

disebutkan (40 mitsqal), maka dizakati; tapi bila tidak maka tidak

dizakati. Bila berkurang dari jumlah tersebut -baik sedikit atau

banyak- maka tidak ada zakatnya. Sementara dalam banyak

penjelasan yang telah kami uraikan terjadi perselisihan pendapat.

Insya Allah akan kami jelaskan nanti.

Mayoritas orang berpendapat bahwa zakat wajib pada emas

yang nilainya2} dinar, sementara yang kurang dari itu tidak wajib.

Diriwayatkan kepada kami dari Umar bin Abdul Aziz seperti

yang telah diceritakan kepada kami oleh Ahmad bin Muhammad bin

87 Judul ini terdapat pada manuskrip No. (16) tapi tidak terdapat pada manuskrip
No. (14).
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Al Jasur, Muhammad bin Isa menceritakan kepada kami, Ali bin

Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Abu Ubaid Al Qasim bin

Sallam menceritakan kepada kami, Sa'id bin 'Ufair88 menceritakan

kepada kami dari Malik bin Anas, dari Yahya bin Sa'id Al Anshari,

dari Ruzaiq bin Hayyan,8e ia berkata, "umar bin Abdul Aziz menulis

surat kepadaku sebagai berikut, "Lihatlah, bila ada orang Islam yang

lewat, ambillah harta mereka yang kelihatan yang mereka gunakan

sebagai dagangan, yaitu setiap 40 dinar zakatnya 1 dinar, sedangkan

yang kurang adalah berdasarkan hitungan ini hingga mencapai 20

dinar. Bila berkurang sepertiga dinar, maka tinggalkanlah (tidak ada

zakatnya) 1."

Abu Muhammad berkata, "IJmar bin. Abdul Aziz

berpendapat bahwa emas ada zakatnya sekalipun kurang dari

nishabnya. Tapi berkurang sepertiga dinar maka tidak ada zakatnya."

Malik berkata, "Bila emas tersebut berkurang tapi masih bisa

ditimbang, maka dizakat| Tapi bila tidak maka tidak dizakati."

Ia berkata, "Bila uang dinar yang terbuat dari emas dan

perhiasan emas terdapat campurannya, maka uang dinar tersebut

dizakati s esuai timb angan ny a."

Syafi'i berkata, "Tidak dizakati kecuali emas murni yang

campurannya telah tersisa (telah disterilkan), dan tidak dizakati emas

yang kurang dari 20 dinar, baik sedikit atau banyak."

Abu Hanifah dan lain-lainnya mengatakan, "Zakat untuk 20

dinar adalah setengah dinar. Bila lebih maka tidak ada zakatnya

sampai tambahan tersebut mencapai 4 dinar. Bila bertambah 4 dinar

Sa'id adalah Ibnu Katsir bin 'Ufair Al Mishri. Lahir pada tahun 146 H dan

wafat pada tahun 226 Hijriyah. Al Hakim berkata, "Sesungguhnya Mesir tidak
melahirkan seorang ulama yang lebih berbobot darinya."
Tentang penulisan nama Ruzaiq terjadi perselisihan pendapat. Bukhari dan Adz-
Dzahabi menulisnya Ruzaiq sebagaimana yang telah kami sebutkan. Sementara
Abu Zur'ah Ad-Dimasyqi menulisnya Zuraiq. Penulisan ini sesuai dengan
manuskrip No. (16). Tapi yang pertama lebih kuat.
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maka zakatnya seperempat dari sepersepuluhnya. Dan demikianlah

seterusnya."

Malik dan Syaf i mengatakan, "Bila lebih, baik sedikit atau

banyak, zakatny a adalah seperempat dari sepersepuluhnya."

Diriwayatkan kepada kami dari sebagian tabi'in bahwa tidak

ada zakat pada sesuatu yang lebih hingga kelebihan (tambahan)

tersebut mencapai 20 dinar.eo Dan demikianlah seterusnya.

Diriwayatkan kepada kami dari Az-Zulvi dan 'Atha: bahwa

zakat hanya wajib pada emas berdasarkan nilainya. Sebagaimana yang

diceritakan kepada kami oleh Abdullah bin Rabi', 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,

Abdullah bin Umar An-Numairi menceritakan kepada kami, Yunus

bin Yazid Al Aili menceritakan kepada kami, ia berkata: aku

mendengar Az-Zvhri berkata, "Tidak ada zakat pada emas hingga

nilainya mencapai 200 dirham. Bila telah mencapai 200 dirham maka

zakatnya 5 dirham. Kemudian setiap nilainya mencapai 40 dirham

maka zakatnya I dirham, hingga mencapai 40 dinar. Bila telah

mencapai 40 dinar maka zal<atnya I dinar. Kemudian setiap

bertambah, maka setiap nilainya mencapai 40 dirham zakatnya I
dirham, dan setiap mencapai 40 dinar zakatnya 1 dinar."el

Hamam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufanaj

menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada

kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq

menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: Atha' dan Ibnu

Dinar mengatakan, "Harta tidak ada zakatnya hingga mencapai 20

dinar. Bila mencapai 20 dinar maka zakatnya setengah dinar.

e0 Dalam manuskrip No. (16) ternrlis "Mitsqal."er Lihat hadits riwayat Az-Zuhri yang panjang dalam masalah sebelumnya No.
(682).
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Kemudian setiap harta tersebut bertambah 4 dinar, maka zakatnya I

dirham, hingga mencapai 40 dinar. Bila bertambah 40 dinar maka

zakatnya 1 dinar."

Ibnu Juraij berkata, "setelah itu aku bertanya kepada Atha',

"seandainya seseorang memiliki 19 dinar dan tidak memiliki lainnya,

sementara nilainya 12 atau 13 dinar, apakah adazakatnya?."

Ia menjawab, "Ya; seandainya ditaksir nilainya mencapai 200

dirham, tapi itu hanya pada perak dan bukan pada emas."

Di antara ulama yang berpendapat bahwa tidak ada zakat pada

emas kecuali bila nilainya setara dengan perak yang mencapai 200

dirham lebih adalah Sulaiman Ibnu Harb Al Wasyihi.e2

Abu Muhammad berkata: Adapun orang yang msngatakan

"Pada saat itu bukan emas", pernyataan ini adalah salah. Karena

bagaimana bisa demikian? sedang Allah S berfirman,

;,1W AqjiSS1Ar() {^"^i <"tK" 6Ji''
"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak

menaJkahkannya pada jalan Allah." (Qs. At-Taubah [9]: 3a)

Hadits-hadits Nabi,6$ tentang emas sangat banyak. Seperti

sabda beliau, "Emas itu haram untuk kaum lelaki dari umatku tapi

halal untuk kaum perempuannya".Nabi S memakai cincin emas lalu

melemparnya, dan masih banyak lagi hadits lainnya. Mewajibkan

zakat emas sesuai nilai perak adalah pendapat yang tidak ada dalil

shahihnya baik dari nash, Ijma' maupun pendapat. Jadi pendapat ini

gugur (Tidak diterima). Hanya Allah-lah yang memberi Taufik.

Kemudian kami meneliti apakah dalil yang mewajibkan zakat

shahih atau tidak ?.

e2 Nisbat kepada wasyih, salah satu daerah suku Azd. Pada dua manuskrip asli

ditulis "Wasyu" yang merupakan kesalahan.
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Maka kami ternukan sebt.rah hadits yang diceritakan kepada

kami oleh Hamarn, ia berkata: Ibnu Mufarraj menceritakan kepada

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

menceritakan kepada kami, Abdnrrazzaq menceritakan kepada kami,

Ma'mar menceritakan kepada kami dari Suhail bin Abi Shalih, dari

ayahnya, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah $ bersabda...

Lalu ia menyebutkan haditsnyayang di dalamnya disebutkan, "Orang

yang memiliki emas atau perak tapi menunaikan zakatnya, pada hari

kiamat nanti akan diletakkan timah pada bahunya (pinggangnya),e3

punggungnya dan dahinya sampai ia diadili di hadapan manusia,

kemudian ia akan melihat jalannya."

Jadi emas wajib dizakati karena adanya ancaman keras ini.

Meminta zakat wajib pada emas juga wajib hukumnya, karena orang

yang tidak menunaikannya akan disiksa dengan iiksuan peciih. Kita

berlindung kepada Allah darinya. Berdasarkan ljma' yang

meyakinkan dan pasti, dapatlah disimpulkan bahwa Nabi $ tidak

memaksudkan semua jumlah emas dan tidak untuk seluruh waktu.

Zakathanya wajib pada jumlah tertentu dan pada waktu tertentu. Jadi

yang wajib adalah meminta zakat sesuai jumlah dan waktunya.

Lalu kami temukan bahwa dalil yang dijadikan landasan

hukum oleh orang yang menetapkan zakat emas 20 dinar adalah hadits

yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Wahb: Jarir bin Hazim

dan perawi lainnya mengabarkan kepadaku dari Abu Ishaq, dari

Ashim bin Dhamrah dan Al Harits bin Al A'war, dari Ali, dari

Nabiif$.... Lalu ia menyebutkan haditsnya yang di dalamnya

disebutkan, "Dan kamu tidak wajib menunaikan apapun -yalcni zakat

emas- hingga mencapai 20 dinar.ea Bila kamu telah memitiki 20 dinar

Dalam manuskrip No. (16) disebutkan "Dahinya". Penulisan ini salah. Lihat
hadits ini dalam riwayat Muslim (Juz I hal 270), Asy-Syaukani (Juz 4 hal 172)
danJam'il|Fawa'id (Juz t hal 141).
Dalam manuskrip No. (1a) "sampai kamu memiiiki 20 dinar, yakni emasnya".

Sedangkan dalam manuskrip No. (16) disebutkan "Di dalamnya" dengan

AlMuhalta - m



ldan genap satu tahun, maka zakatnya setengah dinar. Kemudian bila

lebih maka berdasarkan hitungan itu".Ia berkata, "r\ku tidak tahu

apakah yang mengatakan *Maka berdasarkan hftunga:n itu" adalah Ali
atau ia me-Marfukannya kepada Nabi .$ ?."

Diriwayatkan pula dari jalur Abdunazzaq dari Al Hasan bin

Umarah dari Abu Ishaq dari Ashim bin Dhamrah dari Ali, ia berkata:

Rasulullah $ bersabda,"setiap 20 dinar zakatnya setengah dinar'"

Juga diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Laila dari Abdul Karim

dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi S,
beliau bersabda, "Tidak ada zakat pada emas yang kurang dari 20

ntitsqal atau yang kurang yang dari 200 dirham."

Diriwayatkan pula dari jalur Abu ubaid dariYazid dari Habib

bin Abi Habib 'dari Amru bin Harim dari Muhammad bin

Abdurrahman Al Anshari, bahwa dalam surat Rasulullah g$ dan surat

Umar tentang zakat tertulis, *Tidak ada zakat pada emas hingga

mencapai 20 dinar. Bila tetah mencapai 20 dinar, maka zakatnya

setengah dinar."

Segolongan perawi meriwayatkan dari jalur Abdullah bin

Waqid dari Ibnu Umar dari Aisyah dari Nabi iffi, "Sesungguhnya

setiap 20 dinar harus mengeluarkan zakatnya."

Ali berkata, "Ini adalah semua dalil dari Rasulullah S."
Adapun dari selain Rasulullah $, maka telah diriwayatkan

kepada kami dari jalur Al-Laits bin Sa'd, dari Yahya bin Ayyub dari

Humaid dari Anas,e5 ia berkata, "IJmar menugaskanku untuk menarik

zakat. Ia menyuruhku mengambil setengah dinar untuk setiap 20

menarnbahkan "Di dalam". Keduanya salah. Yang benar adalah yang tertulis

disini yang mirip redaksi dalam sunan Abi Daud (I"tz 2 hal 10-11) dari jalur

Ibnu Wahb.e5 Daiam manuskrip No. (1a) disebutkan "Dari Humaid bin Anas". Penulisan ini
salah, karena Humaid disini adalah Humaid bin Abu Humaid Ath-Thawil,
seorang Tabi'in yang terkenal suka meriwayatkan dari Anas'
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dinar. Kemudian

zakatnya 1 dirham.

dari dan mencapai 4 dinar, maka

Diriwayatkan dari jalur Waki': Sufyan Ats-Tsauri

menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Ashim bin Dhamrah,

dari Ali, ia berkata, "Setiap emas yang kurang darf 20 dinar tidak ada

zakatnya. Bila mencapai 20 dinar maka zakatnya setengah dinar.

Sementara bila mencapai 40 dinar zakatnya I dinar."

Diriwayatkan dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah, dari

Waki', dari Suffan Ats-Tsauri, dari Hammad bin Abu Salamah, dari

Ibrahim An-Nakha'i, ia berkata, "Isteri Abdullah bin Mas'ud memiliki
bandul emas seberat20 mitsqal.Maka ia menyuruhnya mengeluarkan

zakatnya5 dirham."

Diriwayatkan pula dari jalur Waki' dari Sufyan dari Alqamah

bin Martsad, dari Asy-Sya'bi, ia berkata, "Setiap emas seberat 2A

mitsqal zakatnya adalah setengah mitsqal, dan setiap 40 mitsqal

zakatnyal mitsqal."

Diriwayatkan dari jalur Abdullah bin Ahmad bin Hambal dari

ayahnya: Husyaim dan Al Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan

kepada kami, Husyaim berkata: Manshur dan Mughirah mengabarkan

kepada kami. Manshur berkata, "Dari Ibnu Sirin". Mughirah berkata,

"dari Ibrahim". A1 Mu'tamir berkata: Dari Hisyam, dari Al Flasan.

Kemudian Al Hasan, Ibnu Sirin dan Ibrahim sepakat. Semuanya

mengatakan, "Setiap 20 dinar dan 40 dinar zakatnya 1 dinar."

Kami telah membahas hal ini pada bab pertama dari Umar bin

Abdul Abdul Aziz.

Diriwayatkan dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah: Yahya

bin Abdul Malik bin Abu Ghunayyah menceritakan kepada kami dari

ayahnya, dari Al Hakam yaitu Ibnu Utaibah: Bahwa ia berpendapat

bahwa tidak ada zakat pada emas yang nilainya 20 dinar hingga
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mencapai 20 mitsqaL Bila telah mencapai jumlah ini maka zakatnya
setengah mitsqal.

Kami telah membahas hal ini sebelumnya dari Atha' dan

Amru bin Dinar. Dan kami juga sebutkan bahwa Atha' menarik
kembali pendapatnya.

Abu Muhammad berkata, "Kami tidak mengetahui riwayat
dari salah seorang tabi'in selain yang telah kami uraikan."

Adapun semua hadits Nabi yang mereka paparkan, semuanya

tidak ada yang shahih. seandainya shahih maka kami tidak akan

membolehkan untuk menentangnya. Aku berlindung kepada Allah
dari perbuatan tersebut.

Adapun hadits riwayat Ali yang telah kami sebutkan, maka
riwayat Ibnu Wahb dari Jarir bin Hazim dari Abu Ishaq, ia
menggabungkan antara Ashim bin Dhamrah dengan Al Harits Al
A'war. Padahal Al Harits adalah seorang pendusta. Banyak syeikh
yang membolehkan hal seperti ini. Al Harits rneriwayatkaurya secara

Musnad sementara Ashim tidak meriwayatkannya secara Musnad.
Kemudian Jarir menggabungkan antara keduanya dan memasukkan
hadits salah satunya kepada yang lainnya.

Hadits ini diriwayatkan dari Abu Ishaq dari Ashim dari Ali
oleh: Syu'bah, Suffan dan Ma'mar. Tapi mereka meriwayatkannya
secara Mauquf pada Ali. Demikianlah semua perawi tsiqah yang
meriwayatkannya dari Ashim.e6

Hadits riwayat Al Harits dan Ashim ini diriwayatkan oleh
Zuhair bin Muawiyah.e1 Tapi ia ragu dalam meriwayatkannya.

Pengarang akan menarik kembali pendapatnya ini di akhir pembahasan
masalah. Ia akan menyatakan bahwa hadits ini Musnad shahih clan apa yang
dikatakannya disini merupakan asumsi batil yang tidak diperbolehkan.
Dalam manuskrip No. (16) disebutkan "Al Harits, Ashim dan Zuhair bin
Muawiyah meriwayatkan . . ..". Tulisan ini salah dan kacau.
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Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Urnar bin

Abdul Malik rnenceritakan kepacla kami, Muhammad bin Bakr

menceritakan kepada kami, Abu Daud rnenceritakan kepada kami,

Abdullah bin Muhammad An-Nufaili menceritakan kepada kami,

Zuhat bin Muawiyah ntenceritakan kepada kami, Abu Ishaq

menceritakan kepada kami dari Ashim bin Dhamrah dan Al Harits

dari Ali.

Zuhair berkata, "Aku menduganya dari Nabi S. Lalu ia

menyebutkan tentang zakat perak, "Bila mencapai 200 dirham, rnaka

zakatnya 5 dirham. Bila lebih dari itu maka sesuai hitungan tersebut""

Ia berkata tentang zakat sapi, "setiap 30 ekor zakatnya seekor

anak sapi berusia I tahun, dan setiap 40 ekor zakatnya seekor anak

sapi berusia 2 tahun, sedangkan sapi-sapi yang

ada zakatpya."

Zuhaft berkata, "Da,lam hadits riwayat

"Bila pada onta tidak ada bintw makhadh dan

zakatnya l0 dirham atau 2 ekor kambing betina."

Ali berkata, "Telah kami jelaskan bahwa hadits tersebut rusak

(lemah). Seandainya Jarir meriwayatkannya secara Musnad darr

Ashim saja, pasti kami akan mengambilnya. Tapi sayangnya ia

meriwayatkannya secara Musnad dari Al Harits bersamanya. Mgnurut

kami sanadnya (Al Harits) dari jaiur Ashim tidak sah. Kemudian

mengingat Zuhair ragu-ragu dalam meriwayatkannya, maka sanadnya

batal."

Kemudian orang yang menilainya shahih akan mengatakan

seperti yang telah kami uraikan. Golongan yang kontra dengan kami

tetap akan menyelisihi apa yang terdapat di dalamnya. Di antara yang

termasuk kebatilan adalah sebagian hadits dijadikan landasan hukum

sementara sebagian lainnya tidak dijadikan landasan hukum. Jadi

batal-lah ketergantungan mereka terhadap hadits ini.

dipekerjakan tidak

Ashirn disebutkan,

Ibnu Labun, maka
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Adapun hadits riwayat Al Hasan bin Umarah, maka Al Hasan

adalah perawi yang terbuang (tidak diakui).

Sedangkan hadits riwayat Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari

kakeknya adalah riwayat yang mursal.

Ibnu Abi Laila juga meriwayatkan hadits ini. Ia seorang perawi

yang buruk hapalannya

Bila mereka tetap bersikukuh dalam menshahihkan hadits

riwayat Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bila sesuai

dengan pendapat mereka, maka hendaknya mereka mendengarkan

hadits ini:

Telah diriwayatkan kepada kami dari jalur Daud bin Abi
Hindun dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya dari
Nabi,6$, "Seorang perempuan tidak boleh mengendalikan hartanya

bila suaminy a y ang mengendalikanny a."

Diriwayatkan dari jalur Husain Al Mu'allim dari Amru bin
Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi $, "Seorang

perempuan tidak boleh memberikan sesuatu kecuali atas izin
suaminya.'

Diriwayatkan dari jalur Al 'Ala bin Al Harits, dari Amru bin
Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi .s, "Bahwa beliau

memrituskan tentang (diyat) mata yang masih tetap di tempatnya (Tapi

pandangannya kabur) agar memberikan sepertiga diyatnya."

Diriwayatkan dari Husain Al Mu'allim, dari Amru bin
Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, "Nilai diyat pada masa

Rasulullah S adalah 800 dinar 8000 dirham, dan diyat Ahli Kitab

adalalr separoh diyat orang Islam. Demikianlah yang berlaku hingga

Umar menjadi Khalifah. Setelah merjadi Khalifah ia berpidato dan

menetapkan bahwa dia untuk pemilik emas adalah 1000 dinar, untuk

pemilik perak adalali 12.000 dirham, uniuk pcmilik sapi acialah 200

ekor sapi, untuk pemilik kambing adalah 2000 ekor kambing, untuk
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pemilik perhiasan adalah 200 perhiasan" Dan ia membiarkan diyat

orang Dzimmi tanpa menaikkannya sebagaimana dinaikkanny a diy at.

Diriwayatkan dari Sulairnan bin Musa dari Amru bin Syu'aib,

dari ayahnya, dari kakeknya, "Bahwa Rasulullah S memutuskan

bahwa orang membunuh secara salah (tidak sengaja) diatnya adalah

100 ekor onta, 30 ekor bintu makhadh, 30 ekor Bintu Labun, 20 ekor

Ibnu Labun dan 20 ekor Hiqqah". Rasulullah $ menetapkan diyat

untuk pemilik sapi 200 ekor sapi betina, dan untuk pemilik kambing

2000 ekor kambing betina.

Untuk semua dalil ini, seluruh ulama n-radzhab Hanafi, ulama

madzhab Maliki dan ulama madzhab Syafi'i menyelisihi

mayoritasnya. Kalau kami mau menambahkan riwayat Amru bin

Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, bisa saja kami lakukan. Tapi

yang telah kami sebutkan ini sudah cukup.

Tidak ada orang yang lebih lemah agamanya daripada orang

yang menguatkan riwayat yang sesuai hawa nafsunya dan

melemahkan riwayat yang sesuai dengan hawa nafsunya pula. Orang

yang melakukan ini tidaklah berpegang dengan agama kecuali rnain-

main.

Adapun hadits riwayat Muhammad bin Abdurrahman juga

mursal dan diriwayat dari perawi yangmaihul.

Sedangkan hadits riwayat Ibnu Umar, maka Abdullah bin

Waqidjuga majhul.eg

e8 Bagaimana bisa dikatakan majhul, sedang ia adalah Abdullah bin Waqid bin
Abdullah bin Umar ?! bagaimana bisa dikatakan demikian sedang Umar adalah

kakek dari ayahnya ?. Ia perawi tsiqah yang meriwayatkan dari kakeknya. Ia
wafat pada tahun 119 Hijriyah. Haditsnya ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni
(hal 199) dari jalur Ibrahim bin Ismail bin Mujamma' dari Abdullah bin Waqid
bin Abdullah bin Umar dari Ibnu Umar dan Aisyah. Ia menjadikannya sebagai

hadits riwayat keduanya sekaligus, bukan riwayat Ibnu Umar dari Aisyah
sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Hazm.
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Jadi semua hadits yang disebutkan disini gugur dan tidak ada

yang sah.

Adapun atsar yang diriwayatkan dari para Sahabat, semuanya

tidak ada yang sah dari Umar, karena perawinya, Yahya bin Ayyub

adalah dha'if(lemah).

Kami telah meriwayatkan dari Umar hadits yang lebih shahih

dari ini. Tapi mereka semua menyelisihinya.

Sebagaimana yang telah diceritakan kepada kami oleh

Hamam, Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi

menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami,

Abdunazzaq menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Hassan dan

Suffan Ats-Tsauri serta Ma'mar. Hisyam berkata, *Dari Anas bin

Sirin". Suffan dan Ma'mar berkata, "Dari Ayyub As-Sakfitiyani dari

Anas bin Sirin". Kemudian mereka semua sepakat meriwayatkan dari

Ibnu Sirin, ia berkata, "Anas bin Malik mengirimku ke Ubullah. Ia

mengeluarkan kepadaku sebuah surat dari Umar bin Khaththab (yang

di dalamnya tertulis), *Ambillah (zakat) dari kaum muslimin setiap 40

dirham I dirham, dari kaum dzimmi setiap 20 dirham I dirham, dan

dari kaum non dzimmi setiap l0 dirham I dirham."

Inilah hadits riwayat Anas, dan riwayat Umar adalah lebih

shahih sanadnya. Bila mereka menafsirkannya tidak sesuai dengan

zhahimya, maka argumentasi mereka tidak lebih kuat daripada

kalangan lainnya. Seseorang akan bisa mengatakan, "Perintah Umar

agar mengambil setengah dinar dari setiap 20 dinar dan mengambil 10

dirham untuk budak dan kuda, adalah bila pemiliknya melakukannya

dengan suka rela. Jika tidak, maka tidak diperbolehkan."

Adapun atsar dari Ibnu Mas'ud tentang masalah ini adalah

mursal. Pengikut madzhab Maliki dan pengikut madzhab Syaf i tidak

mengambilnya.
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Di antara yang termasuk kebatilan adalah pernyataan Ibnu

Mas'ud diarnbil pada sebagian hukumnya sementara untuk sebagian

lainnya ticlak diambil. Toleransi dalam beragama akan menyebabkan

kehancuran.

Adapun pernyataan Ali, ia adalah benar. Kami telah

meriwayatkan banyak hal dari Ali dari jalur ini.

Di antaranya adalah: Setiap 25 ekor onta zakatnya 5 ekor

kambing. Tapi mereka semua menyelisihi riwayat ini.

Di antara yang termasuk kebatilan adalah perkataan Ali

dijadikan landasan hukum di suatu tempat sementara di tempat lain

tidak dijadikan landasan hukum.

Jadi semua atsar dari para Sahabat yang msreka jadikan

landasan hukum adalah batal (tidak ada yang sah).

Kemudian kalaupun seluruh dalil ini sah dari Nabi $ dan para

Sahabatnya, maka mereka akan menyelisihinya; karena pengikut

madzhab Hanafi dan pengikut madzhab Maliki mengatakan, "Bila

r4encapai 10 dinar dan 100 dirharn, maka ada zakatnya". Semua dalil

ini membatalkan zakat pada (emas) yang kurang dari 20 dinar,

padahal mereka rnewajibkannya pada (emas) yang kurang dari 20

dinar. Jadi semua dalil ini menjadi bantahan terhadap mereka, dan

semua dalil yang mereka shahihkart menjadi sesuatu yang paling

buruk bagi mereka. Kita berlindung kepada Allah dari kehinaan'

Pengikut madzhab Maliki mewajibkannya pada (emas) yang

kurang dari 20 dinar bila melewati batas bolehnya penimbangan. Ini

bertentangan dengan seluruh hadits yang menjelaskan masalah ini.

Adapun para tabi'in, mereka berselisih pendapat, sebagaimana

yang telah kami jelaskan sebelumnya. Telah shahih da,1"i Az-Zului dan

Atha" "Bahwa emas tidak dizakati dengan emas kecuali bila nilainya

mencapai 40 dinar, tidak kurang dari itu. Begitu pula bila lebih dari 40
r' ttolnar
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Mereka berpendapat bahwa ada zakat pada yang kurang dari

40 dinar dan antara setiap 40 dinar dan 40 dinar setelahnya yang

dikeluarkan dengan sesuatu yang senilai dengannya. Padahal sesuatu

yang senilai (Qimah) itu tidak diwajibkan baik oleh Al Qur'an,

Sunnah, Ijma' dan tidak pula pendapat seorang Sahabat. Jadi tidak ada

dalilnya sama sekali. Oleh karena itu, pendapat ini gugur dengan

sendirinya.

Hamam menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad

bin Ali Al Baji menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yunus

menceritakan kepada kami, Baqi bin Mikhlad menceritakan kepada

kami, Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami,

Hammad bin Mas'adah menceritakan kepada kami dari Asy'ats, yaitu

Ibnu Abdul Malik Al Hamrani, dari Al Hasan Al Bashri, ia berkata,

"setiap yang kurang dari 40 dinar tidak ada zakatnya."

Abu Muhammad berkata: Jadi sah-lah zakat pada emas yang

mencapai 40 dinar dan setiap yang lebih dari 40 dinar, berdasarkan

Ijma' yang pasti dan meyakinkan. Oleh karena itu, wajib hukumnya

mengambil pendapat ini. Sementara untuk pewajiban zakat pada er4as

yang kurang dari 40 dinar maupun yang berada di antara dua nishab

tidak ada dalilnya baik dari Al Qur'an, Sunnah yang shahih dan Ijma'.

Dan tidak boleh mengambil landasan hukum dalam agama

Islam kecuali dengan menggunakan salah satu dari tiga surnber ini (Al

Qur'an, Sunnah dan Ijma'). Hanya Allah-lah yang dapat memberi

Taufik.

Ali berkata, "Tidak ada lagi kecuali pendapat ini atau pendapat

yang mengatakan, 'Telah sah bahwa emas ada zakatnya berdasarkan

dalil yang tetap (sah). Oleh karena itu, semua emas wajib dizakat|'

kecuali emas yang telah sah ljma' bahwazakatnya gugur.'

Barangsiapa yang mengatakan ini, maka ia wajib menzakati

semua emas yang kurang dari 20 dinar dengan sesuatu yang senilai
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dengannya. Ia juga wajib menzakati perhiasan emas dan semua emas

yang dimilikinya.," Semua ini telah dinyatakan oleh beberapa imam

yang lebih hebat dari Abu Hanifah, Malik dan Syaf i."

Abu Muhammad berkata: Kami tidak mengatakan hal ini,

karena sebagaiman a yang telah kami uraikan bahwa tidak boleh

menisbatkan suatu pendapat kepada Allah & dan Rasul-Nya kecuali

bila pendapat tersebut sah dan berasal dari riwayat perawi-perawi

yang tetap (shahih) atau diriwayatkan secara Mutawatir atau telah

terjadi kesepakatan atasnya. Sedangkan salah satu dari kriteria-kriteria

ini tidak terdapat pada salah situ dari pendapat-pendapat tersebut.

Telah kami katakan sebelumnya bahwa telah sah Ijma' bahwa

Nabi S tidak mewajibkan zakat pada semua jumlah emas maupun

pada semua waktu. Hanya Allah-lah yang dapat memberi Tau{ik.

Adapun tentang pendapat Abu Hanifah, ia tidak berpegang

dengan salah satu riwayat dari para Sahabat Radhiyallahu 'Anhum;

karena riwayat dari Umar iS; menyebutkan bahwa emas yarrg lebih

dari 20 dinar dizakati dengan uang dirham. Dan diriwayatkan dari

Ibnu Mas'ud: bahwa emas itu dizakati dengan uang dirham.

Tentu saja pendapat tersebut bertentangan dengan pendapat

Az-Zuhri dan Atha'. Karni tidak menemukan riwayat dari salah

seorang Sahabat maupun tabi'in yang menyebutkan bahwa Waqsh

(antarc dua kewajiban) pada emas itu dizakati dengan emas. Jadi

pendapat ini keluar dari apa yang telah dinyatakan para ulama salaf.

Kami tanyakan pula kepada mereka, "Dari mana kalian

menetapkan bahwa Waqsh pada emas itu.4 dinar ?. Tidak ada dalil

yang bisa kalian jadikan acuan dalam masalah ini. Justru atsar yang

diriwayatkan dari Ali sampai kepada Nabi S adalah bahwa yang

lebih dari 20 dinar dizakati berdasarkan hitungannya.

Memang terdapat riwayat tidak sah dari Umar dalam masalah

ini, tapi kalian tetap membantahnya. Kalian berpendapat bahwa emas
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tersebut dizakati dengan emas, sementara dalam riwayat tersebut ia

berpendapat bahwa zakatnya dengan perak dengan sesuatu yang

senilai dengannya. Ali dan Ibnu umar telah membantahnya dengan

riwayat yang lebih shahih dari riwayat yang berasal dari Umar'"

Jadi tidak ada lagi yang kalian jadikan acuan selain

mengatakan "Kami mengqiyaskannya dengan perak."

Ali mengatakan, "Itu adalah Qiyas sedang Qiyas itu semuanya

batal (Tidak sah)". Kemudian kalaupun Qiyas itu sah, maka itu

merupakan Qiyas sesuatu yang salah dengan sesuatu yang salah dan

berdasarkan landasan yang tidak benar. Tidak ada dalilnya sama sekali

baik dari Al Qur'an, Sunnah yang shahih, riwayat yang sakit (lemah)

maupun Ijma' bahwa setiap 10 dirham sebanding dengan 1 dinar. Itu

hanyalah pendapat mereka dalam masalah zakat, pemotongan tangan

pencuri, diyat dan mahar.

Tapi semua itu salah dan tidak ada yang benar, sebagaimana

yang telah kami jelaskan dan akan kami jelaskan lagi, insya Allah;

karena tidak ada satu pun dalilnya baik dari A1 Qur'an, Sunnah yang

shahih maupun Ijma'. Hanya Allah-lah yang dapat memberi Taufik.

Berdasarkan dalil yang telah kami uraikan, emas tidak wajib

dizakati kecuali setelah genap satu tahun pada pemiliknya.

Kemudian kami melakukan ralat. Kami berpendapat bahwa

hadits Jarir bin Hazim adalah Musnad shahih yang tidak boleh

ditentang. Anggapan bahwa ia cacat karena Ashim bin Dhamrah atau

Abu Ishaq atau Jarir mencampur-adukkan sanad Al Harits karena

mursal-nya Ashim adalah anggapan yang keliru. Kami tidak melihat

bergabungnya Al Harits dengan Ashim atau periwayatannya secara

mursal atau karena keraguan Zuhair di dalamnya. Karena Jarir adalah

perawi tsiqah dan mengambil hadits yang diriwayatkannya secara
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Musnad adalah suatu keharusan. Hanya Allah-lah yang memberi

Taufik.ee

684. Masahhz zakat wajib dikeluarkan pada perhiasan perak

dan emas bila masing-masing telah mencapai jumlah yang telah kami

sebutkan dan berada selama 1 tahun Qamariyah pada pemiliknya.

Tidak boleh digabungkan antara emas dan perak dalam zakat.

Juga tidak boleh mengeluarkan salah satu dari keduanya untuk yang

lainnya, dan tidak pula sesuatu yang senilai dengannya' dalam bentuk

benda. Baik itu perhiasan perempuan atau perhiasan laki-laki. Begitu

pula hiasan pedang, mushaf, cincin dan semua cetakan yang berasal

dari keduanya (emas dan perak), baik yang boleh digunakan atau yang

tidak boleh digunakan.

ee Alangkah baiknya Abu Muhammad bin Hazm !. Ia menyadari kesalahannya

lalu segera meralatnya. Ia menyatakan bahwa pemyataannya sebelumnya

*"*puku., anggapan yang batil dan keliru yang tidak diperbolehkan. Inilah

sikap orang-orang yang adil dari kalangan pengikut Sunnah dan pembela

kebenaran. Mereka adalah pemimpin yang mendapat petunjuk. Jarang sekali

orang yang seperti mereka. Semoga Allah mernberi Rahmat kepada rnereka

semua. Disini karni cantumkan catatan kaki pada manuskrip No. i4, "Ini adalah

sesuatu yang pasti dinyatakan oleh Abu Muhammad dalarn masalah ha,:iits

Qutaibah yung di.i*uyatkannya bersama Khalicl Al Madaini tentang "Shalat

Jamak di Tabuk", sekian.
Lihat pernyataan pengarang dalam masalah ini dan komentar kami terhadapnya

dalammasalah No. 335 (Juz 3 hal 174 dan 175). Masalah ini adaiah bagian

akhir dari juz kedua pada manuskrip No. (16) yang terdapat di Dar Al Kutub Al
Mishriyyah. Redaksi akhimya adalah sebagai berikut, "Telah seiesai Juz Kedua

pada hari Ahad tanggal i9 Rabi'ul Awwal tahun 775 I{ijriyah. Dituiis oleh Al
Faqir llailaft Ahmad bin Sa'd Ash-Shafthi Asy-syah'i. Semoga Allah
rn"niudikun ilmunya bermanfaat. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala

sesuatu. Semoga Allah S senantiasa melimpahkan Rahmat dan keselamatan

kepada Nabi Muhammad $, hamba sekaligus Rasul-Nya. Insya Allah akan

dibahas pada juz ketiga nanti masalah "Zakat wajib dikeluarkan pada perhiasan

perak dan emas."
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Abu Hanifah mengatakan bahwa perhiasan emas dan perak

wajib dizakati.

Malik berkata, "Bila perhiasan tersebut milik perempuan yang

dipakainya atau disewakannya, atau milik laki-laki yang dipersiapkan

untuk isteri-isterinya, maka tidak wajib zakat atasnya. Bila perhiasan

tersebut milik laki-laki yang dijadikan persiapanrOo baginya, maka

wajib zakat atasnya. Tapi seorang laki-laki tidak wajib menzakati

perhiasan pedang, sabuk, mushaf dan cincin."

Syaf i berkata, "Perhiasan emas atau perak tidak wajib

dizakati."

Telah disebutkan riwayat dari ulama Salaf pada bab

sebelumnya, yaitu dari Ibnu Mas'ud tentang pernyataannya yang

mewajibkan zakat pada perhiasan isterinya. Riwayat ini sangat shahih

darinya.

Telah diriwayatkan kepada kami dari jalur Muhammad bin Al
Mutsanna dari Abdunahman bin Mahdi dari Suffan Ats-Tsauri dari

.Hammad bin Abu Sulaiman dari Ibrahim An-Nakha'i dari Alqamah,

ia berkata, "seorang wanita bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud,

"4ku mempunyai perhiasan (apakah wajib dizakati?)",ia menjawab,

"Bila mencapai2}} (dirham), maka wajib dizakati."

Diriwayatkan dari Umar bin Khaththab bahwa ia menulis surat

kepada Abu Musa, "Suruhlah wanita-wanita muslimah agar menzakati

perhiasan mereka."

r00 Yaitu harta dan senjata yang dipersiapkan untuk kebutuhan di masa depan.

Demikianlah yang dikatakan dalam Lisan Al Arab. Sedangkan yang disebutkan

dalam Al Mudawwanah (Juz 2 hal 6) adalah, "Sesuatu yang diwarisi seorang

laki-laki dari ibunya atau sebagian keluarganya lalu ia menyimpannya untuk
dijual atau untuk kebutuhannya bila nanti memerlukannya. Ia menyimpannya
barangkali membutuhkannya di masa mendatang, tidak disimpan untuk
dipakai." Pernyataan inijelas sekali sebagai penasiran apa yang tertulis di sini'
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Diriwayatkan dari jalur Jarir bin Hazim dari Arnru bin Syu'aib

dari ayahnya, iaberkata, "Abdullah bin Amru bin Al 'Ash menyuruh

menzakati perhiasan putri-putri dan isteri-isterinya."

Diriwayatkan dari jalur Husain Al Mu'allim dari Amru bin

Syu'aib dari Salim dari Abdullah bin Umar:lor Bahwa ia menyuruh

mengeluarkan zakat setiap tahunnya.

Diriwayatkan dari Amru bin Syu'aib dari Urwah dari Aisyah

Ummul Mukminin, ia berkata, "Tidak apa-apa memakai perhiasan bila

zakatny a di ke luarkan. "

Ini adalah pendapat Mujahid, Atha', Thawus, Jabir bin Zaid,

Maimun bin Mihran, Abdullah bin Syaddad, Sa'id bin Al Musayyab,

Sa'id bin Jubair, Dzan Al Hamdani dan Ibnu Sirin, serta dianggap

Sunnah oleh Al Hasan.

Az-Zuhri berkata, "Telah tetap riwayat dari Sunnah bahwa

perhiasan dizakati."

Ini adalah pendapat Ibnd Syubrumah, Al Artza'i dan Al Hasan

bin Hayyin.

Al-Laits berkata, "Perhiasan yang dipakai dan dipinjamkan

tidak wajib dizakali. sedangkan perhiasan yang diambil untuk

menghindar i zakat waj ib dizakatr."

Jabir bin Abdullah dan Ibnu Umar berkata, "Tidak ada zakat

pada perhiasan."

Ini adalah pendapat Asma' binti Abu Bakar Ash-Shiddiq.

Diriwayatkan pula dari Aisyah yang sah darinya tentang pendapat ini.

Ini juga pendapat Asy-Sya'bi, 'Amrah binti Abdunahman dan Abu

Ja'far Muhammad bin Ali. Pendapat ini juga diriwayatkan dari

Thawus, Al Hasan dan Sa'id bin Al Musayyab.

r0r Dalam manuskrip No. (45) disebutkan "Abduliah bin Amru". Pemrlisan ini
salah.
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Tapi pendapat Sufyan Ats-Tsauri berbeda-beda dalam masalah

ini. Suatu kali ia rnengatakan bahwa wajib zakat atasnya, dan di kali

lain ia mengatakan tidak wajib.

Abu Muhammad berkata, "Ada pendapat Anas bahwa zakat

pada perhiasan hanya dilakukan sekali kemudian tidak diulangi lagi."

Diriwayatkan kepada kami dari Abu Umamah Al Bahili dan

Khalid bin Ma'dan bahwa perhiasan pedang termasuk

perbendaharaan.

Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i dan Atha', "Tidak ada

zakat pada gelas yang dilapisi perak, sabuk hiasan dan pedang

hiasan."

Abu Muhaxnmad berkata, "Adapun pendapat Malik adalah

pembagian yang tidak benar. Kami tidak mengetahui pembagian ini

dari salah seorang ulama sebelumnya. Kebenaran argumentasinya juga

tidak didukung oleh dalil dari Al Qur'an, Sunnah, Ijma', pendapat

seorang Sahabat, Qiyas maupun pendapat yang diakui."

Yang mengherankan adalah, mereka berargumentasi bahwa

zakat tidak beriaku pada perhiasan yang dipakai perempuan dengan

alasan karena hal tersebut diperbolehkan bagi mereka. Begitu pula

untuk sabuk, pedang, hiasan mushaf dan cincin pria.

Argumentasi ini sangat aneh! Setiap muslim pasti mengetahui

bahwa uang dinar (yang terbuat dari emas), uang dirham (yang terbuat

dari perak), ukiran emas dan perak hukumnya boleh dipakai oleh laki-

laki dan perempuan. Hal ini rnenyebabkan zakat tidak berlaku pada

benda-benda tersebut. Bila alasan ini benar dan ada konsekuensi

bahwa orang yang memakai sesuatu yang tidak rvajib dizakati -yang
tidak boleh dipakai- harus membayar zakat sebagai hukuman baginya,

maka ini juga seperti menggugurkan zakat pada emas dan perak yang

dijadikan perhiasan yang boleh dipakai."
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Bila mereka mengatakan, "Bukankah ia mirip dengan

perabotan rumah yang tidak ada zakatnya seperti pakaian dan

sejenisnya ?."

Kami katakan kepada mereka, "Dengan alasan ini -bila
mereka membenarkannya- berarti mereka menggugurkan zakat pada

onta yang dikendarai, yang digunakan untuk mengairi sawah ladang,

yang dijadikan sebagai alat pengangkut dan tenaga penggilingan, dan

sapi yang digunakan untuk membajak sawah."

Sebelum dan sesudahnya, mengingat alasan ini rusak dan

kontradiktif, (ditanyakan kepada mereka) "Dari mana kalian

memperoleh acuan untuk mengatakan hal ini ? dari mana keabsahan

pendapat kalian bahwa segala perhiasan yang boleh dipakai gugur

zakatnya ?". Itu hanyalah pendapat kalian yang dijadikan sebagai

acuan dan tidak ada tambahannya.

Kemudian, dari mana kalian menemukan tentang pembolehan

penggunaan sabuk yang berhiaskan perak dan mushafyang berhiaskan

perak bagi laki-laki, sedangkan peiana berhiaskan perak, tali kekang

kuda berhiaskan perak dan besi berhiaskan perak yang ada pada tumit

sepatu joki tidak boleh digunakan ?.

Bila mereka mengklaim menemukan riwayat dari para ularna

Salaf, maka mereka telah mengklaim menemukan sesuatu yang tidak

bisa mereka temukan.

Kami temukan untuk mereka suatu riwayat iiari ulama salaf

yang merupakan jalur yang paling shahih, yaitu dari jalur Bukhari,

Muhammad bin Isma'il dalam Tarikh-nya, dari Abdullah bin

Muhammad Al Musnadi dari Sufyan dari Ismail bin Muhammad bin

Sa'd bin Abu Waqqash, dari pamannya, Mush'ab bin Sa'd, ia berkata,

"Aku melihat Sa'd bin Abi Waqqash, Thalhah bin Ubaidiilah dan

Shuhaib memakai cincin ernas."
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Diriwayatkan pula sebuah riwayat yang shahih dari Al Bara'

bin Azib.

Berdasarkan dalil ini, gugurkanlah zakat pada cincin emas

yang dipakai atau qiyaskanlah dengan perhiasan pelana berhiaskan

perak, tali kekang kuda berhiaskan perak, baju besi berhiaskan perak,

dan bulatan perak pada sabuk dan pedang. Jika kalian tidak

melakukannya, maka kalian tidak mengikuti dalil dan tidak pula

menggunakan Qiyas. Jadi gugurlah pendapat ini secara meyakinkan.

Adapun pendapat Al-Laits juga rusak; karena perhiasan

perempuan itu adakalanya wajib dizakati dan adakalanya tidak wajib
dizakati. Bila wajib dizakat| maka dalam segala kondisi harus

dizakati. Tapi bila tidak wajib dizakati, maka sejauh yang kami

ketahui tidak ada zakatnya bagi orang yang menggunakan sesuatu

yang tidak dizakati untuk menghindari zakat. Karena seandainya ini
berlaku, maka orang yang membeli rumah atau tanah pekarangan

dengan uang dirham (uang perak) untuk menghindari zakat wajib
menzakatinya. Padahal ia tidak mengatakan hal ini.

Adapun imam Syafi'i, ia memberikan argumentasi bahwa

zakat berlaku pada sesuatu yang berkembang. Oleh karena itulah, ia
menggugurkan zakat pada perhiasan, onta, sapi dan kambing yang

tidak dilepas mencari makan sendiri.

Abu Muhammad berkata, "Argumentasi ini rusak; karena

tidak ada dalilnya baik dari Al Qur'an, Sunnah, Ijma' maupun

pendapat yang benar. Kita tahu bahwa buah-buahan dan sayur mayor

berkembang, tapi ia tidak berpendapat bahwa ada zakatnya. Onta yang

disewakan dan sapi yang dipekerjakan juga berkembang, tapi ia
berpendapat tidak ada zakatnya. Sementara uang dirham yang berada

pada pemiliknya tidak berkernbang, tapi ia berpendapat ada zakatnya.

Sedangkan perhiasan akan berkembang nilainya dan persewaannya,

tapi ia berpendapat tidak ada zakat padanya."

-
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Adapun Abu Hanifah, ia mewajibkan zakatpada perhiasan tai-'i

menggugurkan zakat pada onta yang dipekerjakan, sapi dan kambing.

Ini adalah sikap yang kontradiktif.

Sebagian orang yang taklid kepadanya berdalih bahwa emas

dan perak sebelum dijadikan perhiasan ada zakatnya. Kemudian

segolongan orang mengatakan, "Kewajiban zakat telah gugur dari

keduanya."

Sekelompok ulama lainnya berpendapat, "Tidak gugur.

Sesuatu yang disepakati mereka tidak boleh gugur meskipun terjadi

silang pendapat."

Kami katakan, "Ini adalah argumentasi yang benar. Hanya saja

ini harus kalian terapkan pada selain binatang ternak yang dilepas

mencari makan sendiri, karena semuanya sepakat bahwa zakat wajib

padanya sebelum ia diberi makan. Setelah ia diberi makan, mereka

berselisih pendapat tentang gugurnya zakatpadanya atau tetap berlaku

padanya. Jadi sesuatu yang telah disepakati mereka tidak boleh gugur

meski diperselisihkan."

Ada orang yang mengatakan, "Kami temukan bahwa binatang

yang diberi makan dibiayai dan kita mengambil darinya, sementara

kita temukan bahwa binatang yang dilepas mencari makan sendiri kita

mengambilnya dan tidak membiayainya. Perhiasan juga diambil

sewaannya dan kita mengambil manfaatnya tapi kita tidak

membiayainya. Ini lebih mirip dengan binatang ternak yang dilepas

mencari makan sendiri daripada binatang yang diberi makan."

Maka dikatakan kepadanya, "Binatang yang dilepas mencari

makan sendiri juga harus membayar upah penggembalanya."

Semua ini merupakan tindakan seenaknya sendiri dan

penyesatan dalam agama.

Abu Muhammad berkata, "Orang-orang yang mewajibkan

zakat pada perhiasan mengambil landasan hukum dengan dalil-dalil

AlMuhatta - m



--

lemah yang tidak perlu dikomentari. Hanya saja akan kami uraikan

disini sebagai jawaban terhadap pengikut madzhab Maliki yang sama-

sama mengambil landasan hukum dengan dalil-dalil lemah, dan juga

orang-orang selain mereka yang mengambilnya bila sesuai dengan

taklid mereka. Dalil-dalil tersebut adalah sebagai berikut:

Hadits yang diriwayatkankepada kami dari jalur Khalid bin Al
Harits dari Al Husain'bin Mu'allim dari Amru bin Syu'aib dari

ayahnya dari kakeknya: Bahwa seorang perempuan masuk menemui

Rasulullah S sedang di tangannya ada dua gelang emas besar. Maka

beliau bertanya kepadanya, "Apakah kamu telah membayar

zakatnya?". Ia menjawab, "Belum". Nabi bersabda, "Apakah kamu

suka bila pada hari kiamat nanti Allah akan mengganti keduanya

dengan dua gelang dari api? ". Maka ia melepaskan keduanya lalu

berkata, "Keduanya (sekarang) untuk Allah dan Rasul-Nyu."to'

Pengikut madzhab Maliki mengambil landasan hukum dengan

riwayat Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bila sesuai

dengan hawa nafsu mereka. Padahal yang diriwayatkan ini bukan

dalil.

Juga sebuah hadits dari jalur Attab dari Tsabit bin Ajlan dari

Atha' dari Ummu Salamah Ummul Mukminin, ia berkata, "Aku

memakai perhiasan emas, lalu kutanyakan, "Wahai Rasulullah, apakah

ini perbendaharaan?" Nabi menjawab, "Sesuatu yang telah tiba

waktunya untuk dizakati lalu dizakati bukanlah perbendaharaan."l03

Redaksi yang mirip dengan redaksi ini terdapat dalam Sunan Abi Daud (Juz 2
hal 4). Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i (Juz 5 hal 38). Keduanya
dari jalur Husain Al Mu'allim dari Amru. Dalam riwayat keduanya disebutkan
bahwa dua gelang tersebut dipakai putri perempuan tersebut. At-Tirmidzi juga
meriwayatkan hadits ini (Juz I hal 81) dari jalur Ibnu Lahi'ah dari Amru. Di
dalamnya disebutkan, "Bahwasanya dua orang perempuan mendatangi ..." dst.

HR. Abu Daud (Juz 2 hal 4) dari jalur 'Attab bin Basyir, Ad-Daraquthni (hal
2A4-205), Al Hakim (Juz I hal 390); keduanya dari jalur Muhammad bin
Muhajir dari Tsabit bin 'Ajlan. 'Attab tidak menyendiri daiam
meriwayatkannya, sebagaimana yang diklaim oleh pengarang, dan 'Attab
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Attab adalah perawi majhul. Hanya saja pengikut nradzhab

Maliki mengambil landasan hukum dengan riwayat Haram bin

Utsman dan Sawwar bin Khushaif. Perawi ini lebih baik darinya.

Dan diriwayatkan dari jalur Yahya bin Ayyrb dari Ubaidillah

bin Abu Ja'far: Bahwa Muhammad bin Amru, yaitu Ibnu Atha'

mengabarkan kepadanya [dari] Abdullah bin Syaddad bin Al Had, ia

berkata, "Kami masuk menemui Aisyah Ummul Mukminin RA, lalu

ia berkata, "Rasulullah # masuk menemuiku dan beliau melihat

gelang perak pada kedua tanganku. Maka beliau bertanya, "Apakah

kamu telah mengeluarkan zakatnya ?" Aku menjawab, "Belum, atau

nanti bila Allah menghendakinya" Nabi bersabda, "Cukuplah gelang

itu akan menjadi api bagimu."loa

Abu Muhammad berkata, "Yahya bin Aynrb adalah perawi

dha'if. Pengikut madzhab Maliki mengambil landasan hukum dengan

riwayatnya bila sesuai dengan hawa nafsu mereka."

Kami katakan kepada pengikut madzhab Hanafi, "Kalian

meninggalkan riwayat Abu Hurairah tentang membasuh bejana yang

dijilat anjing sebanyak 7 kali hanya karena kalian meriwayatkan dari

jalur yang tidak bagus dan bertentangan dengan riwayat tentang

masalah ini, dimana tidak ada lagi dalil bagi kalian untuk

meninggalkan hadits tersebut kecuali dengan hadits lemah yang kalian

bukanlah perawi majhul sebagaimana yang diklaimnya (Ibnu Hazm). Justru ia
perawi tsiqah lagi terkenal yang haditsnya diriwayatkan oleh Bukhari. Mereka
hanya mengingkari haditsnya yang diriwayatkan dari Khushaif. Ahmad
menyatakan bahwa pengingkaran hanya ditujukan pada Khushaif. Hadits ini
dinilai Shahih oleh Al Hakim dan Adz-Dzahabi sesuai syarat Bukhari.

r04 HR. Abu Daud (Juz 2 hal4-5), Ad-Daraquthni hal (205), Al Hakim (Juz I hal
389). Dalam riwayat Abu Daud dan Ad-Daraquthni disebutkan "Fatakhat"
sebagai ganti dari "Sikhaban". Sikhab adalah setiap gelang yang ada mutiaranya
atau tidak ada mutiaranya. Fatakhah adalah cincin yang dipakai pada tangan
dan kaki baik yang- ada batunya atau tidak ada. Ada pula yang mengatakan
"Cincin, apapun bentuknya". Jamaknya adalah Fatakh dan Fatakhal dan juga
Futukh. Hadits ini dinilai Shahih oleh Al Hakim dan Adz-Dzahabi sesuai syarat
Asy-Syaikhan.
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pakai" Kemudian kalian mengambil riwayat Aisyah yang tidak karcna

telah ditentang oleh riwayat lain yang lebih shahift. Sungguh ini

merupakan sikap main-main terhadap agama."

Bila mereka mengatakan, "Telah diriwayatkan darinya agar

mengambil apa yang berasal darinya."

Maka kami katakan kepada mereka, "Telah shahih riwayat

dari Abu Hurairah tentang membasuh bejana yang dijilati anjing."

Bila mereka mengatakan, "Masalah zakat perhiasan telah

diriwayatkan oleh selain Aisyah, sebagaimana yang telah kalian

uraikan, yaitu riwayat Abdullah bin Amru."l0s

Kami katakan kepada mereka, "Hadits tentang rnembasuh

bejana yang dijilati anjing sebanyak 7 kali diriwayatkan oleh selain

Abu Hurairah, yaitu Abdullah bin Mughaffal. Hal ini tidak bisa

dibantah lagi oleh mereka."

Abu Muhammad berkata, "Seandainya tidak ada selain dalil-

dalil ini, kami tidak akan mengatakan tentang wajibnya zakat pada

perhiasan. Akan tetapi karena telah sah dari Rasulullah r$$, "Zakat

perak itu seperempat dari sepersepuluh (2,5 %o)", dan"Setiap perak

yang kurang dari 5 Uqiyah tidak ada zakatnya. Bila telah mencapai

200 dirham, zakatnya 5 dirham", dan bila perhiasan tersebut berupa

perak, maka wajib zakat atasnya, berdasarkan keumuman dua dalil

shahih rni.

Adapun tentang zakat emas, telah sah dari Rasulullah,g$,

"Tidak seorang pun pemilik emas yang tidak menunaikan zakatnya

kecuali pada hari kiamat nanti ia akan disetrika dengan timah-timah

api."

r05 Dalam manuskrip No. (16) tertulis "Yaitu Abdullah bin Umar". Ini adalah salah.

Karena ia memberi isyarat kepada hadits Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari
kakeknya, yaitu hadits Abdullah bin Amru bin Al 'Ash.
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.iarli setiap emas wajib dizakati berdasarkan dalil ini' Zakat

emas hanya gugur pada sesuatu yang tidak dijelaskan kewajibannya

dalam dalil ini, yaitu jumlah dan waktu; karena seluruh umat ini telah

sepakat, tanpa ada perselisihan di dalamnya sama sekali, bahrva

Nabi s tidak mewajibkan zakat pada semua jumlah emas dan pada

semua waktu.

Mengingat hal ini telah sah, sementara tidak ada dalil tentang

jumlah dan waktunya, maka wajib tidak disandarkan kepada

Rasulullah $ kecuali yang sah darinya melalui periwayatan secara

Ahad atau berdasarkan riwayat Ijma'. Tidak ada Ijma' sama sekali

bahwa Nabi s tidak memaksudkan kecuali sebagian kondisi emas

dan sifat-sifatnya. Oleh karena itu, tidak boleh mengkhsuskan sesuatu

darinya tanpa adanyadalil dan Ijma'.

Bila dikatakan, "Mengapa tidak kalian ambil pendapat Anas

tentang masalah perhiasan dengan dalil ini ? Sehingga kalian tidak

mewajibkan zakat didalamnya kecuali satu kali dalam setahun ?!."

Kami katakan kepada mereka, "Karena telah sah dari

Nabi @ tentang pewajiban zakatpada emas secara umum, dan beliau

tidak mengkhususkan perhiasan untuk digugurkan zakatnya baik

berdasarkan dalil mauPun Ijma'.

Jadi zakat wajib dikeluarkan untuk semua emas dan perak,

berdasarkan dalil ini. sementara uma' yang meyakinkan juga

mengkhususkan sebagian jumlah dan sebagian waktu. Jadi tidak wajib

zakatpada keduanya kecuali pada jumlah yang telah diwajibkan oleh

dalil atau Ijma', dan pada waktu yang telah diwajibkan oleh dalil atau

Ijma'. Dan tidak boleh mengkhususkan sesuatu pada keduanya, karena

telah disebutkan dalilnya secara umum. Oleh karena itu, wajib untuk

tidak membedakan antatakondisi-kondisi emas tanpa adanya dalil dan

Ijma'.
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Telah sah secara meyakinkan -tanpa diperselisihkan lagi-
bahwa Rasulullah S mewajibkan zakat pada emas dan perak setiap

tahun; juga pada perhiasan, baik yang berupa perak atau emas. Oleh

karena ifu, tidak boleh mengatakan 'Kecuali perhiasan', tanpa adanya

dalil dan Ijma' dalam masalah ini. Hanya Allah-lah yang dapat

memberi Taufik."

Adapun menggabungkan antara perak dan emas dalam zakat,

Malik dan Abu Yusuf serta Muhammad bin Al Hasan mengatakan,

"Orang yang memiliki uang dirham dan uang dinar yang bila ditahan

masing-masing dinarnya setara dengan 10 dirham, sehingga terkumpul
darinya 20 dinar atau 200 dirham, maka semuanya wajib dizakati

secara sekaligus. Misalnya seseorang memiliki I dinar dan 190

dirham, atau 10 dirham dan 19 dinar, atau 10 dinar dan 100 dirham,

dan begitu seterusnya berdasarkan ketentuan ini. Bila ia memiliki
kurang dari ini, maka tidak wajib zakat atasnya". Mereka tidak
memperhatikan mahal atau murahnya nilai dinar dan dinarmnya. Ini
adalah pendapat Abu Hanifah yang pertama.

Kemudian Abu flanifah menarik pendapatnya lalu

mengatakan, "Keduanya digabungkan dengan sesuatu yang senilai

dengannya. Bila nilai keduanya telah mencapai 20 dinar atau 200

dirham. maka wajib dizakati. Jika tidak, maka tidak wajib dizakati" .Ia
berpendapat bahwa orang yang memiliki 1 dinar yang setara dengan

200 dirharn karena mahalnya emas dan hanya memiliki 1 dirham,

menunrtnya zakat wajib atasnya. Tapi bagi yang memiliki 19 dinar
dan 200 dirham selain dirham yang tidak setara dengan dinar,

menurutnya tidak rvajib zakat atasnya.

Ibnu Abi Latla, Syarik, Al Hasan bin Hay, Syaf i dan Abu

Sulaiman mengatakan, "Emas tidak boleh digabungkan dengan perak

sarna sekali, baik berdasarkan sesuatu yang senilai dengannya atau

berdasarkan bagian-bagiannya. Orang yang memiliki 200 dirham yang

l-rirkan berbentuk biji (bulatan) dan 20 dinar yang bukan berbentuk
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bulatan tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Bila salah satunya t^li:h

genap nishabnya, ia harus menzakatinya dan tidak perlu menzaklti

yang lainnya."

Abu Muhammad berkata: Orang-orang yang berpendapat

bahwa keduanya harus digabungkan berdalih bahwa keduanya

merupakan harga dari beberapa barang."

Dikatakan kepadanya, "{Jang receh juga terkadang menjadi

harga. Kalau demikian menurut kalian, zakatllah berdasarkan

pendapat yang rusak ini. Segala sesuatu terkadang dijual sebagiannya

dengan sebagian lainnya (barter) sehingga menjadi harga. Kalau

demikian menurut kalian, zakatilah barang-barang tersebut

berdasarkan alasan (rusak) ini."

Juga, dari mana kalian memperoleh dalil bahwa ketika

keduanya merupakan harga bagi sesuatu maka wajib digabungkan

dalam zakat ?. Ini adalah alasan yang tidak dibenarkan oleh Al

Qur'an, Sunnah, riwayat yang rusak, Ijma', pendapat Sahabat, Qiyas
yang rasional dan tidak pula pendapat yang kuat. Ini hanyalah klaim
yang sangat rusak.

Juga, bila kalian membenarkannya, gabungkanlah antara onta

dan sapi dalam zakat, karena keduanya sama-sama dimakan dan

diminum susunya, dan masing-masing dari keduanya cukup untuk

menggantikan tujuh binatang ternak ilalam kurban, dan gabungkanlah

keduanya dengan kambing dalam zakat karena semuanya boleh

dijadikan kurban dan wajib dizakati."

Bila dikatakan, "Bukankah keduanya telah dibedakan

berdasarkan dalil ?."

Maka kami katakan, "Dalil juga membedakan antara emas dan

perak dalam zakat. Emas dan perak tidak terlepas dari satu jenis atau

dua jenis. Bila keduanya merupakan satu jenis, haramkanlah penjualan

salah satunya dengan lainnya secara lebih unggul antara satu dengan
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lainnya. Bila keduanya merupakan dua jenis, maka menggabungkan

antara dua jenis adalah tidak diperbolehkan kecuali bila ada dalil yang

membolehkannya."

Bila pendapat mereka demikian, mereka diharuskan

menggabungkan antara korma kering dan anggur kering dalam zakat.

Tapi mereka justru tidak mengatakan seperti ini, karena keduanya

merupakan makanan pokok yang rasanya manis. Jadi jelaslah bahwa
pendapat mereka rusak.

Juga, orang yang berpendapat bahwa harus digabungkanantara
keduanya dengan sesuatu yang senilai dengannya diharuskan

menzakati dengan dinar atau dirham pada sebagian waktu. Padahal

kita saksikan bahwa dinar di Andalusia itu mencapai lebih dari 200

dirham. Ini adalah pendapat yang sangat batil.

Orang yang berpendapat bahwa keduanya harus digabung

dengan sempurnanyabagian-bagiannya, bila emas sedang murah atau

sedang tinggi, maka'emas harus dikeluarkan untuk emas dan perak

untuk perak, atau dikeluarkan perak untuk emas dan perak dengan

sesuatu yang senilai dengannya. Ini adalah lawan dari penggabungan

keduanya. Terkadang dengan sesuatu yang senilai dengannya dan

bukan dengan bagiannya, dan terkadang dengan bagian-bagiannya dan

bukan dengan sesuatu yang senilai dengannya dalam satu zakat. Ini
adalah pendapat salah secara meyakinkan.

Tidak ada bedanya antara pendapat ini dengan pendapat yang

mengatakan, "Justru emas digabungkan bersama perak dengan sesuatu

yang senilai dengannya, dan salah satunya dikeluarkan untuk
keduanya dengan memperhatikan bagian-bagiannya". Kedua pendapat

ini sama-sama batil.

Selain itu, orang yang berpendapat seperti ini, bila emas dan

perak digabungkan sementara telah wajib zakat atasnya, sedang 1

dinar itu nilainya lebih banyak dari 10 dirham, maka bila
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mengeluarkan emas untuk keduanya, maka ia harus meugeluarkau

seperempat dinar atau kurang untuk zakat'2} dinar. Hal ini adalatrr

batil.

Sementara bila ia mengeluarkan beberapa dirham untuk

keduanya, sedang 1 dinar itu tidak menyamai kecuali kurang dari 10

dirham, maka ia harus mengeluarkan lebih banyak dari 10 dirham

untuk 200 dirham. Dan ini adalah batil menurut Ijma'.

Bila mereka mengatakan, "Kalian menggabungkan antara biri-

biri dan kambing gunung, padahal keduanya adalah berbeda."

Kami katakan, "Ya, karena zakat berlaku untuk keduanya,

mengingat namalah yang menggabungkan keduanya. Yaitu kata

kambing dan domba. Sementara untuk emas dan perak tidak ada kata

yang menggabungkan keduanya. Kalau saja untuk zakat biri-biri tidak

disebutkan kecuali dengan nama biri-biri, dan untuk kambing gunung

tidak disebutkan kecuali dengan nama kambing gunung, tentu kami

tidak akan menggabungkan keduanya, seperti halnya kami tidak

menggabungkan sapi dan onta. Andai saja untuk zakat emas dan perak

disebutkan dengan satu kata dan satu nama yang menggabungkan

keduanya, tentu kami akan menggabung keduanya."

Abu Muhammad berkata: Mereka sepakat bahwa emas itu
bukan perak, dan bahwasanya boleh menjual 1 dirham dari salah

satunya dengan 100 dirham pada yang lainnya, dan bahwasanya salah

satunya halal untuk wanita dan laki-laki, sedang yang satunya lagi
halal unflrk perempuan tapi haram untuk laki-laki. Mereka mengakui

bahwa zakat tidak wajib pada jumlah yang kurang dari 200 dirham

maupun yang kurang dari 20 dinar, kemudian mereka mewajibkannya

pada 10 dinar dan 100 dirham. Tidak samar lagi bahwa ini sangat

kontradiktif."

Dalil kami bahwa tidak boleh menggabungkan keduanya

adalah sabda Rasulullah $,'Perak yang kurang dari 5 Uqiyah tidak
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ada zakatnya'. Orang yang menggabungkan smas dan perak berarti

telah mewajibkan zakatpadaperak yang kurang dari 5 Uqiyah. Hal ini
sangat bertentangan dengan perintah Rasulullah $ dan merupakan

penetapan syariat yang tidak diizinkan Allah ts. Mereka

menshahihkan hadits yang menggugurkan zakat pada emas yang

kurang dari 20 dinar kemudian mereka mewajibkannya pada emas

yang kurang darinya. Ini sungguh aneh.

Telah shahih dari Ali, Umar dan Ibnu Umar tentang

pengguguranzakat pada perak yang kurang dari 200 dirham, dan tidak

ada satu pun Sahabatyang menyelisihi hal ini. Hanya Allah-lah yang

dapat memberi Taufik.

Adapun mengeluarkan emas untuk perak dan perak untuk

emas, Malik dan Abu Hanifah membolehkannya. Tapi Syaf i dan

Abu Sulaiman tidak membolehkannya. Pendapat inilah yang kami
pegang; karena Rasulullah $ bersabda, "Zakat perak adalah

seperempat dari .sepersepuluh (2,5%o), dan setiap 200 dirham

zakatnya adalah 5 dirham". Barangsiapa mengeluarkan zakat tidak
sesuai yang diperintahkan Rasulullah,6$, berarti ia telah melanggar

hukum-hukum Allah.

,ai'g i6 J;;ji &i#
"Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah

mentaati Allah." (Qs. An-Nisaa' [4]: 80)

ut-..<.<1- .<< .. lz )| 4.zzz zz
,4*ii dt$ fi.r gJll r3-b. -\-rl,.y3

"Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka

sesunggultnya dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri."

(Qs. Ath-ThaIaaq [65] : 1 )

Dalam hal ini tidak ada perintah untuk melakukannya, dan

yang tidak ada perintahnya maka tidak perlu dizakati.
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(Adapun seluruh umat ini telah sepakat bahwa apabila

seseorang mengeluarkan emas untuk zakatnya)'106 berarti ia telalt

mengeluarkan yang wajib atasnya dan ia telah melakukan hal yang

,"t*i dengan perintah Rasulullah $'
Tapi mereka berselisih pendapat tentang orang yalrg

mengeluarkanperakuntukemasataubenda(selainemasdanperak)
untuksalahsatunya,atauyangtidakterdapatketerangannyadari
Rasulullah g *'[ selain tlduanya. Adalah tidak boleh menisbatkan

kepada Rasulullah'$ suatu hukum yang tidak ada dalilnya maupun

Ijma'-nya. Hanya Allah-lah yang dapat memberi Taufik'

Ilarta Yang Dimanfaatkan

685.Masalah:AbuMuhammadberkata"'Telahshahihdadl
IbnuAbbastentangpewajibanzakatpadasetiaphartayangdizakati
yang dimiliki seorang muslim'"

Telah shahih dari Ibnu Umar' '"Tidak ada zakat padanya

sampai genap 1 tahun"'

Abu Hanifah berkata, "Harta yang difungsikan (harta yang

dimanfaatkan[hartahasilusaha])tidakdizakatikecualibilatelah
genapltahun.Kecualibilaiamemilikisejumla}rhartayangwajib
dizakati pada awal tahun, bila ia mengolahnya setelah itu -meskipun

belumgenapsatutahundenganselisihsedikit.,baiksedikitatau
banyak yang sejenis dengan harta tersebut' maka ia harus menzakati

hartayangdimanfaatkantersebutbesertahartapokoknya,baikitu
emas, perak, binatang ternak, anak-anak dan lain-lainnya"'

;;; -***, No. (1 ) disebutkan, 
.Adapun emas, seluruh umat telah

seoakat bahwa uilo r":"ir"ig mengeluarkan emas untuk zakatnya'' ;,.dst. Dan

yang tertulis disini adalah lebih benar'
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Malik berkata, "H:arta yang difungsikan tidak dizakati kecuali

bila telah genap 1 tahun, baik ia memiliki harta sejenis yang wajib

dizakati atau tidak. Kecuali binatang ternak. Bagi orang yang

memanfaatkannya yang bukan dari hasil melahirkan, bila yang

dimilikinya tersebut telah mencapai nishabnya, ia harus menzakati

semuanya bila telah genap I tahun. Jika tidak maka tidak wajib

dizakati. Bila binatang tersebut merupakan hasil dari melahirkan,

maka semuanya dizakati bila induknya telah genap I tahun, baik

induknya tersebut telah mencapai nishab atau belum."

Syaf i berkata, "Harta yang difungsikan tidak dizakati

meskipun telah mencapai nisbab pada orang yang memfungsikannya

beserta harta yang sejenis dengannya. Kecuali anak-anak binatang

ternak beserta induknya saja bila sang induk tersebut telah mencapai

nishab. tsila tidak, maka tidak wajib dizakati."

Abu Muhammad berkata, "Telah kami uraikan sebelumnya

tentang kerusakan pendapat-pendapat ini seluruhnya. Cukuplah ia

dinyatakan rusak karena bertentangan dan semuanya hanya sekedar

klaim pribadi (pendapat pribadi), analisis yang nrsak dan kontradiktif
yang tidak ada dalil shahihnya, baik dari Al Qur'an, Sunnah shahihah,

riwayat yang lemah,Ijma' , Qiyas maupun pendapat yang berbobot."

Abu Hanifah berkata, "Orang yang memiliki 200 dirham pada

awal tahun, lalu sehari setelah itu seluruh uangnya rusak atau ia

belanjakan dan hanya tersisa 1 dirham saja dan kernudian uang

tersebut tetap tersisa padanya, lalu sebelum genap I tahun dengan

selisih 1 jam ia mendapatkan 199 dirharn, maka ia harus menzakati

semuanya untuk tahun yanghartanya rusak tersebut. Bila tidak tersisa,

maka tidak ada zakatnya untuk harta yang diperolehnya (belakangan)

tersebut meskipun mencapai 100.000 dirham, hingga genap 1 tahun."

Andai saja aku merasakan apa nilai dari 1 dirham tersebut dan

pemyataannya "seandainya tidak tersisa darinya kecuali uang receh
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(uang yang sedikit)". Begitu pula pendapatnya tentang orang yang

memiliki emas atau sapi atau onta atau kambing yang telah mencapai

nishab, kemudian semuanya rusak kecuali 1 saja, kemudian ia

mengolahnya sebelum 1 tahun dan berhasil menyempurnakan yang

tersisa hingga mencapai nishab. Ini adalah pendapat yang tidak perlu

dibantah lagi (karena sudah rusak).

Bila zakat itu wajib pada uang dirham yang tersisa,makazakat

tetap wajib padanya meskipun ia tidak menghasilkan yang lainnya dan

meskipun ia menghasilkan uang dirham lainnya. Bila zakat tidak

berlaku padanya, maka yang wajib baginya adalah memulai

penghitungan 1 tahun dengan harta yang diperolehnya (yang

diolehnya).

Di antara riwayat yang menjeiaskan agar menyegerakan zakat

pada harta yang dimanfaatkan adalah: Ibnu Mas'ud, Muawiyah, Umar

bin Abdul Aziz, Al Hasan dan Az-Zuhri.

Sedangkan riwayat yang shahih yang menjelaskan bahwa

"Tidak ada zakat pada harta hingga genap I tahun" adalah riwayat

dari Ali, Abu Bakar Ash-Shiddiq, Aisyah Ummul Mukminin dan Ibnu

Umar. Kami telah menguraikannya dalam bab masalah zakat binatang

ternak.

Adapun pembagian yang dilakukan Abu Hanifah, Malik dan

Syaf i adalah pembagian yang tidak diriwayatkan dari salah seorang

Sahabat maupun tabi'in.

Abu Muhammad berkata: Segala harta yang dimanfaatkan

hanya dizakati bila telah genap I tahun, bukan karena yang sejenis itu

telah genap I tahun, sekalipun kondisi-kondisinya bercampur.

Penjelasannya adalah sebagai berikut: Seandainya seseorang

memiliki 200 dirham perak atau 40 dinar emas, atau 5 ekor onta atau

50 ekor sapi telah mencapai nishab, kemudian setelah itu -baik dalam

jangka wakhr yang dekat atau jauh- ia memiliki yang sejenis
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dengannya tapi kurang dari yang telah karni sebutkan, atau memiliki
40 ekor kambing lalu dalam satu tahun ia memiliki 120 ekor kambing,

bila yang ia peroleh tersebut tidak merubah zakat yang wajib atasnya,

maka ia bisa menggabungkan yang dimiliki kepada yangadapadanya,

karena ia tidak merubah hukum zakatyangwajib atasnya.

Jadi ia menzakati untuk I tahun bagi harta yang dimilikinya,
kemudian ia memulai lagi untuk semuanya selama I tahun. Bila dalam

satu tahun ia bisa menghasilkan sesuatu yang bisa merubah zakatyang
wajib atasnya, hanya saja seandainya hasil tersebut dipisah tidak wajib
dizakati, yang mana ini hanya berlaku pada perak saja dan barang-

barang lainnya dalam sebagian kondisi, maka ia bisa menzakati harta

yang ada padanya saja bila telah genap 1 tahun, lalu harta yang

dihasilkan tersebut digabungkan kepadanya setelahnya -bukan setelah

dizakati-, dan kemudian ia memulai lagi seluruhnya untuk I tahun.

Misalnya adalah: Orang yang memiliki 120 ekor kambing,

kemudian ia menghasilkan seekor kambing atau lebih, atau ia
memiliki 99 ekor sapi lalu menghasilkan seekor sapi atau lebih, atau

memiliki 9 ekor onta lalu menghasilkan seekor onta atau lebih, atau

memiliki 79 dinar lalu rnenghasilkan 1 dinar atau lebih. Harta yang

tersisa setelah dizakati adalah tidak wa.jib dizakati, karena tidak boleh

menzakati suatu hafta 2kali dalam 1 tahun.

tsila seseorang memiliki harta yang rnencapai nishab

sebagaimana yang telah kami uraikan- ialu dalarn I tahun ia rnemiliki
harta lain yang juga mencapai nishab, seperti perak atau emas atau

binatang ternak, maka ia harus menzakati masing-masing harta untuk

tahunny'a.

Bila harta yang pertama kembali kepada jumlah yang tidak
wajib dizakati, sementara harta yang dimanfaatkan tersebut telah

mencapai 1 tahun, maka ia harus menzakatinya lalu yang pertama

digabungkan kepada yang lainnya, karena yang pertama tersebut
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menjadi tidak wajib dizakati. Dan tidak boleh menzakatinya dengan

harta keduayang telah dizakati karena akan menyebabkan harta yang

kedua dizakati sebanyak 2 kali dalam setahun. Kemudian semuanya

dimulai lagi untuk I tahun (mulai lagi menghitung I tahun).

Bila harta kedua kembali kepada jumlah yang tidak wajib

dizakat| sementara harta yang pertama tetap mencapai I nishab, maka

ia harus dizakati bila telah genap I tahun. Kemudian hartayang kedua

digabungkan pada harta yang pertama sejak saat itu -sebagaimana
yang telah kami uraikan- lalu mulai lagi menghitung 1 tahun untuk

keduanya.

Bila ia mencampur keduanya dan tidak membedakannya, maka

ia harus menzakati masing-masing jumlahnya untuk 1 tahunnya, lalu

menjadikan harta kedua yang telah dikeluarkan berkurang; karena ia

tidak yakin adanya kekurangan kecuali setelah harta yang kedua

dikeluarkan zakatnya. Adapun sebelum itu, maka ia tidak yakin bahwa

salah satunya berkurang. Dan hal tersebut akan senantiasa demikian

sampai kembali kepada keyakinan bahwa salah satunya berkurang dari

apa yang telah dizakati.

Misalnya adalah: dua kambing kembali kepada jumlah yang

kurang 120 ekor, karena tidak boleh menzakati untuk jumlah ini
dengan 2 ekor kambing. Atau dua sapi kembali kepada jumlah yang

kurang dari 100 ekor, dua emas menjadi kurang dari 80 dinar, dua

onta menjadi kurang dari 10 ekor dan dua perak menjadi kurang dari

400 dirham.

Bila dua harta tersebut kembali kepada jumlah yang telah kami

uraikan, maka ada kemungkinan bahwa salah satu dari keduanya ada

yang berkurang dan bisa saja masuk kepada salah satunya. Hanya saja,

tanpa diragukan lagi, harta yang dimilikinya tentu ada yang mencapai

jumlah yang harus dizakati. Jadi tidak gugur zakatnya meski ada

keraguan. Bila demikian halnya, maka harta kedua digabungkan pada
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hartapertama lalu semuanya dizakati untuk tahun pertama selamanya,

hingga semuanya kembali kepada jumlah yang tidak wajib dizakati.

Bila ia menghasilkan 5 ekor onta atau lebih yang jumlahnya

harus dizakati dengan kambing, dalam dalam tahun tersebut ia

menghasilkan jumlah yang seandainya dipisah bisa dizakati dengan

kambing dan bisa pula dengan onta, maka ia harus menzakati harta

yang ada padanya dengan kambing bila telah genap I tahun, kemudian

menggabungkannya dengan harta yang dimanfaatkan.

Hal ini mengingat tidak diperbolehkan seseorang yang

memiliki onta yang semuanya telah genap 1 tahun menzakati

sebagiannya dengan kambing dan sebagian lainnya dengan onta,

karena ini bertentangan dengan perintah Rasulullah 6S dalam masalah

zakat onta.

Bila seseorang memiliki 25 ekor onta lalu dalam setahun ia

memiliki 11 ekor, maka yang pertama (yang 25 ekor) dizakati dengan

bintu makhadh bila telah genap 1 tahun. Kemudian ia digabungkan

dengan harta yang dihasilkan sejak saat itu untuk segala kondisinya,

lalu semuanya dizakati dengan Bintu Lsbun untuk 1 tahunnya --

dihitung sejak dimulai lagi untuk kedua kalinya-, berdasarkan yang

telah kami uraikan bahwa tidak ada perbedaan zakat seekor onta yang

dimiliki salu orang. Dan demikianlah yang berlaku untuk semuanya.

Bila dikatakan, "Kalian menunda zakat sebagiannya dari

sebagian lainnya beberapa bulan dari tahunnya."

Kami katakan, "Ya; karena kami tidak bisa melakukan selain

itu, kecuali bila dikeluarkan dua zakat pada satu harta. Bila ini

dilakukan maka bertentangan dengan nash. Sementara menunda zakat

bila tidak bisa disegerakan adalah boleh dan tidak apa-apa. Hanya

Allah-lah yang memberi Taufik."
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686. Masalah: Orang Yang Dalam Hartanya Berkumpul
Dua Zakat Lebih Sementara Ia Masih Hidup

Abu Muhammad berkata, "Semuanya dizakati untuk setiap

tahunnya sesuai jurnlah yang wajib dizakati pada setiap tahunnya;

baik semuanya disebabkan ia membawa lari hartanya, atau

keterlambatan petugas z:akat, atau karena ketidaktahuannya atau selain

itu; baik harta tersebut berupa 'Ain (emas, perak), sawah ladang atau

binatang ternak; baik zakat tersebut untuk seluruh hartanya atau tidak,

dan baik hartanya kembali ke jumlah yang tidak ada zakatnya setelah

diambil zakat darinya atau tidak. Dan orang-orang yang memberi

pinjaman tidak boleh mengambil apapun sampai zakat tersebut

ditunaikan dengan sempurna."

Malik berkata, "Bila harta tersebut berupa 'ain (emas atau

perak), maka diambil zakat darinya setiap tahunnya sampai

timbangannya kembali ke jumlah 200 dirham dan 20 dinar unfuk

emas. Iadi zakat diambil untuk satu tahun, kemudian tidak ada zakat

lagi untuk tahun-tahun setelah itu."

Bila zakat yang dikeluarkan adalah zakat tanaman yang sudah

bertahun-tahun tidak dikeluarkan, maka diambil semuanya sekalipun

seluruh hartanya habis tidak tersisa.

Bila zakatnya untuk binatang ternak, bila ia lari di depan

petugas zakat, maka zakatnya diambil sesuai jumlah yang dimilikinya
setiap tahun. tsila setelah mengeluarkan zakatnya harta tersebut

kembali pada jumlah yang tidak wajib dizakati, maka tidak diarnbil

zakatnya untuk tahun-tahun yang tersisa.

Bila yang terlambat datang adalah petugas zakat, maka

zakatnya diambil untuk semua yang ada rii tangannya unturk setiarp

tahunnya, baik lebih sedikit atau lebih banyak, selama ia tidak berubah
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ke 1'urnlah yang tidak'wajib dizakati. Bila ia kembali ke jumlah yang

tidak wajib dizakati, maka tidak diambil zakatnya sedikit pun.

Abu Hanifah berpendapat tentang orang yang memiliki 10

ekor onta yang belum dizakati selama 2 tahun, "Ia rnenzakati untuk

tahun pertama 2 ekor kambing betina dan untuk tahun kedua seekor

kambing betina."

Ia dan Muhammad bin Al Hasan juga berpendapat tentang

orang yang memiliki 200 dirham -sedang ia tidak memiliki harta

lainnya- yang tidak dizakati selama 2 tahun lebih: Bahwa orang

tersebut tidak perlu menzakatinya, karena zakat tersebut telah menjadi

hutang baginya. Demikianlah yang dikatakannya.

Abu Yusuf berkata, "Ia harus mengeluarkan zakatnya untuk 1

tahun saja."

Zufar berkata, "Ia wajib mengeluarkan zakatnya untuk setiap

tahunnya selamanya."

' Pendapat ini juga dinyatakan oleh Abu Sulaiman dan teman-

teman kami.

Abu Muhammad berkata, "Pernyataan Malik adalah sangat

jelas kontradiktifnya dan pembagian yang tidak benar. Tidak ada dalil

shahihnya dalam masalah ini karena merupakan klaim yang tidak

berdasar. Tidak ada yang mengherankan dalam hal ini kecuali bahwa

mereka merasa kasihan terhadap binatang yang lari dari hadapan

pefugas zakat, ingin bersikap adil dan memberi toleransi kepada

petugas zakatyang datang terlambat dalam mengambilnya.

Mereka mewajibkan zakat 1000 ekor onta betina untuk 10

tahun, padahal pemiliknya tidak memilikinya kecuali hanya satu tahun

dan untuk tahun-tahun berikutnyahanya 5 ekor saja. Mereka berdalih

bahwa metode ini dilaksanakan oleh masyarakat yang mengeluarkan

zakat pada masa Muawiyah. "
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Abu Muhammad berkata, "Justru mereka menyelisihi

Muawiyah dalam masalah pengambilan zakat, sedang bersama dia

adalah Ibnu Mas'ud. Mereka hanya mengekor pada petugas-petugas

zakat yang tidak bisa dijadikan acuan, seperti Marwan dan Sa'id bin

Al 'Ash. Sungguh tidak diperbolehkan mengambil zakat dari onta

yang dimiliki seorang muslim sementara zakatyang diwajibkan Allah

ditelantarkan."

Adapun tentang pendapat Abu Yusuf, maksudnya adalah

bahwa zakat -baik pada 'ain atau lainnya- tersebut pada harta itu

sendiri dan bukan pada Dzimmah. Masalah ini telah kami jelaskan

sebelumnya tentang ketidak-benarannya. Telah kami jelaskan bahwa

ia berlaku pada Dzimmah dan bukan pada 'Ain. Seandainya ia beriaku

pada 'Ain, maka tidak cukup memberikan zakat dari selain harla

tersebut, sedang hal ini telah disepakati bahwa ia bertentangan, dan

disamping itu juga akan menyebabkannya memberikannya sesuka

hatinya. Bila telah benar bahwa yang berlaku adalah pada Dzimmah,

maka zakat tidak gugur sekalipun hartanya hilang atau kembali pada

jumlah yang tidak wajib dizakati.

Sebagian rnereka berdalih bahwa seandainiza seseorang

menjual binatang ternaknya setelah penarikan zakatnya selesai,

petugas zakat bisa mengambil zakat dari binatang ternak yang telah

terjual tersebut.

Atru Muhammad berkata, "Pendapat ini saiah, karena harta

tersebut telah menjadi milik pembeli. Adalah tidak boleh mengambil

zakat dan [Jmar sedang ia tidak wajib atasnya cian hanya wajib atas

Zaid. Justru zakat tersebut menjadi hutang pada penjual yang berada

dalarn tanggungannya. Hanya Allah-lah yang dapat memberi Taufik."
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687. Masalah: Bila orang yang wajib mengeluarkan zakat I

tahun atau2 tahun meninggal dunia, maka zakatnya diambil dari harta

pokoknya, baik yang diakuinya atau yang berdasarkan keterangan

saksi, baik yang diwarisi anak-anaknya atau selain anak dan ayah.

Orang yang memberi pinjaman (kreditor), orang yang mendapat

wasiat dan ahli waris tidak memiliki hak apa-apa sampai zakatnya

dibayarkan semua, baik zakat tersebut berbentuk 'ain (emas dan

perak), binatang ternak atau tanaman.

Ini adalah pendapat Syaf i, Abu Sulaiman dan pengikut

keduanya.

Abu Hanifah berkata, "Orang yang wafat setelah ada

kewajiban zakat atas dirinya pada emas dan peraknya, maka zakat

gugur darinya dan tidak diambil darinya sama sekali, baik ia wafat

setelah genap i tahun dengan selisih sedikit atau banyak atau beberapa

tahun."

Adapun zakatbinatang ternak, Ibnu Al Mubarak meriwayatkan

darinya bahwa yang mengambilnya adalah petugas zakat, meskipun ia

menemukannya di tangan ahli warisnya.

Abu Yusuf meriwayatkan darinya bahwa zakat tersebut gugur

darinya bila ia meninggal dunia.

Adapun tentang pendapatnya berkenaan dengan zakat buah-

buahan dan tanaman, Abdullah bin Al Mubarak meriwayatkan darinya

bahwa zakat gugur darinya bila ia meninggal dunia.

Muhammad bin Al Hasan meriwayatkan darinya dari Abu

Yusuf dari Abu Hanifah, "Bahwa zakat tetap diambii meskipun ia

telah wafat". Menurutnya, pendapat Abu Hanifah tentang zakat

binatang temak dan tanaman tersebut adalah zakat untuk tahun

tersebut saja, sedangkan zakal yang diacuhkannya hingga ia wafat,

maka ia mengatakan bahwa zakat gugur darinya.
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Malik berpendapat tentang orang yang wafat setelah zakat

harus dikeluarkan olehnya, apapun jenis hartanya, kecuali binatang

ternak, *zakat diambil dari harta pokoknya. Bila ia mengacuhkan

lebih dari 1 tahun, maka tidak dikeluarkan zakatnya kecuali bila

memberikan wasiat. Bila ia memberi wasiat, maka diambil dari

sepertiga hartanya yang ditunjukkan pada seluruh wasiafirya. Kecuali

masalah perawatan kesehatan; ia ditunjukkan kepada masalah

perawatan sakit."

Ia berkata, "Adapun binatang ternak, bila telah mencapai I

tahun genap lalu ia wafat sebelum petugas zakat datang, maka petugas

zakat tidak berhak mengambil zakatnya bila ia datang, karena zakat

tersebut telah batal. Kecuali bila ia mewasiatkannya, maka diambil

dari sepertiga hartanya tanpa didahulukan atas seluruh wasiatnya."

Adapun pendapat Al Auz:a'i tentang masalah ini adalah

kontradiktif. Terkadang ia berpendapat bahwa zakatnya diambil dari

sepertiga harta orang tersebut, dan terkadang ia berpendapat bahwa

zakatnya diambil dari harta pokoknya.

Abu Muhammad berkata, "Pendapat Abu Hanifah dan Malik

salah total, karena keduanya menggugurkan hukum agama Allah pada

seseorang disebabkan ia meninggal dunia, padahal hukurn tersebut

wajib atasnya saat ia masih hidup, tanpa adanya dalil yang lebih

banyak daripada mereka yang mengatakan, 'Seandainya demikian, bila

seseorang ingin tidak mewariskan sesuatu kepada ahli warisnya, maka

ia bisa melakukannya'."

Kami katakan, "Lalu apa kata kalian tentang orang yang

banyak merusak harta manusia agar menjadi hutang baginya sehingga

ia tidak mewariskan apa-apa kepada ahli warisnya? meskipun hutang

tersebut milik orang Yahudi atau orang Nashrani dan bukan khamar

yang dituangkannya untuk msreka."
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Di antara pendapat mereka adalah, "Semuanya diambil dari

harta pokokryu, baik ia mewariskan kepada ahli warisnya atau tidak".

Mereka telah merusak alasan mereka dengan sangat parah dan

menggugurkan hak Allah & yatrg diberikan kepada orang-orang fakir,

orang-orang miskin dari kalangan umat Islam, orang-orang yang

memiliki hutang, budak-budak, Sabilillah dan Ibnu Sabil, sebagai

suatu ketetapan dari Allah &. Mereka malah mewajibkan hutang-

hutang manusia dan memberi makan ahli waris dengan harta haram.

Yang mengherankan adalah mereka mewajibkan shaiat setelah

keluar waktunya pada orang yang sengaja meninggalkannya, tapi

mereka menggugurkan zakat pada orang yang sengaja

meninggalkannya meskipun waktunya masih ada.

Kemudian tentang pembagian yang dilakukan Malik antara

binatang ternak dengan selain binatang ternak, dan antara zakat pada

tahun tersebut dengan zakat pada tahun-tahun lainnya, dimana ia

berpendapat bahwa zakat pada tahun tersebut diambil dari harta pokok

meskipun tidak ada yang tersisa sedikit pun bagi ahli waris, dan

menurufnya zakat untuk tahun-tahun lainnya gugur.

Lalu pembedaan yang diiakukannya antara zakat uang yang

diwasiatkannya sehingga diambil sepertiga hartanya, kemudian ia

diileritahukan pada wasiat-wasiat selain perawatan kesehatan dan

diberitahukan pula pada perawatan sakit, dengan zakat binatang ternak

yang diwasiatkan sehingga diambil sepertiganya dan tidak

diberitahukan pada wasiat-wasiat ..., semua ini adalah kesalahan yang

diiakukannya rneskipun yang diniatkannya benar.

Yang mengherankan adalah orang yang hatinya terbuka tapi

masih taklid kepada orang yang mengatakannya, kemudian' ia

rnenggunakannya untuk membantah Sunnah yang shahih dalam

rangka membela perkataan tersebut.
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Abu Muhamrnad berkata, "Antara kebenaran pernyataan

kami dengan kesalahan pendapat orang-orang yang berseberangan

dengan kami adalah firman Allah S tentang masalah warisan,

"(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat

yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya." (Qs. An-Nisaa'

[a]: 11)

Dalam ayat ini Allah menyamakan semua hutang secara

umum. Zakat akan menjadi hutang kepada Allah yang harus diberikan

kepada orang-orang miskin, orang-orang fakir, orang-orang yang

berhutang dan seluruh golongan yang ditetapkan Allah dalam Al

Qur'an (sebagai penerima zakat).

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, Ahmad bin Umar Al Waki'i dan Abu

Sa'id Al Asyaj menceritakan kepada kami. Al Waki'i berkata: Husain

bin Ali menceritakan kepada kami dari Zaidah. Abu Sa'id berkata:

Abu Khalid Al Ahrnar menceritakan kepada kami. Kemudian Zaidah

dan Abu Khalid Al Ahmar sepakat, keduanya meriwayatkan dari Al
A'masy, dari Muslim Al Bathin dan Al Hakam bin Utaibah serta

Salamah bin Kuhail. Muslim Al Bathin berkata: dari Sa'id bin Jubair.

Al Hakam dan Salamah berkata: Kami mendengar Mujahid.

Kemudian Sa'id bin Jubair dan Mujahid sepakat (meriwayatkan) dari

Ibnu Abbas, ia berkata, "Seorang laki-laki datang menghadap
Rasulullah $ lalu berkata, "Sesungguhnya ibuku wafat dan ia

memiliki kewajiban puasa satu bulan. Apakah aku harus menunaikan

puasanya ?" Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana seandatnya

ibumu memiliki hutang, apakah kamu akan membayarkan

hutangnya?" Ia menjawab, "Ya" Nabi bersabda, "Hutang Allah itu
Iebih berhak untuk dibayarkan."
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Abu Khalid berkata, "Dalam riwayatnya disebutkan dari Al

A'masy dari Muslim Al Bathin, Al Hakam bin Utaibah dan Salamah

bin Kuhail dari Sa'id bin Jubair, Mujahid dan Atha' dari Ibnu Abbas."

Zaidah menyebutkan dalam haditsnya bahwa Al A'masy

mendengarnya dari Al Hakam dan Salamah serta Muslim.lo7

Hadits ini juga diriwayatkan kepada kami dari jalur

Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari Abu Bisyr Ja'far bin Abu

Wahsyiyyah, ia berkata: aku mendengar Sa'id bin Jubair menceritakan

dari Ibnu Abbas dari Nabi $. Lalu ia menyebutkan haditsnya. Di

dalamnya disebutkan bahwa Nabi $ bersabda, "Bayarkanlah

(hutang) kepada Allah" kare:na Dia lebih berhak untuk dilunasi."

trtulah Atha', Sa'id bin Jubair dan Mujahid. Mereka

meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Abbas. Sementara mereka (pengikut

Abu Hanifah) justru berkata dengan pendapat mereka. Mereka

menjadikan hutang kepada Allah gugur, sementara hutang kepada

rnanusia lebih berhak dibayarkan dan hutang kepada manusia lebih

berhak untuk dilunasi.

Abu Muhammad berkata, "Mereka perlu ditanya tentang

zakat, apakah ada pada Dzimmah (tanggungan) atau pada harta itu

sendiri?". Dan tidak ada jalan bagi mereka untuk menetapkan bagian

ketiga.

Bila mereka mengatakan, "Pada harta itu sendiri", maka

memang benar bahwa orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat

bersekutu dalam harta tersebut. Maka dari mana ada kewajiban agar

hak mereka dibatalkan sernentara hutang terhadap orang-orang

Yahudi dan Nashrani dibiarkan?.

r07 Hadits ini terdapat dalam Shahih Muslim (Juz I hal 3 t5).
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Bila mereka mengatakan, "Ada pada Dzinxmnh", maka dari

mana mereka menggugurkannya bila orang tersebut meninggal

dunia?.

Mereka tidak berselisih pendapat bahwa penetapan yang benar

harus ada pada harta pokok. Maka dari mana mereka menyimpulkan

agar membatalkan penetapan (pengakuan) orang sakit?.

Bila mereka mengatakan, "Karena ia merupakan wasiat",

maka mereka telah berdusta dan kontradiktif. Karena penetapan bila

merupakan wasiat, maka ia juga berlaku pada orang sehat dengan

mengambil sepertiga hartanya. Bila tidak demikian, maka

tunjukkanlah dalil yang membedakan antara orang sakit dengan orang

sehat!.

Bila mereka mengatakan, "Karena kami menduganya

demikian." Kami katakan, "Mengapa kalian tidak menduganya pada

orang yang sehat padahal ia lebih berhak untuk diduga demikian ?",

lebih-lebih ulama madzhab Maliki yang membenarkan perkataan

orang sakit dalam pengakuannya bahwa si fulan telah mennbunuhnya'

Tapi mereka membatalkan pengakuannya dalam hartanya. Hal ini

merupakan masalah-masalah yang bisa Anda lihat sendiri. Kami

mohon kepada Aliah agar diberi keselamatan.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Wahb dari Yunus

bin Yazid dari Az-Zuhri tentang seorang laki-laki yang wafat dan

belum mengeluarkan zakatnya, "Zakatnya diambil dari hartanya bila

ia mengetahuinya."

Rabi'ah berkata, "Tidak diambil zakatnya dan ia yang

menanggungnya."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Jarir menceritakan

kepada kami dari Sulaiman At-Taimi, dari Al Hasan dan Thawus:

Bahwa keduanya berkata tentang haji dan zakat, "Keduanya adalah

sama seperti hutang."
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Ali berkata: Syafi'i memiliki pendapat lain, "Semuanya

diambil bagiannya beserta hutang-hutang manusia."

Ali berkata, "Pendapat ini salah, karena

Rasulullah $ bersabda, "Hutang kepada Allah adalah lebih berhak

dilunasi."

Ali berkata, "Mereka menyelisihi Al Qur'an dan Sunnah yang

shahih -yang tidak ditentang- dan Qiyas. Sejauh yang kami ketahui,

mereka tidak berpegang dengan pendapat seorang Sahabat pun."

688. Masalah: Tidak cukup (tidak sah) menunaikan zakatbila

seorang muslim mengeluarkannya untuk dirinya sendiri atau

dikeluarkan oleh wakilnya atas perintahnya, kecuali dengan niat

bahwa zakat tersebut merupakan zakat wajib. Bila zakat tersebut

diambil penguasa atau petugas zakat atau amir atau petugasnya, maka

harus dengan niat demikian. Berdasarkan firman Allah &,

;'e r_ri,; 
.,.rfi .K\ l,fl.l yt,,;J. A

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah

Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan)

agama yang lurus." (Qs. Al Bayyinah [98]: 5)

Juga berdasarkan sabda Nabi $,

" S e s un g guhny a p e rbu a t an- p erbu at an i tu t er g antun g ni atny a."

Bila seseorang mengeluarkan zakat hartanya yang tidak ada

dengan mengatakan, "Ini adalah zakat hartaku jika ia dalam kondisi

selamat. Bila tidak, maka menjadi zakat Sunnah", maka hukumnya

tidak sah bila harta tersebut selamat. Dan juga tidak bisa menjadi

zakat Sunnah, karena ia tidak mengikhlaskan niatnya sebagaimana

*(eu ir;trr *1
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yang diperintahkan. Yang sah adalah bila ia mengeluarkannya dengan

niat sebagai zakat harta saja.

Bila hartanya selamat maka hukumnya sah, karena ia
menunaikannya dengan ikhlas sebagaimana yang diperintahkan. Tapi

bila hartanya rusak dan ada saksinya, ia bisa meminta kembali apa

yang telah diberikannya. Bila harta tersebut hilang, penguasa bisa

memberikan kepadanya dari bagian orang-orang yang berhutang,

karena mareka mengambilnya sedang mereka belum berhak

mengambilnya.

Jadi mereka sama saja berhutang. Hal ini seperti orang yang

ragu-ragu apakah ada kewajiban puasa Ramadhan t hari atau tidak ?

dan apakah ia ada kewajiban shalat fardhu atau tidak ?. Lalu ia
menunaikan jumlah rakaat shalat tersebut dengan mengatakan, "Bila
aku memang lupa, maka inilah shalatnya. Tapi bila tidak, maka

menjadi shalat Sunnah." Kemudian ia berpuasa satu hari dengan

mengatakan, "Bila aku memang ada kewajiban puasa satu hari, inilah

puasanya. Tapi bila tidak, maka menjadi puasa Sunnah". Apa yang

dilalaftan ini tidak mengeluarkannya dari shalat dan puasa tersebut

(masih ada beban padanya) bila ia teringat setelah itu bahwa keduanya

wajib atasnya.

689. Masalah: Orang yang hartanya keluar dari

kepemilikannya dalam setahun sebelum genap satu tahun -dengan
cara apapun- lalu harta tersebut kembali kepadanya dengan cara

apapun, walaupun keluarnya ifu sebentar atau lama, maka ia harus

memulai lagi penghitungan .tahunnya sejak harta tersebut kembali,

bukan sejak tahun yang pertama; karena tahun tersebut menjadi batal

akibat batalnya kepemilikan. Termasuk dalam kebatilan adalah

menghitung tahun pada waktu harta tersebut menjadi milik orang lain.
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Begitu pula orang yang menjual onta dengan onta, atau sapi

dengan sapi, atau kambing dengan kambing, atau perak dengan perak,

atau emas dengan emas, sesungguhnya tahun yang keluar dari

kepemilikannya telah batal, dan ia harus memulai lagi tahun yang

menj adi miliknya, sebagaiman a y ang telah kami uraikan.

Dalam semua bentuk ini sama saja, baik ia melakukannya

untuk menghindai zakat atau selain ifu, ia tetap dianggap durhaka

karena berniat buruk dengan lari untuk menghindari zakat.

Sebagian orang mengatakan, "Bila ia melakukannya untuk

menghindai zakat, maka zakat tetap wajib atasnya". Tapi kemudian

mereka bersikap kontradiktif karena mengatakan, "Orang yang

membeli tanah atau barang dagangan dengan uang dirham atau uang

dinarnya untuk menghindari zakat, ia tidak wajib mengeluarkan zakat

untuk sesuatu yang dibelinya."

Abu Muhammad berkata, "Adalah suafu hal rnustahil yang

tidak pernah diperintahkan Allah, yaitu seseorang menzakati harta

yang berada di tangan orang lain dan belum ada satu tahun padanya.

Allah @ berfirman,

VAs:rh;3i$WLe'iL61$
"Dan tidaklah seorang membuot dosa melainkan

kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang

berdosa tidak akan memilail dosa orang lain." (Qs. Al An'aam [6]:
164)

Pendapat kami dalam semua masalah ini adalah seperti

pendapat Abu Hanifah, Syaf i dan Abu Sulaiman.

Malik berkata, "Bila seseorang menukar onta dengan sapi atau

kambing, atau sapi dengan kambing, baik ia melakukannya untuk

menghindari zakat atau selain itu; dan bila ia menukar onta dengan

I lro-t - Al Muhaua



onta atau sapi dengan sapi atau kambing dengan kambing atau emas

dengan emas atau perak dengan perak, maka ia wajib mengeluarkan

zakatnyabila telah habis tahunnya yang keluar dari tangannya."

Abu Muhammad berkata, "Ini kesalahan jelas dan klaim

yang tidak memiliki landasan yang benar, baik dari Al Qur'an,

Sunnah, riwayat lemah, Ijma', pendapat Sahabat, Qiyas dan tidak pula

pendapat yang tidak benar."

Kami tanyakan kepada orang yang mengatakan ini, "Apakah

kembali kepadanya adalah yang keluar darinya ataukah selain itu ?".

Bila ia mengatakan, "selain itu", maka dikatakan kepadanya,

"Bagaimana mungkin harta yang tidak dimilikinya dizakati ?,

barangkali ia telah mati atau menjadi miliki orang kafir !."

Bila ia mengatakan, "Justru yang keluar darinya", maka orang

ini buta pandangannya dan menjadi orang yang berdusta secara

terang-terangan".

Bila ia mengatakan, "Bukan demikian, akan tetapi yang sejenis

dengannya", maka kami katakan, "Memang demikian, tapi apa

maksudnya?, dan dari mana kalian mendapatkan zakat selain harta

yang tahunnya dimulai pada miliknya bila termasuk jenisnya ?."

Kemudian mereka ditanya bila memang jumlahnya berbeda-

beda, "Mana dari dua jumlah tersebut yang dizakati ? jumlah yang

keluar dari miliknya atau jumlah yang diperolehnya ?", bisa saja

keduanya tidak mencapai nishab.

Semua ini salah dan tidak samar lagi. Hanya Allah-lah yang

dapat memberi Taufik. Apapun yang mereka katakan hanyalah

tindakan seenaknya sendiri dan kebatilan yang tidak berdalil.
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Bila mereka mengatakan, "Ia masih memiliki 100 ekor

kambing betina atau 10108 ekor sapi atau 200 dirham selama satu

tahun penuh yang bersambung."

Kami katakan, "Sesungguhnya zakat hanya wajib dalam

tanggungan seorang muslim pada harta yang dimilikinya yang sudah

mencapai setahun penuh dari berbagai harta yang telah kami sebutkan,

tanpa ada perselisihan di dalamnya. Oleh karena itu, silahkan kalian

tunjukkan dalil tentang wajibnya zakat padajumlah selain bentuknya

tapi dalam jenis yang bermacam-macam !. Hal ini tidak akan bisa

ditunjukkan oleh kalian selain klaim belaka. Hanya Allah-lah yang

dapat memberi Taufik."

690. Masalah: Orang yang hartanya rusak atau dirampas atau

dihalang-halangi tidak wajib mengeluarkan zakat, apapun jenis

hartanya. Bila hartanya kembali kepadanya pada suatu hari, ia harus

memulai lagi penghitungan tahunnya dan ia tidak wajib mengeluarkan

zakat untuk yang telah lalu. Bila orang yang merampasnya

menzakatinya, maka ia bertanggung jawab terhadap keseluruhannya

dan bertanggung jawab terhadap sesuatu yang dikeluarkannya dalam

zakat.

Hal ini dikarenakan tidak ada perselisihan pendapat di

kalangan umat ini bahwa bila pemilik harta ingin mengeluarkan zakat

dari harta yang sama yang wajib dizakati -bukan dari harta lainnya-,

maka ia bisa melakukannya. Dan ia tidak bisa dipaksa untuk

mengeluarkan zakat oleh selain ia selama ia tidak menjualnya atau

mengeluarkannya dari kepemilikannya atas kemauannya sendiri.

Karena bila demikian berarti ia dipaksa untuk menunaikan zakatyang

ada padanya.

r08 Dahm manuskrip No. (16) tertulis, "Atau 20 ekor."
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Jadi berdasarkan Ijma' ini, gugurlah pemaksaan terhadapnya

untuk mengeluarkan zakat yang ada padanya. Kemudian bila memang

benar demikian, sementara ia tidak mampu mengeluarkan zakat da-i

harta sejenis yang dirampas atau yang rusak atau yang dilarang, maka

zakatnyagugur darinya disebabkan ia tidak mampu.

Berbeda bila ia atau wakilnya mampu mendatangkannya dan

mengeluarkannya dari tempatnya. Dan sesuafu yang gugur

berdasarkan dalil tidak bisa berlaku lagi kecuali berdasarkan dalil atau

Ijma'.

Semasa hidup Rasulullah $, orang-orang kafir biasa

menyerang tempat penggembalaan kaum muslimin. Tapi beliau tidak

memaksa seorang pun untuk menzakati harta yang telah dirampas oleh

orang-orang kafir.

Terkadang harta tersebut dicuri atau dirampas sehingga

menjadi tercerai berai tanpa diketahui dimana tempatnya. Bila si

pemilik harta dipaksa untuk mengeluarkan zakatnya, maka ini

termasuk pembebanan yang telah digugurkan oleh Allah S, karena

Dia telah berfirman, "Dan dia sekali-kali tidak meniadikan untuk

kamu dalam agama suatu kesempitan " (Qs. Al Hajj l22l:78)

Orang-orang kafir juga sering menguasai daerah perkebunan

kurma. Adalah mustahil bila pemilik kebun tersebut dipaksa untuk

men geluark an zakat harta y ang tel ah di kuas ai ters e but.

Adapun orang yang merampas harta tersebut, ia dilarang

menggunakan harta orang lain; karena Rasulullah $ bersabda,

"sesungguhnya darah dan harta kalian adalah haram atas kalian".

Jadi memberikan zakat dari harta orang lain adalah tindakan

sewenang-wenang, dan,ia bertanggung jawab terhadap tindakannya

tersebut. Allah @ berfirman,

W e'-t ;i \1 J:2', +iv'v EU "& tslt;;i ;s
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"Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, Maka

seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu." (Qs' Al

Baqarah l2l: 19a)

Abu Haniflah berpendapat serupa. Hanya saja ia mengatakan,

"Bila harta yang terpendam itu disebabkan tempatnya yang berada di

rumahnya yang rusak, ia harus mengeluarkan zakatnya. Bila berada di

luar rumahnya, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakatnya".

Pembagian ini adalah salah kaprah. Sejauh yang kami ketahui tidak

ada seorang pun sebelumnya yang mengatakan ini.

Malik berkata, "Ia tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Bila

hartanya kembali kepadanya, ia hanya menzakatinya untuk satu tahun

saja, meskipun harta tersebut hilang darinya selama beberapa tahun".

Pendapat ini salah total. Sejauh yang kami ketahui, mereka tidak

memiliki dalil selain bertaklid kepada Umar bin Abdul Aziz yang

mengatakan suatu pendapat yang dijadikan rujukannya. Sebelumnya

ia mengatakan, "Ia mengambil zakat darinya untuk setiap tahun yang

telah berlalu."

Anehnya, mereka taklid kepada Umar dalam masalah ini, tapi

mereka tidak taklid kepadanya dalam masalah pendapatnya tentang

zakat pada madu. Padahal Umar mengatakan pendapat yang diikuti

oleh mereka ini, dikarenakan ia berpendapat bahwa zakatberlaku pada

harta yang dimanfaatkan ketika ia bermanfaat. Jadi mereka

rnenyelisihinya disini. Dan semuanya adalah tindakan mencampur-

adukkan pendapat.

Suffan dalam salah satu dari dua pendapatnya dan Abu

Sulaiman berkata, "Ia wajib mengeluarkan zakat untuk setiap tahun

yang telah lalu."

Diriwayatkan dari Utsrnan dan Ibnu Umar tentang pewajiban

zakatpada sesuatu yang mampu dikeluarkan. Ini menunjukkan bahwa

keduanya tidak menganggap wajibnya zakat pada harta yang tidak
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mampu dikeluarkan. Dan tidak seorang Sahabat pun yang menyelisihi

keduanya dalam masalah ini.

Pendapat kami dalam masalah ini adalah seperti pendapat

Qatadah, Al-Laits dan salah satu dari dua pendapat Suffan. Dan

pendapat ini juga diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz.

Sebagaimana diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Hajjaj

bin Al Minhal dari Hammam bin Yahya, Abu Utsman, pegawai Umar

bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, ia berkata, "Umar bin

Abdul Aziz menulis surat kepadaku tentang harta yang dikembalikan

kepada seorang laki-laki yang telah menzhaliminya, "Ambillah zakat

darinya bila harta tersebut datang kepadanya". Kemudian keesokan

harinya datang lagi surat untukku darinya, "Jangan ambil zakat

darinya, karena ia tidak ada (dan tidak bisa diharapkan) atau jauh."lOe

691. Masalah: Orang yang menggadaikan binatang ternaknya,

atau emas, atau perak, atau tanah yang ia tanami atau kebun kurrna

yang menghasilkan buah kurma, lalu genap satu tahun pada binatang

ternak tersebut dan 'Ain-nya (emas dan perak), maka zakat wajib

atasnya untuk semua harta tersebut. Tapi ia tidak boleh dipaksa untuk

menggantikan harta yang keluar darinya dalam zakatnya.

roe Adapun Abu Utsman, pegawai Umar bin Abdul Aziz, saya tidak
menemukannya. Sedangkan kata Dhimaran, dalam manuskrip No. (la) terfulis
Shimar. Tentang kata Dhimar, Abu Ubaid berkata, "Yaitu orang yang tidak ada
yang tidak bisa diharapkan (kedatangannya)". Bila masih bisa diharapkan, maka
tidak dinamakan Dhimar, berasal dari kata Adhmarta Asy-Syai'a Idza
Ghayyabtahu. Sedangkan redaksi Ghauran, menurutku artinya adalah orang
jauh yang tidak bisa dijangkau, dafikata Al Ghauri atau Al Qa'ru, atau dari kata
Ghara Al Ma'u, yang berarti masuk ke dalam tanah dan tembus ke bawah. Atsar
ini dikutip dalam Lisan Al Arab (Iuz2hal 164), "Di aniaranya adalah perkataan
Umar bin Abdul Aziz Rshimqhullah dalam surafrya untuk Maimun bin Mihran
tentang harta yang berada di lembaga pengaduan, agat harta tersebut
dikembalikan dan tidak diambil zakatnya, karena ia merupakan harta milik
orang yang tidak ada yang tidak bisa diharapkan kedatangannya", tapi tidak
disebutkan kata, "Jauh."
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Adapun tentang wajibnya zakat adalah karena ia merupakan

salah satu hartanya yang wajib dizakati dan tidak berpindah

kepemilikannya darinya, sementara tidak ada dalil atau Ijma' yang

memaks anya untuk men geluark an zakat dari selain hartanya.

Sedangkan mengenai pelarangan pemaksaan terhadapnya agar

menggantinya, adalah disebabkan ia tidak mengeluarkan hartanya

dengan kebatilan dan permusuhan sehingga diputuskan agff ia
mengembalikannya. Akan tetapi ia mengeluarkannya karena suatu

kewajiban yang wajib dikeluarkan. Jadi pemaksaan terhadapnya

dalam masalah hartanya adalah batil, dan hal ini tidak diperbolehkan

kecuali berdasarkan dalil atau Ijma'. Rasulullah,S bersabda,

"Sesungguhnya darah dan harta kalian adalah haram atas kalian."

692. Masalah: Orang yang wajib mengeluarkan zakat tidak

perlu menyerahkan zakatnya kepada penguasa, tapi ia cukup

mengumpulkan hartanya untuk diserahkan kepada petugas zakat,

kemudian biaya pemindahannya diambil dari zakat tersebut. Hal ini

tidak ditentang oleh seorang pun. Hanya Allah-lah yang dapat

memberi Taufik.

Demikianlah Rasulullah 1S mengirim para petugas zakat.

Mereka mengambil yang wajib dan membebaskan para pemilik harta

darinya (Segala akomodasinya).

Bila petugas zakat tidak ada, orang yang wajib mengeluarkan

zakat harus memberikannya kepada orang-orang yang berhak

menerima zakat yang datang kepadanya tanpa menambahnya; karena

pembebanan biaya adalah ongkos dan tanggungan yang tidak

dijelaskan oleh dalil maupun Ijma'. Hanya Allah-lah yang dapat

memberi Taufik. Dan tidak ada bedanya antara orang yang
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membebaninya untuk jarak satu mil atau ke Khurasan atau lebih jauh

darinya.

693. Masalah: Tidak boleh menyegerakan zakat sebelum

genap satu tahun meskipun kurang sedikit. Bila ia melakukannya

maka hukumnya tidak sah dan ia harus mengulanginya lagi. Harta

yang dikeluarkan sebelum waktunya harus dikembalikan kepadanya

dikarenakan ia memberikannya sebelum waktunya.

Tentang menyegerakan zakat sebelum waktunya, telah sah

riwayat dari Sa'id bin Jubair, Atha', Ibrahim, Adh-Dhahhak, Al
Hakam dan Az-Zthri. Sementara Al Hasan membolehkannya untuk

tiga tahun.

Ibnu Sirin berkata tentang menyegerakan zakat sebelum genap

satu tahun, "Aku tidak maksudnya apa."

Abu Hanifah dan para pengikutnya mengatakan bahwa boleh

menyegerak an zakat sebelum waktunya.

Kemudian mereka melakukan banyak pencampur-adukan

dalam masalah ini:

Seperti perkataan Muhammad bin A1 Hasan, "Tidak boleh

untuk harta yang ada padanya, tanaman yang sedang ditanamnya

maupun kebun kurma yang telah menghasilkan buahnya."

Abu Yusuf berkata, "Semuanya boleh sebelum kebun kurma

menghasilkan buahnya dan sebelum sawah ditanami. Bila ia
menyegerakanzakatuntuk 3 tahun, maka hukumnya sah."

Masih banyak pendapat lainnya yang insya Allah akan kami

uraikan dalam penjelasan tentang pencampur-adukan pendapat mereka

dalam Kitab Al A'rab. Hanya Allah-lah yang dapat dimintai
pertolongan.
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Syaf i berpendapat bahwa boleh menyegerakan zakat untuk

harta yang ada padanya, bukan harta yang tidak dihasilkannya setelah

itu. Ia berkata, "Bila orang miskin tidak membutuhkan zakat yang

disegerakan pemiliknya sebelum genap satu tahun, maka hukum zakat

tersebut sah. Tapi bila ia tidak membutuhkan harta yang selain itu,

maka hukumnya tidak sah."

Malik berkata, "Sah hukumnya menyegerakan zakat dua bulan

(sebelum genap satu tahun) atau sejenisnya, tapi tidak sah untuk yang

lebih banyak (dari dua bulan)". Pernyataan ini berdasarkan riwayat

Ibnu Al Qasim darinya. Sementara dalam riwayat Ibnu Wahb darinya

adalah seperti yang telah kami katakan.

Semua ini adalah pembagian-pembagian salah kaprah yang

tidak ada dalil tentang kebenarannya baik dari Al Qur'an, Sunnah,

Ijma', pendapat Sahabat yang sah maupun Qiyas.

Adapun pendapat Al-Laits dan Abu Sulaiman adalah seperti

pendapat kami.

Orang-orang yang membolehkan penyegeraan zakat

mengambil landasan hukum dengan dalil-dalil berikut ini:

Di antaranya adalah hadits yang telah kami sebutkan tentang

zakat binatang ternak, apakah cukup dengan mengeluarkan Qimah-
nya atau tidak ?. Mengingat Nabi $ meminjam onta muda lalu

mengembalikannya dengan onta zakat berupa onta terbaik yang

sedang (berusia 6 tahun dan sedang masuk tahun ketujuh).

Hadits ini bukan dalil tentang penyegeraan zakat, karena

kasusnya adalah meminjam, sebagaimana yang telah Anda ketahui,

dan bukan menyegerakan zakat. Justru ini rnerupakan dalil bahwa

menyegerakannya tidak diperbolehkan; karena kalau diperbolehkan,
tentu Nabi S tidak. perlu meminjam. Justru beliau buru-buru

mengeluark an zakat karena butuh terhadap onta muda tersebut.
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Mereka rnenyebutkan hadits yang diriwayatkan kepada kami

dari jalur Abu Daud: Sa'id bin Manshur menceritakan kepada kami,

Ismail bin Zakariya menceritakan kepada kami dari Al Hajjaj bin

Dinar, dari Al Hakam bin Uyainah, dari Hujayyah, dari Ali bin Abi
Thalib: Bahwa Al Abbas bertanya kepada Rasulullah $ tentang

menyegerakan zakat sebelum genap satu tahun. Ternyata beliau

mengizinkannya.

Abu Daud berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Husyaim dari

Manshur dari Zadzan dari Al Hakam dari Al Hasan dari Anas dari
Nabi pf$."rro

Diriwayatkan dari jalur Waki' dari Israil dari Al Hakam,

"Bahwa Nabi S mengirim Umar sebagai petugas zakat dan bersabda

kepadanya tentang Al Abbas, "Kami telah meminjam zakatnya untuk

tahun pertama."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij: Yazid
Abu Khalid mengabarkan kepadaku, ia berkata, "fJmar berkata kepada

Al Abbas, "Tunaikanlah zakat hartamu". Al Abbas berkata, *[ku

telah menunaikannya sebelum itu". Lalu Umar memberitahukannya

kepada Nabi S. Maka beliau bersabda, "Dia benar."

rr0 Demikianlah yang ditulis oleh pengarang sebagaimana yang terdapat dalam dua
manuskrip asli. Ia akan membahasnya dengan menyatakan bahwa hadits yang
ada padanya merupakan iwayat Anas. Tapi pendapatnya ini salah. Kesalahan
ini ternyata terdapat dalam Naskah Sunan Abi Daud yang dipegang oleh Ibnu
Hazm. Karena yang terdapat dalam Sunan Abi Daud (Juz I hal 33) adalah
sebagai berikut: Dari Manshur bn Zadzan dari Al Hakam dari Al Hasan bin
Muslim dari Nabi $.
Al Hasan bin Muslim adalah termasuk Tabi'ut Tabi'in. Jadi hadits ini
munqathi' pada riwayat Husyaim. Abu Daud sendiri mendukungnya, yang
dibuktikan dengan keabsahan redaksi Sunan Abi Daud yang ada pada kami.
Kesalahan kutipan pengarang yang menjadikannya sebagai hadits riwayat Anas
adalah berdasarkan pernyataan Ibnu Hajar dalan At-Talkhish (hal178), *Ad-

Daraquthni menyatakan bahwa pangkal perselisihannya adalah pada Al Hakam.
Ia menguatkan riwayat Manshur dari Al Hakam dari Al Hasan bin Muslim bin
Yanaq dari Nabi r{$ secara Mursal. Demikianlah yang dikuatkan oleh Abu
Daud."
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Inilah dalil-dalil yang mereka kemukakan. Mereka

mengatakan, "Hak-hak berkaitan dengan harta benda semuanya

diperbolehkan untuk disegerakan pengeluarannya sebelum waktunya,

dengan mengqiyaSkan pada hutang-hutang manusia yang

ditangguhkan dan hak-hak mereka, seperti nafkah dan sebagainya."

Mereka mengatakan, "Zakat ditunda sampai satu tahun untuk

manusia bertuj uan memberikan kelonggaran kepada mereka. "

Ini adalah semua dalil yang mereka pakai berupa pendapat dan

Qiyas. Semuanya tidak bisa dijadikan dalil oleh mereka.

Adapun tentang hadits riwayat Hujayyah, ia tidak terkenal

sebagai perawi adil. Padahal dalil itu tidak berlaku kecuali yang

berasal dari riwayat perawi adil dan terkenal.lll

Adapun tentang hadits Husyaim, Abu Daud tidak

menyebutkan perawi antara dia dan Husyaim. Dan seandainya pun

ada, tentu akan divonisnya. Jadi hadits ini Munqathi' (terputus).

Kemudian ia juga tidak menyebutkan redaksi riwayat Anas dan

bagaimana ia meriwayatkannya. Oleh karena itu, tidak boleh

memastikan hadits ini disebabkan statusny a yang maj hul.

Adapun seluruh hadits lainnya adalah mursal. Para pengikut

madzhab Maliki meninggalkan hadits mursal. Tapi bila hadits tersebut

sesuai dengan taklid mereka, mereka akan mengatakan, "Ia seperti

hadits Musnad'. Mereka juga menolak riwayat perawi majhul. Tapi

mereka mengambilnya bila sesuai dengan hawa nafsu mereka. Jadi

semua dalil yang mereka kemukakan adalah salah total.

Adapun tentang sikap mereka yang mengqiyaskan zakat

dengan hutang-hutang manusia yang ditangguhkan, maka semua

rrr Adapun Hujayyah, ia adalah lbnuAdi Al Kindi, seorang tabi'in tsiqah.Ia dinilai
tsiqah oleh Al 'Ajli dan Ibnu Hibban. Adapun tentang haditsnya juga
diriwayatkan oleh Ahmad (Juz I hal 104), At-Tirmidzi (Juz t hal 86, cet. Al
Hindi), dan Al Hakim yang dishahihkan olehnya dan Adz-Dzahabi (Juz 3 hal
332).
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Qiyas itu batil. Kemudian kalaupun benar, maka tetap saja batii.

Karena penyegeraan hutang manusia yang ditangguhkan telah menjaCi

wajib setelahnya. Kemudian disepakati untuk menangguhkannya

sementara zakat belum wajib setelahnya. Oleh karena itu,

mengqiyaskan sesuatu yang tidak wajib dengan sesuatu yang wajib

dilaksanakan adalah batil.

Disamping itu, menyegerakan hutang manusia yang

ditangguhkan tidak diperbolehkan kecuali dengan kerelaan orang yang

memiliki hutang tersebut.

Sementara zakat tidak demikian; karena ia bukan milik orang

tertentu dan bukan milik kaum tertentu. Jadi mereka boleh merelakan

agar disegerakan pelaksanaannya. Ia hanya berlaku pada orang-orang

yang tidak berhak menerimanya. Sementara bagi yang berhak

menerimanya hukumnya batal. Dan tidak ada perbedaan pendapat

bahwa orang-orang yang menerimanya sekarang -bagi yang

membolehkan penyegeraan pelaksanaannya- seandainya mereka

membebaskannya tanpa menerimanya, maka hal ini tidak

diperbolehkan.

Orang yang harus mengeluarkan zakat tidak bebas akibat

pembebasan mereka; berbeda dengan pembebasan orang yang

memiliki hutang yang ditangguhkan. Begitu pula bila memberikannya

kepada petugas zakat, terkadang waktu pengeluaran zakat telah tiba

sementara petugasnya telah wafat atau dipecat, dan begifu pula orang

yang mengirimnya. Jadi batallah Qiyas yang dilakukan mereka pada

hutang-hutang manusia.

Begitu pula Qiyas yang dilakukan mereka terhadap nafkah

yang wajib. Seandainya seseorang menyegerakan pemberian nafkah

untuk isterinya atau yang wajib dinafkahinya, lalu waktu yang wajib
mengeluarkan nafkah tiba, sementara kondisi saat wajib
mengeluarkannya terpaksa, maka penyegeraan yang dilakukannya
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tidak sah. Ia tetap diharuskan memberikan nafkah dan dianggap

sebagai hutang, karena ia menggunakan sesuatu yang belum wajib

digunakan.

Seandainya Qiyas dibenarkan, maka mengqiyaskan

penyegeraan zakat sebelum waktunya dengan penyegeraan shalat

sebelum waktunya dan puasa sebelum waktunya adalah lebih sah.

Karena semuanya merupakan ibadah yang dibatasi dengan waktu dan

tidak boleh dilanggar. Inilah yang menyebabkan mereka

meninggalkan Qiyas.

Bila mereka mengklaim adanya Ijma' dalam pelarangan

penyegeraan shalat, maka klaim tersebut termentahkan oleh atsar yang

shahih dari Ibnu Abbas dan Al Hasan. Seandainya Ijma' tersebut sah,

maka akan menjadi bantahan terhadap mereka, karena landasan pokok

mereka adalah bahwa mengqiyaskan sesuatu yang diperselisihkan

dengan sesuatu yang disepakati merupakan Qiyas yang benar.

Adapun perkataan mereka, "Sesungguhnya zakat wajib

sebelumnya, kemudian diberi kelonggaran kepada manusia untuk

menundanya", maka perkataan ini dusta dan batil serta klaim yang

tidak berdalll. Zakat sama sekali tidak wajib kecuali setelah genap

satu tahun, bukan sebelumnya; berdasarkan dalil shahih yang

menjelaskan bahwa Rasulullah S mengirim para petugas zakatketlka

telah genap satu tahun dan bukan sebelum itu. Rasulullah $ tidak

akan menyia-nyiakan pengambilan hak yang telah wajib diambil.

Selain itu, j,rga berdasarkan Ijma' umat Islam tentang

wajibnya zakat pada saat telah mencapai satu tahun. Tidak ada ljma'

di kalangan umat ini bahwa zakat wajlb sebelum satu tahun. Dan

hukum-hukum fardhu ini tidak wajib kecuali berdasarkan dalil (dari

Al Qur'an dan Sunnah shahihah) atau Ijma'.

Jadi semua dalil dan pendapat yang mereka kemukakan batal.
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Kemudian kami tanyakan kepada rnereka, "Zakat itu wajill

sebelum satu tahun atau tidak wajib ?". Bila mereka mengatakar:,,

t'Tidak wajib", kami katakan, "Bagaimana kalian rnembolehkan

pelaksanaan sesuatu yang tidak wajib ?, sedang sesuatu yang tidak

wajib itu berarti Sunnah, dan orang yang melakukan sesuatu yang

Sunnah berarti belum menunaikan yang wajib". Bila mereka

mengatakan, "Wajib", kami katakan, "Bila demikian maka harus

memaksa seseorang yang memiliki kewajiban agar menunaikannya".

Ini adalah dalil yang tidak bisa mereka bantah lagi.

Kami tanyakan kepada mereka, "Bagaimana kondisinya bila

orang yang menyegerakan zakat sebelum satu tahun meninggal dunia?

atau hartanya rusak sebelum safu tahun? atau orang-orang yang

memberikannya sebelum satu tahun meninggal dunia? atau mereka

keluar dari sifat-sifat yang karena mereka berhak mendapatkan

zakat?."

Jadi benarlah bahwa menyegenkannya batil dan merupakan

pemberian kepada orang yang belum berhak menerimanya serta

menghalangi orang yang berhak menerimanya, dan juga merupakan

pembatalan terhadap zakat wajib. Dan semua ini adalah tidak

diperbolehkan.

Yang mengherankan adalah para pengikut madzhab Hanafi

membolehkan penyegeraan zakat tapi melarang penyegeraan kafarat

sebelum dilanggar. Padahal semuanya adalah harta yang disegerakan

pengeluarannya ! . Padahal terdapat dalil s hahih tentang menyegerakan

sesuatu yang mereka melarang menyegerakannya, tapi tidak ada dalil

shahih yang membolehkan sesuatu yang mereka membolehkan

penyegeraannya. Jadi mereka bersikap kontradiktif dalam Qiyas,
membenarkan dalil-dalil yang rusak dan membatalkan dalil-dalil yang

shahih.
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Adapun pengikut madzhab Maliki, disamping mereka bersikap

kontradiktif, mereka juga menyelisihi Jumhur ulama. Mereka

membesar-besarkan hal ini bila sesuai dengan mereka. Sementara

pengikut madzhab Syafi'i menentang Qiyas di dalamnya dan

menerima riwayat mursal yang mereka tolak. Hanya Allah-lah yang

dapat memberi Taufik.

694. Masalah: Orang yang wajib membayar hutang (yang

memiliki beban hutang) beberapa dirham atau beberapa dinar atau

binatang ternak, zakat wajib dikeluarkan sesuai jumlahnya bila harta

tersebut ada. Bila ia ada dan tidak rusak serta genap satu tahun

padanya sesuai jumlah yang wajib dizakat| maka ia harus

menzakatinya. Tapi bila tidak, maka ia tidak perlu menzakatinya

meskipun harta tersebut ada padanya bertahun-tahun.

Sekelompok ulama berpendapat, "Ia harus menzakatinya."

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Abi Syaibah dari

Muhammad bin Bakr dari Ibnu Juraij dariYazid bin Yazid bin Jabir,

bahwa Abdul Malik bin Abu Bakarrr2 mengabarkan kepadanya bahwa

Umar berkata, "Bila zakat telah wajib dikeluarkan saat mencapai satu

tahun, hitunglah hutangmu dan hafta yang ada padamu. Kumpulkan

semuanya lalu zakatilah !."

Abdunazzaq menjelaskannya dari Ibnu Juraij: Yazidbin Yazid

bin Jabir mengabarkan kepadaku dari Abdul Malik bin Abu Bakarl13

Dalam manuskrip No. (la) disebutkan "Abdul Malik bin Abu Bakrah". Ini
adalah salah. Karena yang benar adalah Abdul Malik bin Abu Bakar bin
Abdurrahman Ibnu Al Harits bin Hisyam bin Al Mughirah Al Makhzumi.
Dalam manuskrip No. (16) disebutkan "Yazid bin Yazid Jabir bin Abdul Malik
bin Abu Bakar". Sedangkan dalam manuskrip No. (14) disebutkan "Yazid Ibnu
Yazid bin Jabir dari Abdul Malik bin Abu Bakar". Keduanya salah. Yang benar
adalah yang tertulis disini denganjelas.
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dari Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam -yaitu kakek Abdul

Malik, ayah dari ayahnya-, ia berkata: seorang laki-laki berkata

kepada Umar, "Ketika telah tiba waktu mengeluarkan zakat, aku

segera mengeluarkan zakat lalu kuberikan nafkah kepada keluargaku

dan kemudian aku membayar hutangku." Umar berkata, "Jangan buru-

buru melakukannya. Hitunglah dulu hutangmu dan apa yang wajib

atasmu, kemudian zakatilah dari sisany ulttr{

Ini adalah pendapat Al Hasan bin Hay.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Hammad bin Salamah

dari Hammad bin Abu Sulaiman dari Ibrahim An-Nakha'i tentang

seorang laki-laki yang memiliki piutang pada orang lain lalu orang

yang berhutang tersebut mengulur-ulur pembayarannya. Ia berkata,

"Zakatnyapada orang yang memakannya dengan enak."

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah dari Qais dari

Atha' atau lainnya dengan redaksi yang sama.

Di antara yang berpendapat seperti pendapat kami tentang

pengguguran zakat pada orang yang rnemiliki beban hutang adalah

Ibnu Umar dan lain-lainnya.

Sebagaimana atsar yang diriwayatkan kepada kami dari jalur

Abdul Wahhab bin Abdul Majid Ats-Tsaqafi dan Sufan Ats-Tsauri,

keduanya berkata: Ubaidillah bin Umar menceritakan kepada kami

dari Nafi' dari Ibnu Umar: Bahwa ia dipercaya untuk mengurus harta

anak yatim lalu ia meminjam harta tersebut. Menurutnya hal itu bisa

menjaganya. Kemudian ia membayar zakatnya dari harta anak yatim

tersebut.

Demikianlah yang dilakukan Ibnu Umar. Ia memiliki beban

hutang tapi tidak menzakati harta yang ada padanya.

rr4 Lihat riwayat serupa dari Sufyan bin Sa'id dalam Al Kharaj karya Yahya bin
Adam No. 593 dan 594.
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Diriwayatkan dari Hammad bin Salamah dari Humaid dari Al
Hasan, "Bila seseorang memiliki piutang pada orang lain, zakatnya

wajib pada orang tersebut."

Diriwayatkan dari Al Hajjaj bin Al Minhal dari Yazid dari

Ibrahim dari Mujahid, "Bila kamu memiliki beban hutang, maka tidak
perlu mengeluarkan zakat. Zakatnya hanya wajib pada orang yang

memiliki piutang tersebut."

Diriwayatkan dari Waki' dari Sufuan dari Al Mughirah dari Al
Fudhail dari Ibrahim An-Nakha'i, ia berkata, "Zakatilah harta yang

ada padamu dan hartamu yang penuh (yang wajib dizakati). Dan
jangan zakati harta milik orang lain yang harus kamu bayarkan

kepadanya."

Ini adalah pendapat Suffan,
pengikutnya serta Waki'.

Abu Muhammad berkata,
pendapat yang menyatakan bahwa

memiliki beban hutang."

Diriwayatkan dari jalur Ubaidillah bin Umar dari

Abdurrahman bin Al Qasim bin Muhammad dari ayahnya dari Aisyah

Ummul Mukminin, "Tidak ada zakat pada orang yang memiliki
hutang."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrahman bin Mahdi dari Sufyan

Ats-Tsauri dari Abu Az-Zinad dari Ikrimah, ia berkata, "Tidak ada

zakatpada orang yang memiliki hutang."

Diriwayatkan dari jalur Waki' dari Mis'ar dari Al Hakam bin
Utaibah, ia berkata, "Ibrahim berbeda pendapat denganku tentang

masalah hutang. Aku mengatakan, "Orang tersebut tidak perlu

mengeluark an zakat" . Tapi kemudian ia sependapat denganku."

Malik, Abu Hanifah dan para

"Kami hanya sepakat dengan

zakat gugur dari orang yang
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Diriwayatkan kepada kami dari Abu Bakar bin Abu Syaib.;,

Abu Muawiyah menceritakan kepada kami dari Hajjaj dari Atha', ia

berkata, "Tidak ada zakat baik pada orang yang memiliki piutang

maupun pada orang yang berhutang."

Diriwayatkan dari Abdurrazzaq dari Sufyan Ats-Tsauri dari Al
Mughirah bin Miqsam dari Atha', ia berkata, "Tidak ada zakat pada

orang yang memiliki hutang."

Diriwayatkan dari jalur Abdunazzaq dari Ibnu Juraij: aku

bertanya kepada Atha', "Bagaimana hukum orang yang meminjamkan

sesuatu kepada orang lain ?" Ia menjawab, "Pemilik harta (yang

memberikan pinjaman) dan orang yang meminjaml15 sama-sama tidak

mengeluarkan zakat."

Diriwayatkan dari jalur Abu Ubaid dari Abu ZaidahtL6 dat'-

Abdul Malik dari Atha' bin Abi Rabah, "Orang yang memiliki beban

hutang tidak wajib mengeluarkan zakat, dan orang yang memiliki
piutang juga tidak wajib mengeluarkan zakat sampai harta tersebut

diterimanya."

Ini adalah pendapat Abu Sulaiman dan teman-teman kami.

Abu Muhammad berkata, "Bila hutang keluar dari

kepemilikan orang yang meminjamnya, berarti ia tidak ada padanya.

Di antara kebatilan yang meyakinkan adalah seseorang menzakati
sesuatu yang tidak ada padanya dan yang tidak dimilikinya serta

sesuatu yang seandainya ia mencurinya maka tangannya akan

dipotong. Yang demikian itu disebabkan karena harta tersebut telah

menjadi milik orang lain."

rrs Dalam manuskrip No. (16) disebutkan "Orang yang meminjamkannya"
Penulisan ini salah.

r16 Demikianlah yang tertulis dalam dua manuskrip. Tapi saya tidak siapa dia.
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695. Masalah: Orang memiliki beban hutang sementara ia

memiliki harta yang sama yang wajib dizakati, baik harta tersebut

lebih banyak dari hutangnya atau sama atau lebih sedikit, baik sejenis

atau tidak sejenis, ia harus menzakati harta yang ada padanya.

Zakatnya tidak gugur meski ia memiliki hutang tersebut. Ini adalah

pendapat Syafi'i, Abu Sulaiman dan lain-lainnya.

Malik berkata, "Hutang dimasukkan pada barang-barang

yang tidak ada zakatnya, lalu ia menzakati harta (yang sama dengan

hutang tersebut) yang ada padanya. Bila ia tidak memiliki barang-

barang tersebut, hutangnya dimasukkan pada harta yang dimiliki yang

ada zakatnya, dengan demikian maka zakatnya menjadi gugur. Bila

masih tersisa jumlah yang wajib dizakati, maka ia harus

menzakatinya. Tapi bila tidak, maka tidak perlu menzakatinya. Ini

hanyaberlaku pada emas dan perak saja.

Sedangkan binatang ternak dan tanaman, maka tidak demikian.

Masing-masing harus dizakati, baik ia memiliki hutang yang sama

dengan hartayang ada padanya atau lebih banyak atau lebih sedikit.

Golongan lainnya mengatakan, "Hutang menggugurkan zakat

'ain dan binatang ternak, tapi tidak menggugurkan zakat tanaman dan

buah-buahan."

Abu Yusuf dan Muhammad berkata, "Hutang yang ada

padanya dimasukkan pada semuaharta yang wajib dizakati; baik itu

emas, perak, binatang ternak, sawah ladang, buah-buahan, maupun

barang dagangan, lalu zakat untuk masing-masing dari harta tersebut

menjadi gugur. Tapi hutangnya tidak boleh dimasukkan pada barang-

barang pribadi selama ia memiliki harta yang wajib dizakati atau

selama ia memiliki barang dagangan. Ini adalah pendapat Al-Laits bin

Sa'd dan Sufoan Ats-Tsauri."

I

I
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Zufar berkata, "Hutang tanaman tidak boleh digaburrgiiii':

kecuali pada tanaman, hutang binatang ternak tidak boleir

digabungkan kecuali pada binatang ternak, dan hutang 'ain tidak

boleh digabungkan kecuali pada 'Ain. Dengan demikian maka

gugurlah zakat pada harta yang dimilikinya yang sama dengan

hutangnya.)'

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Juraij: aku berkata kepada Atha',

"Seorang laki-laki memiliki ladang tapi hutangnya lebih banyak dari

hartanya. Apakah ia harus menunaikan zakatnya ?". Ia menjawab,

"Msnurut kami, orang yang hutangnya lebih banyak dari hartanya

tidak wajib mengeluarkan zakat, baik pada binatang ternak maupun

pada harta pokoknya."

. Ibnu Juraij berkata, "4ku mendengar Abv Az-Zubair berkata:

Aku mendengar Thawus mengatakan, "Tidak adazakatnya."

Abu Muhammad berkata, "Masalah hutang menggugurkan

zakat harta yang dimiliki orang yang berhutang tidak terdapat dalilnya

baik dari Al Qur'an, Sunnah shahihah, riwayat lemah maupun Ij-u'.
Justru Sunnah-Sunnah shahihal menjelaskan tentang pewajiban zakat

pada binatang ternak, biji-bijian, korma, emas dan perak, tanpa

mengkhususkan orang yang memiliki hutang dengan orang yang tidak

memiliki hutang."

Adapun dari sisi pendapat, orang yang memiliki harta di
tangannya bisa memberikannya sebagai mahar, bisa membeli budak

perempuan untuk disetubuhi, bisa makan dengannya dan bisa

membelanjakannya. Seandainya itu tidak cukup baginya, tentu ia tidak

boleh menggunakannya sedikit pun. Mengingat harta tersebut

miliknya dan tidak keluar dari kepemilikannya, meski ia memiliki
hutang, maka zakat hartanya harus dikeluarkannya, dan ini tidak
diragukan lagi.
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Adapun pembagian yang dilakukan Malik, maka ini sangat

kontradiktif. Kami tidak mengetahui ada pendapat ini dari orang
sebelum dia. Begitu pula dengan pendapat pengikut-pengikut Abu
Hanifah. Hanya Allah-lah yang dapat memberi Taufik.

Para pengikut madzhab Maliki mengingkari Abu Hanifah yang
mewajibkan zakat pada tanaman anak yatim dan buah-buahan
miliknya; sementara unfuk binatang temaknya, emas dan peraknya

tidak diwaj ibkan zakatnya.

Bila mereka mereka berdalih bahwa serah terima zakat
binatang temak dan tanaman itu kepada pefugas zakat, maka
ditanyakan kepada mereka, "Bagaimana bisa demikian ?". Begifu pula
serah terima zakat 'ain kepada penguasa bila ia memintanya. Hal ini
tidak ada bedanya.

696. Masalah: Orang yang memiliki piutang pada orang lain
baik secara kontan atau tempo, baik piutang tersebut pada orang kaya
yang mengakuinya yang bisa diambil atau yang mengingkarinya, atau

pada orang miskin yang mengakui atau mengingkainya; semuanya

sama saja. Tidak ada zakat pada orang yang memiliki piutang tersebut
meskipun telah berjalan bertahun-tahun, sampai ia menerima hafia
yang dihutangkan tersebut.

Bila ia telah menerimanya, ia harus memulai lagi
penghitungan tahunnya seperti harta-harta lainnya yang difungsikan,
tidak ada bedanya. Bila yang ia terima tidak wajib dizakati, maka ia
tidak perlu menzakatinya, baik sejak saat itu maupun setelah itu, baik
harta tersebut berupa binatang ternak, emas atau perak. Semuanya

sama saja. Sedangkan untuk kebun kormallT dan tanaman, maka tidak

tt7 Dalam manuskrip No. (16) disebutkan, "Biji-bijian" sebagai ganti dari "Kebun
korma."
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ada zakatnya sama sekali, karena ia tidak mengeluarkan tauamannya

dan buah-buahannya.

Sekelompok ulama berpendapat, "Ia harus menzakatinya'"

Sebagaimana yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur

Ibnu Abi Syaibah, dari Jarir, dari Al Hakam bi Utaibah, ia berkata: Ali

ditanya tentang seorang laki-laki yang memiliki piutang pada orang

lain. Ia menjawab, "Pemilik harta harus menzakatinya. Bila ia
khawatir tidak terbayarkan, ia bisa menundanya. Kemudian bila

hutangnya telah keluar (dibayarkan), ia bisa menzakati untuk yang

telah berlalu."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Yazid bin Harun

menceritakan kepada kami, Hisyam -yaitu Ibnu Hassan- mengabarkan

kepada kami dari Muhammad bin Sirin, dari 'ubaidah As-Salmani:

Ali ditanya tentang hutang yang tidak bisa diharapkan, apakah harus

dizakati ?. Ia menjawab, "Bila ia benar, maka ia bisa menzakati untuk

yang telah lalu". Pendapat ini adalah sangat benar.

Diriwayatkan dari jalur Thawus, "Bila kamu memiliki piutang,

zakatilah."

Diriwayatkan dari jalur Asy'ats dari Az-Zubait dari Jabir, ia

berkata, "Ia harus menzakatinya", yakni hartanya yang dihutangkan

pada orang lain.

Diriwayatkan dari jalur Umar bin Khaththab sebagaimana

yang telah kami uraikan sebelumnya, "Hitunglah piutangnya lalu

zakatllah semuanya."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Juraij, ia berkata, "Sa'id bin Al

Musayyab berkata, "Bila hutang tersebut pada orang kaya, maka yang

memiliki piutang harus menunaikan zakatnya. Tapi bila hutang

tersebut pada orang miskin, maka tidak ada zakatnya sampai hutang

tersebut dikembalikan, lalu ia harus menzakati untuk tahun-tahun

yang telah lalu."
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Diriwayatkan dari jalur Ma'mar dari Az-Zuhri seperti

pendapat Sa'id bin Al Musayyab.

Diriwayatkan dari Mujahid, "Bila kamu memiliki piutang,

maka kamu wajib menzakatinya. Tapi bila kamu yang berhutang,

maka tidak wajib zakat atasmu."

Ini adalah pendapat Sufyan Ats-Tsauri dan Al Hasan bin Hay.

Sekelompok ulama berpendapat, "Tidak ada zakat sampai ia

menerima pembayaran hutang tersebut. Bila ia menerimanya atau

menerima jumlah yang wajib dizakati, maka ia harus menzakatinya

untuk satu tahun, meskipun masih tersisa bertahun-tahun". Ini adalah

pendapat Malik.

Sekelompok ulama berpendapat, "Bila piutang tersebut pada

orang yang bisa dipercaya, maka harus dizakati. Tapi bila berada pada

orang yang tidak bisa dipercaya, maka tidak wajib dizakati sampai

pemiliknya menerimanya". Ini adalah pendapat Syaf i.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdullah bin Umar

bahwa ia berkata, "Zakatilah harta kalian dari tahun ke tahun. Bila
piutang ada pada orang yang bisa dipercaya, anggaplah piutang

tersebut seperti hartayang sedang berada di tangan sendiri. Tapi bila
piutangnya ada pada orang yang tidak bisa diharapkan, maka tidak
wajib zakat sampai pemiliknya menerimanya."

Diriwayatkan dari jalur Thawus dari jalur yang tetap (Sah),

"Bila kamu memiliki piutang yang menurut dugaanmu ia akan

dibayar, maka zakatilah !."

Diriwayatkan dari Ibrahim dari jalur yang sah, "Zakatilahharta
yang ada padamu dan hartamu yang dihutangkan pada orang kaya,

tapi jangan zakati harta orang lain yang kamu pinjam". Tapi kemudian

ia menarik pendapat ini.
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Diriwayatkan dari Maimun bin Mihran, "Bila piutang ada paila

orang kayails yang bisa diharapkan, maka hitunglah!, kemudian

keluarkan api-yangwajib atasmu lalu zakatilah sisanya."

Diriwayatkan dari Mujahid, "Bila kamu mengetahui bahwa

hutang tersebut akan kembali, maka zakatilah !."

Diriwayatkan dari Muhammad bin Ali bin Al Hasan, "Tidak

ada zakat pada piutan g sampai pemi liknya menerimanya. "

Adapun pendapat kami adalah sama dengan riwayat

sebelumnya dari Aisyah dan Atha'.

Kami juga meriwayatkan dari Ibnu Umar, "Tidak ada zakat

pada piutang."

Abu Muhammad berkata, "Adapun pendapat A1 Hasan bin

Hay adalah jelas salah; karena ia menetapkan zakat hutang pada orang

yang menghutangi dan orang yang berhutang. Jadi ia mewajibkan dua

zakat pada satu harta dalam satu tahun. Sehingga untuk zakat 'ain

setengah dari sepersepuluh dan untuk zakat 5 ekor onta 2 ekor

kambing betina, dan begitu pula untuk yang lebih dari itu."

Adapun pembagian yang dilakukan Malik, sejauh yang kami

ketahui hal ini tidak diriwayatkan kecuali dari Umar bin Abdul Aziz.
Padahal talah sah darinya riwayat yang bertentangan dengan pendapat

ini dan juga bertentangan dengan pendapat kami.

Adapun Abu Hanifah, pembagian yang dilakukannya salah

total. Ia menetapkan setiap hutang yang bukan ganti dari sesuatu atau

ganti dari sesuatu yang tidak dimiliki, seperti warisan, mahar, upah,

diyat'pembunuhan secara tidak sengaja (salah sasaran), diyat

pembunuhan secara sengaja bila didamaikan, dan Khulu': bahwa

rr8 Dalam manuskrip No. (16) tertulis "Dalam kepemilikan". Penulisan ini salah.
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pemiliknya tidak wajib menzakatinya sama sekali sampai ia

menerimanya.

Bila ia telah menerimanya, maka ia harus memulai lagi

penghitungan tahunnya. Lalu ia menetapkan setiap hutang yang

menjadi ganti dari sesuatu yang seandainya masih ada dalam

kepemilikannya wajib dizakat| seperti pinjaman uang dirham, dan

sesuatu yang wajib dalam tanggungan orang yang merampas dan

berbuat zhalim serta harga budak dagangan: bahwa semuanya tidak

wajib dizakatl baik pada orang yang bisa dipercaya atau yang tidak

bisa dipercaya, sampai ia menerima 40 dirham.

Bila ia telah menerimanya, maka ia harus menzakatinya untuk

tahun yang telah lalu dan harus menzakati setiap menerima 40 dirham.

Kemudian ia harus menetapkan setiap hutang yang bukan ganti dari

sesuatu yang seandainya tetap ada di tangannya tidak wajib dizakati,

seperti barang-barang selain dagangan, sebagai bagian lain.

Jadi, pendapatnyakacau, karena di satu sisi ia menganggapnya

sama dengan pendapabrya dalam masalah warisan dan mahar. Tapi di

sisi lain ia mengatakan, "Tidak adazakatpadanya sampai ia menerima

200 dirham. Bila ia telah menerimanya, maka ia harus menzakatinya

untuk tahun yang telah lalu, baik piutang tersebut ada pada orang

miskin atau orang kay a y ang sama-sama mengakuinya. "

Adapun tentang pendapat Abu Hanifah, maka ia merupakan

pencampur-adukan yang tidak samar lagi.

Abu Muhammad berkata, "Pemilik piutang hanya berhak

atas tanggungan dan sifat hutang tersebut yang ada pada orang yang

berhutang, tidak pada bentuk harta tersebut sama sekali. Karena boleh

jadi perak atau emas yang dihutangkan pada orang lain akan menjadi

barang tambang setelahnya, perak akan menjadi tanah setelah itu, dan

binatang ternak akan tidak ada lagi setelah itu. Oleh karena itu,

bagaimana bisa ia mewajibkan zakatyang sifatnya seperti ini ?."
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Jadi sah-lah bahwa tidak ada zakat padanya. Hanya Allah-iair

yang bisa memberi Taufik.

Ketahuilah, bahwa pembagian yang dilakukan Abu Hanifah

dan Malik tidak dikenal dari salah seorang ulama sebelum keduanya,

karena riwayat dari Umar bin Abdul Aziz hanyalah dalam masalah

Ghashab dan bukan masalah hutang. Hanya Allah yang bisa memberi

Taufik.

697. Masalah: Adapun mahar, Khulu' dan Diyat adalah sama

seperti yang telah kami katakan, selama maharnya tidak ditentukan;

karena semuanya merupakan hutang. Bila maharnya berbentuk perak

tertentu -dirham atau selain itu- atau emas tertentu -dinar atau selain

itu-, atau binatang ternak tertentu, atau kebun korma tertentu, atau

semuanya merupakan warisanya, maka zakat wajib untuk masing-

masing dari semuanya; karena ia merupakan harta sah yang jelas-jelas

ada sehingga zakat wajib atasnya. Tidak ada arti penerimaan di

dalamnya selama pemiliknya tidak melarangnya.

Bila ia melarangnya, maka menjadi harta yang dighashab dan

zakat gugur darinya sebagaimana yang telah kami uraikan. Hanya

Allah yang bisa memberi Taufik.

698. Masalah: Orang yang memiliki piutang pada sebagian

penerima zakat, sementara piutang tersebut berbentuk gandum atau

jewawut atau emas atau perak atau binatang ternak, lalu ia

mengeluarkan zakat kepada mereka dengan piutang tersebut dengan

meniatkan bahwa ia merupakan zakatnya, maka hukumnya sah.

Begitu pula orang yang berzakat dengan piutangnya kepada

orang yang berhak menerimanya lalu memindahkannya kepada orang

yang ada di sisinya seraya meniatkannya sebagai zakat, maka

hukumnya sah.
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Dalilnya adalah sebagai berikut: bahwasanya seseorang

diperintahkan untuk mengeluarkan zakat wajib untuk diserahkan

kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Bila pembebasannya

terhadap hutang dinamakan zakat,maka hukumnya sah.

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, Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada

kami, Al-Laits -yaitu Ibnu Sa'd- menceritakan kepada kami dari

Bukair -yaitu Ibnu Al Asyaj- dari Iyadh bin Abdullah dari Abu Sa'id
Al Khudri, ia berkata, "Pada masa Rasulullah ffi ada seorang laki-laki

yang mengalami k'erugian akibat buah-buahan yang ia beli sehingga

hutangnya menumpuk. Maka Rasulullah,5$ bersabda, "Keluarkanlah

zakat untuknya." Lalu ia menyebutkan haditsnya.

699. Masalah: Orang yang memberikan zakathartanya kepada

orang yang wajib dizakati dari kalangan keluarganya atau

memberikannya kepada petugas zakat yang disuruh mengambilnya,

kemudian orang yang menerima haknya tersebut menjualnya karena

menganggap bahwa barang tersebut rnemang untuk orang yang berhak

menerimanya (merasa sudah menjadi miliknya), maka orang yang

memberikannya boleh membelinya. Begitu pula bila harta tersebut

kembali kepadanya melalui hibah atau hadiah atau warisan atau mahar

atau sewa atau segala bentuk yang diperbolehkan.

Dan semua itu tidak boleh dilakukan sebelum ta

menyerahkannya, dikarenakan ia membeli sesuatu yang tidak tertentu.

Hal ini tidak diperbolehkan, karena ia tidak tahu apa yang dibelinya

dan belum memberikan zakat yang diwajibkan Allah kepada orang-

orang yang berhak menerimanya. Dengan demikian, maka haram
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baginya memberikan selain sesuatu yang wajib atasnya dengan niat

memberikan sesuatu yang senilai dengannya.

Adapun setelah ia memberikannya kepada orang-orang yang

berhak menerimanya, maka Allah S berfi rman,

"Padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan

mengharamkan riba." (Qs. Al Baqarah l2l: 275). (Jadi hukumnya

boleh), karena ia telah menunaikan zakat hartanya sesuai yang

diperintahkan, lalu orang yang mengambilnya menjualnya kembali

sesuai yang diperbolehkan baginya.

Tapi Abu Hanifah tidak membolehkan hal ini, sementara

Malik menganggapnya makruh. Sedangkan Al-Laits bin Sa'd

membolehkannya.

Orang yang melarang hal ini mengambil landasan hukum

dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Malik dari

Zaid bin Aslam dari ayahnya, ia berkata: aku mendengar Umar

berkata, "r{kr memberikan seekor kuda kepada orang yang berjihad di
jalan Allah (Sebagai zakat). Tapi rupanya orang yang menerimanya

menyia-nyiakannya (tidak merawatnya) sehingga aku berniat

membelinya. Aku menduga bahwa ia akan menjualnya dengan harga
murah." Maka Rasulullah ,$ bersabda kepadanya,

\ESiifi'€1i^(FV

e rA \j l'ys \o4/

6. qrlJr ou 'fr*.,ktvi'o;, {ry:t
.^* ,) $tAL{ {i3a/- v2 2.

"Jangan kamu beli dan jangan kamu kembali kepada zakatmu

meskipun ia akan membertkannya (menjualnya) kepadamu dengan
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harga I dirham, karena orang yang kembali kepada zakatnya seperti

orang yang menelan kembali sesuatu yang telah dimuntahkannya."rte

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah dari Ashim Al
Ahwal dari Sulaiman At-Taimi dari Abu Utsman An-Nahdi: Bahwa

Az-Zubair memberikan seekor kuda kepada berjihad di jalan Allah
(sebagai zakat), lalu ia menemukan seekor kuda yang termasuk

keturunannya. Rupanya ia ingin membelinya. Tapi ia dilarang

melakukannya.

Hadits serupa juga diriwayatkan dari Usamah bin Zaid, tapi

tidah shahih.

Abu Muhammad berkata, "Semua ini tidak bisa dijadikan

oleh bagi mereka, karena kuda Umar -berdasarkan redaksi hadits-

telah disedekahkan kepada orang yang berjihad di jalan Allah

sehingga ia menjadi Habs dalam bentuk ini. Bila menjual sama saja

mengeluarkannya dari sesuatu yang telah disedekahkan dan ini tidak

boleh sama sekali, dan membelinya juga haram bagi siapa saja."

Begitu pula pendapat tentang dua hadits lainnya, seandainya

memang shahih. Lebih-lebih hadits Abu Utsman An-Nahdi bahwa ia

melarang hasilnya. Ini adalah sifat dari Habs.

Adapun sesuatu yang tidak diharamkan penjualannya dan

merupakan sedekah mutlak yang dimiliki orang yang

menyedekahkannya dan dijualnya bila ia menghendakinya, maka bila

ia membelinya kembali bukanlah kembali kepada sedekahnya, baik

secara bahasa maupun secara agama. Karena kembali kepada sedekah

(zakat) adalah menariknya kembali untuk dirinya tanpa hak dan

membatalkan sedekah tersebut saja.

Orang-orang yang kontra dalam masalah ini membolehkan

sedekah tersebut dimiliki orang yang mengeluarkannya melalui

rre Lihat redaksi hadits ini dalam Shahih Muslim (Juz 3 hai 4).
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warisan. tra kembali kepadanya sebagaimana kernbali melalui

pembelian, tidak ada bedanya. .Iadi sah-lah bahwa maksud kembali

disini adalah seperti yang telah kami uraikan.

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada

kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farbari

menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami,

Adam menceritakan kepada kami, Al Hakam bin Utaibah

menceritakan kepada kami dari Ibrahim An-Nakha'i, dari Al Aswad,

dari Aisyah Ummul Mukminin RA, ia berkata,
lz . t

J_t*t d,l

t'i *
"Rasulullah S diberi daging. Lalu aku berkata, "Ini adaiah daging

yang telah disedekahkan kepada Barirah". Maka beliau bersabda,

"Daging ini untuknya sebagai sedekah sementara untuk kami sebagai

hadiah."

Hamam menceritakan kepada kami, Abbas bin Ashbagh

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ismail At-Tirmidzi

menceritakan kepada kami, Al Humaidi menceritakan kepada kami,

Sufoan menceritakan kepada kami, Az-Zubri menceritakan kepada

kami bahwa ia mendengar tlbaidillatr As-Sabbaql20 bahwa ia

mendengar Juwairiyah Ummul Mukminin berkata,

,i-:-i "1iu 'u"b' |J6 '&3 * 2r, J:" ::, J;, *'y;
't&'.5"r'" y,1" iJw g:fdt o: tli'l'*;+Lf (y; tlL ,'l

"Rasulullaf, # *urrrt menemuiku lalu bertanya, "Apakah ada

makanan?" Aku menjawab, "Tidak ada, kecuali tulang yang telah

kuberikan kepada mantan budak kita sebagai sedekah" Maka beliau

r2o Seorang tabi'in tsiqah.
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bersabda, "Dekatkan kepadaku, karena ia telah sampai pada

temp atny a (t et ah menj acli h al al kar en a dih adi ahkan) .-121

Tidak ada perselisihan pendapat bahwa sedekah itu haram atas

Nabi $. Tapi beliau membolehkannya bila telah sampai kepada

tempatnya, karena statusnya telah berubah menjadi hadiah.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Umar bin

Abdul Malik menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakr

menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Al
Hasan bin Ali menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan

kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami dari Zaidbin Aslam,

dari Atha' bin Yasar, dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata:

Rasulullah,gS bersabda,

"ri lQt ,y6.jf ,i' W e ;A 2*e.:.
'J"tI |& )g'i Jg b)3f ,1r^.

'4.

\L'{'i:t*stk'\
.J,;tlp,t ,yl'11 ,,'16.

*Sedekah itu tidak halal kecuali untuk ltma orang: orqng yang

berperang di jalan Allah, orang yang menjadi panttianya ('Amil),

orang yang memiliki hutang, orang yang membelinya dengan

hartanya, atau orang yang memiliki tetangga miskin lalu

disedekahkan kepadanya kemudian orang miskin tersebut

menghadiahkannyat 2 2 
kep ada orang y ang memb erikanny a t ers ebut."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (Juz I hal 296) dari jalur Al-Laits dan

Sufiian dari Az-Zulu|
Dalam manuskrip No. (la) disebutkan "Kemudian dihadiahkan". Yang tertulis
disini adalah yang sesuai dengan redaksi dalam Sunan Abi Daud (Juz 2 hal 38).
Malik dll meriwayatkan hadits ini dari Atha' secara Mursal. Akan tetapi riwayat
Ma'mar dengan menarnbahkan "Abu Sa'id". Sanadnya sangat Shahih, dan

tambahan dari perawi tsiqahbisa diterima.

t22

m - A.lNluhalra



ini adalah hadits Nabi gS yang membolehkan pembelian

sedekah (Zakat) tanpa mengkhususkan orang yang

menyedekahkannya dari orang lain.

Diriwayatkan kepada kami dari Abu Hurairah, ia berkata,

"Janganlah kamu membeli sedekah sampai kamu menunaikannya".

Inilah pendapat yang kami pilih.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang sedekah, ia berkata,

"Bila kamu membelinya atau dikembalikan kepadamu atau diwariskan

kepadamu, maka hukumnya halal."

Diriwayatkan dari Umar bin Khaththab, ia berkata,

"Barangsiapa yang mengeluarkan sedekah, janganlah ia membelinya

sampai sedekah tersebut berada pada selain orang yang diberi

sedekah."

Abu Muhammad berkata, "Demikianlah pendapat Umar. Ia

membolehkan orang yang mengeluarkan sedekah membelinya bila

sedekah tersebut telah berpindah tangan dari orang yang diberi

sedekah kepada orang lain. Menurut kami kedua hal ini tidak ada

bedanya."

Pendapat kami dalam masalah ini adalah seperti pendapat

Ikrimah dan Makhul. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Abu Hanifah

dan Al Auza'i. Imam Syaf i membolehkarulya tapi tidak

menganggapnya Sunnah. Sedangkan imam Malik melarangnya tapi

membolehkannya bila sedekah tersebut kembali kepadanya melalui

warisan.

Diriwayatkan kepada kami dari Ibnu Umar: Bahwa bila ia
menyedekahkan sesuatu lalu sedekah tersebut kembali kepadanya

melalui warisan, maka ia menyedekahkannya kembali. Dan ia
berfatwa agar melakukan demikian."

Jadi pendapat Malik tidak disetujui oleh para Sahabat.
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700. Masatrah: Abu Muhammad berkata, "Tidak ada zakat

pada seluruh barang tambang. Ia adalah barang-barang yang bisa

dimanfaatkan. Tidak ada zakat seperlimanya dan tidak ada zakatyang

disegerakan. Bila emas dan peraknya masih ada pada orang yang

mengeluarkannya (menambangnya dari tanah) selama satu tahun

Qamariyah penuh, dan jumlahnya mencapai batas yang wajib dizakatt,

maka ia harus menzakatinya. Tapi bila tidak, maka ia tidak wajib

menzakatinya."

Abu Hanifah berkata, "Ia harus'mengeluarkan seperlima pada

barang-barang tambang seperti emas, perak, tembaga, Qazdir, dan

besi, baik yang terdapat pada tanah 'Asyriyyah maupun tanah Kharai,

baik yang ditemukan orang Islam, orang kafir, budak atau orang

merdeka."

Ia berkata, "Bila barang-barang tersebut ada di rumahnya,

maka tidak ada seperlima dan tidak ada zakat padanya. Juga tidak ada

zakatnya untuk barang-barang tambang selain yang telah disebutkan

tadi."

Tapi pendapatnya tentang Mercury berbeda-beda. Terkadang

ia berpendapat bahwa zakatnya seperlima dan terkadang berpendapat

tidak ada zakatnya.

Malik berkata tentang barang tambang emas dan perak, "Zakat

disegerakan pada waktu tersebut bila rnencapai jumlah yang wajib

dizakati. Sedangkan untuk selain itu tidak wajib dizakati. Zakat

tersebut tidak menggugurkan. hutang yang ada padanya. Bila pada

barang tambang emas dan perak tersebut terdapat potongan emas yang

tidak besar, maka zakatnya seperlima."

Abu Muhammad berkata, "Orang yang berpendapat

zakatnya seperlima mengambil landasan hukum dengan hadits shahih,

"Untuk Rikaz zakatnya seperiima."
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Mereka menyebutkan hadits dari jalur Abdullah bin Sa'id bin

Abu Sa'id Al Maqburi dari kakeknya dari Abu Hurairah: Bahwa

Rasulullah i$ ditanya tentang Rtkaz. Beliau menjawab, "Ia adalah

emas yang diciptakan Allah & di bumi saat menciptakan langit dan

bumi."

Abu Muhammad berkata, "Hadits ini gugur (lemah); karena

Abdullah bin Sa'id telah disepakati para pakar hadits bahwa

riwayatnya terbuang (tidak diakui). Kemudian kalaupun benar, maka

hanyl berlaku pada emas saja."

Bila mereka mengatakan, "Kami mengqiyaskan seluruh barang

tambang dengan emas."

Kami katakan kepada mereka, "Qiyaskan pula dengan sulfat,

alkohol, arsenic dan lain-lainnya."

Bila mereka mengatakan, "Benda-benda tersebut adalah batu."

Kami katakan, "Lalu apa maksudnya ?. Perak dan tembaga

juga batu, tidak ada bedanya."

Adapun tentang Rikaz, ia adalah barang-barang yang dipendam

oleh kaum Jahiliyah dan bukan barang tambang. Tidak ada perbedaan

pendapat di kalangan pakar bahasa dalam masalah ini.123

t23 Terjadi silang pendapat di kalangan pakar bahasa dalam masalah ini. Abu lJbaid
berkata, "Penduduk Hijaz dan Irak berbeda pendapat dalam masalah ini.
Penduduk Irak berkata, *Rikaz adalah seluruh barang tambang". Beginr pula
harta biasa yang ditemukan terpendam. Ia sama dengan barang tambang.
Mereka mengatakan, "Rikqz pada dasarnya adalah barang tambang, sedang
harta biasa yang dimiliki manusia mirip dengan barang tambang."
Penduduk Hijaz berkata, "Sesungguhnya Rikaz hanyalah perbendaharaan kaum
Jahiliyah. Sedangkan barang tambang bukanlah Rikaz."
Dua pendapat ini tidak selaras dengan bahasa, karena keduanya sama-sama
terpendam dalam tanah. Hadits di atas hanya berdasarkan pendapat penduduk
Hijaz.
Al Azhari meriwayatkan dari Syafi'i bahwa ia berkata, "Yang tidak aku ragukan
adalah bahwa Rikaz merupakan barang-barang yang dipendam kaum Jahiliyah,
Sedangkan yang aku belum bisa berkomentar adalah Rikaz pada barang
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Yang mengherankan adalah bahwa sebagian mereka

mengambil landasan hukum dalam masalah ini dengan hadits Amru
bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi S tentang barung

temuan, "Apa saja yang ditemukan dalam rerunfuhan bangunan dan

tanah jalan raya, padanya dan pada Rikaz zakatnya seperlima". Tapi

mereka tidak mengatakan hal ini. Inilah yang bisa Anda lihat.

Seandainya barang tambang merupakan Rikaz, maka semua

barang tambang zakatnya seperlima, dan setiap barang-barang yang

dipendam kaum Jahiliyah zakatnya seperlima. Jadi jelaslah kesalahan

pendapat merekd dan sikap kontradiktif mereka.

Lebih-lebih bahwa mereka menggugurkan zakat wajib karena

Kharaj (pajak bumi), tapi mereka tidak menggugurkan zakat

seperlima pada barang tambang karena Kharaj. Mereka mewajibkan

zakat seperlima pada tanah 'Asyr, orang kafir dan budak. Tapi mereka

membedakan antara barang tambang yang terdapat dalam rumah

dengan barang tambang yang terdapat di luar rumah. Pendapat ini

tidak dikenal dari salah seorang pun sebelum mereka. Mereka

menolak hadits-hadits shahih yang bertentangan dengan landasan

pokok mereka, padahal penetapan mereka disini bertentangan dengan

landasan pokok mereka.

Bila mereka mengatakan, "Telah diriwayatkan dari Ali bahwa

zakatnya seperlima."

Kami katakan, "Kalian adalah orang-orang pertama yang

menyelisihi hukum ini bila memang dijadikan dalil; karena dalam

hadits tersebut hanya dijelaskan bahwa seorang laki-laki
mengeluarkan barang tambang lalu ia menjualnya dengan harga 100

ekor kambing, tapi sang pembeli malah membayarnya dengan harga

1000 ekor kambing. Maka Ali pun berpendapat bahwa si pembeli

tambang dan logam yang diciptakan dalam tanah". Kedua pernyataan ini dikutip
dari Lisan Al Arab.
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harus mengeluarkan seperlima, dan bukan orang yang

mcngeluarkannya."

Adapun orang yang berpendapat bahwa ada zakat di dalamnya,

mereka mengambil landasan hukum dengan hadits Malik bin Rabi'ah

dari beberapa ulama mereka: Bahwa Rasulullah'S menetapkan

barang-barang tambang Al Qabatiyah -di kawasan Al Fur'-r24 milik

Bilal bin Al Harits, dengan bersabda, "Barang-bsrang tambang

tersebut harus diambil zakatnya sampai hari ini."

Abu Muhamrnad berkata, "Hadits ini bukan apa-apa, karena

statusnya mursal. Selain mursal, dalam hadits ini hanya menjelaskan

bahwa Nabi $ menetapkan barang-barang tersebut sebagai barang

tambang, tanpa ada penjelasan bahwa beliau mengambil zakat

darinya."

Kemudian kalaupun sah, maka ulama madzhab Maliki

merupakan orang pertama yang menentangnya, karena mereka

berpendapat bahwa potongan emas yang tidak banyak dikenai

seperlima. Ini adalah bertentangan dengan hadits.

Mereka juga perlu ditanya tentang ukuran usaha maksimal dan

batasan dari potongan emas tersebut. Tentu saja tidak ada jalan bagi

mereka selain klairn yang tidak perlu dikornentari. Jadi jelaslah bahwa

pendapat tersebut salah dan kontradiktif.

Mereka juga mengatakan, "Barang tambang adalah seperti

tanaman, dikeluarkan sedikit demi sedikit."

Ali berkata, "Mengqiyaskan barang tambang dengan tanaman

seperti mengqiyaskannya dengan Rikaz adalah batil. Seandainya Qiyas

124 Al Qabaliyah adalah kawasan di sekitar pantai. Jaraknya dengan Madinah 5

hari. sedangkan Al Fur' adalah desa yang jaraknya 8 Barid dari Madinah.

Dalam manuskrip No. (14) ditulis '7l Furu"'yang merupakan kesalahan. Lihat
bahasan tentang hadits ini dengan berbagai jalurnya dalam kitab Al Kharaj
karya Yahya bin Adam No. (294), Musnad Ahmad (Juz I hal 306) dan

Thabaqat Ibnu Sa'd (Juz 1 Q2 hal 25).
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tersebut benar, maka dua Qiyas tersebut akan sangat kontradiktif.

Keduanya sama-sama fatal. Adapun mengqiyaskan dengan Rikaz,

maka mereka harus mengatakannya untuk semua barang tambang.

Bila tidak, maka mereka telah melakukan tindakan yang kontradiktif.

Adapun mengqiyaskan dengan tanaman, maka mereka diharuskan

memperhatikan 5 Wasaq; karena kalau tidak maka mereka juga

kontradiktif. Mereka juga harus mengqiyaskan semua barang tambang

-baik besi atau tembaga- dengan tanaman."

Kedua golongan sama-sama mengambil landasan hukum

dengan hadits yang tetap (sah) dari jalur Muslim dari Qutaibah: Abdul

Wahid menceritakan kepada kami dari Umarah bin Al Qa'qa':
Abdurrahman bin Abu Nu'arnl25 menceritakan kepada kami, ia

berkata: aku mendengar Abu Sa'id Al Khudri berkata: Ali bin Abi
Thalib mengirim potongan emas dalam sebuah kantong kulit yang

disamak. Potongan emas tersebut masih bercampur dengan tanah.

Maka Rasulullah g$ membaginya untuk empat orang: Uyainah bin

Badr, Al Aqra' bin Habis, Zaid lyl Khail, dan yang keempat Alqamah

bin Ulatsah."l26

Orang-orang yang berpendapat bahwa barang tambang ada

zakatnya mengatakan, "Mereka termasuk orang-orang Mu'allaf yang

dibujuk hatinya. Hak mereka adalah pada zakat dan bukan pada

seperlima."

Golongan lainnya mengatakan, "Ali dari Bani Hasyim. Tapi

tidak boleh melihat pada zakatnya, melainkan pada seperlimany u.; 
tt27

tzs Dahm manuskrip No. (16) disebutkan "Nu'aim" yang
kesalahan.

t26 Pengarang menyebutkan hadits ini sangat ringkas. Hadits
Shahih Muslim (Juz I hal 291 dan 292), tzpi dalam bentuk
Tashghir.

merupakan suatu

ini terdapat dalam
Takbir dan bukan

127 Bila benar bahwa ia termasuk zakat, maka pengiriman kepada beliau itu bukan
termasuk mslihat zakafrlya, melainkan ia dan keluarga Nabi $ hanya

mengumpulkan zakat. Yang diharamkan adalah menjadi petugas yang
mengambil bagian darinya.
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Abu Muhammad berkata, "Dua pendapat ini sama-sarna

rusak. Seandainya emas tersebut wajib dikeluarkan seperlimanya atau

zakatnya, tentunya tidak boleh mengambilnya kecuali dengan

timbangan dan pengukuran, sehingga orang yang memberi maupun

empat orang tersebut tidak dizhalimi dari seperlima tersebut.

Mengingat potongan emas tersebut masih bercampur dengan tanah,

maka jelaslah bahwa tidak ada zakat padanya, akan tetapi hanya

sekedar hadiah dari orang yang menemukannya, atau termasuk bentuk

selain dua bentuk tersebut. Kemudian Nabi d$ memberikannya

kepada orang-orang yang dikehendakinya. Telah kami uraikan bahwa

tidak ada zakat pada harta selain tanaman setelah genap 1 tahun.

Barang tambang termasuk emas dan perak adalah tidak ada zakatnya

kecuali setelah genap 1 tahun."

Ini adalah pendapat Al-Laits bin Sa'd dan salah satu pendapat

Syafi'i, dan juga pendapat Abu Sulaiman.

Malik berpendapat bahwa orang yang tanahnya terdapat

barang tambangnya, kepemilikannya gugur darinya dan menjadi hak

pemerintah. Pendapat ini salah total dan tiada landasan hukumnya

baik dari Al Qur'an, Sunnah shahihah, riwayat lemah, Ijma', pendapat

Sahabat maupun pendapat lainnYa.

Berdasarkan pendapat ini maka bila barang tamLrang tersebut

ada di dalam masjid maka akan menjadi milik pemerintah dan

hukumnya batal, meskipun tempat tersebut adalah Ka'bah. Tentu saja

ini salah total, karena Rasulullah $ bersabda, "sesungguhnya darah

dan harta kalian haram atas kalian."

Jadi jelaslah bahwa orang yang tanahnya terdapat barang

tambangnya, makabarang tersebut menjadi miliknya. Ia mewarisinya

dan boleh mengolahnya sekehendak hatinya.
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701. hdasalah: Zakat tidak boleh diambil dari orang kafir,
tidak dilipatgandakan maupun tanpa dilipatgandakan, baik dari Bani

Taghlib maupun dari selain mereka. Ini adalah pendapat Malik.

Abu Hanifah dan Syaf i juga berpendapat seperti ini. Kecuali
pada Bani Taghlib saja. Mereka mengatakan, "Zakat diambil dari

mereka secara berlipat ganda."

Mereka mengambil landasan hukum dengan hadits lemah yang

sangat Mudhtrahib. Kami meriwayatkannya dari jalur Abu Ishaq Asy-
Syaibani dari As-saffah bin Mathrl28 dari Daud bin Kurdus At-
Taghlabi, ia berkata, *Aku bernegosiasi dengan Umar bin Khaththab
agar berdamai dengan Bani Taghlibl2e -setelah mereka memutus

sungai Euphrat dan hendak bergabung dengan pasukan Romawi-
dengan syarat mereka tidak mencelupkanl3o anak-anak (ke dalam air

[melakukan tradisi Nashrani]) dan tidak memaksa untuk memeluk
agama non Islam, bahwasanya mereka wajib membayar sepersepuluh

128

t29

I

Dalam dua manuskrip asli disebutkan "As-saffah bin Muthanif'. Ini adalah
salah. Kami meralatnya dari kitab-kitab Rijal dan dari kitab Al Kharaj karya
Yahya bin Adam No. (206,207, dan 208), serta AFTalkhrsl (hal 308).
Demikianlah yang tertulis disini. Daud mengabarkan bahwa dia-lah yang
mendamaikan Bani Taghlib. Menurutku ini salah; karena Yahya bin Adam
meriwayatkan dalam Al Kharaj No. (206 & 208) dari Daud bahwa Umar-lah
yang mendamaikan Bani Taghlib. Ibnu Hajar juga mengutipnya dalam At-
Talkhish (hal 380) dari Ibnu Abi Syaibah; begitu pula pensyarah Sunan Abi
Daud (Juz 3 hal 132). Yahya bin Adam juga meriwayatkan pada No. (207) dari
Daud dari {.Ibadah bin An-Nu'man "bahwa ia berkata kepada {Jmar" dst. Al
Jashshash juga mengutipnya dalam Ahkam Al Qur'an (Juz 3 hal 94) dari Yahya
bin Adam; hanya saja ia berkata, "'IJmarah bin An-Nu'man", iebagaimana
yang akan diuraikan oleh pengarang pada jalur Abdussalam bin Harb. Abu
Yusuf juga meriwayatkannya dalam Al Kharaj (hal 143, cet. As-Salafiyah). Ia
berkata, "Dari Daud bin Kurdus dari llbadah L;. \n-Nu"man At-Taghlabi".
Jelaslah disini bahwa terdapat kesalahan karena nama llbadah bin An-Nu'man
dibuang. LihatNushub Ar-Rayah (Juz I hal 395 dan 396).
Al Azhari berkata, "Orang-orang Nashrani menamai pencelupan anak-anak
mereka ke dalam air sebagai Shubgh, karena mereka mencelupkan diri ke
dalamnya. Ash-Shubgh adalah Al Ghams;'

130
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yang dilipatgandakan, yaitu setiap 20 dirham I dirham." Daud bin

Kurdus berkata, "Bani Taghlib tidak memillki Dzimmah.Metekatelah

merubah agamamereka."

Diriwayatkan dari jalur Husyaim dari Al Mughirah bin

Miqsam dari As-Saffah bin Al Mutsanna dari Zut'ah bin An-Nu'man

atau An-Nu'manl3l bin Zur'ah: Bahwa ia bernegosiasi dengan Umar

tentang Bani Taghlib. Ia berkata kepadanya, "Mereka adalah orang-

orang Arab yang memandang rendah terhadap Jizyah. Oleh karena itu,

janganlah engkau jadikan mereka sebagai orang-orang yang bisa

membantu musuh". Maka Umar mau berdamai dengan mereka dengan

ketentuan aku melipatgandakan zakat yang wajib atas mereka". Lalu

Umar memberi syarat kepada mereka agar rnereka tidak

mengkristenkan anak-anak mereka. I 32

Mughirah berkata: Diceritakan kepadaku bahwa Ali bin Abi

Thalib berkata, "Bila aku memiliki kesempatan untuk menemui Bani

Taghlib, pasti akan kubunuh pasukan mereka dan akan kutawan anak

isteri mereka. Mereka telah melanggar perjanjian. Jaminan (aman)

tidak berlaku lagi pada mereka karena mereka telah mengkristenkan

anak-anak mereka."

Diriwayatkan pula dari jalur Abdussalam bin Harb. Ia berkata,

"Riwayat ini dari Daud bin Kurdus dari Umarah bin An-Nu'man". Ia

Dalam manuskrip No. (16) dan disebutkan "Dan An-Nu'man". Penulisan ini
salah. Zur'ah bin An-Nu'man atau An-Nu'man bin Zur'ah tidak saya temukan

biografinya. Atsar ini diriwayatkan oleh Abu ubaid dalarn Al Amwal dari Sa'id
bin Sulaiman dari Husyaim, sebagaimana dikutip oleh Az-Zaila'i dalam Nashb

Ar-Rayah.
Perkataan Ali ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan redaksi, "Seandainya

orang-orang Nashrani Bani Tahglab masih ada, pasti akan kubunuh pasukan

mereka dan akan kutawan keturunan mereka. Karena aku telah menulis surat

antara mereka dan Nabi $ agar mereka tidak mengkristenkan anak-anak

mereka." Kemudian Abu Daud berkata, "Hadits ini Munkar"' Dan telah sampai

kepadaku dari Ahmad bahwa ia sangat mengingkari hadits ini. Keduanya ingin
menjadikannya sebagai hadits Marfu', padahal riwayat yang terkenal adalah

bahwa yang mengadakan perjanjian dengan mereka adalah Umar bin Khattab.

t32
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menyebutkan riwayatnya dengan redaksi yang sama, bahwa mereka

tidak lagi mendapatkan jaminan untuk saat ini.r33

Kami jrrgut'o meriwayatkan dari jalur Abdullah bin Shalih,

sekretaris Al-Laits, dari Al-Laits, dari Yunus bin Yazid, dari Az'

Zuhr| "sejauh yang kami ketahui, tidak ada zakat pada binatang

ternak milik Ahlul Kitab kecuali Jizyah. Selain orang-orang Nashrani

Bani Taghlib -yang mayoritas harta benda mereka binatang ternak-.

Jizyah-nya dilipatgandakan pada mereka agar menjadi seperti dua kali

lipat zakat."r3s

Ini adalah dalil-dalil yang mereka kemukakan. Andai saja

hadits ini dari Rasulullah,$, tentulah tidak boleh mengambilnya

dikarenakan Munqathi' dan para perawinya lemah. Bagaimana bisa

dibenarkan, sedang ia tidak berasal dari Rasulullah 4S ?!.136

Mereka telah menyelisihi hadits itu sendiri dan merusak

mayoritas landasan pokok mereka. Karena mereka mengatakan,

"Hadits Ahad yang terpercayat37 yang tidak disepakati tidak bisa

diterima bila banyak kritiknya. Hadits ini banyak kritiknya dan tidak

dikenal oleh penduduk Madinah dan selain mereka". Tapi rupanya

mereka menerima hadits yang tidak baik.

r33 Jalur Abdussalam bin Harb diriwayatkan oleh Yahya bin Adam dalam Al
KharajNo, (207). Akan tetapi ia berkata, "Ubadah bin An-Nu'man"'

t34 Kata "Juga" merupakan tambahan pada manuskrip No. (16).
r35 Hadits ini diriwayatkan oleh Yahya bin Adam secara ringkas dari Ibnu A1

Mubarak dari Yunus dari Az-Zuhri pada No. (201).
136 Hadits tentang Bani Taghlib ini diriwayatkan dari banyak jalur yang membuat

hati sreg bahwa ia memiliki landasannya yang Shahih. Hal ini diperkuat dengan

hadits Ziyad Ibnu Hudair yang akan disebutkan nanti yang dinilai Shahih oleh

Ibnu Hazm. Karena itulah, Al Jashshash berkata dalam Ahkam Al Qur'an (Juz 3

hal 94) setelah menyebutkan riwayat Daud bin Kurdus, "Hadits ini sangat

terkenal di kalangan penduduk Kufah". Terdapat riwayat dan kutipan yang

terkenal tentang pengamalannya, dan dibuat bab Khusus yang bisa dijadikan

referensi oleh mereka. Begitu pula yang disebutkan oleh Abu Yusuf dalam Al
Kharaj (Hal 143). Begitu pula Al Baladzari dalam Futuh Al Buldan (hal 189),

cet. Mesir tahun 1319 H.
t37 Kata "Terpercaya" merupakan tambahan dari manuskrip No. (la).
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Mereka menolak hadits yang lebih kecil dari ini, yaitu hadits

tentang berwudhu akibat memegang penis. Mereka mengatakan,

"Hadits Ahad yang terpercaya tidak bisa diterima bila merupakan

tambahan atas apa yang terdapat dalam Al Qur'an atau bertentangan

dengannya". Mereka juga menolak hadits tentang sumpah yang

disertai saksi dan mendustakan sesuatu yang bertentangan dengan Al

Qur'an.

Tidak ada yang lebih banyak pertentangannya dalam Al

Qur'an daripada firman Allah t&,

<';* fi { i"'tdi \rX,!t';t

"sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang

mereka dalam keadaan tunduk." (Qs. At-Taubah [9]: 29). Mereka

mengatakan, "Kecuali Bani Taghlib. Mereka tidak membayar Jizryah

sehingga tidak ada kehinaan pada mereka. Justru mereka membayarl3s

zakat dengan berlipat ganda". Sungguh mereka telah menentang Al

Qur'an dan Sunnah-Sunnah yang diriwayatkan oleh banyak perawi

hanya karena hadits yang tidak baik.

Mereka mengatakan, "Hadits Ahad yang terpercaya tidak bisa

diterima bila bertentangan dengan landasan pokok." Dengan pendapat

ini berarti mereka menolak hadits tentang undian terhadap enam

budak dan hadits tentang Musharrat Mereka mendustakan dua hal

yang bertentangan dengan landasan pokok, bahkan dua landasan

pokok y ang termasuk landasan terbesar.

Mereka menyelisihi seluruh landasan pokok tentang zakat dan

Jizyah dengan berlandaskan hadits yang tidak bisa menyamai tinja

(kualitasnya tremah sekali).

r38 Kata "sehingga tidak ada kehinaan pada mereka. Justru mereka membayar"
tidak pada manuskrip No. (16), yang merupakan suatu kesalahan.
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Mereka menganggap cacat hadits-hadits yang diriwayatkan

para perawi tsiqah bahwa statusnya mudhtharib. Mereka menolak

hadits, "Satu susuan dan dua susuan tidak menjadikan haram", dan

hadits "Tidak ada pemotongan tangan kecuali dalam (pencurian)

seperempat dinar lebih". Mereka mengambil hadits yang paling rusak

dan paling mudhtharib, karena terkadang diriwayatkan, "Dari As-

Saffah bin Mutharrif', dan terkadang diriwayatkan "Dari As-Saffah

bin Al Mutsanna". Terkadang pula diriwayatkan "Dari Daud bin

Kurdus bahwa ia bernegosiasi dengan Umar agar berdamai dengan

Bani Taghlib".

Terkadang juga diriwayatkan "Dari Daud bin Kurdus dari

'lfbadah bin An-Nu'man atau Zur'ah bin An-Nu'man atau An-

Nu'man binZur'ahbahwa ia berdamai dengan LJmar."

Disamping hadits ini sangat mudhtharib, mereka semua juga

tidak mengetahui siapa yang benar-benar makhluk Allah & ?!.

Banyak sekali permasalahanl3e yang di dalamnya mereka

menyelisihi Umar. Seperti perkataannya dengan Utsman tentang

khutbah, penafiannya tentang zina, penetapan denda dalam kasus

pencurian setelah dipotong tangan, dan lain sebagainya.

Telah shahih dari Umar -berdasarkan jalur yang paling

shahih- dari jalur Abdurrahman bin Mahdi dari Syu'bahrao dari Al
Hakam bin Utaibah dari Ibrahim An-Nakha'i dai.Ziyad bin Hudair,lar

ia berkata, "{Jmar bin Khaththab menugaskan aku untuk menarik

zakat sepersepuluh dari orang-orang Nashrani Bani Taghlib dan

seperduapuluh dari orang-orang Nashrani Ahlul Kitab.-ra2

Dalam manuskrip No. (16) ditulis "Kisah."
Dalam manuskrip No. (16) ditulis "Syu'aib". Penulisan ini salah.
Dalam manuskrip No. (16) tertulis "Jabir", dan dalam Nashb Ar-Rayah (Juz I
hal 396) "Dan Jarir", semuanya salah.
Az-Zaila'i mengutip dalamNashb Ar-Rayah bahwa hadits ini diriwayatkan oleh
Abdunazzaq dalam Mushannaf-nya dari Abdullah bin Katsir dari Syu'bah.
Yahya meriwayatkan dalam Al Kharaj dari Syarik dan Israil. Keduanya dari
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Abu Muhammad berkata, "sebagaimana tidak gugur

mengambil Jizyah setengah dari sepersepuluh dari kalangan Ahlul

Kitab, maka tidak gugur pula mengambil Jizyah depersepuluh dari

Bani Taghlib. Inilah Qiyas yang paling sah seandainya Qiyas

dibenarkan. Tapi mereka juga menyelisihi Qiyas."

Kemudian kalaupun sah dan tetap, maka mereka juga telah

menyelisihinya; karena seluruh perawi yang meriwayatkannya darinya

-dari pertama hingga terakhir- mengatakan, "sesungguhnya Bani

Taghlib telah melanggar Dzimmah, sehingga hukum tersebut menjadi

batal."

Mereka meriwayatkan dari Ali dalam masalah ini. Tapi

mereka menyelisihi Umar dan Ali, Khabar-Khabar yang mereka

jadikan landasan hukum, penjelasan A1 Qur'an dan Sunnah tentang

pemungutan Jizyah dari semua Ahlul Kitab di tanah Arab dan negeri-

negeri lainnya seperti Hajar, Yaman dll" Mereka juga menyelisihi para

Sahabat dan Qiyas. Kita berlindung kepada Allah dari kehinaan.

702. Masalah: Tidak boleh mengambil zakat dan mengambil

sepersepuluh dari sesuatu yang diperdagangkan kaum muslimin, dan

juga tidak boleh mengambil dari orang kafir sama sekali -baik ia

berdagang di negerinya atau di selain negerinya-. Kecuali mereka

diajak berdamai dalam masalah ini dengan ketentuan mereka

membayar Jizyah pada saat terjadi akad. Bila telah terjadi

kesepakatan, maka bisa diambil dari mereka. Tapi bila tidak, maka

tidak boleh.

Ibrahim bin Muhajir dari Ziyad bin Hudair dengan redaksi yang sama. Akan

tetapi di dalamnya disebutkan bahwa ia mengambil dari Bani Taghlib setengah

dari sepersepuluh, No. (202 dan 203). Abu Yusuf meriwayatkan dalam Al
Kharaj (Hal 14a) dari Ismail bin ibrahim bin Muhajir dari ayahnya dari ziyad
tentang pemberatan hukuman bagi Bani Taghlib. Ismail dan ayahnya adalah

perawi dha'if dari segi hapalannya.
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Adapun kaum muslimin, telah kami uraikan sebelumnya

bahwa mereka tidak wajib mengeluarkan zakat untuk barang-barang

baik yang diperdagangkan atau lainnya. sedangkan orang kafir, Allah
hanya mewajibkan mereka membayar Jizyah saja. Bila ada perjanjian

damai dengan ketentuan membayar Jizyah, maka ini benar dan

kesepakatan yang dibenarkan. Tapi bila tidak, maka tidak boleh

mengambil harta mereka setelah sahnya akad dzimmah dengan

membayar Jizyah dan keharusan untuk tunduk, selama mereka tidak

merusak perjanjian. Hanya Allah-lah yang dapat memberi Taufik.

Abu Hanifah berkata, "Bila Ahli Dzimmah bepergian, diambil

setengah dari sepersepuluh dari harta mereka dalam satu tahun satu

kali saja dan tidak boleh diambil yang kurang dari 200 dirham. Begitu

pula diambil dari kafir Harbi sepersepuluh bila mencapai 200 dirham.

Bila tidak mencapai jumlah tersebut maka tidak boleh mengambilnya.

Kecuali mereka tidak mengambil apa-apa dari para pedagang kita,

maka kita tidak boleh mengambil apapun dari para pedagang mereka."

Malik berkata, "Diambil sepersepuluh dari Ahli Dzimmah bila
mereka berdagang di negeri lain -baik dagangan mereka sedikit atau

banyak-. Setiap kali mereka bepergian harus diambil dengan jumlah

tersebut meskipun harus dilakukan berkali-kali dalam setahun. Bila
mereka berdagang di negeri sendiri, maka tidak boleh diambil apa-apa

dari mereka. Begitu pula, diambil sejumlah demikian dari orang-orang

kafir Harbi. Kecuali barang-barang yang kirusus mereka bawa ke

Madinah seperti gandum dan anggur kering,la3 maka tidak boleh

mengambil kecuali setengah dari sepersepuluh saja."

Abu Muhammad berkata, "Mereka mengambil landasan

hukum dengan hadits dari jalur Ma'mar dan Az-Zvhi dari As-Sa'ib

bin Yazid, "Aku mengambil sepersepuluh (dari Ahli Dzimmah)

bersama Abdullah bin Utbah pada masa Umar bin Khaththab. Ia

r43 Dalam manuskrip No. (16) disebutkan "Dan minyak" sebagai ganti dari
"Anggur kering."
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mengambil dari Ahli Dzimmah setengah dari sepersepuluh pada ha'.i;i

benda yang mereka perdagangkan."

Mereka juga mengambil landasan hukum dengan hadits Ibnu

Sirin dari Anas bin Malik dari Umar bin Khaththab, "Ambillahraa dari

umat Islam I dirham setiap 40 dirham-nya, dari lthli Dzimmah I

dirham setiap 20 dirham-nya, non lthli Dzimmah I dirham setiap 10

dirham-nya.

Juga dari jalur Ziyad bin Hudair, "IJmar menyuruhku

mengambil sepersepuluh dari Bani Taghlib, dan dari kaum Nashrani

Ahlul Kitab setengah dari sepersepuluh."

Diriwayatkan dari jalur Malik dari Az-Zuhri dari As-Sa'ib bin

Yazid, ia berkata, "Dulu pada masa Umar bin Khaththab, aku menjadi

pembantu Abdullah bin Utbah di pasar Madinah. Ia mengambil

sepersepuluh dari kaum petani."

Abu Muhammad berkata, "Semua ini tidak bisa dijadikan

dalil karena bukan berasal dari Rasulullah #."
Juga, banyak sekali permasalahan yang mereka menyelisihi

Umar di dalamnya, sebagaimana yang telah kami uraikan di atas. Dan

tidak boleh sebagian ketetapan Umar dijadikan hujjah sementara

sebagian lainnya tidak dijadikan hujjah. Disamping itu, atsar-atsar ini

masih diperselisihkan dari Umar; karena sebagiannya menjelaskan

bahwa yang diambil dari Ahlul Kitab sepersepuluh sementara dalam

sebagian riwayat lainnya setengah dari sepersepuluh. Lalu apakah

yang menjadikan sebagiannya lebih utama dari sebagian lainnya ?.

Pengikut madzhab Maliki menyelisihi atsar-atsar ini karena

mereka membedakan antara pedagang yang berdagang di negeri

mereka dengan pedagang yang berdagang di negeri lain.

t44 Kata "Ambillah" tidak ada pada manuskrip No. (16) karena kesalahan.
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Masalah ini ditentang oleh pengikut madzhab Hanafi, bahwa

pemungutan tersebut hanya dilakukan satu kali dalam setahun,

berdasarkan dalil-dalil yang mereka gunakan. Mereka menyebutkan

hadits lemah dari jalur Ibnu Abu Dzi'b dari Abdunahman bin Mihran:

Bahwa Umar menulis surat kepada Aynrb bin Syurahbil, "Ambillah
dari umat Islam 1 dinar setiap 40 dinar-nya, dan dari Ahlul Kitab 1

dinar setiap 20 dinar-nya, bila mereka yang mengolahnya. Kemudian
jangan ambil apapun dari mereka sampai genap satu tahun, karena aku
pernah mendengarnya dari orang yang mendengarnya dari Nabi S."

Abu Muhammad berkata, "Riwayat ini juga berasal dari dua

perawi majhul, tanpa ada penjelasan bahwa hadits ini didengar dari
Nabi $."

Abu Muhammad berkata, "Bagaimana bisa demikian ?!,

sedang hadits tentang penjelasan semua ini telah diriwayatkan kepada

kami dari Umar RA. Sebagaimana yang telah diceritakan kepada kami

oleh Ahmad bin Muhammad bin Al Jasur, Muhamamd bin Isa

menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada

kami, Abu Ubaid menceritakan kepada kami, Al Anshari -yaitu Qadhi
Muhammad bin Abdullah bin Al Mutsanna- menceritakan kepada

kami dari Sa'id bin Abu 'Arubah, dari Qatadah, dari Abu Mijlaz, ia
berkata, "lJmar mengirim Ammar, Ibnu Mas'ud dan Utsman bin

Hunaif ke Kufah". Lalu ia menjelaskan hadits ini yang di dalamnya

disebutkan: Bahwa Utsman bin Hunaif menyapu tanah lalu

meletakkan di atasnya sesuatu.

Lalu ia menetapkan bahwa harta Ahli Dzimmah yang

digunakan (sebagai dagangan) diambil 1 dirham untuk setiap 20

dirham-nya untuk masing-masing orangnya. Dan ia membebaskan

pada kaum wanita dan anak-anak 24 dirham. Kemudian ia menulis
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surat kepada Umar dan Umar pun membolehkannya.tot Judi sah-iah

bahwa ini berlaku dalam perjanjian dan Dzimmah mercka.

Diriwayatkan pula hadits yang sampai kepada Abu l-.r-baid:

Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Suffan Ats-

Tsauri menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Khalid Al Absi,

ia berkata: Aku bertanya kepada Ziyad bin Hudair, "Kepada siapakah

kalian mengambil sepersepuluh ?" Ia menjawab, "Kami tidak

mengambil sepersepuluh dari orang Islam dan tidak pula Mu'ahad

(non muslim yang dilindungi). Kami mengambil sepersepuluh dari

para pedagang Darul Harbi (non muslim yang tidak ada perjanjian)

seperti halnya mereka menarik dari kami sepersepuluh bila kami

datang kepada mereka".146 Jadi sah-lah bahwa tidak diambil

sepersepuluh dari kaum yang tidak mengadakan perjanjian dengan

kita.

Diriwayatkan pula hadits yang sampai kepada Abu Ubaid:

Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Al A'masy dari Syaqiq

bin Salamah dari Masruq, ia berkata, "Demi Allah, aku tidak
melakukan pekerjaan yang lebih aku takuti akan memasukkan aku ke

dalam Neraka daripada pekerjaan kalian ini. Aku tidak ingin
menzhalimi seorang muslim atau Mu'ahad baik 1 dinar atau 1 dirham.

Tapi aku mengetahui bahwa Al Habl (peraturan pungutan pajak) ini

Lihat Al Kharaj karya Abu Yusuf (hal29 dan 3l) tentang penyapuan tanah ls-
Sawad. Atsar ini diriwayatkan dengan redaksi yang panjang dari Sa'id bin Abu
Arubah (hal a\. Lihat pula pada hal 43, 44, 45 dan 153).
Hadits ini diriwayatkan oleh Yahya bin Adam No. (6a0) dari Suffan bin Sa'id -
yaitu Ats-Tsauri dari Abdullah bin Khalid Al Absi dari Abdullah Ibnu Al
Mughaffal dari Ziyad bin Hudair. Ia berkata, "Kami tidak mengambil
sepersepuluh dari orang Islam maupun Mu'ahad". Ia berkata: Aku bertanya,
"Lalu kepada siapakah kalian mengambil sepersepuluh ?" Ia menjawab, "Dari
pedagang Darul Harbi, seperti halnya mereka menarik dari kami sepersepuluh
bila kami mendatangi mereka."
Menurutku, pada manuskip asli Al Muhalla kata "Dari Abdullah bin
Mughaffal" hilang dalam sanadnya. Sedangkan Abdullah bin Khalid Al Absi
tidak aku temukan profilnya.
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tidak pernah dilakukan Rasulullah S dan Abu Bakar serta {Jmar."

Mereka berkata, "Lalu apa yang membuatmu masuk ke dalam

pekerjaan ini?" Ia menjawab, "Ziyad, Syuraih dan syetan tidak
membiarkanku hingga aku masuk ke dalamnyu.nt4T

t47 Ibnu Sa'd berkata dalam Ath-Thabaqat (Juz 6 hal 55): Abdullah bin Numair
mengabarkan kepada kami, Al A'masy menceritakan kepada kami dari Syaqiq,
ia berkata: Masruq berada di As-Silsilah selama 2 tahun. Ia shalat dua rakaat dua
rakaat karena mengharapkan dapat menunaikan Sunnah. Abu Muawiyah
mengabarkan kepada kami: Al A'masy menceritakan kepada kami dari Syaqiq,
ia berkata: Aku bertanya kepada Masruq, "Apa yang mendorongmu melakukan
pekerjaan ini?" Ia menjawab, "Tiga makhluk tidak membiarkanku: Ziyad,
Syuraih dan setan, hingga aku terjerumus ke dalamnya."
Yahya Ibnu Hammad mengabarkan kepada kami, Abu Awanah menceritakan
kepada kami dari Sulaiman -yaitu Al A'masy dari Syaqiq, ia berkata: Aku
bersama Masruq di As-Silsila& selama 2 tahun. Ia shalat dua rakaat dalam
rangka menunaikan Sunnah. Kudengar ia mengatakan, "Tidak ada pekerjaan
yang lebih aku takuti dapat menjerumuskan aku ke dalam Neraka daripada
pekerjaan ini. Aku tidak ingin merampas I dirham atau I dinar dan juga tidak
ingin menzalimi orang Islam atau Mu'ahad. Tapi aku tidak tahu bahwa Al Habl
ini tidak dilakukan Rasulullah # dan Abu Bakar serta Umar". Maka aku pun
bertanya, "Lalu apa bantahanmu terhadapnya sedang engkau telah
meninggalkannya ?" Ia menjawab, "Ziyad, Syuraih dan syetan selalu
membujukku hingga aku terjerumus ke dalamnya."
Hisyam Abu Al Walid Ath-Thayalisi mengabarkan kepada kami, Abu Awanah
menceritakan kepada kami dari Hushain dari Abu Wa'il: Bahwa saat Masruq
mengalami Sakaratul Maut berdoa, "Ya Allah, jangan sampai aku mati di atas
perkara yang tidak dilakukan Rasulullah g$, Abu Bakar dan Umar. Demi Allah,
aku tidak meninggalkan apapun baik kuning (emas) maupun putih (perak) pada
manusia selain yang terdapat dalam pedangku ini. Karena itu kafanilah aku
dengannya."
Ibnu Sa'd berkata, "Sebelumnya Masruq adalah hakim. Tapi ia tidak mengambil
gajinya". Selanjutnya ia berkata, "Masruq wafat dan dimakamkan di As-Silsilah
di Wasith.
Dari sini dapat kita ketahui bahwa As-Silsilah adalah nama suatu tempat di
Wasith, dan Masruq menjadi salah satu pejabatnya yaitu sebagai hakim. Ia
berharap dapat keluar dari pekerjaan tersebut. Ia pun keluar lalu kembali lagi
menjabat. Tapi kemudian ia menyesal dan berharap dapat meninggalkannya.
Apakah pekerjaan tersebut ? apakah hakim atau pekerjaan lain ?. Kalau hakim,
maka Rasulullah # dan Abu Bakar serta Umar melakukannya. Berdasarkan
penjelasan Ibnu Hazm disini dapat disimpulkan bahwa Masruq mengelola
sesuatu yang berkaitan dengan harta benda baik berupa Kharaj (pajak bumi),
Jizyah dll. Itulah yang ia namakan sebagai Al Habl. Mungkin nanti kita akan
dapat petunjuk sehingga dapat mengetahuinya, insya Allah.
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Atru Muharnmad berkata, "Jadi sah-lah bahwa ia inenrpak.iti

perbuatan yang diada-adakan. Dan tidak boleh menduga bahwa Limar:

RA melanggar kesepakatan yang terdapat dalam perjanjian bersama

mereka. Sebagaimana tidak boleh menduga bahwa perintahnya agar

mengambil dari kaum muslimin I dirham untuk setiap 40 dirham-nya

adalah unfuk yang kurang dari 200 dirham. Hanya Allah-lah yang

dapat memberi Taufik."

703. Masalah: Benda-Benda yang ditemukan seperti 'anbar,

mutiara, yaqut, zamrud, baik yang ditemukan di laut maupun darat

tidak ada zakatnya. Semuanya menjadi milik orang yang

menemukannya.

Diriwayatkan dari jalur Al Hasan bin Umarah dari Amru bin

Dinar dari Thawus dari Ibnu Abbas dari Umar bin Khaththab, "Bahwa

'Anbar dan setiap perhiasan yang dikeluarkan dari laut, zakatnya

adalah seperlima".ras Demikianlah pendapat Abu Yusuf.

Abu Muhammad berkata, "Al Hasan bin Umarah adaiah

perawi yang terbuang."

Telah shahih dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata tentang 'anbar,

"Bila ada zakatnya maka seperlima", yaitu dari jalur Suffan bin

Uyainah dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas.

Diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas. "Tidak adazakatnyu3t4e

Az-Zaila'i menganggapnya Gharib dalam Nashb Ar-Rayah dari Umar bin
Klattab, karena pengarang Al Hidayah menyebutkannya tanpa sanad. Akan
tetapi yang tertulis disini menunjukkan bahwa ia ada tanpa diketahui oleh Az-
Zalla'i meskipun sanadnya dha'if.
Az-Zaila'i mengutipnya dalam Nashb Ar-Rayah (Juz I hal 407) dari
Abdtnazzaq: Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami dari Ibnu Thawus dari
ayahnya dari Ibnu Abbas: bahwa Ibrahim bin Sa'id yang menjadi pejabat di
'Aden menanyakan kepada Ibnu Abbas tentang 'Anbar. Maka ia menjawab,
"Bila memang ada zakatnya, maka seperlima." Kemudian ia berkata, "Syaf i
juga meriwayatkan atsar ini: Sufoan Ats-Tsauri memberitahukannya kepada
kami."
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Abu Muhammad berkata: Rasulullah,6$ bersabda,

"Sesungguhnya darah dan harta kalian adalah haram atas kalian".
Jadi jelaslah bahwa tidak boleh membebankan seorang muslim tanpa
dalil yang benar. Sebagaimana tidak diperselisihkan lagi bahwa segala

sesuatu yang tidak ada pemiliknya adalah menjadi milik orang yang

menemukannya. Hanya Allah-lah yang dapat memberi Taufik.

Zakat Fitrah

704. Masalah:. Zakat fitrah pada bulan Ramadhan hukumnya
wajib bagi setiap muslim baik orang dewasa maupun anak kecil, laki-
laki atau perempuan, budak atau hamba sahaya, meskipun yang telah
kami sebutkan ini masih berupa Janin yang berada di dalam perut
ibunya.ls0 Masing-masing wajib mengeluarkan satu Sha'korma atau
satu Sha'gandum. Telah kami uraikan bahwa satu Sha'adalah 4 mud
berdasarkan mud yang digunakan Nabi S dan telah kami uraikan

sebelumnya. Dan tidak sah mengeluarkan zakat dengan selain yang

telah kami sebutkan, baik itu Qamh (gandum), adonan Sya'ir fienis
gandum) atau adonan Qamh, roti dan tidak pula Qamh. Tidak ada

zakat untuk selain yang telah kami sebutkan.

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 karni, Muhammad bin Rafi' menceritakan

r50 Ibnu Hazm akan bersikap kontradiktif dalam masalah ini, karena ia mengatakan
dalam masalah No. (718), "Orang yang dilahirkan saat matahari memutih pada
hari raya Idul Fitri atau setelah itu, atau masuk Islam, ia tidak wajib
nrengeluarkan zakat fi trah. "
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kepada kami, Ibnu Abi Fudaik menceritakan kepada kami, Ariir-

Dhahhak bin Utsman mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu

LJmar, ia berkata, "Rasulullah # mewajibkan zakat kepada setiap

muslim baik orang merdeka atau budak, laki-laki atau perempuan,

anak kecil atau orang dewasa: satu ^Sfta'korma atau satu Sha' gandum.

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada

kami, Abu Ishaq Al Balkhi menceritakan kepada kami, Al Farbari

menceritakan kepada kami, Bukhari menceritakan kepada kami,

Ahmad bin Yunus menceritakan kepada kami, Al-Laits bin Sa'd

menceritakan kepada kami dari Nafi" dari Ibnu lJmar, ia berkata,
,.Rasulullah s menyuruh mengeluarkan zakat fitrah: yaitu satu sfta'

korma atau satu Sha' gandum."

Malik berkata, "Hukumnya tidak wajib". Lalu orang yang

taklid kepadanya berdalih dengan mengatakan, "Arti
" Rasulull ah ffi mew: aj ibknn" adalah menetapkan jumlahnya."

Abu Muhammad berkata, "Pendapat ini salah, karena

merupakan klaim yang tidak berdasar dan menyimpangkan suatu kata

dari maksudnya yang sebenarnya tanpa adanya dalil. Telah kami

sebutkan bahwa Rasulullah,$$menyuruh mengeluarkanr|ya, dan

perintahnya adalah wajib hukumnya. Allah & berfirman,

@1j,5$G"#-JQ"GJ
*Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya

talan akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih." (Qs. An-

Nuur [24]: 63)

. Mereka menyebutkan hadits yang diriwayatkan kepada kami

dari jalur Qais bin Sa'd, "Rasulullah ,6$ menyuruh kita mengeluarkan

zakat fitrah sebelum diturunkan ayat zakat Setelah diturunkan ayat

zakat beliau tidak menyuruh kita dan tidak pula melaranSnYa, dan kita

tetap melakukannya."

AlMuhalla - tr3".T-B



Diriwayatkan pula dari jalur Qais bin Sa'd, "Kami menunaikan

puasa Asyura' dan mengeluarkan zakat fitrah sewaktu belum

diturunkan ayat tentang puasa Ramadhan dan zakat (fitrah). Setelah

keduanya diturunkan, kami tidak disuruh dan tidak pula dilarang, tapi

kami tetap menj alankannya. I 5 I

Abu Muhammad berkata, "Hadits ini merupakan bantahan

terhadap mereka, karena di dalamnya disebutkan bahwa

Rasulullah 6$ menyuruh mengeluarkan zakat frtrah, sehingga ia

menjadi sesuatu yang wajib kemudian tidak dilarang. Maka jadilah ia

kewajiban seperti yang telah ada. Adapun hari Asyura', seandainya

tidak ada hadits shahih bahwa beliau bersabda setelah itu,

"Barangsiapo yang mau, ia boleh berpuasa (hari Asyura'); dan

r5r Hadits dengan redaksi ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i (Juz 5 hal 49) dengan
dua sanad. Sanad pertama dari jalur Al Hakam bin Utaibah dari Al Qasim dari
Amru bin Syurahbil dari Qais. Sedang sanad kedua dari jalur Salamah bin
Kuhail dari Al Qasim dari Abu Ammar Al Hamdani dari Qais. Keduanya
merupakan sanad yang Shahih dan para perawinya tsiqah.
Yang mengherankan adalah Ibnu Hajar mengatakan dalam Al Fath (Juz 3 hal
291), "Hadits ini perlu dikomentari karena dalam sanadnya terdapat perawi
yang majhul (tidak dikenal)". Lalu komentamya ini diikuti oleh As-Suyuthi
dalam Syarh An-Nasa'i dan Asy-Syaukani dalam Nail Al Authar (Juz 4 hal
250). Komentar ini salah, karena tidak ada perawi yang majhul di dalamnya.
Yang benar adalah bahwa tidak ada dalil tentang penasakhan tersebut,
sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar, "Dikarenakan adanya kemungkinan
cukup dengan perintah pertama", karena turunnya kewajiban tidak
mengharuskan gugurnya kewajiban lain, sebagaimana yang dikatakan
pengarang disini. Adapun riwayat Ibnu Hazm dari Malik tentang pendapatnya
bahwa zakat fitrah tidak wajib, maka ini merupakan kesalahan yang
dilakukannya atau orang yang mengutip darinya.
Malik berkata dalam Al Muwaththa'(hal 124), "Zakat fitrah wajib atas

penduduk pedalaman sebagaimana wajib atas penduduk pedesaan. Karena
Rasulullah $ mewajibkan zakat fitrah atas manusia pada bulan Ramadhan,

yaitu setiap orang Islam baik orang merdeka atau budak, hamba laki-laki atau

hamba perempuan."
As-Suyuthi hanya meriwayatkannya dalam Syarh An-Nasa'i dari Ibrahim bin
'Ulayyah, sedang dari ulama madzhab Maliki Abu Bakar Al Asham dan

Asyhab, sementara dari ulama madzhab Syaf i Ibnu Al-Labban. Ibnu Rusyd
meriwayatkannya dalam Bidayatul Mujtahid (iuz t hal 253) dari. sebagian
pengikut imam Malik generasi akhir.
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barangsiapa yang mau, ia boleh meninggalkannya", makr

kewajibannya akan tetap berlaku. Tapi hal ini tidak ada dalam zakat

fitrah. Jadi batallah ketergantungan mereka dengan hadits ini.

Allah @ berfirman, "Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah

zakat." (Qs. Al Baqarah l2l: a3)

Rasulullah S menamakanzakat fihah sebagai zakat.Ia masuk

dalam perintah Allah S di dalamnya. Dalil-dalil tentang masalah ini

banyak sekali.

Diriwayatkan kepada kami dari Waki' dari Suffan Ats-Tsauri

dari Ashim bin Sulaiman Al Ahwal dari Muhammad bin Sirin dan

Abu Qilabah. Keduanya berkata, "Zakat fitrah itu wajib. Ini adalah

pendapat Syafi'i, Abu Sulaiman dll.

Segolongan ulama membolehkan mengeluarkan zakat dengan

selain yang diperintahkan Rasulullah rg$. Sekelompok ulama

berpendapat, "Sah hukumnya mengeluarkan zakat dengan Qamh",
sementara golongan lainnya mengatakan, "Kismis dan keju kering."

Mereka mengeluarkan berbagai macam argumentasi. Di
antaranya, "Yang dikeluarkan masing-masing person adalah sesuatu

yang biasa dimakannya dan makanan pokok di negerinya". Kami
katakan, "Ini adalah klaim batil yang tidak berdasar. Kemudian kalian
juga bersikap kontradiktif, karena yang dimakan itu roti, bukan biji-
bijian, sehingga mereka mewajibkan roti dikarenakan biasa

memakannya dan merupakan makanan pokok di negerinya". Bila
mereka mengatakan, "ftu adalah selain yang diberitahukan dalam

hadits". Kami katakan, "Kalian benar; dan begitu pula selain korma

dan gandum."
' 

Mereka mengatakan, "Rasulullah $ hanya mengkhususkan

korma dan gandum, dikarenakan keduanya merupakan makanan

pokok penduduk Madinah."
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Abu Muhammad berkata, "Pendapat ini sangat fatal.

Pertama dikarenakan suatu kedustaan atas nama Rasulullah $ secara

terang-terangan, karena orang yang mengatakannya merekayasa

sesuatu yang tidak disabdakan beliau. Hal ini sangat berbahaya

sekali."

Kemudian dikatakan kepadanya, "Dai mana Anda
menyimpulkan bahwa Rasulullah $ ingin menyebut Qamh dan

kismis tapi kemudian tidak menyebutkannya lalu beliau menyebutkan

korma dan gandum karena keduanya merupakan makanan pokok

penduduk Madinah?." Hal ini tidak bisa diketahui kecuali berdasarkan

penjelasan langsung dari beliau atau berdasarkan wahyu yang turun

kepadanya.

Disamping ifu, seandainya argumentasi mereka benar, maka

kewajiban tersebut hanya berlaku pada penduduk Madinah saja.

Selain itu, Allah & telah memberitahukan kepada Rasul-

Nya # bahwa banyak negeri yang akan ditaklukan oleh mereka,

seperti negeri Syam, Irak, Mesir dan negeri-negeri seberang lautan.

Maka bagaimana bisa agama ini dikaburkan pada mereka karena

adanya sesuatu yang dijelaskan kepada kaum muslimin (pada masa

Rasulullah $) tapi tidak dijelaskan kepada mereka ? dan sabda beliau

tentang korma dan gandum hanya berlaku pada kaum muslimin tapi
tidak berlaku pada mereka?!. Kami berlindung kepada Allah & dari

dugaan yang rusak ini.

Mereka mengambil landasan hukum dengan hadits-hadits yang

tidak sah.

Di antaranya hadits yag kami riwayatkan dari jalur Ismail bin

Umayyah dari Al Harits bin Abdunahman bin Abu Dzubab dari Iyadh
bin Abdullah dari Abu Sa'id Al Khudri, "Rasulullah $ mewajibkan
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zakat fitrah: satu sha' gandum atau sat:u slta' korma atau satt .ghn'
,r152

KeJU Keflng.

Al Harits adalah perawi dha'if. Kemudian kalaupun sah, maka

yang berlaku hanya keju kering saja dan tidak semua yang mereka

bolehkan.

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Wahb dari Katsir bin Abdullah

bin Amru Al Muzani dari Rubaih bin Abdurrahman dari Abu Sa'id Al
Khudri dari Nabi $. Beliau menyebutkan, "Satu sha'korma atau satu

sfta'kismis atlu satu sha'keju kering atau satu slta' gandum."

Katsir bin Abdullah adalah perawi yang gugur dan tidak boleh

meriwayatkan darinya.l53 Kemudian kalaupun shahih, maka hanya

berlaku pada keju kering dan kismis.

152 Hadits ini terdapat dalam Sunan An-Nasa'i (Juz 5 hal5l).
rs3 Demikianlah sanad yang disebutkan disini, "Rubaih bin Abdunahman dari Abu

Sa'id Al Khudri". Yang terkenal adalah bahwa Rubaih meriwayatkan dari
ayahnya, Abdunahman, dari kakeknya Abu Sa'id, karena ia adalah "Rubaih bin
Abdurrahman bin Abu Sa'id Al Khudri".
Ibnu Sa'd meriwayatkan hadits ini dalam Ath-Thabaqat (Juz I Q2 hal 8):
Muhammad bin Umar mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Abdurrahman
Al Jumahi mengabarkan kepada kami dari Az-Zulvi dari 'Urwah dari Aisyah, ia
berkata: Llbaidillah bin Umar mengabarkan kepada kami dari Nafi' dari Ibnu
Umar, ia berkata: Abdul Aziz bin Muhammad bin Rubaih bin Abdunahman bin
Abu Sa'id Al Khudri mengabarkan kepada kami dari ayahnya dari kakeknya.
Mereka berkata, "Kewajiban pada bulan Rpmadhan turun satu bulan setelah
kiblat dipindahkan ke Ka'bah, yaitu pada bulan Sya'ban, 18 bulan setelah
Rasulullah S hijrah. Pada tahun ini Rasulullah 6$ menyuruh mengeluarkan
zakat frtrah, yaitu sebelum zakat harta diwajibkan. Ia harus dikeluarkan oleh
anak kecil dan orang dewasa, orang merdeka dan budak, laki-laki dan
perempuan, yaitu satu sia' korma atau satu s&a' gandum atau satu sfra' kismis
atau dua mud jagung. Beliau berkhotbah 2 hari sebelum Idul Fitri lalu
menyuruh mengeluarkannya sebelum orang-orang berangkat ke masjid. Beliau
bersabda, "Cukupilah kebutuhan mereka (orang-orang miskin) sehingga mereka
tidak mengemis pada hari ini". Lalu beliau membagikannya setelah pulang."
Ibnu Hajar mengutipnya dalam At-Talkhish (hal 186) dari Ibnu Sa'd dengan
sebagian redaksi yang berbeda. Seandainya bukan karena kelemahan
Muhammad bin Umar Al Waqidi, maka jalur Az-Zuhi dan jalur tlbaidillah bin
Umar Shahih. Akan tetapi hadits ini layak dijadikan sebagai hadits-hadits
penguat. Bukti yang menunjukkan bahwa hadits ini memiliki sumber pokok
meski jalurnya berbeda-beda dan Ibnu Hazm berkomentar demikian, adalah
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Diriwayatkan dari jalur Nashr bin Hammad dair Abu Ma'syar
Al Madani dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi S dengan

menyebutkan, 'oSafu sha'korma atau satu sha' gandum atau satu sha'

Qamh". Lalu beliau bersabda, "Cukupkanlah kebutuhan mereka

sehingga mereka tidakberketiting (mengemts) pada hari ini."rsa

Abu Ma'syar Al Madani adalah Najih. Ia perawi yang

terbuang (tidak diakui) dan meriwayatkan hadits-hadits Maudhu' da:.i

Nafi' dan lain-lainnya.

Diriwayatkan dari jalur Ya'la dari Hammad bin Zaid dari An-

Nu'man bin Rasyid dari Az-Ztthri dari Tsa'labah bin'Abu Shu'airl5s

dari ayahnya dari Nabi S, "Satu sha' gandum untuk setiap laki-laki

atau perempuan, anak kecil atau orang dewasa, orang kaya atau orang

miskin, orang merdeka atau budak."

An-Nu'man bin Rasyid adalah perawi dha'if dan banyak

salahnya. Kemudian kalaupun hadits ini shahih, maka Abu Hanifah

menentangnya, karena ia tidak mewajibkan kecuali setengah s&a'

gandum.

Diriwayatkan dari jalur Hammam bin Yahya: Bakr bin Wa'il
bin Daud menceritakan kepada kami, Az-Zuhri menceritakan kepada

kami dari Abdullah bin Tsa'labah atau Tsa'labah bin Abdullah dari

Nabi S: Bahwa beliau menyuruh mengeluarkan zakat fitrah: satu sha'

korma atau satu sha' gandum untuk setiap 1 orang, atau satu sha'

Qarnh untuk dua orang."

karena Katsir bin Abdullah tidak menyendiri dalam meriwayatkan dari Rubaih.
Rubaih adalah perawi yang lemah.
Ad-Daraquthni meriwayatkan hadits ini dengan maknanya (ha|225) dari jalur
Waki' dari Abu Ma'syar. Ibnu Hajar menisbatkannya dalam At-Talkhish (hal
186) sampai kepada Al Baihaqi. Jadi jelaslah bahwa yang diriwayatkan Ibnu
Sa'd ada sumber pokoknya.
Lilrat redaksi hadits ini dan jalur-jalurnya dalam Sunan Abi Daud (Juz 2 hal 30-
3l) dan SunanAd-Daraquthni (hal223 dan224).

t54
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Dalam hadits ini
identitasnya, kacau dan

disebutkan "Abdullah bin

"Tsa'labah bin Abdullah."

Diriwayatkan dari Ibnu Juraij dari A'z-Zuhri dari AbrJullah bin
Tsa'labah dari Nabi gSl. Kedua hadits ini adalah mursal.

Diriwayatkan dari jalur Musaddad dari Hammad bin Zaid dari

An-Nu'man bin Rasyid dari Az-Zuhri dari Tsa'labah bin Abu Shu'air
dari ayahnya dari Nabi S tentang zakat fitrah, "Satu Sfta' Qamh

untuk dua orang."

Diriwayatkan dari jalur Sulaiman bin Daud Al 'Atakir56 dari

Hammad bin Zaid dari An-Nu'man bin Rasyid dari Az-Zuhi dan

Abdullah bin Tsa'labah atau Tsa'labah bin Abdullah bin Abu
Shu'airr57 dari ayahnya dari Nabi # tentang zakat fitrah, "Satu sha'

gandum untuk dua orang."

terdapat perawi yang tidak diketahur

diperselisihkan namanya. Terkadang

Tsa'labah" dan terkadang disebutkan

Tidak diperselisihkan lagi bahwa Az-Zuhi tidak pernah

bertemu dengan Tsa'labah bin Abu Shu'air, dan Abdullah bin

Tsa'labah juga bukan seorang Sahabat.

Hadits terbaik dalam bab ini adalah yang diceritakan kepada

kami oleh Hamam, Abbas bin Ashbagh menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman menceritakan kepada kami,

Ahmad bin Zuhair bin Harbrss menceritakan kepada kami, Musa bin

Ismail menceritakan kepada kami, Hammam bin Yahya menceritakan

kepada kami dari Bakr bin Wa'il, bahwa Az-Zuhi menceritakan

Dia adalah Abu Ar-Rabi' Az-Zahrani Al Hafizh. Dalam manuskrip No. (16)
disebutkan "Al 'Atbl'dan merupakan kesalahan fatal.
Dalam manuskrip No. (16) disebutkan, "Dari An-Nu'man bin Rasyid dari
Tsa'labah atau Tsa'labah bin Abu Shu'air ". Redaksi ini salah.
Dalam manuskrip No. (16) disebutkan "Zuhair bin Harb menceritakan kepada
kami". Ini adalah kesalahan fatal, karena Ibnu Aiman lahir pada tahun 252
Hijriyah sementara Zuhair wafat pada tahun 234. Ibnu Aiman hanya terkenal
meriwayatkan dari Ahmad bin Zuhair bin Harb.

ls6

157

158

AtMuhalla - m



kepadanya dari Abdullah bin Tsa'labah bin Abu Shu'airrse dari

ayahnya, "Bahwa Nabi $ berpidato dengan berdiri. Beliau menyuruh

mengeluarkan zakat fitrah: salu sha' korma atau satu sha' gandum

untuk setiap orang."

Nabi $ tidak menyebutkan "Al Burr" atau sesuafu selain

korma dan gandum. Akan tetapi kami tidak mengambil hadits ini
sebagai landasan hukum, karena Abdullah bin Tsa'labah seorang

perawi yang majhal. Kemudian semua ini juga bertentangan dengan

pendapat Malik dan Syaf i.

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Zaid dari Ayyub dari

Abu Yazid Al Madani,r60 "Rasulullah $ memberikan gandum kepada

Muzhahir seraya bersabda, "Beri makan ia dengan ini, karena dua

mud gandum dapat menggantikan satu mud Qamh". Hadits ini mursal.

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Jarir dari Amru bin Syu'aib:
Bahwa Rasulullah,$ sewaktu menunaikan haji, beliau mengirim

seseorang unhrk mengumumkan dengan suara lantang di tengah kota

Makkah, "Ketahulah, sesungguhnya zakat fitrah wajib atas setiap

muslim, yaitu dua mud biji gandum atau satu sha' makanan selain

itu". Hadits ini Musal.

Diriwayatkan dari Jabir Al Ju'fi dari Asy-Sya'bi, "Pada masa

Rasulullah $, orang-orang mengeluarkan zakat fitrah sat.i sha' korma

atau satu sha' gandum atau setengah sha' Burr". Hadits ini juga

mursal.

Diriwayatkan dari jalur Al-Laits dari Abdurrahman bin Khalid

bin Musafir, 'Uqail bin Khalid dan Amru bin Al Harits.16r

Abdurrahman dan 'Uqail berkata: dari Az-Zuhri. Amru berkata: dari

Yazid bin Abdullah bin Qusaith. Kemudian Yazid dan Az-Zuhri

r5e Dalam manuskip No. (16) disebutkan "Bin Shu'air". Penulisan ini salah.
160 Dalam manuskrip No. (16) disebutkan "Abu Zaid Al Madani". Penulisan ini

salah. Abu Yazid adalah seorang tabi'in tsiqah.
r6r Dalam manuskrip No. (16) tertulis "Amru bin Khalid". Penulisan ini salah.
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sepakat dari Sa'id bin Al Musayyab, "Rasulullah g$ mewajibl<an

zakatfitrahdua mud biji gandum".162 Hadits ini mursal.

Hadits yang sama juga diriwayatkan dari Ubaidillah bin

Abdullah bin Utbah, Al Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, Salim

bin Abdullah bin Umar dan Abu Salamah bin Abdunahman bin 'Auf.
Semuanya dari Rasulullah #. Tapi hadits-hadits ini mursal.

Diriwayatkan dari jalur Humaid dari Al Hasan dari Ibnu

Abbas, "Bahwa Rasulullah gS mewajibkannya (yakni zakat frtrah)

satu sha'korma atau satu sha' gandum atau setengah sha'Burr."

Tidak benar bahwa Al Hasan mendengar dari Ibnu Abbas.r63

Diriwayatkan pula dari jalur Abu Hurairah, Aus bin Al Harits

dan Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya.

Semuanya tidak ada yang shahih sehingga tidak perlu

diperhatikan. Tidak ada yang mengamalkannya kecuali orang

bodoh.r6a

Dalam manuskrip No. (16) disebutkan "Dari semua biji gandum". Penulisan ini
salah.
Hadits riwayat Al Hasan dari Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Abu Daud (Juz 2
hal 31 dan 32), An-Nasa'i (Juz 5 hal 50), Ad-Daraquthni (hal 222). Ad-
Daraquthni meriwayatkannya dengan redaksi yang sama (hal 222) dari Ibnu
Sirin dari Ibnu Abbas dengan para perawi yang tsiqah. Hanya saja hadits ini
munqathi', karena Ibnu Sirin tidak mendengardari Ibnu Abbas. Al Hakim
meriwayatkan dengan redaksi yang sama (Juz I hal 410), Ad-Daraquthni (hal
221) danjalur Yahya Ibnu Abbad dari Ibnu Juraij dari Atha' dari Ibnu Abbas.
Al Hakim menilainya Shahih tapi Adz-Dzahabi memvonisnya dha'ifkarena ada
Yahya bin Abbad As-Sa'di. Dikutip dari Al Uqaili bahwa ia berkata,
"Haditsnya menunjukkan kedustaan."
Hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh Al Hakim (Juz I hal 410), Ad-
Daraquthni $al 221) dan dinilai Shahih oleh Al Hakim. Adz-Dzahabi
memvonisnya dha'if karena Bakr bin Al Aswad. Ia adalah seperti yang
dikatakannya. Ad-Daraquthni meriwayatkan dengan redaksi yang sama secara
mauquf dengan sanad Shahih $al 220. Hadits Aus bin Al Harits tidak aku
temukan. Sedangkan hadits Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya
diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (Juz I hal 85 cet. Al Hindi), Ad-Daraquthni (hal
220). At-Tirmidzi berkata, "Hadits gharib hqsan."
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Abu i\Iuhammad berkata, "setiap kelompok bersikap

kontradiktif terhadap landasan pokok mereka dalam menyikap hadits-

hadits ini."

Adapun pengikut madzhab Syaf i, mereka mengatakan bahwa

riwayat dari imam Syaf i bahwa mursal-nya Sa'id bin Al Musayyab

merupakan hujjah. Tapi disini mereka malah meninggalkan mursal'

nya Sa'id bin Al Musayyab.

Syaf i mengatakan dalam dua pendapatnya yang paling

masyhur, "Zakat fitrah tidak sah kecuali dari biji-bijian yang biasa

dikeluarkan untuk zakat". Ia bersikap no commenl terhadap keju

kering. Tapi kemudian ia membolehkannya.

Adapun pengikut madzhab Maliki, mereka membolehkan

hadits mursal dan menganggapnya sebagai hadits Musnad. Tapi disini

mereka rnenyelisihi hadits-hadits mursal yang seandainya

diperbolehkan menerima salah satu darinya,maka akan diperbolehkan

disini, karena banyaknya dan ketenarannya serta riwayatnya yang

berasal dari jalur fuqaha Madinah.

Adapun pengikut madzhab Hanafi, mereka mengatakan

berdasarkan riwayat-riwayat yang paling terkenal dari Abu Hanifah,

bahwa kismis itu seperti Burr (biji-bijian) yang cukup dikeluarkan

setengah Sfta' (untuk zakat). Tapi mereka tidak membolehkan keju

kering kecuali dengan sesuatu yang senilai dengannya. Untuk selain

Burr, gandum, adonan keduanya dan tepung keduanya, korma dan

kismis, mereka tidak membolehkannya kecuali dengan sesuatu yang

senilai dengannya. Hal ini bertentangan dengan sebagian atsar dan

bertentangan dengan keseluruhannya yang membolehkan sesuatu yang

senilai dengannya. Yang mengherankan adalah mereka menyatakan

bahwa bila perawi hadits meninggalkannya maka menunjukkan

gugurnya hadits tersebut, sebagaimana yang mereka terapkan pada
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hadits tentang "Membasuh bejana yang terkena jilatan anjing

sebanyak tujuh kali."

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad

bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib

menceritakan kepada kami, Ali bin Maimun Ar-Raqi mengabarkan

kepada kami dari Mikhlad -yaitu Ibnu Al Husain- dari Hisyam -yaitu
Ibnu Hassan- dari Ibnu Sirin dari Ibnu Abbas, ia berkata:

Nabi s menjelaskan zakat fitrah, beliau bersabda, "Safu sha' Bun

atau satu sha' korma atau satu sha' gandum atau satu sha'
jewawut."165

Demikianlah Ibnu Abbas, ia menyelisihi riwayat dengan sanad

yang paling sah darinya.t66 Oleh karena itu, mereka wajib menolak

riwayat tersebut. Bila tidak, berarti mereka merusak sendiri landasan

pokok mereka.

Mereka menyebutkan hadits shahih yang kami riwayatkan dari
jalur Malik dari Zaid bin Aslam dari Iyadh bin Abdullah: Bahwa ia

mendengar Abu Sa'id Al Khudri berkata, "Kami mengeluarkan zakat

fitrah berupa safri sha'makanan atau satu sha' gandum atau satu sha'

korma atau satu ska'kejukering atau satu sfta'kismis."167

Abu Muhammad berkata, "Hadits ini tidak Musnad dan juga

mudhtharib pada Abu Sa'id."

HR. An-Nasa'i (Juz 5 hal 50). Akan tetapi di dalamnya disebutkan "ShA'an"
dengan bentuk Nashab pada empa tempat.
Dalam manuskrip No. (16) disebutkan, "Yang terdapat di dalarnnya". Penulisan
ini salah. Atsar Ibnu Abbas ini mauquf seperti yang Anda lihat. Telah kami
uraikan sebelumnya sanad yang Marfu' yang terdapat dalam riwayat Ad-
Daraquthni. Ibnu Hazm menyatakan bahwa sanad ini Shahih. Tapi asumsi ini
tidak benar, karena sanadnya munqatlt.i'. Ahmad, Ibnu Al Madini, Ibnu Ma'in
dan Al Baihaqi berkata, "Muhammad bin Sirin tidak mendengar apapun dari
Ibnu Abbas". Demikianlah sebagaimana yang dikutip oleh pensyarah Sunan Ad-
Daraquthni. Dalam Al Marusil karya Ibnu Abi Hatim disebutkan dengan
redaksi yang sama dari Ahmad dan Ibnu Al Madini (hal 68).
Hadits ini terdapat dalam Al Muwaththa' (hal 124), Bukhari (Juz 2 hal 260),
Muslim (Iuz I hal269).
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Kami meriwayatkannya dari jalur Bukhari: Mu'adz bin

Fudhalah menceritakan kepada kami [Abu Umart68 me.tc"ritakan

kepada kamil dari Zaid -yaitu Ibnu Aslam- dari Iyadh bin Abdullah

dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata, "Pada masa Rasulullah $ kami

mengeluarkan zakat fitrah pada hari raya Idul Fitri yaitu satu sha'

makanan. Makanan kami adalah: gandum, kismis, keju keringt6e dan

korma."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Ismail

bin Umayyah: Iyadh bin Abdullah mengabarkan kepadaku bahwa ia

mendengar Abu Sa'id A1 Khudri berkata, "Kami mengeluarkan zakat

fitrah -dan Rasulullah $ berada di tengah-tengah kami- untuk setiap

anak kecil dan orang dewasa, orang merdeka dan budak, yaitu dari

tiga jenis: safii sha' korma, satu sha'keju kering, satu sha'gandum."

Abu Sa'id berkata, "6ku sendiri senantiasa mengeluarkannya

dalam bentuk demikian."

Diriwayatkan dari jalur Suffan bin Uyainah: Ibnu Ajlan

menceritakan kepada kami: aku mendengar Iyadh bin Abdullah

mengabarkan dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata, "Pada masa

Rasulullah $, kami tidak mengeluarkan kecuali satu sha'korma atau

satu sha' gandum atau satu sia' kismis atau satu sha'keju kering atau

salli sha'tepung atau satu sha' jewawut " Kemudian SuSan ragu-ragu

dengan mengatakan, "Tepung atau jewawut."l7O

Redaksi "Abu Umar menceritakan kepada kami" tidak ada pada dua manuslrip
asli, yang merupakan suatu kesalahan. Kami menambahkannya dari Shahih Al
Bukhari (Juz2hal26l). Abu 'IJmar adalah Hafsh bin Maisarah.
Redaksi "Kismis, keju kering" tidak ada pada manuskrip No. (16) yang

merupakan suatu kesalahan..
Jalur Suffan terdapat dalam riwayat Abi Daud (Juz2hal29 dan 30), An-Nasa'i
(Juz 5 hal 52), Ad-Daraquthni (hal 223). Abu Daud berkata, "Sufuan
menambahkan "Atau satu Sha' tepung". Hamid berkata, "Mereka
mengingkarinya, lalu Sufuan meninggalkannya." Abu Daud berkata,

"Tambahan ini merupakan kekeliruan Ibnu 'Uyainah". Ad-Daraquthni berkata:

Abu Al Fadhl berkata, "Lalu Ali bin Al Madini berkata kepadanya -yakni
kepada Sufuan-, dan ia sedang bersama kami, "Wahai Abu Muhammad disini
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Diriwayatkan dari jalur Al-Laits dari Yazid -yaitu Ibnu Abi

Habib- dari AbdullahlTr bin Abdullah bin Utsman: Bahwa Iyadh bin

Iyadh bin Abdullah menceritakan kepadanya bahwa Abu Sa'id Al

Khudri berkata, "Pada masa Rasulullah $ kami mengeluarkan satu

sha'korma atau sa1t sha' gandum atau satu sha'keju kering. Kami

tidak mengeluarkan selain itu." Yaitu untuk zakat fitrah'

Abu Muhammad berkata, "Dalam sebagian hadits ini

terdapat pembatalan pengeluarkan .,4/ Burr secara global, pada

sebagiannya menetapkan kismis, pada sebagiannya menafikannya, dan

menetapkan keju kering secara global. Tapi tidak ada penjelasan

selain itu. Mereka mencela hadits-hadits Musnad -yang tidak ada

kritikan terhadapnya-karena adanya hadits-hadits mudhtharib yang

lebih sedikit ini, seperti hadits tentang pembatalan pengharaman satu

susuan atau dua susuan dan lain sebagianya."lT2

Kemudian, tidak ada hadits Musnad di antara hadits-hadits ini,

karena tidak ada penjelasan bahwa Rasulullah $ mengetahuinya lalu

mengakuinya.

Tidak ada yang lebih mengherankan daripada orang yang

mengatakan tentang hadits Jabir yang tetap, *Pada masa

Rasulullah $kami menjual.[Jmmul walad" dan hadits Asma' binti

tidak disebutkan tepung" Ia berkata, "Justnr ia ada di dalamnya". Ini
menunjulJcan bahwa Ibnu 'Uyainah ragu-ragu di dalamnya.

Terkadang ia meninggalkannya dan terkadang mengakuinya serta yakin bahwa

tambahan tersebut berasal dari sesuatu yang ditetapkannya.

Dalarn dua manuskrip asli ditulis *Abdullah", sementara dalam Sunan An-

Nasa'i (Juz 5 hal 53) disebutkan 'Ubaidillah". Namanya memang

diperselisihkan. Sedangkan dalam Sunan Abi Daud (Jnz 2 hal29) disebutkan

"Abdullah-. Menurutku nama inilah yang kuat.

Hadits-hadits ini tidak Mudhtharib. Akan tetapi sebagian perawinya

memperpanjang redaksinya sementara sebagian lainnya meringkasnya. Di

antara mereka ada menyebu&an sesuatu tapi melupakan yang lainnya.

Tambahan dari perawi tsiqah adalah diterima. Jadi yang wajib adalah

mengumpulkan seluruh keterangan yang terdapat dalam riwayat-riwayat yang

shahih, karena tidak ada konhadiksi di antara riwayat-riwayat tersebut.
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Abu Bakar Ash-Shiddiq yang tetap, "Pada masa Rasulullah S kami

menyembelih kuda lalu memakannya": bahwa keduanya tidak

Musnad karena tidak ada keterangan bahwa
Rasulullah,S mengetahuinya lalu mengakuinya. Lalu ia menganggap

hadits Abu Sa'id ini Musnad padahal ia mudhtharib dan terdapat

kontradiksi di antara para perawinya.

Hendaklah setiap orang berakal menyimpulkan mana yang
lebih utama: sesuatu yang tidak samar bagi Rasulullah S yaitu salah

seorang Sahabatnya menjual Ummul Walad-nya atau seekor kuda

disembelih di rumah Abu Bakar Ash-Shiddiq atau rumah Az-Zubair

dimana rumah keduanya berdekatan dengan rumah beliau dan

putrinya berada di sisinya, dimana kuda masih berharga di mata

mereka dan masih sedikit serta masih dibutuhkan mereka, ataukah

zakat sa!.t sha' keju kering atau satu sfta' kismis yang dikeluarkan

seorang lelaki muslim Bani Khadrah di dataran tinggi Madinah ?!.

Seandainya seekor kuda disembelih untuk dimakan di
pinggiran kota Baghdad, tentu hal tersebut tidak akan samar bagi sisi

kota yang lain. Seandainya salah seorang perempuan kita atau

tetangga dekat kita mengeluarkan zakat satu sha'keju kering atau satu

diketahui. Dengan dernikian maka sungguh mengherankan sikap

segolongan orang yang menentang data dan fakta !!.i73

Kemudian tiga kelompok ini menentang keterangan yang

terdapat dalam hadits tersebut.

Adapun Abu Hanifah, pendapatnya yang paling terkenal

adalah setengah sfta' kismis hukumnya sah, dan bahwasanya keju

kering tidak sah kecuali sesuatu yang senilai dengannya.

t'73 Ibnu Hazm keliru karena mengklaim bahwa hadits Abu Sa'id ini tidak Shahih.
Padahal redaksinya menunjukkan bahwa hal tersebut diketahui dan dikenal pada
masa Rasulullah $. Ia juga salah karena mengklaim bahwa hadits tentang
penjualan Ummul Walad dan penyembelihan kuda mauquf.
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Adapun imam Syaf i, PendaPatnYa yang paling masyhur

Beliau membolehkanadalah bahwa keju kering tidak sah.

mengeluarkan sesuatu yang dilarang otreh

disebutkan, seperti jagung dan lain-lain.

hadits-hadits yang tidak

Adapun pengikut madzhab Maliki dan pengikut madzhab

Syafi'i, mereka menyelisihi kita secara global, karena mereka tidak

membolehkan mengeluarkan makanan-makanan yang disebutkan

dalam hadits tersebut kecuali yang rnerupakan tnakanan pokok. Hadits

riwayat Abu Sa'id tidak diperselisihkan lagi bahwa maksudnya

opsional. Semuanya membolehkan mengeluarkan sesuatu yang

dilarang dalam hadits tersebut.

Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengambil

yang ia sendiri merupakan oranglandasan hukum dengan sesuafu

yang pertama kali menentangnYa

kebaikan dan bukan termasuk

muslimin yang tertipu olehnYa.

Adapun kami, seandainya hadits-hadits yang telah kami

sebutkan tadi sanadnya shahih, tentu kami akan segera mengambilnya

dan tidak berhenti padanya. Akan tetapi sayangnya tidak ada satu pun

yanl sanadnya shahih" Jadi tidak boleh mengambilnya sebagai

landasan hukum dalam agamaAllah &.

Sebagian mereka mengatakan, "Kami mengatakan tentang

bolehnya mengeluarkan zakat dengan Qamh dikarenakan banyaknya

orang yang berpendapat demikian dan membandelnya kuda sebagian

orang (sehingga harus disembelih)." Mereka mengklaim adanya Ijma'

dalam masalah ini akibat kebodohan rnereka'

Mereka menyebutkan hadits yang kami riwayatkan dari jalur

Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Ayyub As-Sakhtiyani dari Nafi' dari

Ibnu Umar, "Rasulullah # mewajibkan zakat fitrah aas laki-laki dan

?!. Ini bukanlah ketakvraan, bukan

memberi nasehat kepada kaum
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perempuan, orang merdeka dan hamba sahaya: yaitu satu sha'korma
atau satu sha' gandum".

Ibnu Umar berkata, "Lalu setelah ifu orang-orang

menyamakannya dengan dua mud Qamh."

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Zaid dari Ayyub As-

Sakhtiyani dari Nafi' dari Ibnu Umar, "Lalu setelah itulTa orang-orang

menyamakannya dengan setengah Sha' Btrt."

Ibnu Umar memberikan korma. Kemudian ketika penduduk

Madinah kekurangan korma selama satu tahun, ia memberikan

gandum.

Abu Muhammad berkata, "Seandainya perbuatan manusia

merupakan dalil bagi Ibnu Umar, maka tidak diperbolehkan
menyelisihinya. Allah S berfirman,

"eF.tE Fw;,i s6ii;
"Sesungguhnya manusia Telah mengumpulkan pasukan untuk

menyerang kamu." (Qs. Aali 'fmraan [3]: 173)

Perbuatan manusia tidak bisa dijadikan dalil bagi
Rasulullah $. Justru beliau-lah yang memberikan dalil kepada

manusia dan jin. Kami mendekatkan diri kepada Allah. Berbeda

dengan manrrsia yang Ibnu Umar mendekatkan diri kepada-Nya

dengan menyelisihi mereka.

Mereka menyebutkan hadits yang kami riwayatkan dari jalur

Husain darj Zaidah: Abdul Aziz bin Abu Rawwad menceritakan

kepada kami dari Nafi' dari Ibnu lJmar, "Pada masa

t74 Kata "setelah itu' tidak ada pada manuskrip No. (16). Yang terdapat dalam
riwayat Bukhari (Iuz 2 hal 261) adalah "Lalu orang-orang menyamakannya
dengan setengah Sha'. Begitu pula yang terdapat dalam riwayat Muslim (Juz I
hal 269) dari jalur Yazid bin Zurai' dari Ayyub. Yang tertulis disini adalah
sesuai dengan riwayat Abu Daud (Juz2hal?8).
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Rasulullah ,g$ orang-orang mengeluarkan zakat fitrah: satu slta'

gandum atau satu sha' korma atau kismis atau keju atau sejenis
. , ,;175
Jewawur.

Abu Muhammad berkata, "Hadits ini tidak Musnad; karena

di dalamnya tidak ada keterangan bahwa

Rasulullah $ mengetahuinya lalu mengakuinya. Kemudian

penentangan mereka terhadapnya adalah seperti penentangan mereka

terhadap hadits Abu Sa'id yang telah kami sebutkan dan pembatalan

intimidasi keterangan yang menyebutkan "Orang-orang

mengeluarkan", berbeda dengan Ibnu Umar mengabarkan tentang

mereka sebagaimanayangterdapat dalam hadits Abu Sa'id.

Juga, perawi hadits ini, Abdul Aziz bin Abu Rawwad adalah

dh a' if dan haditsnya munkar.

Muhammad bin Sa'id bin Nubat menceritakan kepada kami,

Abdullah bin Nashr menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh

menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada

kami, Musa bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Waki'

menceritakan kepada kami dari Imran bin Hudair dari Abu Mijlaz, ra

berkata: Aku berkata kepada Ibnu Umar, "sesungguhnya Allah telah

memberi toleransi. Burr adalah lebih baik dari korma -yakni dalam

zakat fitrah-." Maka Ibnu Umar berkata, "sesungguhnya sahabat-

sahabatku menempuh jalan dan aku ingin menempuhnya."

Abu Muhammad berkata, "Demikianlah Ibnu Umar. Telah

kami uraikan bahwa ia tidak mengeluarkan zakat kecuali korma atau

gandum dan tidak mengeluarkan Buft. Lalu ia ditanya tentang hal

tzs HR. Abu Daud (Juz 2 hal27 dan 28), An-Nasa'i (Juz 5 hal 53), Al Hakim (Juz

t hal 409). Ia dan Adz-Dzahabi menilainya shahih. Abdul Aziz Ibnu Abi
Rawwad adalah perawi tsiqah yang ahli ibadah. Ia dinilai tsiqah oleh lbnu
Ma'in, Abu Hatim dll. Pengarang berlebih-lebihan dalam melemahkannya dan

diikuti oleh Ibnu Hibban; karena ia mengklaim bahwa ia (Abdul Aziz)

meriwayatkan redaksi lemah dari Nafi' dari Ibnu Umar. Adz-Dzahabi berkata

dalam Al Mizary "Ibnu Hibban mengatakan demikian tanpa bukti."
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tersebut. Maka ia memberitaliukan bahwa apa yang dilakukan itu

sesuai yang dilakukan para Sahabatnya. Mereka adalah orang-orang

yang tidak suka bertentangan. Mereka adalah para Sahabat yang

senang memilih jalan yang paling benar. Mereka menyatakan adanya

Ijma' pada sesuatu yang lebih kecil dari ini bila mereka

menemukannya."

Diriwayatkan dari Aflah bin Humaid: Al Qasim bin

Muhammad bin Abu Bakar Ash-shiddiq mengeluarkan zakat fitrah

dengan satusha'korma.

Diriwayatkan dari jalur Hisyam bin Urwah dari ayahnya,

"Pada hari raya Idul Fitri ia mengirim zakat kepada setiap orang dari

kalangan keluarganya yaitu satu sha 'korma."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Hammad bin

Mas'adah menceritakan kepada kami dari Khalid bin Abu Bakar, ia

berkata, "Salim bin Abdullah tidak mengeluarkan kecuali korma",

yakni dalam zakat fitrah.

Ibnu Umar, Al Qasim, Salim dan Urwah tidak mengeluarkan

zakat fitrah kecuali dengan korma. Padahal mereka menjadikan Burr
(sejenis gandum) sebagai makanan pokok. Harta mereka juga cukup

untuk mengeluarkan satu sha' dirham untuk diri mereka tanpa

berpengaruh terhadap harta mereka. Semoga Allah meridhai mereka

semua.

Bila dikatakan, "Mereka adalah termasuk penduduk Madinah."

Kami katakan, "Dalam masalah hukum zakat fitrah

Rasulullah $ tidak mengkhususkan penduduk Madinah dari

penduduk Cina. Beliau juga tidak mengirim kepada penduduk

Madinah sementara kepada penduduk lainnya tidak."

Yang mengherankan adalah imam Malik membolehkan

mengeluarkan zakat fitrah dengan jagung, tanaman jenis gandum dan

nasi bila makanan tersebut menjadi makanan pokoknya, meskipun ia

llss l - ArMuhalla



tidak disebutkan dalam hadits sama sekali. Tapi ia melarang

mengeluarkan tepung karena tidak disebutkan dalam hadits, melarang

mengeluarkan bijian-bijian meskipun menjadi makanan pokok orang

yang mengeluarkannya, melarang mengeluarkan buah At-Tin dan Az-

Zaitun meskipun menjadi makanan pokoknya. Tentu saja hal ini

sangat kontradiktif dan bertentangan dengan hadits-hadits,

merendahkan Qiyas dan membatalkan argumentasi mereka bahwa

Bun lebih baik dari gandum.

Tidak diragukan lagi bahwa tepung dan roti dari Burr setta

gula lebih baik daripada daripada Burr dan lebih ringan biayanya serta

lebih cepat manfaatnya. Terkadang mereka membolehkan sesuatu

yang tidak terdapat dalam hadits dan terkadang mereka melarang

sesuatu yang tidak terdapat dalam hadits. Hanya Allah-lah yang dapat

memberi Taufik.

Demikian pula pendapat di kalangan pengikut madzhab

Syaf i, tidak ada bedanya.

Abu Muhammad berkata, "Ulama-ulama madzhab Hanafi

mengemukakan beberapa hadits yang akan kami sebuatkan

sebagiannya, insya Allah:

Di antaranya adalah hadits yang kami riwayatkan dari jalur

Sufyan dan Syu'bah. Keduanya dari Ashim bin Sulaiman Al Ahwal.

Ia mendengar Abu Qilabah berkata: telah bercerita keapdaku orang

yang membayar zakat fitrah kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq setengah

sha'Butr."116

Diriwayatkan dari jalur Al Husain bin Ali Al Ja'fi dari Zaidah

dari Abdurrahman bin Abi Rawwad dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia

berkata, "Orang-orang mengeluarkan zakat fitrah pada masa

Rasulullah $ satu sha' gandum, atau korma atau jewawut atau

t76 Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dari jalur Abdurrazzaq dari Ats-
Tsauri dari Ma'mar; keduanya dari Ashim (hal225).
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kismis." Ibnu Urnar berkata, "Pada masa pemerintahan Umar RA,

Hinthah banyak sekali. Maka Umar menetapkan bahwa setengah Sha'

Htnthah sama dengan satu sfta' jenis-jenis tersebut."l77

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Zaid dari Khalid Al
Hadzdza' dari Abu Qilabah dari Abu Al Asy'ats:I78 Bahwa zakat

fitrah atau sesuatu yang senilai dengannya atas Ahl Ad-Diwan adalah

setengah dirham.

Diriwayatkan dari jalur Waki' dari Qurrah bin Khalid, ia

berkata, "IJmar bin Abdul Aziz menulis surat kepada kami untuk

menjelaskan demikian."

Juga telah sah dari Thawus, Mujahid, Sa'id bin Al Musayyab,

Urwah bin Az-Zubair, Abu Salamah bin Abdurrahman bin 'Auf dan

Sa'id bin Jubair. Ini adalah pendapat Al Auza'i, Al-Laits dan Sufyan

Ats-Tsauri.

Abu Muhammad berkata, "Disini para pengikut madzhab

Maliki bersikap kontra terhadap amalan penduduk Madinah. Mereka

kontra terhadap Abu Bakar, IJmar, (Utsman),r7e Ali bin Abi Thalib,

Aisyah, Asma' binti Abu Bakar, Abu Hurairah, Jabir bin Abdullah,

Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, lbnu Az-Zubair dan Abu Sa'id Al Khudri.

Riwayat dari mereka semua shahih kecuali dari Abu Bakar, Ibnu

Abbas dan Ibnu Mas'ud. Hanya saja pengikut madzhab Maliki

t77 Hadits ini telah disebutkan sebelumnya yang diriwayatkan oleh Abu Daud, An-
Nasa'i dan Al Hakim. Akan tetapi tambahan yang terdapat di akhirnya hanya
terdapat dalam riwayat Abu Daud saja. Dalam buku cetakan Sunan Abi Daud
dan 'Aunul Ma'bud disebutkan, "IJmar menetapkan setengah Sha' Hinthah
sama denganjenis-jenis tersebut" dengan keterangan pensyarabnya. Redaksi ini
salah; yang benar adalah yang terhrlis disini yang sesuai dengan cet. Al
Mathba'ah Al Kastiliyah Mesir tahun 1280 H (Juz I hal 162).
Dalam manuskrip No. (16) disebutkan "Dari Al Asy'ats". Penulisan ini salah.
Abu Al Asy'ats adalah Syarahil Ash-Shaghani, seorang Tabi'in senior. Ia ikut
dalam penaklukan kota Damaskus dan wafat pada masa pemerintahan
Muawiyah.
Dalam manuskrip No. (16) nama "IJtsman" dibuang. Yang benar adalah
menetapkan nama ini. Riwayat dalam masalah ini telah disebutkan sebelumnya.
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mengambil landasan huicum dengan hadits yang lebih dari jalur-jalur

ini bila sesuai dengan mereka."

Kemudian mereka juga kontra terhadap fuqaha Madinah: Ibnu

Al Musayyab, Urwah, Abu Salamah bin Abdunahman dan lain-lain.

Tidakkah bertakwa kepada Allah orang yang menambah dalam syariat

dengan sesuatu yang tidak sah sama sekali?, seperti mendera peminum

Khamar sebanyak 80 kali dengan riwayat yang tidak sah sama sekali

dari Umar, padahal teldh sah riwayat darinya yang bertentangan

dengan riwayat ini ?!. Juga riwayat dari Abu Bakar sebelumnya, dari

Utsman dan Ali setelahnya, Al Hasan dan Abdullah bin Ja'far yang

disaksikan sekian banyak Sahabat RA tanpa ada seorang pun yang

menyelisihinya. Bersama mereka adalah Sunnah yang shahih.

Mengapakah mereka tidak menoleh kepada riwayat dari para Sahabat

tersebut ?!.

Adapun pengikut madzhab Hanafi -yang dalam kasus ini

mengikuti mereka-, mereka menentang Abu Bakar, IJmar, Ali bin Abi

Thalib, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Al Mughirah bin Syu'bah, Anas bin

Malik dan Ummu Salamah Ummul Mukminin dalam masalah

mengusap sorban penutup kepala. IVlereka menentang Ali bin Abi

Thalib, Abu Mas'ud, Ammar bin Yasir, Al Bara' bin Azib, Bilal, Abu

Umamah Al Bahili, Anas bin Malik, Ibnu Umar dan Sahl bin Sa'd

dalam masalah mengusap dua kaos kaki. Padahal dalam masalah ini

tidak ada yang menyelisihinya dari kalangan Sahabat. Semuanya

memboiehkan mengusap Khuffain. Contoh seperti ini banyak sekali.

Hanya kepada Allah kami minta pertolongan. Dan tidak bisa dijadikan

dalil kecuali sesuatu yang sah berasal dari Nabi @.

Abu Muhammad berkata: Diriwayatkan kepada kami dari

Atha', "Orang-orang Baduwi tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah".

Dan diriwayatkan dari Al Hasan: Bahwa mereka wajib mengeluarkan

zakat berupa susu.
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Abu Muharnmad berkata, "Rasuluilah $$ tidak

mengkhususkan orang-orang Baduwi dan orang-orang dusun dari

komunitas lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh mengkhususkan salah

seorang kaum muslimin dan tidak sah mengeluarkan zakat dengan

susu atau lainnya kecuali dengan gandum atau korma saja.l80 Adapun
tentang bayi yang berada dalam kandungan,
Rasulullah S mewajibkannya atas setiap anak kecil atau orang

dewasa. Janin dinamakan "anak kecil". Bila usianya telah genap 120

hari dalam perut ibunya sebelum terbit fajar pada malam Idul Fitri,
maka wajib mengeluark an zakat fitrahnya."

Abdullah bin R.abi' menceritakan kepada kami, Umar bin
Abdul Malik menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakar
menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami,

Siapa saja yang mengamati jalur hadits-hadits yang membahas tentang zakat
fitrah, ia akan menemukan artinya meskipun redaksinya dari para Sahabat
berbeda-beda. Ia akan mengetahui bahwa tidak ada landasan hukum bagi Ibnu
Hazm dalam membatasi pengeluaran zakat fihah dengan korma dan gandum
saja. Muawiyah dengan disaksikan para Sahabat mengeluarkan zakat fihah dua
mud coklat Syam sebagai ganti dari satu sia'gandum atau lainnya. Hal ini tidak
diingkari oleh seorang Sahabat pun. Abu Sa'id hanya mengingkari jumlahnya.
tra berpendapat bahwa cukup mengeluarkan sa,ht sha'Qarnh.
Sedangkan Ibnu Umar hanya mengeluarkan yang biasa dikeluarkannya sesuai
yang dilakukan pada masa Rasulullah $, dan ia tidak mengingkari orang yang
mengeluarkan dengan selain itu. Seandainya ia melihat bahwa yang dilakukan
para Sahabat dan Tabi'in batil, tentu ia akan mengingkarinya, mengingat ia
merupakan orang yang sangat keras dalam sebagian hal. Bukan karena masalah
Tasyri', tapi karena semangahya yang tinggi dalam mengikuti Sunnah Nabi $,
sebagaimana ia suka singgah tempat yang biasa disinggahi Rasulullah $,
sementara para Sahabat lainnya tidak menganggapnya wajib.
Tujuan disyariatkan zakat adalah agar orang-orang miskin tidak mengemis pada
hari raya Idul Fitri dan orang-orang kaya dapat menikmati harta dan keluarga
mereka. Oleh karena ifu, biarlah masing-masing orang melihat dirinya sendiri,
apakah ia nlerasa bisa memenuhi kebutuhan orang miskin sehingga
membuatnya tidak mengemis pada hafi raya, dengan memberikan sat't sha'
korma atau satu sia' gandum di negeri seperti Kairo, ataukah ia akan
membuatnya tetap mengemis pada hari raya agar bisa membeli sesuatu untuk
kebutuhannya dan kebutuhan anak-anaknya ?!. Hanya Allah yang memberi
petunjuk ke jalan yang lurus.
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Hafsh bin Umar An-Namari dan Muhammad bin Katsir menceritakan

kepada kami. Hafsh berkata, "Syu'bah menceritakan kepada kami".

Ibnu Katsir berkata, "Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami".

Kemudian Sufoan dan Syu'bah sepakat; keduanya meriwayatkan dari

Al A'masy: Zaid bin Wahb menceritakan kepada kami, Abdullah bin
Mas'ud menceritakan kepada kami, Rasulullah S menceritakan

kepada kami,

'J4 *Lfr i ,e";.';rylri ii A e .,"-o-€+i;* ;'t

'"ai {"r\'}::;,ix pt e'"i ,:u:,'&'-^*)Lfi I ,tu;
, t'.ott! ' . ,f t-.- t.2tc! t!.,, ,1. 1. tlo t.'7ti

9 *- e ,+ )t g .* ft ca.l^'e) ral>t) ,*j/ .."*
tL.

'Cslt

"sesungguhnya penciptaan salah seorang dari kalian dilatmpulkan

dalam perut ibunya selama 40 hari, kemudian menjadi 'Alaqah

(segumpal darah) selama itu pula, Ialu menjadi Mudhghah (segumpal

daging) selama itu pula. Kemudian Allah mengirim dua orang

malaikat untuk disuruh mencatat empat kalimat: menulis rezkinya,

amalnya, ajalnya. Kemudian ditulis apakah ia merupakan orang

sengsara atau orang bahagia. Kemudian ditiupkan roh padanya."

Abu Muhammad berkata: Sebelum kami sebutkan ini adalah

orang mati, dan tidak ada hukum pada orang mati. Adapun untuk
orang yang hidup, sebagaimarnyang dikabarkan Rasulullah $, maka

semua hukum yang wajib atas anak kecil berlaku pula padanya.

Kami meriwayatkan dari jalur Abdullah bin Ahmad bin

Hambal: ayahku menceritakan kepada kami, Al Mu'tamir bin

Sulaiman At-Taimi menceritakan kepada kami dari Humaid, dari

Bakar bin Abdullah Al Muzani dan Qatadah: Bahwa Utsman bin

Affan memberikan zakat fitrah untuk anak kecil, orang dewasa dan

bayi yang berada dalam kandungan.
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Diriwayatkan dari Abdunazzaq dari Ma'mar dari Ayyub dari

Abu Qilabah, ia berkata: Mereka senang mengeluarkan zakat fitrah
untuk anak kecil, orang dewasa, dan bayi yang masih berada dalam

kandungan ibunya."

Abu Qilabah pernah bertemu dengan para Sahabat, menemani

mereka dan meriwayatkan dari mereka.

Diriwayatkan dari jalur Abdunazzaq dari Malik dari seorang

laki-laki dari Sulaiman bin Yasar: Bahwa ia ditanya tentang bayi yang

berada dalam kandungan, apakah ada zakatny a ? . Ia menj awab, "Y a."

Dalam masalah ini para Sahabat tidak ada yang menentang

Utsman. Mereka mengagungkan hal seperti ini bila sesuai dengan

mereka.l8l

705. Masalah: Seorang muslim harus mengeluarkan zakat

fitrah untuk budaknya baik yang mukmin atau yang kafir, baik yang

diperdagangkan atau yang tidak diperdagangkan, sebagaimana yang
telah kami uraikan. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Suffan Ats-
Tsauri tentang orang kafir.

Malik, Syafi'i dan Abu Sulaiman mengatakan, "Zakat fitrah
tidak boleh dikeluarkan kecuali untuk budak muslim."

Abu Hanifah berkata, "Tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah
untuk budak yang diperdagangkan."

Malik, Syaf i dan Abu Sulaiman berkata, "Boleh
mengeluarkan zakat fitrah untuk merska."

Mereka semua mengatakan -selain Abu Sulaiman-, "Majikan

harus mengeluarkanzakat fitrah untuk mereka."

l8l Akan tetapi, apakah sesuatu yang dibawa oleh pengarang merupakan bantahan
terhadap wajibnya zakat fitrah atas bayi yang berada dalam kandungan ?!.
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Pendapat iniiah yang kami ambil. Sementara Abu Sulaiman

men gatakan, "Budak harus men geluarkan zakat sendiri. "

Orang yang berpendapat bahwa zakat tidak boleh dikeluarkan

untuk budak kafir mengambil landasan hukum dengan hadits yang

diriwayatkan dari Rasulullah S, "Rasulullah S mewajibkan zakat

fitrah atas orang Islam yang merdeka atau budak, laki-laki atau

perempuan, anak kecil atau orang dewasa."

Abu Muhamrnad berkata, "Hadits ini shahih dan inilah yang

kami ambil. Hanya saja di dalamnya tidak ada penjelasan tentang

pengguguran atau pewajiban zakat atas budak kafir yang dimiliki

seorang muslim. Kalau saja yang ada hanya hadits ini, maka kita

hanya wajib mengeluarkanzakat fitrah untuk budak muslim saja."

Akan tetapi kami menemukan hadits yang diceritakan kepada

kami oleh Yusuf bin Abdullah An-Namari, ia berkata: Abdullah bin

Muhammad bin Yusuf Al Azdi Al Qadhi menceritakan kepada kami,

Yahya bin Malik bin 'Aidz menceritakan kepada kami, Muhammad

bin Sulaiman bin Abu Asy-Syarif menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Makki Al Khaulani dan lbrahim bin Ismail Al Ghafiqi

menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Muhammad bin

Abdullah bin Abdul Hakam menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abu

Maryam menceritakan kepada kami, Nafi' bin Yazid\8z mengabarkan

kepadaku dari Ja'far bin Rabi'ah dari 'Irak bin Malik dari Abu
Hurairah, ia berkata: Rasulullah S bersabda,

Dalam dua manuskrip asli disebutkan "Naflt'binZaid". Penulisan ini salah. Di
kalangan para perawi tidak ada yang namanya seperti ini. Yang ada adalah
Nafi' bin Yazid Al Kula'i Al Mishri, seorang perawi tsiqah. Ia termasuk salah

seorang umat Nabi t& yang terpilih, sebagaimana dikatakan oleh muridnya,

Ibnu Abi Maryam. Ia wafat pada tahun 168 H.

t82
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"Tidak ada zakat pada kuda dan kuda yang dimiliki seorang muslim,

kecuali zakatfitrah untuk budak."

Kami juga meriwayatkan hadits ini dari selain jalur ini.r83

Abu Muhammad berkata, "Rasulullah S mewajibkan zakat

fitrah atas seorang muslim untuk budaknya secara umum. Hadits ini
merupakan tambahan atas hadits Abu Sa'id Al Khudri, dan yang

terdapat dalam hadits Abu Sa'id sebagiannya terdapat dalam hadits

ini. Tidak ada yang bertentangan sama sekali. Oleh karena itu, tidak

boleh menyelisihi hadits ini."r84

Hadits ini memerintahkan agar seorang majikan mengeluarkan

zakat untuk budaknya (secara umum), bukan budak (secara khusus).

Hadits ini juga rnenggugurkan klaim mereka tentang zakat dagangan
pada budak, karena Nabi $ membatalkan semua zakat pada budak

kecuali zakatfitrah.

Yang dungguh mengherankan adalah bahwa Abu Hanifah dan

para pengikutnya menetapkan dua zakat wajib: yang pertama pada

binatang ternak dan yang kedua pada zakat fitrah untuk budak.

Dengan demikian maka dengan salah satunya mereka menggugurkan

zakat dagangan pada binatang ternak yang diperdagangkan dan

Disebutkan dalam Shahih Muslim (Juz I hal 268) dari hadits Abu Hurairah
secara Marfu ', "Tidak ada z*at untuk budak kecuali zakat frtrlah."
Abu Daud meriwayatkan dengan sanad yang di dalamnya terdapat perawi
majhul (Juz 2 hal 2l) dari jalur 'Irak dari Abu Hurairah seperti yang
diriwayatkan oleh pengarang. Ad-Daraquthni meriwayatkan hadits ini (hal 214)
dari jalur Ibnu Abi Maryam seperti yang tertulis disini, dan dari jalur Yahya bin
Zakariya bin Abu Za'idah dari Ubaidillah bin Umar dari Abu Az-Zinad dari Al
A'raj dari Abu Hurairah, dan dari jalur Abu Usamah dari Usamah bin Zaid dari
Makhul dari Irak dari Abu Hurairah dari Usamah dari Sa'id bin Abu Sa'id dari
Abu Hurairah. Semuanya meriwayatkannya s€cara Morfu'seperti yang tertulis
disini. Sanad yang disebutkan pengarang dan sanad yang disebutkan Ad-
Daraquthni dari jalur Yahya bin Zakariya bin Abu Za'idah adalah sangat
Shahih.
Pengarang salah seperti kebiasaannya dalam memahami penerimaan tambahan
dari perawi tsiqah.

tE3
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menggugurkan yang lainnya dengan zakat dagangan pada budak.

Cukuplah ini sebagai sikap main-main.

Yang mengherankan adalah mereka mengunggulkan

(mengumumkan) riwayat-riwayat yang terdapat dalam sebagian hadits
,,Setiap kambing yang dilepss mencari makan sendiri, setiap 40 ekor

zakatnya seekor kambing betina" tapi tidak mengunggulkan riwayat-

riwayat yang terdapat dalam sebagian hadits bahwa "Zakat fitrah
wajib atas setiap orang Islam yang merdeka atau hamba sahaya, anak

kecil atau orang dewasa atau perempuan", sesuai yang terdapat dalam

h adits -hadits lainnya, "Kecuali zakat fitr ah untuk budak. "

Ini adalah penetapan sepihak yang rusak dan kontradiktif.

Padahal harus mengunggulkan yang lebih umum atas yang lebih

khusus dalam segala hal. Kecuali bila ada penjelasan dalil untuk yang

lebih khusus yang menafikan hukum pada yang lebih umum. Hanya

Allah-lah yang dapat memberi Taufik.

706. Masalah: Bila budak laki-laki atau budak perempuan

dimiliki oleh dua orang lebih, maka majikannya harus mengeluarkan

zakat fitrah; masing-masing mengeluarkan sesuai dengan bagiannya

padanya. Begitu pula bila budaknya banyak yang dimiliki dua olang

majikan lebih.

Abu Hanifah, Al Hasan bin Hay dan Suffan Ats-Tsauri

berkata, "Majikannya maupun dia tidak wajib mengeluarkan zakat

fitrah. Begitu pula bila budaknya banyak yang dirniliki banyak orang."

Malik dan Syaf i berkata, "Majikan keduanya harus

mengeluarkan zakat untuk keduanya sesuai kadar kepemilikan

masing-masing pada keduanya. Begitu pula bila budaknya banyak'"
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Abu Muhammad berkata, "Sejauh yang kami ketahui, tidak
ada dalil bagi orang yang menggugurkan zakat fitrah darinya dan dari

majikannya. Hanya saja mereka mengatakan, "Majikan keduanya

tidak memiliki budak laki-laki atau budak perempuan". Sebagian

mereka mengatakan, "Orang yang memiliki sebagian Sha'tidak wajib
menunaikannya. Begitu pula orang yang memiliki sebagian budak

laki-laki atau sebagian seluruh budak, atau budak perempuan dari

beberapa budak."

Abu Muhammad berkata, "Adapun perkataan mereka

"Tidak memiliki budak laki-laki dan budak perempuan" adalah benar.
Tapi ini bukan dalil bagi mereka, karena Rasulullah $S tidak

mengatakan, "Masing-masing mengeluarkan untuk budak laki-lakinya
atau budak perempuannya", akan tetapi beliau mengatakan, "Tidak
ada zakat pada budak dan kuda yang dimiliki seorang muslim, kecuali
zakat fitrah pada budaV'. Mereka adalah budak, hamba sahaya

dimiliki beberapa orang juga budak. Zakatpadanya wajib berdasarkan

redaksi hadits yang telah disebutkan, yaitu atas seorang muslim. Nama
ini bersifat umum mencakup semua jenis dan sebagiannya, dan

berlaku untuk singular dan plural. Berdasarkan hadits ini, maka tidak
boleh rnengeluarkan zakat untuk setengah dari dua budak, karena

tidak berlaku nama "Budak" pada keduanya. Yang ada adalah

penjelasan tentang memerdekakan budak.

Pengikut madzhab Hanafi mengatakan, "Orang yang
memberikan setengah dari dua kambing dalam zakat hukumnya sah.

Tapi bila ia memerdekakan setengah dari dua budak untuk satu budak,

maka hukumnya tidak sah."

Muhammad bin Al Hasan berkata, "Orang yang menjadi
budak milik dua orang lebih, majikannya harus mengeluarkan zakat
fitrah untuknya. Bila dua budak lebih dimiliki dua orang, maka tidak
adazakat fitrah atas budak tersebut dan pemiliknya."
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Adapun perkataan mereka, "Sesungguhnya ini merupakan

Qiyas bagi orang yang tidak menemukan kecuali setengah Sha"',

maka semua Qiyas adalah batal. Kemudian kalaupun benar, maka ini
jelas-jelas kebatilan, karena ia merupakan Qiyas kesalahan terhadap

kesalahan. Justru orang yang mampu mengeluarkan setengah Sfta'

harus mengeluarkanrLya, sebagaimana yang akan kami jelaskan nanti,

insya Allah.r85

Kami meriwayatkan dari jalur Waki' dari Sufyan dari Abu Al
Huwairits dari Muhammad bin Ammar dari Abu Hurairah, ia berkata,

"Tidak adazakat fitrah kecuali untuk budak yang dimiliki."

Waki' berkata, "Yakni budak yang dimiliki dua orang". Ini
termasuk sikap pengikut madzhab Maliki yang menentang seorang

Sahabat yang tidak ditentang oleh para Sahabat lainnya. Pengikut
madzhab Hanafi menentang hukum Rasulullah # yang mewajibkan

zakat fitrah atas setiap orang merdeka, budak, anak kecil, laki-laki

atau perempuan. Mereka menentang Qiyas di dalamnya, karena

mereka mewajibkanzakatpada kambing yang menjadi milik beberapa

orang tapi menggugurkan zakat fitrah dari budak yang dimiliki
beberapa orang.

707. Masalah: Adapun budak Mukatab (yang memiliki
perjanjian bebas dengan syarat membayar secara kredit kepada

majikan) yang belum menunaikan kewajibannya kepada majikannya,

maka ia tetap berstatus sebagai budak. Majikannya harus

mengeluark an zakat fitrahl86 untuknya.

Bila ia telah menunaikan kewajibannya kepada majikannya

(dengan memberikan sejumlah uang secara bertahap untuk

r8s Pengarang akan menjelaskannya pada masalah No. (713).
186 Redaksi "Zakalfitrah" terbuang pada manuskrip No. (16).
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memerdekakan dirinya) baik sedikit atau banyak, atau statusnya

sebagai budak yang seba.giannya merdeka dan sebagian lainnya budak
(setengah merdeka setengah budak), atau budak perempuan yang

statusnya demikian, maka menurut imam Syah'i, orang yang
sebagiannya merdeka dan sebagiannya budak: pemilik sebagiannya

harus mengeluarkan zakat fitrah untuknya sesuai kadar

kepemilikannya padanya, sedang ia harus mengeluarkan zakat untuk
dirinya sesuai kadar statusnya yang merdeka. Majikan budak Mukatab
tidak wajib mengeluarkan zakat frtrah untuk budak Mukatabnya
(secara keseluruhan).

Malik berkata, "Majikan harus mengeluarkan zakat fitrah
unfuk budak Mukatabnya dan untuk budak Mukatabnya yang
statusnya setengah merdeka setengah budak. Sedangkan budak yang

statusnya setengah merdeka setengah budak tidak perlu mengeluarkan

zakat fitrah unfuk sebagian statusnya yang merdeka. "

Abu Hanifah berkata, "Tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah
dalam kasus ini, baik atas budak Mukatabl8T maupun atas

rnajikannya."

Orang yang berpendapat bahwa majikan tidak wajib
mengeluarkan zakat untuk budak Mukatabnya mengambil landasan

hukum dengan riwayat Musa bin Uqbah dari Nafi' dari Ibnu lJmar,
"Bahwa ia mengeluarkan zakat fitrah untuk budaknya dan budak
isterinya. ia memiliki budak Mukatab tapi tidak mengeluarkan zakat

untuknya. Ia berpendapat bahwa budak Mukatab tidak ada zakatnya."

Mereka mengatakan, "Ia adalah seorang Sahabat yang dalam
hal ini pendapatnya tidak ditentang oleh para Sahabat lainnya."

Abu Muhammad berkata, "Tidak bisa dijadikan dalil selain
Rasulullah 6$. Yang sangat mengherankan adalah bahwa pengikut

r87 Kata "Baik atas budak Mukatab" hilang karena kesalahan pada manuskrip No.
(16).
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madzhab Hanah yang mengambil landasan hukum dengau atsar ;ni

merupakan orang yang pertama kali menentangnya. Mereka tidak

mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat fitrah untuk budak

isterinya. Adalah mengherankan bila perbuatan Ibnu Umar

sebagiannya dijadikan dalil sementara sebagian lainnya tidak

dijadikan dalil !."

Bila mereka mengatakan, "Barangkali ia menganggap Sunnah

men ge luark an zakat fitrah untuk budak i steri. "

Dikatakan, "Barangkali budak Mukatab tersebut memaksanya

mengeluarkan zakat fitrah dari hasil usahanya, seperti orang.yang

dipaksa oleh budaknya, atau yang dipaksa untuk membayar pajak.

Barangkali ia berpendapat bahwa budak Mukatab harus mengeluarkan

zakat untuk dirinya sendiri. Barangkali ia menarik pendapatnya ini.

S emuanya masuk dalam kategori "Barangkali [kemungkinan]' "

Adapun pendapat Malik adalah jelas salah; karena ia

menetapkan bahwa zakat fitrah itu dengan setengah Sha' atau

sepersepuluh Sha' sembilan per sepuluh Sha'. Hal ini bertentangan

dengan ketetapan yang telah diwajibkan Allah &. ta mewajibkannya

kepada sebagian orang tanpa sebagian lainnya. Tentu saja hal ini
bertentangan dengan ketetapan yang telah diwajibkan Allah &.

Adapun pendapat Syafi'i juga jelas salah; karena ia
mewajibkan zakat fitrab, pada orang yang statusnya bukan budak yang

posisinya setengah merdeka setengah budak. Hal ini tidak ada dalilnya

maupun Ijma'-nya.

Abu Muhammad berkata, "Yang benar adalah bahwa

Rasulullah .s mewajibkannya atas orang Islam yang merdeka, budak,

laki-laki, perempuan, anak kecil dan orang dewasa. Orang yang

setengah merdeka setengah budak, statusnya tidak merdeka, bukan

budak dan bukan pula Raqiq. Jadi gugurlah kewajiban orang yang

memiliki sebagiannya. Zakat fitrah wajib atas laki-laki atau
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perempuan, anak kecil atau orang dewasa, dengan mengeluarkannya

untuk dirinya sendiri. Dan itu harus dilakukan berdasarkan dalil ini."

Ini adalah pendapat Abu Sulaiman. Hanya Allah-lah yang

dapat memb'eri Taufik.

Adapun pendapat kami tentang budak Mukatab yang

menunaikan sebagian kewajibannya kepada majikannya (dengan

memberikan sejumlah uang secara bertahap untuk memerdekakan

dirinya), ia harus mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri.

Mengingat statusnya setengah merdeka setengah budak sebagaimana

yang telah kami uraikan, maka ia harus mengeluarkan zakat fitrah

untuk dirinya sendiri.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad

bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Isa Ad-Dimasyqir8s

mengabarkan kepada kami, Yazid -yaitu Ibnu Harun- nienceritakan

kepada kami, Hammad bin Salamah mengabarkan kepada kami dari

Ayyub As-Sakhtiyani dan Qatadah. Qatadah berkata, "Dari Khallas

dari Ali bin Abi Thalib". Ayyub berkata, "Dari Ikrimah dari Ibnu

Abbas".

Kemudian Ali dan Ibnu Abbas sepakat meriwayatkan dari
Nabi $ bahwa beliau bersabda,

A, ? o1, t.'t, tl"At ;G it;.1 6,">\ 6 ,
"Budak Mukatab itu merdeka sesuai pembayaran yang telah

diberikannya (kepada majikannya), dan ia dihukum sesuai jumlah

Dalam dua manuskrip asli disebutkan "Ahmad bin Isa Ad-Dimasyqi". Penulisan
ini salah. Kami menshahihkannya dari Sunan An-Nasa'i (Juz 8 hal 46), karena
di dalamnya tertulis, "Muhammad bin Isa An-Naqqasy mengabarkan kepada
kami". Dalam kitab-kitab hadits yang enam tidak ada nama "Ahmad bin Isa"
kecuali Ahmad bin Isa bin Hassan Al 'Askari. Ia orang Mesir dan bukan orang
Damaskus. Adapun Muhammad bin Isa An-Naqqasy, ia adalah orang Baghdad
yang menjadi warga Damaskus.

'rtuJi;;Kirto z ) .z ,o.g E t. Jl$^,
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yang diharus dibayarkan untuk memerdekakan dirinyrz." Sanail ini

sangat shahih.

Ini adalah pendapat Ali bin Abi Thalib dan lain-lainnya.

Diriwayatkan kepada kami dari Al Hasan, "Bahwa budak

Muk a t ab waj ib mengeluark an zakat fitrah. "

Diriwayatkan dari Maimun bin Mihran dan Atha', "Yang

mengeluark an zakatnya adalah maj ikannya. "

708. Masalah: Tidak sah mengeluarkan satu Sha' yang

sebagiannya gandum dan sebagian lainnya korma. Dan tidak sah

mengeluarkan zakat fitrah dengan sesuatu yang senilai dengannya,

karena hal tersebut tidak diwajibkan Rasulullah ,p$. Sesuatu yang

senilai dalam kaitannya dengan hak manusia tidak boleh diberikan

kecuali atas keridhaan kedua belah pihak. Zakat itu tidak dimiliki

seorang pun dengan menilik kepada bendanya; oleh karena itu harus

dengan keridhaanny a atau pembebasannya.

709. Masalah: Seseorang tidak wajib mengeluarkan zakat

fitrah unhrk ayahnya maupun ibunya, tidak pula isterinya atau

anaknya, dan tidak pula semua orang yang wajib dinafkahinya. Ia

tidak wajib mengeluarkannya kecuali untuk dirinya sendiri dan

budaknya saja. Masuk dalam kategori budak adalah Ummul Walad

dan Mudabbar baik yang tidak ada maupun yang ada.

Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Abu Sulaiman, Suffan Ats-

Tsauri dan lain-lainnya.

Malik dan Syaf i berkata, "Ia boleh mengeluarkannya untuk

isterinya dan pembantunya, tapi tidak perlu mengeluarkan unfuk orang

yang disewartya."
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Al-Laits berkata, "Ia boleh mengeluarkannya untuk isterinya

dan orang yang disewanya yang sewanya tidak jelas. Bila sewanya
jelas, maka ia tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah untuknya dan

tidak pula untuk budak isterinya."

Abu Muhammad berkata, "Sejauh yang kami ketahui, orang

yang mewajibkan zakat fitrah atas suami untuk isteri dan

pembantunya tidak memiliki dalil selain hadits yang diriwayatkan

oleh Ibrahim bin Abu Yahya dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya,
"Bahwa Rasulullah S mewajibkan zakat fitrah atas setiap orang

merdeka atau budak, laki-laki atau perempuan, untuk orang-orang

yang dibiayai hidupnya (seperti isteri dan lain sebagainya)."

Abu Muhammad berkata, "Dalam kaitan ini sangat

mengherankan. Syaf i tidak mengakui hadits mursal, tapi anehnya ia

mengambil hadits mursal yang palingpara di dunia yang berasal dari

riwayat Ibnu Abi Yahya. Hasbunallah Wa Ni'mal Wakil."

Abu Hanifah dan para pengikutnya mengatakan, "Hadits

mursal itu seperti hadits Musnad." Mereka mengambil landasan

hukum dengan riwayat semua pendusta dan orang yang gugur (tidak

diak-ui riwayatnya). Kemudian mereka meninggalkan hadits ini dan

mencelanya karena mursal lalu mernvonis dha'if perawinya. Mereka

bersikap kontradiktif dengan mengatakan, "Tidak boleh mengeluarkan

zakat fitrah untuk isteri, tapi ia cukup menyembelih kurban

untuknya". Cukuplah ini sebagai sikap yang kontradiktif. Sedangkan

pembagian yang dilakukan Al-Laits adalah jelas salah.

Adapun pengikut madzhab Maliki, mereka mengambil

landasan hukum dengan hadits ini lalu mereka menentangnya. Mereka

tidak lagi berpendapat bahwa zakat frtrah wajib dikeluarkan untuk

orang sewaan. Ia adalah termasuk orang yang dibiayai.

Abu Muhammad berkata, "Pewajiban zakat fitrah yang
ditetapkan Rasulullah S atas anak kecil, orang dewasa, orang
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merdeka, budak, laki-laki dan perempuan adalah pewajiban yang

berlaku atas mereka sehingga tidak wajib atas yang lainnya, kecuali

yang diwajibkan oleh nash, yaitu budak saja."

Allah @ berfirman,

VA ::t";r6 3i liW 1,* \rL 63 7i

"Dan tidaktah seorang membuat dosa melainkan

kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang

berdosa tidak akan memikul dosa orang lain." (Qs. Al An'aam [6]:

164)

Abu Muhammad berkata, "Perempuan yang memiliki suami

wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan budaknya,

berdasarkan dalil yang telah kami sebutkan. Hanya Allah-lah yang

dapat memberi Taufik."

710. Masalah: Kalangan hamba sahaya yang memiliki budak

wajib mengeluarkan zakat untuknya dan tidak wajib atas majikannya,

berdasarkan sabda Nabi $ yang telah kami uraikan,"seorang muslim

tidak wajib mengeluarkan zakat pada lada dan budalcnya, kecuali

zakat fitrah pada budak."

Seorang hamba sahaya muslim yang menjadi budak orang lain

dan memiliki budak, yang memiliki budak harus mengeluarkan zakat

untuk budaknya berdasarkan dalil yang telah disebutkan. Hanya

Allah-lah yang dapat memberi Taufik.

Bila dikatakan, "Bagaimana zakat tidak wajib untuk dirinya

tapi wajib untuk yang lainnya ?."

Kami katakan, "Hal ini karena telah ditetapkan oleh Tuhan

pencipta alam melalui lidah Nabi-Nya 'g$."
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TKemudian kami katakan kepada pengikut madzhab Maliki dan

pengikut madzhab Syaf i, "Kalian mengatakan ini saat salah, lalu
kalian mengatakan, "Sesungguhnya isteri tidak mengeluarkan zakat

fitrah untuk dirinya sendiri, tapi ia wajib mengeluagkannya untuk

budaknya yang melay aniny a."

Kami ingin sekali mengetahui apa yang dikatakan para

pengikut madzhab Hanafi tentang orang Nashrani yang Ummul

Walad-nya atau budak laki-lakinya masuk Islam, lalu budak tersebut

ditahan untuk dijual, kemudian tiba hari raya Idul Fitri: Siapakah yang

wajib mengeluarkanzakat fitrah untuknya ?.

Dua masalah ini tidak akan ada dalam pendapat kami

selamanya, karena ia merupakan saat dimana Ummul Walad atau

budaknya menerima kebebasan pada waktu tersebut.

711. Masalah: Orang yang memiliki dua budak laki-laki atau

lebih, ia bisa mengeluarkan zakat fitrah untuk salah satunya berupa

korma dan untuk yang lainnya gandum, masing-masing satu Sfta'.

Bila ia mau, ia bisa mengeluarkan korma untuk semuanya, dan bila
mau ia juga bisa mengeluarkan gandum unfuk semuanya, karena hal

ini sesuai dengan hadits yang menjelaskan masalah ini.

712. Masalah: Adapun anak kecil, zakatnya dikeluarkan oleh

ayahnya atau walinya dengan mengambil hartanya bila ia

memilikinya. Bila ia tidak memilikinya, maka ia tidak wajib
mengeluarkan zakat fitrah saat itu maupun setelah itu.

Abu Hanifah berkata, "Sang ayah mengeluarkan zakat untuk

anaknya yang masih kecil yang belum memiliki harta. Bila ia
memiliki harta, lalu zakatnya dikeluarkan dari hartanya, maka
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hukumnya makruh tapi sah." Ia berkata, "IJntuk anak yatim, zakatnya

dikeluarkan oleh orang yang diberi wasiat dengan mengambil

harlanya, dan juga unfuk budaknya."

Zufar dan Muhammad bin Al Hasan berkata, "Anak yatim

tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah, baik ia memiliki harta atau

tidak. Bila yang mengeluarkannya orang yang diberi wasiat, maka

dialah yang menj aminnya."

Malik berkata, "Sang ayah wajib mengeluarkan zakat fitrah

untuk anaknya yang masih kecil bila ia tidak memiliki harta. Bila ia
memiliki harta, maka zakatnya diambil dari hartanya. Zakat fitrah juga

wajib atas anak yatim dengan menggunakan hartanya. Ini adalah

pendapat Syafi'i."

Mereka tidak berselisih pendapat bahwa ayah tidak

mengeluarkan zakat untuk anak-anaknya yang dewasa baik mereka

memiliki harta atau tidak.

Abu Muhammad berkata: Sejauh yang kami ketahui mereka

tidak memiliki dalilnya sama sekali, kecuali hanya sekedar klaim
bahwa penyebutan anak kecil adalah menjadi tanggung jawab ayabnya

dan bukan tanggung jawabnya.

Klaim ini sangat rusak, karena bila tujuan penyebutan tentang

pewajiban zakat fitrah tidak kepada mereka tapi kepada yang lain,

maka siapakah yang menjadikan ayah dikhususkan tanpa para wali
lainnya, kerabat, tetangga dan penguasa?.

Mereka beralasan karena ayah yang memberi nafkah kepada

mereka", maka para pengikut madzhab Hanafi kembali kepada

pendapat yang dulunya mereka ingkari.

Bila demikian halnya, maka pengikut madzhab Maliki dan

para pengikut madzhab Syaf i harus menyatakan bahwa ayah wajib
mengeluarkan zakat untuk mereka -baik suka maupun tidak suka-,

baik mereka memiliki harta atau tidak, karena dialah yang disuruh
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untuk bertanggung jawab terhadap mereka, dan bukan mereka. Jadi
jelaslah bahwa secara nieyakinkan pendapat ini batal.

Yang benar adalah bahwa Allah S mewajibkannya melalui

lidah Nabi-Nya # atas orang dewasa dan anak kecil. Barangsiapa

yang membedakan hukum keduanya, maka ia telah mengatakan

sesuatu yang batil dan mengklaim sesuatu yang tidak disabdakan
Rasulullah S. Kemudian kami temukan firman Allah &,

"r+;l$ytl:i{i'i-&{
"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan

kesanggupannya." (Qs. Al Baqarah [2]:286)
Rasulullah $ bersabda,

,l,u:.,r t1 L tiu y1u p<fri r;t

*Bila aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, lakukanlah

semampu kalian."

Bila kita menemukan orang yang tidak memiliki harta -baik

orang dewasa atau anak kecil- sehingga tidak bisa mengeluarkan zakat

fitrah, maka telah sah bahwa ia tidak dibebani untuk
mengeluarkannya. Mengingat ia tidak mampu, maka ia tidak disuruh
mengeluarkannya, berdasarkan sabda Nabi S. Zakat fitrah juga wajib

atas anak yatim yang memiliki harta. Bila kami mengatakan "Ia tidak
wajib baginya setelah itu", alasannya adalah karena zakat fitrah
dibatasi dengan waktu yang awal dan akhirnya ada batasnya. Berbeda

dengan zakat-zakat lainnya. Bila telah keluar waktunya, maka tidak

wajib lagi, karena tidak ada keterangan dalil yang mewajibkannya dan

juga tidak ada ljma'-nya. Hanya Allah-lah yang dapat memberi

Taufik.

I
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713. Masalah: Orang yang tidak menemukan dari maua ia

harus mengeluarkan zakat fitrah, maka ia tidak wajib

mengeluarkannya, berdasarkan yang telah kami uraikan pada masalah

sebelumnya. Ia juga tidak wajib mengeluarkannya setelah itu, karena

alasan yang juga telah disebutkan.

Orang yang mampu mengeluarkan korma dan tidak mampu

mengeluarkan gandum karena harganya mahal, atau mampu

mengeluarkan gandum tapi tidak mampu mengeluarkan korma karena

harganya mahal, ia bisa mengeluarkan satu Sha' untuk yang mampu

dikeiuarkannya, berdasarkan keterangan yang telah kami uraikan.

Bila ia tidak mampu mengeluarkan kecuali setengah Sfta',

maka ia harus mengeluarkannya, berdasarkan firman Allah Wi, "AUah

tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan

kesanggupannya." (Qs. Al Baqarah l2l:286)

Dan juga berdasarkan sabda Rasulullah $,

,t&-r t1 -*t/;" /\r#ri rst

"Bila aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, Iakukanlah

semampu kalian."

Bila orang tersebut hanya mampu mengeluarkan setengah

Sha', ia bisa mengeluarkannya dan tidak dibebani untuk

mengeluarkan setengahnya lagi.

Hal ini juga berlaku untuk shalat, dimana ia tidak mampu

menunaikan sebagiannya dan hanya mampu menunaikan sebagiannya.

Juga seperti hutang yang ia hanya mampu membayar sebagiannyatapi

tidak mampu membayar sebagian lainnya.

Hal ini tidak seperti puasa yang tidak mampu dilakukan sehari

penuh atau 2 bulan penuh secara berturut-turut; tidak juga seperti

budak wajib, memberi makan yang wajib dalam kafarat dan kurban

wajib, dimana ia hanya mampu menunaikan sebagiannya tapi tidak
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mampu menunaikan sebagian lainnya. Hukumnya tidak sah baginya;
karena yang berlaku adalah bagi orang yang diwajibkan mengeluarkan
satu sha ' dalam zakat fitrah. Tidak diperselisihan lagi bahwa ia boleh
mengeluarkan setengah sha' lalu setengahnya lagi kemudian
setengahnya lagi."I8e

Tidak boleh memisahkan hari. Orang yang berpuasa tidak
sempurna pada hari tertentu tidak dinamakan berpuasa pada hari
tersebut. Kecuali bila ada keterangan dalilnya, maka baru
diperbolehkan.

Adapun sebagian budak, Allah S menyuruh menggantikan

budak dengan puasa bila budaknya tidak ada. oleh karena itu, tidak
boleh menentang dalil. orang yang memerdekakan sebagian budak
berarti menentang perintah yang diwajibkan kepadanya agat
memerdekakan budak yang sempurna atau memberi makan sebagai
gantinya atau berpuasa sebagai gantinya.

Adapun sebagian dari dua bulan, orang menunaikan
sebagiannya atau memisahkannya sehingga tidak melaksanakan yang
diperintahkan kepadanya agff menunaikannya secara berturut-furut, ia
tetap harus menunaikannya atau menggantikannya bila ada dalil yang
menyuruh menggantinya.

Adapun tentang binatang kurban, sebagian binatang kurban
dengan sebagian lainnya tidaklah dinamakan binatang kurban. Jadi ia
tidak menunaikan sesuatu yang diperintahkan sehingga menjadi
hutang baginya sampai ia bisa menunaikannya.

Adapun tentang memberi makan, ia bisa menunaikannya
dengna memberikan yangia dapatkan sampai ia mendapatkan sisanya,
karena dalam hal ini tidak berkaitan dengan waktu yang ditentukan
akhirnya. Hanya Allah-lah yang dapat memberi Taufik.

l8e Dalam manuskrip No. (16) disebutkan tambahan "Kemudian setengahnya lagi."
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714. Masalah: zakat fitrah wajib atas majikan untrtk

budaknya yang digadaikan, budak yang melarikan diri, budak yang

tidak ada maupun budak yang dirampas; karena mereka semua

merupakan budaknya. Dan tidak ada dalil yang mengkhususkan

mereka.

Bila budak tersebut memiliki harta atau usaha, majikannya

bisa menekannya agff mengeluarkan zakat dari usahanya atau

hartanya, karena ia bisa boleh mengatur hartanya kapan saja

dikehendakinya dan bisa menekannya agar membayar upeti

berdasarkan nash dan Ijma'. Bila demikian halnya, maka ia bisa

menyuruhnya menunaikan sesuatu yang dibebankan kepadanya sesuai

yang dikehendakinYa.

715. Masalahz zakat fihah wajib atas orang gila bila ia

memiliki harta, baik laki-laki atau perempuan, orang merdeka atau

hamba sahaya, anak kecil atau orang dewasa.

716. Masalah: orang miskin yang mengambil darri zakat fitrah

atau lainnya sejumlah kebutuhan hari tersebut dan ada sisa yang bisa

diberikan untuk zakat fitrah, ia harus memberikannya. Ini adalah

pendapat Atha', Abu Sulaiman dan Syafi'i.

Abu Hanifah berkata, "orang yang memiliki harta kurang dari

200 dirham, ia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah dan bisa

mengambil zakat fitrah. Sedangkan bagi yang memiliki 200 dirham, ia

harus mengeluarkannya."
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Suf,,an berkata, "orang yang memiliki harta 50 dirham adalah
orang kaya, sedang orang yang tidak memiliki 50 dirham adalah orang
miskin."

Berkata selain keduanya, "orang yang memiliki 40 dirham
adalah orang kaya. Bila ia memiliki kurang dari 40 dirham berarti
orang miskin."

Tokoh-tokoh lainnya mengatakan, "orang yang memiliki
makanan pokok unfuk satu hari berarti orang kaya.,,

Abu Muhammad berkata, "rnsya Allah setelah ini kami akan
membahas pendapat-pendapat ini. Masalah pengkhususan orang
miskin dengan menggugurkan zakat fitrah darinya -bila ia
menemukan sesuatu yang senilai dengannya atau sebagiannya- adalah
pendapat yang tidak boleh dikatakan; karena tidak ada dalilnya, yakni
tentang penggugurannya dari miskin. yang ada dalilnya adalah
tentang pengguguran pembebanan sesuatu yang tidak rnampu
dilakukan. Bila orang mikin tersebu mampu melakukanny a, maka ia
dibebani demikian, berdasarkan'keumuma sabda Nabi $, ,.Atas setiap
orang merdeka atau hamba sahaya, laki-laki atau perempuan, anak
kecil atau orang dewasa."

Diriwayatkan kepada kami dari Atha' tentang orang miskin,
"Ia mengambil zakat fitrah lalu memberikannya.,'

717. Masalah: orang yang ingin mengeluarkan zakat fitrah
untuk anaknya yang masih kecil atau sudah dewasa atau untuk selain
mereka, hukumnya tidak diperbolehkan kecuali dengan
memberikannya kepada mereka, lalu ia mengeluarkannyauntuk anak
kecil dan orang gila. Ia tidak boreh mengeluarkannya untuk orang-
orang berakal yang sudah baligh kecuali bila mereka telah
mewakilkannya kepadanya.
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Dalilnya adalah yang telah kami uraikan bahwa

Allah @ hanya mewajibkannya kepada orallg-orang yang telah

ditetapkannya yang mampu mengeluarkannya, atau walinya yang

mampu mengeluarkannya. Dan harta orang lain tidak boleh digunakan

untuk menunaikan kewajibannya, karena tidak ada dalilnya maupun

Ijma'-nya. Bila ia telah memberikannya kepadanya, maka orang yang

diberi telah memilikinya sesuai porsinya sehingga ia wajib

mengeluarkannya. Adapun orang yang belum baligh dan belum

berakal, Allah @ telah berfirman, "Dan tidaklah seorang membuat

dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri".

(Qs. Al An'aam [6]: 164) Hanya Allah-lah yang dapat memberi

Taufik.leo

Waktu Dikeluarkannya Zakat Fitrah

718, Masalah: Waktu zakat fitrah -yang tidak wajib

sebelumnya, tapi hanya wajib setelah wakfunya masuk, kemudian

tidak wajib setelah waktunya keluar- adalah setelah terbit fajar kedua

pada hari raya Idul Fitri dan berlangsung hingga matahari memutih

yang telah boleh menunaikan shalat Idul Fitri pada hari tersebut.

Orang yang meninggal dunia sebelum terbit fajar pada hari tersebut

tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Orang yang lahir ketika

matahari memutih pada hari raya Idul Fitri dan setelah itu, atau masuk

Islam pada hari itu, ia tidak wajib mengeluarkanzak:atfitrah.lel

Yang paling banyak dikatakan oleh Ibnu Hazm adalah tentang cabang-cabang
zakat fihah. Pendapatrryta ini perlu diteliti. Ia mewajibkan kepada orang yang

mengeluarkan zakat fitrah agar menghibahkannya kepada anak-anaknya.
Pendapat ini tidak ada dalil yang mewajibkannya baik berdasarkan nash atau
Ijma'!.
Pada foohrote manuskrip No. (la) disebutkan, "Disini perlu diteliti. Karena ia
mengatakan sebelumnya, "Harus dikeluarkan zakat fihah untuk bayi yang

190
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Orang yang meninggal dunia di antara dua waktu ini, atau

dilahirkan atau masuk Islam, atau tetap hidup dalam keadaan

beragama Islam, ia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Bila ia tidak

mengeluarkannya karena tidak menemukan sesuatu yang bisa

digunakan untuk mengeluarkannya, maka zakat fitrah menjadi hutang

baginya selamanya yang harus ditunaikannya.

Syaf i berkata, "Waktunya adalah sejak terbenam matahari

pada hari terakhir bulan Ramadhan. Jadi orang yang lahir pada malam

Idul Fitri atau masuk Islam tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah.

Tapi bagi yang meninggal dunia pada malam tersebut, zakatnya tetap

wajib dikeluarkan."

Abu Hanifah berkata, "Wakfunya adalah sejak terbit fajar pada

hari raya Idul Fitri. Orang yang meninggal dunia sebelum itu atau

lahir setelah itu atau masuk Islam setelah itu tidak wajib

mengeluark an zakat fi trah. "

Adapun Malik, terkadang ia berpendapat seperti pendapat

Syafi'i dalam suatu riwayatyangpaling mirip darinya. Dan terkadang

ia mengatakan, "Bila ia lahir pada hari raya Idul Fitri, ia wajib

mengeluark an zakat fi trah. "

Abu Muhammad berkata, "Adapun orang yang berpendapat

bahwa waktunya sejak terbenam matahari di hari terakhir bulan

Ramadhan, ia mengatakan bahwa dinamakan zakat frtrah karena saat

ifu telah berbuka dari puasa Ramadhan dan keluar darinya secara

keseluruhan."

berada dalam kandungan". Footnote ini diletakkan di depan masalah

sebelumnya, yang merupakan suatu kekeliruan sehingga perlu dikritik untuk
diluruskan. Pengarang berkata pada masalah No. (704), "Meskipun yang telah

kami sebutkan ini merupakan janin yang masih berada dalam perut ibunya"' Ini
merupakan sikap kontradiktif Ibnu Hazm l. Yang benar adalah bahwa zakat

fitrah tidak wajib atas bayi yang berada dalam kandungan, karena tidak ada

hukum yang berkaitan dengannya sampai ia dilahirkan dalam keadaan hidup."
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Sementara golongan lainnya yang berpendapat bahwa

waktunya sejak terbit fajar pada hari raya Idul Fitri mengatakan,

"sesungguhnya hari ini adalah waktu berbuka, bukan hari

sebelumnya. Karena setiap malam merupakan waktu berbuka lalu

esok harinya berpuasa, sedangkan pada pagi hari raya Idul Fitri tidak

lagi berpuasa (berbuka), bukan hari sebelunmya. Saat itulah masuk

waktu pengeluaran zakat fitrah, sesuai kesepakatan kita dan kalian."

Abu Muhammad berkata, "Allah S berfirman,

"Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuaht,

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

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari
kemudian." (Qs. An-Nisaa' [4]: 59)

Kami pun menemukan hadits yang diceritakan kepada kami

oleh Abdullah bin Yusuf, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami,

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

kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Rafi' menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Fudaik

menceritakan kepada kami, Adh-Dhahhak Ibnu Utsman menceritakan

kepada kami dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia berkata,
"Rasulullah $ menyuruh mengeluarkan zakat fitrah sebelum orang-

orang berangkat ke masjid."

Abu Muhammad berkata: Inilah waktu pelaksanaannya

berdasarkan nash. Keluarnya mereka unfuk menunaikannya adalah

karena waktunya sudah tiba. Dan waktu shalat 'Id adalah bolehnya

shalat karena matahari telah memutih pada hari itu. Bila orang-orang

4AG 6'i'o;;i &oy;-lt;6i Jyi-f# ,6 e"irv "f'
e /,.
;!laz
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telah keluar semua untuk menunaikan shalat 'Id, maka keluarlah

wakru pelaksanaannya (waktunya berakhir).

Pendapat yang masih ada adalah tentang waktu awalnya Kami

temukan bahwa waktu berbuka yang meyakinkan adalah sejak fajar

terbit pada hari raya Jdul Fitri. Jadi batallah pendapat yang

mengatakan bahwa waktunya sejak terbenamnya matahari pada

malam Idul Fitri, karena ini bertentangan dengan waktu yang
Rasulullah S memerintahkan mengeluarkan zakat fitrah di dalamnya.

Abu Muhammad berkata: Orang yang tidak menunaikannya

sampai keluar waktunya, maka tetap menjadi kewajiban yang berada

dalam tanggungannya dan hartanya menjadi milik orang yang berhak.

Zakat tersebut menjadi hutang baginya dan nierupakan hak yang harus

dipenuhi. Telah wajib mengeluarkannya dari hartanya dan haram

menahannya, sehingga ia wajib melaksanakannya selamanya. Hanya

Allah-lah yang dapat memberi Taufik. Dengan demikian maka hak

mereka menjadi gugur dan hak Allah tetap ada pada mereka

disebabkan mereka menyia-nyiakan waktunya. Tidak ada yang bisa

menutupnya kecuali dengan Istighfar dan penyesalan. Hanya kepada

Aliah kita mohon perlindungan.

Dan tidak boleh mendahulukan (menyegerakan)

pelaksanaannya sebelum waktunya.

Bila mereka menyebutkan hadits Abu Hurairah saat

Rasulullah S menyuruhnya menyimpan zakat frtrah pada malam hari

lalu syetan mendatanginya pada malam pertama, malam kedua dan

malam ketiga, ini bukanlah dalil bagi mereka; karena bisa saja malam-

rnalam tersebut ada di bulan Ramadhan atau Syawwal. Tapi tidak

boleh dikatakan bahwa malam-malam tersebut ada di bulan

Ramadhan, karena tidak ada keterangan dalam hadits tersebut. Tidak
boleh menduga bahwa Rasulullah S menahan zakat yang wajib

diberikan kepada orang-oran g yangberhak menerimanya.
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Biia berada pada bulan, Syawwal, rnaka bisa jadi demikian;

karena orang-orang yang berhak menerimanya belum ada semuanya.

Penundaan yang dilakukan Rasulullah 6$ dalarn memberikannya

menunjukkan bahwa waktu pengeluarannya belum berakhir. Bila
berada pada malam-malam Ramadhan, maka beliau belum

mengeluarkannya. Jadi benarlah bahwa tidak boleh mendahulukan

(menyegerakan) pengeluarannya sebelum waktunya, karena

hukumnya tidak sah. Bila rnemang berada pada malam-malam

Syawwal, maka tidak diragukan lagi bahwa saat itu orang-orang yang

berhak menerimanya belum ada sehingga Rasulullah $ menunggu

keberadaan mereka. Jadi batallah ketergantungan mereka dengan

hadits ini.

Distribusi Zakatr92

719. Masalah: Orang yang bertugas mendistribusikan zakat

hartanya atau zakat fitrahnya, atau yang rnendistribusikannya

penguasa atau amirnya, maka penguasa atail amirnya harus

mendistribusikannya kepada delapan golongan secara sama rata:

Orang-orang miskin, orang-orang fakir, budak-budak Nlukatab dan

untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, orang-

orang yang berada di jalan Allah, Ibnu Sabil, para amil yang

mengurus zakat danpara mu'allaf.

Adapun orang yang mendistribusikan zakat hartanya, maka

diberikan kepada enam golongan, dan yang gugur adalah para amil

dan para mu'allaf.

te2 Judul ini tidak ada dalam manuskip No. (14). Kami menambahkannya dari
manuskrip No. (16).
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Tidak boleh memberikan kepada kurang dari tiga orang.

Kecuali bila tidak ada, maka bisa memberikan kepada orang yang

ditemukan.

Tidak boleh memberikan kepada sebagian golongan saja

sementara sebagian lainnya tidak diberikan. Kecuali bila tidak

ditemukan, maka bisa memberikan kepada orang yang ditemukan.

Tidak boleh memberikan zakat fitrah kepada orang kafir, Bani

Hasyim dan Bani Abdul Muththalib, dua putra Abdu Manaf, dan tidak

pula salah seorang daiMawali mereka.

Bila zakat fitrah diberikan kepada orang yang tidak berhak

menerimanya -baik sengaja atau tidak tahu-, maka hukumnya tidak

sah. Orang yang mengambilnya tidak boleh menggunakannya dan

harus mengembalikannya. Sedangkan orang yang memberikannya

harus memberikannya kepada orang yang berhak menerimanya.

Dalilnya adalah firman Allah &,

t&:fiW'4EJ\3 ;(fiL53331i t3t S

G:^6'j M\,.;(' fi ,W Ji'qF5 - .>s 1!yr*uj a;

@ t+:ry6;6'4{
"sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang

fakir, orang-orang rniskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf

yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang

yang berhutang, untuk'jalan Allah dan orang-orang yang sedang

dalatn perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwaiibkan Allah;

dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijal<sana." (Qs. At-Taubah

[9]: 60)
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Sebagian orang mengatakan, "Hukumnya sah bila seseorang

memberikan zakatnya kepada salah satu golongan dari golongan-

golongan tersebut."

Mereka berargumentasi bahwa seseorang tidak mampu

memberikan kepada seluruh orang fakir dan orang miskin secara

umum. Jadi jelaslah bahwa hukumnya boleh dilakukan untuk

sebagiannya.

Abu Muhammad berkata, "Ini bukanlah dalil bagi mereka,

karena Rasulullah $ bersabda, "Btla aku memerintahkan sesuatu

kepada kalian, lalatkanlah semampu kalian", dan juga berdasarkan

firman Allah St,*Ailah tidak membebani seseorang melainknn sesuai

dengan kesanggupannya." (Qs. Al Baqarah l2l:286)

Jadi jelaslah bahwa sesuatu yang seseorang tidak mampu

melakukannya, hukumnya gugur darinya. Ia hanya melakukan apa

yangiamampu.

Jadi gugurlah keumuman setiap orang fakir dan setiap orang

miskin, tinggal apa yang ia mampu dari semua golongan tersebut. Bila
ia tidak mampu melakukan kepada sebagiannya, maka hukumnya

gugur darinya. Adalah suatu kebatilan bila menggugurkan sesuatu

yang bisa dilakukan hanya karena gugurnya sesuatu yang tidak bisa

dilakukan. Mereka menyebutkan hadits tentang batangan smas yang

dibagi Rasulullah $ kepada empat orang.

Abu Muhammad berkata, "Kami telah menyebutkan hadits

ini bahwa emas tersebut sama sekali bukan zakat, karena dalam hadits

tidak disebutkan demikian. Tidak ada halangannya bila
Rasulullah,6$ memberikan sesuatu selain zakat kepada orang-orang

yang baru masuk Islam (Mu'allaf). Bahkan beliau memberikan kepada

mereka Ghanimah perang Hunain."
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Mereka menyebutkan hadits Sulaiman bin Yasar dari Salamah

bin Shakhr, "Bahwa Rasuluiiah $ memberikan kepadanya zakatBani

Zutaiq."t93

Abu Muhammad berkata, "Hadits ini mursaL Kalaupun

shahih, maka ini bukan dalil bagi mereka, karena di dalamnya tidak

ada penjelasan bahwa Rasulullah S mengharamkan seluruh golongan

dari zakat- zakat lainny a."

Abu Muhammad berkata, "Hal ini batil. Justru mereka pada

hari ini paling banyak. Mereka dan para amil zakat gugur bila

seseorang menangani pembagian zakat pribadinya, dikarenakan tidak

ada Amil padanya. Sedangkan masalah Mu'allaf diserahkan kepada

penguasa, tidak kepadayang lain."

Abu Muhammad berkata, "Mereka tidak berselisih pendapat

bahwa orang yang disuruh memberikan harta kepada sekelompok

orang -dengan menyebutkannya-, ia tidak boleh mengkhususkan

sebagiannya tanpa sebagian yang lain. Di antara musibah yang terjadi

adalah pernyataan seseorang yang mengatakan, "Sesungguhnya

perintah manusia lebih kuat daripada perintah Allah & !."

Ahmad bin Umar bin Anas menceritakan kepada kami,

Abdullah bin Al Husain bin 'Aqqal menceritakan kepada kami,

Ibrahim bin Muhammad Ad-Dinawari menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Al Jahm menceritakan kepada kami, Muhammad bin

Maslamah menceritakan kepada kami, Ya'qub bin Muhammad

re3 Yaitrrr hadits Zhihar' Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dengan redalsi yang
panjang dalanAl Musnad (Juz4hal37), Abu Daud (Juz2hal233), Ibnu Majah
(Juz t hal 324\, AlHakim (Juz2hal203\.
Hadits ini juga diriwayatkan secara ringkas oleh Ahmad (Juz 5 hal 436), At-
Tirmidzi (Juz I hal 144 cet. Al Hindi), Al Hakim dan Adz-Dzahabi menilainya
Shahih sesuai syarat Muslim. At-Tirmidzi menganggapnya memiliki 'Illat
dengan mengutip dari Bukhari bahwa hadits ini Mursal, karena Sulaiman bin
Yasar tidak bertemu dengan Salamah bin Shakhr. Demikianlah yang dikutip
oleh Ibnu Hajar dalam At-Talkhish (Hal 322) dari At-Tirmidzi, dan
sebagaimana yang dikutip oleh pensyarah Sunan Abi Daud.
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menceritakan kepada kami, Rifa'ah menceritakan kepada kami dari

kakeknya: Bahwa sebagian Amir mengangkat Rafi' bin Khadij

s eb agai petu gas pemun gut zakat binatan g ternak.

Lalu Amir tersebut mendatanginya dan ternyata ia tidak

menemukan apa-apa. Maka ia pun menanyakan kepadanya. Rafi'

menjawab, "sesungguhnya Rasulullah 6S pernah berwasiat kepadaku.

aku membaginya menjadi delapan bagian lalu aku

mendistribusikannya. Begitulah yang dilakukan Rasulullah i$."lea

Telah shahih dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata tentang zakat,

"Letakkanlah pada tempatnya."

Diriwayatkan pendapat serupa dari Ibrahim An-Nakha'i dan

Al Hasan.

Diriwayatkan pula pendapat serupa dari Wa'il. Ia berkata

tentang bagian Mu'allaf, "Berikanlah kepada golongan lain."

Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, "Letakkanlah di tempat

yang diperintahkan Allah."

Ini adalah pendapat Syaf i dan Abu Sulaiman. Juga pendapat

Ibnu Umar dan Rafi' sebagaimana yang telah kami uraikan' Kami

juga meriwayatkan pendapat kedua dari Hudzaifah, Atha' dan lain-

lainnya.

Adapun pendapat kami, "Tidak sah memberikan kepada

kurang dari tiga golongan, kecuali bila ia tidak menemukannya",

adalah karena Isim Jamak tidak berlaku kecuali untuk tiga ke atas.

Secara bahasa ia tidak berlaku untuk satu dan dua. Bila dikatakan

"Miskin" adalah untuk satu, "Miskinan" adalah untuk dua, dan

"Masakin" untuk tiga ke atas. Begitu pula kata "Fuqara" dan seluruh

re4 Hadits ini tidak saya temukan dalam diwan-diwan.
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Isim yang disebutkan dalam ayat tersebut. Ini adalah pendapat Syaf i

dan lain-lainnya.les

Adapun mengenai tidak diberikannya zakat fittah kepada

orang kafir, adalah berdasarkan hadits yang diceritakan kepada kami

oleh Abdunahman bin Abdullah bin Khalid, Ibrahim bin Ahmad

menceritakan kepada kami, Al Farbari menceritakan kepada kami,

Bukhari menceritakan kepada kami, Abu Ashim Adh-Dhahhak bin

Miklrlad menceritakan kepada kami dari Zakaiya bin Ishaq, dari

Yahya bin Abdullah bin Shaifi, dari Abu Ma'bad, dari Ibnu Abbas:

Bahwa Nabi $ mengutus Mu'adz ke Yaman dan bersabda kepadanya

dalam sebuah hadits,

'eryf'a G',i |C)tf ubr"t li,r Lf '&AiL
o .,,'-! , 1.2.
'€;'e G >is

"Beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah S mewajibkan zakat

atas mereka yang diambil dari orang-orang kaya untuk diberikan

kepada orang-orang miskin."

Rasulullah $ hanya mewajibkannya untuk orang-orang Islam

yang miskin saja.

Adapun tentang Bani Hasyim dan Al Muththalib, dalilnya

adalah hadits yang diceritakan kepada kami oleh Abdullah bin Yusuf,

Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa

res Ibnu Hazm berpendapat nyleneh melebihi dari apa yang ia katakan. Dalam ayat
dan hadits-hadits hanya menjelaskan tentang pembatasan zakat pada delapan

golongan. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa pemilik harta wajib
memberikan kepada enam golongan dari delapan golongan tersebut. Juga tidak
ada dalil yang mewajibkan imam atau wakilnya agar memberikan kepada semua

golongan. Tidak juga ada dalil yang mewajibkan agar memberikan kepada tiga
dari setiap golongan. Hanya saja imam wajib meletakkannya pada posisi yang

bermanfaat bagi kaum muslimin, baik kalangan umum maupun kalangan

khususnya, berdasarkan dalil-dalil umum yang mewajibkan setiap orang yang

mengurusi permasalahan orang banyak.

easv *
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menceritakan kepada karni, Ahmad bin Muhammad menceritakan

kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin

Ai Hajjaj rnenceritakan kepada kami, Harun bin Ma'ruf menceritakan

kepada kami, Ibnu wahb menceritakan kepada kami, Yunus binYazid

mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab, dari Abdullah bin Al Harits

bin Naufal dari Abdul Muththalib bin Rabi'ah bin Al Harits bin Abdul

Muththalib, ..Bahwa Rasulullah,6S bersabda kepadanya dan kepada

Al Fadhl bin Abbas bin Abdul Muththalib,

.tr v; #.'s; i 6t:r ,i.f,i Lc")i
'e C\i:"2r ey o\

6' t
.Iotd,

berbeda pendapat:

adalah Bani Abdul

karena tidak ada

"sesungguhnya zakat-zakat ini adalah termasuk kotoran-kotoran

kaum. Sesungguhnya ia tidak halal untuk Muhammad dan keluarga

Muhammad."

' Abu Muhammad berkata, "Para ulama

Siapakah yang dimaksud keluarga Muhammad?."

Sekelompok ulama berpendapat, "Mereka

Muththalib bin Hasyim bin Abdi Manaf saja,

ketdrunan Hasyim dari selain Abdul Muththaiib."

Mereka mengatakan bahwa Bani Abdul Muththalib adalah

keluarga Muhammad, karena Abdullah, ayah Rasulullah # tidak

memiliki keturunan selain beliau, sehingga beliau tidak memiliki

keluarga selain anak-anak Al Abbas, Abu Thalib, Al Harits dan Abu

Lahab. Mereka adaiah keturunan Abdul Muththaiib.

Golongan lainnya mengatakan, "Keluarga Muhammad adalah

Bani Abdul Muththalib bin Hasyim dan Bani Al Muththalib bin Abdi

Manaf saja serta Mawali mereka."
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Ashbagh bin Al Faraj Al Maliki mengatakan, "Keluarga

Muhammad adalah seluruh orang Quraisy, dan Mawali tidak termasuk

mereka."

Abu Muhammad berkata, "Pendapat-pendapat ini perlu

dikaji ulang."

Kami menemukan hadits yang diceritakan kepada kami oleh

Abdullah bin Rabi', ia berkata: Muhammad bin Muawiyah

menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada

kami, Amru bin Ali mengabarkan kepada kami, Yahya -yaitu Ibnu

Sa'd Al Qaththan- menceritakan kepada kami, Syr'bah menceritakan

kepada kami, Al Hakam -yaitu Ibnu Utaibah- menceritakan kepada

kami <lari Ubaidillah bin Abu Rafi' dari ayahnya, "Bahwa

Rasulullah,6$ mengangkat seorang laki-laki Bani Makhzum sebagai

petugas zakat. Lalu Abu Rafi' hendak mengikutinya. Maka

Rasulullah S bersabda, "sesungguhnya zakat tidak halal bagi kami;

dan sesungguhnya Mawali ftekas-mantan budak) suatu kaum adalah

termasuk dari mereka."t96

Jadi batallah pendapat yang mengatakan bahwa Mawali tidak

termasuk keluarga Muhammad yang haram menerima zakat-

Kami juga menemukan hadits yang diceritakan kepada kami

oleh Abdullah bin Rabi', Muhammad bin Ishaq bin As-Sulaim

menieritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada

kami, Abu Daud As-Sijistani menceritakan kepada kami, Ubaidillah

bin Umar bin Maisarah menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin

Mahdi menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Al Mubarak, dari

Yunus bin Yazid, dari Az-Zuhri, Sa'id bin Al Musayyab mengabarkan

kepadaku, Jubair bin Muth'im mengabarkan kepadaku:

re6 Hadits ini terdapat dalam Sunan An-Nasa'i (Juz 5 hal 107)'
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"Bahwa ia dan Utsman bin Affan datang untuk berbicara dengan

Rasulullah g$ mengenai pembagian seperlima yang dilalatkan

Rasulullah ffi terhadap Bani Hasyim dan Bani Abdul Muththalib. Aku

berkata, "Wahai Rasulullah, Anda membagi untuk saudara-saudara

kituLe7 Bani Al Muththatib tapi Anda tidak memberikan apa-apa

kepada kami, sedang kekerabatan kita dan kekerabatan mereka

terhadap Anda adalah sattt". Maka Rasulullah 6@ bersabda,

"sesungguhnya Bani Hasyim dan Bani Al Muththalib adalah sesuatu

yang satu."

Jadi benarlah bahwa tidak boleh membedakan hukum-hukum

unfuk mereka sama sekali, karena mereka merupakan sesuatu yang

satu berdasarkan sabda beliau $. Jadi memang benar bahwa mereka

merupakan keluarga Muhammad. Dan bila mereka memang keluarga

Muhammad, maka zakat haram atas mereka. Sedangkan Bani 'Abdi

Syams dan Bani Naufal, dua putra Abdi Manaf serta seluruh suku

Quraisy mengeluarkan zakat, berbeda dengan dua marga ini. Hanya

Allah-lah yang dapat memberi Tauflrk.

Dua marga ini tidak boleh menerima zakat wajib dan zakat

sunnah sama sekali; berdasarkan keumuman sabda Nabi pS, "Zakat

tidak halal bagi Muhammad dan keluarga Muhammad."

te'7 Dalam manuskrip No. (i6)
tertulis disini adalah sesuai

106).

disebutkan "Kepada Ikhwahlkhwah kita". Yang
dengan redaksi dalam Sunan Abi Daud (Juz 3 hal

(fG i q -&t -- ?rt
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Beliau menyamakan antara dirinya dengan mereka.

Adapun yang tidak termasuk kategori zakat, maka hukumnya

halal bagi mereka; seperti hibah, pemberian, hadiah, pemberian cuma-

cuma, wakaf, anugerah, derma dan lain sebagainya. Karena tidak ada

dalil yang mengharamkannya.

Adapun perkataan kami, "Tidak sah bila zakat fitrah diberikan

kepada orang yang tidak berhak menerimanya", sebabnya adalah

karena Allah telah mengkhususkannya untuk golongan-golongan

tertentu sehingga menjadi hak mereka. Oleh karena itu, bila ia

diberikan kepada selain yang berhak, maka pelakunya telah

menentang perintah Allah @ di dalamnya.

Rasulullah $ bersabda,

'r, *6';l ilt';l3'J,. a
"Barangsiapa mengamalkan perbuatan yang tidak kami perintahkan,

maka ia tertolall'.

Oleh karena itu, orang yang memberikannya harus

menyerahkannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Sedangkan bagi orang yang mengambilnya (yang bukan haknya)

harus menyerahkannya kepada orang yang berhak.

Allah & berfirman,

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian

yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil." (Qs. Al Baqarah

[2]: 188)

ffi&.Fi?Argu*t
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720. Masalah: Orang fakir adalah yang tidak memiliki apa-

apa, sedangkan orang miskin adalah orang yang merniliki sesuafu tapi

tidak mencukupi kebutuhannya.

Dalilnya adalah bahwa dalam istilah nama yang ada adalah:

orang berada, orang kaya (cukup), orang fakir dan orang miskin.

Orang yang memiliki sisa dari makanan pokoknya, orang yang

tidak butuh kepada orang lain meskipun ia tidak memiliki sisa dari

makanan pokoknya, orang yang memiliki harta tapi tidak mencukupi

kebutuhannya dan orang yang tidak memiliki apa-apa, empat

tingkatan ini dapat diketahui oleh nalar. Orang berada adalah yang

hartanya memiliki sisa dari makanan pokoknya dan makanan pokok

keluarganya.

Orang kaya (cukup) adalah yang tidak butuh kepada orang lain

meski hartanya tidak tersisa dari makanan pokoknya, dikarenakan ia

tidak butuh kepada orang lain. Jadi setiap orang berada adalah orang

kaya, tapi tidak semua orang kaya itu orang berada.

Bila ditanyakan, "Mengapa kalian membedakan antara orang

miskin dan orang fakir ?."

Kami katakan, "Karena Allah & membedakan antara

keduanya. Tidak boleh mengatakan untuk dua hal yang dibedakan

Allah & bahwa keduanya merupakan sesuatu yang satu. Kecuali

berdasarkan nash atau Ijma' atau nalar sehat. Allah @ berfirman,

"Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang

bekerja di laut;'(Qs. Al Kahfi [18]: 79)

Allah $ menamakan mereka sebagai orang-orang miskin yang

memiliki perahu. Seandainya yang msreka miliki dapat mencukupi

kebutuhan mereka, tentu mereka disebut orang-orang kaya. Jadi

benarlah bahwa kata miskin berlaku untuk orang yang sifatnya

demikian. Sekarang yang tersisa adalah bagian keempat, yaitu orang
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yang tidak memiliki apa-apa sama sekali. Tidak ada sebutan yang

paling tepat baginya kecuali "Fakir". Jadi jelaslah bahwa fakir

merupakan orang yang sifatnya demikian.

Kami meriwayatkan hadits yang diceritakan kepada kami oleh

Abdullah bin Rabi', Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada

kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Nashr bin Ali
mengabarkan kepada kami, Abdul A'la mengabarkan kepada kami,

Ma'mar menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah,

dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ,6$ bersabda,

6 :tj$ e; 5ltri;St, otes"'ttt ai?-!r i!'"; qrr,

:& 'tt -t 3;- v ,r1tr 'ju r,br J";:t

"Orang miskin bukanlah orang yang meminta sesuap nasi atau dua

suap nasi, sebutir korma atau dua butir korma." Mereka bertanya,

"Lalu siapakah orang miskin .itu, wahai Rasulullah ?" Beliau

menjawab, "Oreng miskin sdalah orang yang penghasilannya tidak

mencukupi kebutuhannya sehingga ia diberi sedekah."

Abu Muhammad berkata, "Jadi benarlah bahwa orang

miskin adalah orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhannya. Apa

yang dimilikinya tidak dapat mencukupi keperluannya. Tapi ia tetap

bersabar dan tabah. Ia orang yang butuh tapi tidak meminta-minta."

Allah @ berfirman,

r*-"- c 61 i'.$i'o+x ;fiA-

"(Juga) bagi para fuqara yang berhiirah yang diusir dari

kampung halaman dan dari harta benda mereka." (Qs. Al Hasyr [59]:
8)
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Jadi jelaslah bahwa orang fakir adalah yang tidak merniliki
harta sama sekali, karena Allah S mengabarkan bahwa mereka diusir

dari kampung halaman dan harta benda mereka.

Ayat ini tidak boleh ditafsirkan bahwa orang fakir adalah yang

diusir dari sebagi an harta bendanya.

Bila dikatakan: Allah S berfirman,

6jJ3-{ A1 +4;A' j.1:3=tA 45i ;G3$

&st 6 :"t5 bu<si t-4- J,ii j. (fr
"(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh

jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di muka bumi;

orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena

memelihara diri dari minta-minta." (Qs. Al Baqarah [2]:273)

Kami katakan, "Maha benar Allah S. Terkadang di suatu

negeri seseorang memakai kain sarung dan kain selendang usang yang

tercuci yang nilainya tidak mencapai 1 dirham. Orang yang

melihatnya akan menduganya sebagai orang kaya. Padahal pakaian

yang mesti dipakai untuk menutup aurat tidak dianggap harta bila

tidak bernilai."

Mereka menyebutkan perkataan seorang penyair:

Orangfakir adalah yang air susunya

H any a m en cukup i keb utuh anny a

Dan tidak ada yang tersisa dari hartanyates

Pengarang Lisan Al Arab menisbatkan syair ini kepada seorang penggembala
yang memuji Abdul Malik bin Marwan lalu mengeluhkan kepadanya tentang
para pegawainya yang bertugas memungut zakal (Juz 2 hal 367 dan Juz 12 hal
263).
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Syair ini justru menjadi bantahan terhadap mereka, karena

orang yang air susunya hanya mencukupi kebutuhan keluarganya

adalah orang kaya. Ia dikatakan fakir bila tidak memiliki harta sama

sekali. Inilah pendapat kami. Adapun yang dimaksud para petugas

adalah orang-orangyarrg disuruh penguasa yang wajib ditaati untuk

keluar guna menarikzakat. Mereka adalah para petugas zakat.

Abu Muhammad berkata: Umat telah sepakat bahwa tidak

semua orang yang mengatakan "Aku bekerja sebagai Amil"
merupakan Amil. Rasulullah S bersabda, "Barangsiapa

mengamalkan suatu perbuatan yang tidak kami perintahkan, maka ia

tertolaH'. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang tidak

diperintahkan penguasa yang wajib ditaati, maka ia bukanlah petugas

zakat dan tidak sah menyerahkan zakat kepadanya. Bila ini dilakukan

maka merupakan tindakan zhalim. Kecuali bila pemberinya

meletakkannya pada tempatnya, maka baru hukufirnya sah, karena

zakat tersebut telah sampai kepada orang yang berhak menerimanya.

Adapun petugas zakat yang ditunjuk penguasa yang wajib

ditaati, kita diperintahkan untuk menyerahkan zakat kepadanya. Tapi

kita tidak wajib melakukan apa yang dilakukannya, karena ia

merupakan wakil, seperti orang yang diberi wasiat mengurus anak

yatim, dan orang yang diserahi tugas oleh orang yang mewakilkan.

Jadi hukumnya sama saja.

Adapun Mu'allaf yang dibujuk hatinya, mereka adalah orang-

orang yang memiliki kekuatan yang nasehat mereka terhadap kaum

muslimin sulit dipercaya sehingga mereka dibujuk agar mau diberi

zakat, yaitu seperlima dari seperlima.

Sedangkan Riqab adalah budak-budak Mukatab (yang

memerdekakan diri dengan membayar pelunasan secra kredit kepada

majikannya) dan budak-budak yang dimerdekakan. Mereka boleh

diberi zakat.
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Malik berkata, "Mukatab tidak diberi zakat""

Ulama lainnya mengatakan, "Ia diberi zakat selama Kitabah-

nya masih berlaku."

Abu Muhammad berkata, "Dua pendapat ini tidak ada

dalilnya sama sekali."

Pendapat bahwa Mukatab diberi zakat dinyatakan oleh Abu

Hanifah dan Syaf i.

Kemudian boleh mernberikan zakat kepada Mukatab-nya

orang Bani Hasyim dan Bani Al Muththalib, karena ia bukan bagian

dari keduanya dan bukan pula Maula-nya selama ia belum merdeka

sepenuhnya.

Bila penguasa memerdekakan budak dengan rnenggunakan

harta zakat, maka Wala'-nya ada pada kaum muslimin; karena ia tidak

dimerdekakan dengan menggunakan harta pribadinya dan tidak pula

dari harta yang tersisa dalam kepemilikan orang yang memberr zakat.

Bila seseorang memerdekakan dirinya dengan menggunakan

hartanya, maka ll'ala'-nya ada padanya, karena ia dimerdekakan

dengan menggunakanharta pribadinya dan ia merupakan budak bagi

dirinya sendiri. Rasulullah S bersabda, "Sesungguhnya Wala'adalah

bagi yang memerdekakannya". Ini juga termasuk pendapat Abu Tsaur.

Diriwayatkan kepada kami dari Ibnu Abbas, "Merdekakanlah

dengan menggunakan zakatmu."

Bila dikatakan, "Bila ia wafat, maka warisannya kembali

kepada majikannya."

Kami katakan, "Ya, itu bagus. Bila zakat telah sampai pada

tempatnya, bila ia kembali lagi melalui cara-cara yang diperbolehkan,

maka hal tersebut bagus. Mereka mengatakan tentang orang yang

mengeluarkan zakat dengan hartanya kepada kerabatnya, lalu orang

yang diberi tersebut wafat sehingga warisannya wajib kembali kepada
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orang yang memberikannya, "Flukumnya halal, meskipun yang

kembali itu merupakan zakat yang telah diberikannya. "

Adapun Gharimun adalah orang-orang yang memiliki hutang

yang tidak bisa dilunasi dengan menggunakan harta mereka, atau

orang-orang yang menanggung beban meskipun hartanya bisa

melunasinya. Adapun orang yang memiliki harta yang bisa digunakan

untuk melunasi hutangnya, maka secara bahasa ia tidak dinamakan

Gharim.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad

bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib

menceritakan kepada kami, Muhammad bin An-Nadhr bin Musawir

mengabarkan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan

kepada kami dari Harun bin Ri'ab, Kinanah bin Rutsaim menceritakan

kepadaku dari Qabishah bin Al Mukhariq, ia berkata, "Aku
menanggung suatu beban,lee lalu kudatangi Nabi $ untuk

menanyakan kepadanya. Maka beliau bersabda,

f ',y ftti :J$')( ,rW a 6ti'.-ri- ;-
"Wahai Qabishah, teruskanlah sampai ,o*, datang kepada kami lalu

kami perintahkan agar engkau diberi darinya. Wahai Qabishah,

sesungguhnya zakat tidak halal kecuali bagi salah satu dari tiga

ree Dalam Sunan An-Nasa'i (Juz 5 hal 89) disebutkan, "Aku menanggung beban

Qaminan)". Hammalah adalah beban (aminan) yang ditanggung seseorang atas

orang lain yang berupa diat atau tanggungan."
Al Khaththabi berkata, "Yaitu bila suatu kaum mengalami konflik dalam
masalah darah dan harta lalu dikhawatirkan akan terjadi bencana besar bila
tidak segera dilerai. Kemudian ada orang yang menjadi mediator di antara
mereka untuk menyelesaikan konflik tersebut dengan memberi jaminan kepada
mereka agar masing-masing pihak menerima sehingga konflik bisa diredam."
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orang: Orang yang menanggung beban. Ia boleh meminta sampai ia

menemukan penghasilan yartg mencukupi atau penghasilan yang

memenuhi." Lalu ia menyebutkan haditsnya.2Oo

Adapun tentang sabilillah, ia adalah orang yang berjihad di

jalan Allah.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Ibnu As-

Sulaim menceritakan kepada kami, trbnu A1 A'rabi menceritakan

kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Ali

menceritakan kepada kami, Abdwazzaq menceritakan kepada kami,

Ma'mar menceritakan kepada kami dari zaid bin Aslam, dari Atha'

bin Yasar, dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata:

Rasulullah,6$ bersabda,

'r(,q|i b6.rf .,^i,r ,F e )6.:^x!,lf .,.4 u:iAt'S;i
l/a'

'6:rL{i:64 iG {'rs b}'J ,19 t7}st ,y;"i't ,1qs.
' , .i. . 

/ t '/'$Lt:*ir 6rG't, ,,6*:lr Ja
,,Zakat tidak hatal bagi orang kaya, kecuali untuk lima orang: orang

yang berperang di jalan Allah, amil zakat, orang berhutang, orang

yang membelinya dengan hartanya, atau orang yang rnemililci

tetangga miskin lalu ia memberikan zakat kepadanya kemudian si

mi s kin t er s eb ut m e n gh adi ahkanny a2 
0 I 

kep a d any a."

HR. Ahmad (Juz 3 hal 477 danJuz 5 ha 60), Muslim (Juz t hal 284), Abu Daud

(Juz 3 hal :g aan 40), Ath-Thayalisi (hai 188 No. 1328), Ibnu Al Jarud (hal

188), dan Ad-Daraquthni (Hai 311)'
Dalam manuskrip No. (1a) disebutkan "Maka dihadiahkan". Yang terhrlis disini

adalah yang sezuai dengan redaksi dalam sunan Abi Daud. Hadits ini juga

diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni (hal 2 I 1 dan 212) dari j alur Abdurrazzaq dari

Ma'mar dan Ats-Tsauri; keduanya dari zaid bin Aslam dari Atha' dari Abu

Sa'id secara Morfu'. Ma'mar tidak menyendiri dalam periwayatan ini saat

menyebutkan Abu Sa'id di dalamnYa.

201
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Hadits ini diriwayatkan dari selain Ma'maf02lalu sebagiannya

meriwayatkannya secara Mauquf. Sebagian mereka juga mengurangi

redaksi yang disebutkan oleh Ma'mar. Dan tambahan perawi adil

tidak boleh ditinggalkan.

Bila dikatakan, "Telah diriwayatkan dari Rasulullah $ bahwa

haji itu termasuk Sabilillah, dan telah sah dari Ibnu Abbas agar orang

yang menunaikan haji diberi zakat."

Kami katakan, "Ya. Semua perbuatan baik termasuk Sabilillah.
Hanya saja tidak diperselisihkan lagi bahwa Allah & tiAat

memasukkan semua amal kebajikan sebagai kategori yang berhak

mendapat zakat. Jadi zakat tidak boleh diletakkan kecuali pada tempat

yang telah dijelaskan oleh dalil, yaitu yang telah kami uraikan. Hanya

Allah-lah yang dapat memberi Taufik."

Ibnu Sabil adalah orang yang bepergian untuk tujuan yang

bukan maksiat lalu ia membutuhkan (kekurangan bekal).

Telah kami riwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Abu Ja'far

menceritakan kepada kami dari Al A'masy dari Hassan dari Mujahid

dari Ibnu Abbas, "Bahwa menurutnya tidak apa-apa seorang laki-laki
memberikan zakatnya saat haji dan memerdekakan budak". Inilah
yang ditentang oleh ulama madzhab Syaf i, ulama madzhab Maliki
dan ulama madzhab Hanafi. Mereka menentang seorang Sahabat yang

tidak ditentang oleh para Sahabat lainnya.

721. Masalah: Seseorang boleh memberikan zakat kepada

budak Mukatab-nya atau Mukatab orang lain, karena perbuatan ini
termasuk derma. Ia juga boleh memberikannya kepada budak yang

membutuhkan yang dizhalimi oleh majikannya dan tidak diberi

haknya, karena budak tersebut termasuk kategori miskin.

202 Dalam manuskrip No. (16) disebutkan "Hadits ini diriwayatkan dari Ma'mar".
Penulisan ini salah.
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Telah diriwayatkan kepada kami dari Ismail bin 'Ulayy;:rr

bahwa ia membolehkannya.

Orang yang ayahnya, ibunya, putranya, saudara-saudaranya

atau isterinya berhutang, atau berperang di jalan Allah atau menjadi

Mukatab, ia boleh memberikan zakat wajibnya kepada mereka, karena

ia tidak wajib melunasi hutang mereka attau membantu mereka dalam

proses Kitabah atau ikut berperang. Ia juga wajib memberi nafkah

kepada mereka bila mereka fakir, karena tidak ada dalil yang

melarang hal ini.

Diriwayatkan kepada kami dari Abu Bakar bahwa ia berwasiat

kepada lJmar, "Barangsiapa yang menunaikan zakat kepada orang

yang tidak berhak menerimanya, maka tidak akan diterima, sekalipun

iamenzakati dunia dan seisinya."

Diriwayatkan dari Al Hasan, "Tidak sah sampai ia
meletakkannya pada tempatnya." Hanya Allah yang dapat memberi

Taufik.

722. Masalah Seorang isteri boleh memberikan zakatnya

kepada suaminya bila suaminya tersebut termasuk golongan yang

berhak menerima zakat. Telah shahih dari Rasulullah $ bahwa beliau

memberi fatwa kepada Zainab, isteri Ibnu Mas'ud, saat beliau

menyuruhnya memberikan zakat. Maka ia menanyakan kepadanya,

"Apakah boleh memberikan zakat kepada suaminya dan putra saudara

laki-lakinya yang yatim ?". Maka beliau memberitahukan kepadanya

bahwa ia mendapat dua pahala: pahala zakat dan pahala memberi

kepada kerabat."

723. Masalah: Abu Muhammad berkata, "Orang yang

memiliki harta yang wajib dizakati, seperti 200 dirham ata:u40 mitsqal

atau 5 ekor onta atau 40 ekor kambing atau 50 ekor sapi, atau
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memiliki 5 Wasaq Burr atau gandum atau korma,203 tapi ia tidak bisa

memberi nafkah kepada keluarganya karena banyaknya anggota

keluarganya atau karena mahalnya harga, maka ia termasuk kategori

miskin yang harus diberi zakat wajib, kemudian diambil dari hartanya

untuk mengeluarkanzakat yang wajib baginya."

Telah kami uraikan sebelumnya pendapat-pendapat tentang

definisi orang kaya, yaitu orang yang memiliki makanan pokok untuk

satu hari atau memiliki 40 dirham atau 50 dirham atau 200 dirham.

Orang yang berpendapat bahwa orang kaya adalah yang

memiliki makanan pokok untuk satu hari mengambil landasan hukum

dengan hadits yang kami riwayatkan dari jalur Abu'Kabsyah As-saluli
dari Sahl bin Al Hanzhaliyyah dari Nabi $,

2 t ,,4.ir.r Le6" &t L 6J :Je, ,)\:Jt'Jt ';<u" ctp t2o . 'rf. o /oryJ Jb d,/

'ju t,nr J';:,,
loL 6.t.

.i.LJcaor-;.'J\4J-e/

"Orang yang meminta-minta padahal ia memilikt sesuatu yang dapat

mencukupi kebutuhannya, maka sesungguhnya ia memperbanyak api
Neraka pada dirinya". Ditanyakan kepada beliau, "Lalu apa batasan

orang kaya, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Orang yang

memiliki makanan yang dapat membuatnya kenyang selama sehari

semalam,"2o4 
l

Dalam sebagian jalurnya disebutkan, "Bila keluargamu

memiliki makanan yang bisa dimakan di siang hari atau pada malam

hari."

203 Dari sini sampai awal Bab Puasa disalin dari manuskrip No. (45).

'oo HR. Ahmad dengan redaksi yang panjang lebar (Juz 4 hal 180 dan 181).
Redaksi akhimya adalah "Yang dapat mencukupi kebufuhan makan siang dan
makan malamnya". Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (Juz 2 hal 35)
dengan sanad yang Shahih.
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Diriwayatkan dari jalur Abu Lahi'ah dariYaz,id bin Abi Habib

dari seorang laki-laki dari Abu Kulaib Al 'Amiri205 <iari Abu Sallam

Al Habsyi206 dari Sahl bin Al Hanzhaliyyah, dari Nabi 6$,

"Barangsiapa terlalu sering meminta-meminta (melebiht batas)

padahal ia dalam kondisi kaya (cukup), maka ia telah memperbanyak

api Neraka (pada dirinya)". Ditanyakan kepada beliau, "Lalu apakah

batasan kaya (cukup) itu ?" Beliau menjawab, "(Memiliki) makanan

siang dan malam hari."

Abu Muhammad berkata, "Hadits ini bukan apa-apa, karena

Abu Kabsyah As-Saluli seorang perawi majhul2q7 sedang Ibnu Lahi'ah

merupakan perawi yang gugur."

Orang yang mendefinisikan orang kaya sebagai orang yang

memiliki uang 40 dirham mengambil landasan hukum dengan hadits

yang kami riwayatkan dari jalur Malik dari Zaid bin Aslam dari Atha'
bin Yasar dari seorang laki-laki Bani Asad: Bahwa ia mendengar

Rasulullah rgS bersabda,

,l!c- l ri.rl 4^9 rl 4J rJ-.JJ

"Barangsiapa di antara kalian meminta-m'inta padahal ia memiliki I
Uqiyah atau yang senilai dengannya, maka ia telah meminta-minta

s ecara berlebihan (ntelamp aui b atas) ."208

Diriwayatkan dari jalur Hisyam bin Ammar dari Abdurrahman

bin Abu Ar-Rijal dari Umarah bin Ghaziyyah dari Abdurrahman bin
Abu Sa'id Al Khudri dari ayahnya dari Rasulullah S bahwa beliau

bersabda, "Barangsiapa meminta-minta padahal ia memiliki sesuatu

20s Abu Kulaib disini tidak saya temukan profil dan biografinya.t'6 Al Habasyi. Dalam manuskrip No. (16) disebutkan "Al Khusyani". Penulisan
ini salah !. Abu Sallam disini namanya Mamthur.
Sama sekali tidak !. Ia bukan perawi majhul. Justru ia seorang Tabi'in yang
tsiqah.Ia dinilai tsiqah oleh Al 'Ajli dan lain-lainnya.
HR. Abu Daud (Juz 2hal33 dan 34).

"&,lrv6csy Jtl'^;3 Q*
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yang senilai dengan I Uqiyah, maka ia telah meminta secara

berlebih-lebihan."

Kata Abu Sa'id Al Khudri, "1 Uqiyah pada masa

Rasulullah $ adalah senilai 40 dirham."2Oe

Diriwayatkan dari jalur Maimun bin Mihran, bahwa seorang

perempuan mendatangi Umar bin .Khaththab untuk menanyakan

kepada beliau tentang zakat. Maka ia berkata kepadanya, "Bila kamu

memiliki 1 Uqiyah, kamu tidak boleh meminta-minta."

Kata Maimun,"l Uqiyah pada masa itu senilai 40 dirham."

Abu Muhammad berkata, "Hadits pertama perawinya tidak

disebutkan namanya dan tidak diketahui apakah ia benar-benar

Sahabat atau bukan. Sedangkan hadits kedua dari Umarah bin

Ghaziyyah, seorang perawi dha' if.-2r0

Para pengikut madzhab Maliki yang suka bertaklid

menetapkan bahwa Umar RA mengharamkan perempuan yang

dinikahi saat dalam masa Iddah bagi orang yang menikahinya buat

selamanya, padahal Umar telah mencabut pendapatnya ini. Dalam

segala yang mereka klaim, mereka menyatakan bahwa menyelisihinya

di dalamnya tidak boleh, seperti mendera penimum Khamer sebanyak

80 kali dan memberi tanggung kepada laki-laki impoten selama I
tahun. Mereka menyatakan agil bertaklid kepadanya dalam masalah

ini. Begitu pula yang dilakukan para pengikut madzhab Hanafi. Tapi

mereka tidak peduli dengan sikap kontradiktif mereka.

Sedangkan orang yang mendefinisikan orang kaya sebagai

orang yang memiliki uang 50 dirham mengambil landasan hukum

dengan hadits yang kami riwayatkan dari jalur Sufuan Ats-Tsauri dari

20e Hadits ini terdapat dalam Sunan Abi Daud (Iuz2hal34 dan 35).
2r0 Status Sahabat yang majhul tidak apa-apa, menurut mayoritas ulama.Meskipun

Ibnu Hazm berpendapat berbeda dalam hal ini. Umarah bin Ghaziyyah adalah
seorang Tabi'in yarrg tsiqah. Bahasan tentang hal ini telah dikupas dalam
Masalah No. 641 (Juz I hal 313).
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Hakim bin Jubair dari Muhammad bin Abdunahman bin Yazi<l ciari

ayahnya dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: Rasulullah @ bersabda,

,vq\ t; ej e (:k
d

zJz o/ .z,o
LaL-t nl L-o,:

D' z J -/z

"Barangsiapq meminta-minta padahal ia memiliki sesuatu yang dapat

mencukupi kebutuhannya, maka pada hari kiamat nanti ia akan

datang dengan muka yang penuh cakaran." Ditanyakan kepada

beliau, "Wahai Rasulullah, lalu apaksh batasan cukup itu ? " Beliau

menjawab, "(Orangyang memiliki) 50 dirham atau emas yang senilai

dengannya)."

Suffan berkata: Aku mendengar Zubaid menceritakan2ll dari

Muhammad bin Abdurrahman dari ayahnya."2l2

Kami meriwayatkan dari jalur Husyaim dari Al Hajjaj bin

Artha'ah dari orang yang menceritakan kepadanya, dan dari Al Hasan

bin Athiyyah dan Al Hakam bin Utaibah. Orang yang menceritakan

kepadanya berkata: Dari Ibrahim An-Nakha'i dari Ibnu Mas'ud. Al
Hasan bin Athiyyah berkata: Dari Sa'id bin Abi Waqqash. Al Hakam

berkata: Dari Ali bin Abi Thalib. Mereka semua mengatakan, "Zakat

tidak halal bagi orang yang memiliki uang 50 dirham."

Ali bin Abi Thalib berkata, "Atau emas yan1 senilai

dengannya."

Ini adalah pendapat An-Nakha'i yang juga dinyatakan oleh

Suffan Ats-Tsauri dan Al Hasan bin Hay.

Dalam manusl,nip No. (la) disebutkan "Menceritakannya". Yang tertulis disini
adalah yang sesuai dengan redaksi dalam riwayat An-Nasa'i.
Ini adalah redaksi riwayat An-Nasa'i (Juz 5 hal 97). Abu Daud juga
meriwayatkan hadits ini (Juz2hal33), At-Tirmidzi (Juiz 2 hal 83 cet. Al Hindi),
Ibnu Majah (Juz I hal 289), dan Al Hakim (Juz t hal407).
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Abu Muhamrnad berkata, "Hakim bin Jubair adalah perawi

yang gugur. Zubaid tidak meriwayatkannya secara Musnad.2t3 Dan

hadis mursal tidakbisa dijadikan dalil.

Dengan demikian berarti para pengikut madzhab Hanafi dan

para pengikut madzhab Maliki yang mengatakan bahwa hadits mursal

seperti hadits Musnad, dan juga orang-orang yafig fanatic telah

menentang seorang Sahabat. Dan juga orang-orang yang mengambil

landasan hukum dengan riwayat seorang syeikh Bani Kinanah dari

Umar untuk menentang Sunnah yang tetap bahwa dua orang yang

melakukan transaksi jual tidak dianggap melakukan jual beli sampai

2t3 Hakim bin Jubair bukanlah perawi yang gugur sampai ke tingkat ini. Tapi
mereka memvonisnya dha'if karena ia seorang penganut Syi'ah fanatik, dan
juga karena mereka mengingkari sebagian hadits-haditsnya yang salah satunya

adalah hadits ini. Syu'bah meninggalkannya disebabkan hal ini. Akan tetapi ia
tidak menyendiri dalam meriwayatkannya, karena Zaidbin Al Harits Al Yami
meriwayatkannya dari Muhammad bin Abdurrahman bin Yazid sebagaimana
yang diriwayatkan oleh Hakim bin Jubair. Zubaid adalah perawi tsiqah, teguh
dan bisa dijadikan hujjah. Pengarang salah persepsi karena mengklaim bahwa
Zubaid tidak meriwayatkarurya secara Musnad. Karena dalam alur riwayat
menunjukkan bahwa Ats-Tsauri meriwayatkan Mutaba' ah-nya Zubaid terhadap
Hakim.
Dalam sebagian riwayat disebutkan secara lebih tegas dari ini. Dalam Sunan Abi
Daud disebutkan, setelah ia meriwayatkan hadits dari jalur Yahya bin Adam
dari Ats-Tsauri, "Yahya berkata: Abdullah bin Utsman berkata kepada Sufyan,
"Berdasarkan hapalanku, Syu'bah tidak meriwayatkan dari Hakim bin Jubair".
Suffan berkata, "Zubaid menceritakan hadits ini kepada kami dari Muhammad
bin Abdunahman bin Yazid".
Disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi setelah ia meriwayatkan hadits ini dari

Qutaibah dan Ali bin Hujr dari Syarik dari Hakim bin Jubair dengan sanadnya.

Ia berkata: Mahmud Ibnu Ghailan menceritakan kepada kami, Yahya bin Adam
menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan hadits ini kepada kami dari
Hakim bin Jubair.
Abdullah bin Utsman, teman Syu'bah bertanya kepadanya, "Seandainya selain
Hakim menceritakan hadits ini". Sufyan bertanya kepadanya, "Ada ada dengan
Hakim ? apakah Syu'bah tidak menceritakan darinya ?" Jawabnya, "Ya" I\-4aka

Sufuan berkata, "{ku mendengar Zubaid menceritakan hadits ini dari
Muhammad bin Abdunahman bin Yazid;' Ini jelas sekali bahwa Zubaid
menceritakan hadits ini dari Muhammad bin Abdurrahman bin Yazid
sebagaimana yang diceritakan oleh Hakim, yakni dengan sanadnya. Hadits ini
tidak Mursal sebagaimana klaim pengarang (Ibnu Hazm) Rahimahullah. Jadi
hadits ini Shahih yang merupakan riwayat Zubaid.
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keduanya berpisah. IVlereka tidak boleh keluar dari dua pendapat i

karena dalam masalah ini tidak ada riwayat bahwa salah seorang

Sahabat menentangnya, mengingat dalam masalah ini telah

diriwayatkan dari Umar, Ibnu Mas'ud, Sa'd dan Ali RA, meskipun di

dalamnya ada yang mursal."

Adapun orang yang menetapkan bahwa orang kaya adalah

yang memiliki uang 200 dirham, dimana ini merupakan pendapat Abu

Hanifah, maka pendapat ini merupakan pendapat yang paling fatal

dari seluruh pendapat yang ada, karena mereka tidak memiliki dalil

selain mengatakan, "Sesungguhnya zakat diambil dari orang-orang

kaya lalu diberikan kepada orang-orang miskin". Orang yang

memiliki uang 200 dirham adalah orang kaya (orang yang

berkecukupan). Jadi tidak bisa dikatakan bahwa ia orang fakir.

Abu Muhammad berkata: Tidak ada dalil bagi mereka dalam

masalah-masalah ini.

Pertama; Mereka mengatakan bahwa wajib mengeluarkan

zakat bagi orang yang memiliki satu bulir tanaman ke atas, atau orang

yang memiliki 5 ekor onta, atau orang yang memiliki 40 dirham. Lalu

dari mana mereka menetapkan bahwa kategori kaya adalah orang

yang memiliki 200 dirham, sedang yang memiliki 1 bulir tanaman

atau yang memiliki onta kurang dari 5 ekor atau yang memiliki
kambing kurang dari 40 ekor tidak ?!, padahal semuanya wajib

dikeluarkan zakatnya ?!. Tentu saja ini merupakan sikap yang

berlebih-lebihan.

Demikianlah yang diriwayatkan kepada kami dari Hammad

bin Abu Sulaiman, ia berkata, "Orang yang tidak memiliki harta yang

mencapai batas untuk dizakati, maka ia diberi zakat."

Kedua; Mereka menetapkan bahwa orang yang memiliki
gedung-gedung megah dan mutiara tapi tidak memiliki uang 200

dirham dianggap sebagai orang fakir yang boleh mengambilzakat.
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Ketiga; Sabda Nabi $ "Yeng diambil dari orang-orang kaya

lalu diberikan kepada orang-orang fakir" bukanlah dalil bahwa zakat

tidak diambil kecuali dari orang kaya dan tidak diberikan kecuali

kepada orang fakir. Hadits ini hanya menjelaskan bahwa zakat diambil

dari orang-orang kaya lalu diberikan kepada orang-orang fakir saja.

Inilah yang benar. Dan berdasarkan dalil-dalil lainnya, zakat juga

diambil dari orang-orang miskin yang tidak kaya lalu diberikan

kepada orang-orang kaya, seperti para amil zakat, orang-orang yang

berhutang, para Mu'allaf dan Ibnu Sabil, meskipun mereka termasuk

orang-orang kaya di negerinya. Kelima golongan ini adalah orang-

orang kaya, tapi mereka tetap mendapat jatah zakat.

Dalam masalah zakat Allah & telah menjelaskan golongan-

golongan yang mendapatkannya. Dia berfirman,

'd;i() 6,AtS ;(fi\ U t3i fiy #
"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang

fakir, o r an g- o r ang m i s kin, p en gurus -p en guru s z akat." (Qs. At- Taubah

[9]: 60), sampai akhir ayat ini. Allah @ menjelaskan bahwa zakat itu
hanya untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin, kemudian Dia

menambahkan lagi bahwa zakatjuga untuk orang-orang yang tidak

fakir dan tidak miskin.

Zakatdiambil dari orang miskin yang tidak memiliki2ra kecuali

5 ekor onta dan memiliki 10 anggota keluarga. Juga bagi orang yang

tidak memiliki kecuali 200 dirham dan memiliki 10 anggota keluarga.

Juga orang yang tidak memiliki selain 5 wasaq -kemungkinan
sebanding dengan 50 dirham- dan memiliki 10 anggota keluarga.

Zakat diambil dari mereka setiap satu tahun sekali.

2t4 Dalam manuskrip No. 45 disebutkan "Dari orang-orang miskin yang tidak
memiliki". Yang tertulis disini lebih sesuai dengan konteks perkataan.
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Jadi batallah ketergantungan mereka dengan hadits ini dar;

jelas sekali kesalahan pendapat ini yang tidak dikatakan oleh salitlr

seorang Sahabat pun.

Telah kami riwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah dari Hafsh

-yaitu Ibnu Ghiyats- dari Ibnu Juraij dari Amru bin Dinar, ia berkata:

Umar bin Khaththab berkata, "Bila kalian memberi zakat,

cukupkanlah !". Sejauh yang. kami ketahui pendapat ini tidak

ditentang2ls oleh salah seorang Sahabat pun.

Diriwayatkan kepada kami dari Al Hasan, "Bahwa orang yang

memiliki rumah besar dan pembantu diberi zakat bila ia sedang

membutuhkan". Diriwayatkan pula pendapat serupa dari Ibrahim.

Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, "Orang yang memiliki

kuda, rumah besar dan pembantu diberi zakat."

Diriwayatkan dari Muqatil bin Hayyan, "Orang yang mendapat

gaji dari pemerintah dan memiliki kuda diberi zakat."

Abu Muhammad berkata, "Orang yang sangat banyak atau

sedikit dapat diberi zakat. Tidak ada batasan di dalamnya karena tidak

diwajibkan dalam Al Qur'an dan Sunnah."

724. Masalah: Abu Muhammad berkata, "Menampakkan

zakat (memberitahukannya kepada masyarakat) baik yang wajib atau

sunnah tanpa berniat riya' adalah tindakan terpuji. Tapi

menyamarkannya (mengeluarkannya secara sembunyi-sembunyi)

lebih baik. Ini adalah pendapat teman-teman kami."

Malik berkata, "Memberitahukan zakat wajib (kepada

masyarakat) lebih baik."

2t5 Dalam manuskrip No. (la) disebutkan *Tidak diketahui bahwa pendapat ini ada
yang menentangnya."

AlMuhatla 
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Abu Muhamrnad berkata, "Hal ini beda, tidak ada dalil atas

keabsahannya. Allah S berfirman,

# i:frf, 6fi:, \i'j* ab "A \i4,7s i$i i't& ;'\,

'F37
"Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik

sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada

orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu."

(Qs. Al Baqarah l2l:271)

Bila mereka mengatakan, "Kami mengqiyaskannya dengan

shalat fardhu", kami katakan, "Semua Qiyas itu batal". Bila kalian

mengatakan, "Itu benar", maka kumandangkanlah adzan untuk zakat

sebagaimana dikumandangkan adzan untuk shalat, dan umumkanlah

shalat non fardhu seperti shalat dua hari raya dan shalat gerhana serta

shalat Tahiyyatul Masjid. Dan Qiyaskanlah zakat sunnah dengan hal

tersebut."

725. Masalah: Abu Muhammad berkata,"u "Orung-orang

kaya di setiap negeri diwajibkan mengurus orang-orang fakir yang ada

di negeri mereka, dan pemerintah harus memaksa mereka untuk itu

bila harta zakat dan harta kaum muslimin tidak cukup untuk

menangani mereka. Orang-orang fakir tersebut harus diperhatikan

dengan diberi makanan pokok negeri setempat, pakaian untuk musim

dingin dan musim panas, tempat tinggal yang bisa melindungi mereka

zt6 Redaksi ,.Abu Muhammad berkata" merupakan tambahan yang diambil dari

manuskrip No. (la).
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dari hujan, (panas) musim kemarau,2iT panas matahari dan mata

orang-oran g y anglewat."2 I 8

Dalilnya adalah firman Allah s,

++11\ ;.$ I {- ;:,5'*- CA \1';\71

"Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan

halcnya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan."

(Qs. Al Israa' l17l 26)

Firman Allah &,

Redaksi "(Panas) musim kemarau" merupakan tambahan yang diambil dari

manuskrip No. (14).
Dari uraian ini dapat disimpulkan oleh orang-orang yang obyektif bahwa syariat

Islam menerapkan prinsip kebijaksaan dan keadilan yang mencapai puncaknya'

Andaikata saudara-saudara kita yang tertipu dengan undang-undang positif
mengamati dengan teliti dan memahami hal ini, tentu mereka akan mengakui
bahwa agama mereka telah mengajarkan sistem perundang-undangan paling

baik di muka bumi. Yaitu legislasi yang dapat memuaskan hati dan jiwa dan

sesuai dengan semua tempat dan semua masa. Sungguh ajaran Islam itu
merupakan ajaran yang bersumber dari wahyu.
Andai saja kaum muslimin memahami hukum-hukum agama mereka dan

kembali menggalinya dari sumber yang murni dan bersih -Al Qur'an dan

Sunnah lalu mereka mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan mereka

dalam hal-hal yang berkaitan dengan diri pribadi mereka, masalah-masalah

umum dan masalah-masalah sosial, tentu mereka akan menjaili pemimpin
dunia. Bukankah pemberontakan dan konflik-konflik yang terjadi itu dipicu
oleh kezaliman orang kaya terhadap orang miskin ?! dimana mereka lebih sibuk
mengurusi harta benda mereka padahal di sekeliling mereka banyak terdapat

saudara-saudara mereka yang mati kelaparan dan telanjang ?!. Sungguh banyak
sekali contoh dan pelajaran dalam hal ini. Andai saja orang-orang kaya
menyadari bahwa hal pertama yang dapat menjaga harta mereka adalah dengan

berbuat baik terhadap orang-orang fakir-miskin.
Bahkan mereka harus memperhatikan kaum fakir-miskin sesuai yang

diwajibkan Allah atas orang-orang kaya. Oleh karena itu, hendaknya mereka

memahaminya, mengetahui dan menerapkannya. Sungguh telah datang
peringatan terhadap mereka. Semoga Allah memberi petunjuk kepada kita
semua.
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"Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-

kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat

dan tetangga yang jauh, teman seiawat, ibnu sabil dan hamba

sahayamu." (Qs.An-Nisaa' [a]: 36)

Allah S mewajibkan hak orang-orang miskin, Ibnu Sabil dan

hamba sahaya dengan hak karib-kerabat. Dia mewajibkan berbuat

baik kepada kedua orang tua, kerabat, orang-orang miskin, tetangga

dan budak. Berbuat baik yang dimaksud adalafr mencakup semua yang

telah kami uraikan. Dan bila ini tidak dilakukan berarti berbuat jahat

terhadap mereka.

Allah @ berfirman,

{i ii,Jj@ 1*i,Ifi a iI i|}6@ 'i e f'+Yc

@aE;i
"Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka) ?"

Mereka menjawab, "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang ysng

mengerjakan shalat, Dan kami tidak (pula) memberi makan orang

miskin." (Qs. Al Muddatstsir [74]:42-44)

Allah S menghubungkan memberi makan orang miskin

dengan wajibnya shalat.

Diriwayatkan dari banyak jalur yang shahih dari

Rasulullah 6S bahwa beliau bersabda,

-\
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"Barangsiapa yang tidak menyayangi sesama manusia, maka Allah

tidak akan meny ay anginy a."

Abu Muhammad berkata, "Orang yang memiliki harta lebih

sementara ia melihat saudaranya sesama muslim kelaparan dan tidak

berpakaian tapi ia tidak menolongnya, tidak diragukan lagi bahwa

orang seperti ini tidak akan dirahmati oleh Allah."

Hadits ini diriwayatkan oleh Nafi' bin Jubair bin Muth'im,

Qais bin Abi Hazim, Abu Zhabyan2te dan Zaid, bin Wahb. Semuanya

dari Jarir bin Abdullah dari Rasulullah W."o
'Hadits yang semakna juga diriwayatkan oleh Az-Zufui dat'.

Abu Salamah dari Abu Hurairah dari Rasulullah &."t
Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan hadits ini

kepada kami,222 Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al
Farbari menceritakan kepada kami, Bukhari menceritakan kepada

kami, Musa bin Ismail, yaitu ArTabudzaki menceritakan kepada

kami, Al Mu'tamir -yaitu Ibnu Sulaiman- menceritakan kepada kami

dari ayahnya, Abu Utsman An-Nahdi menceritakan kepada kami

bahwa Abdurrahman bin Abu Bakar Ash-Shiddiq menceritakan

kepadanya, "Bahwa Ashabush-Shuffah adalah orang-orang fakir. Lalu
Rasulullah S bersabda,

Dalam dua manuskrip asli tertulis "Ibnu Zhabyan". Penulisan ini salah. Abu
Zhabyan adalah Hushain bin Jundub Al Janbi, seorang tabi'in tsiqah.
Hadits Jarir dari jalur-jalur ini diriwayatkan oleh Muslim (Jv 2 hal213-214),
dan diriwayatkan oleh Bukhari dari jalur Zaid bin Wahb (Juz 8 hal l7).
Hadits Abu Hurairah dari jalur ini diriwayatkan oleh Bulchari (Juz 8 hal t2)
dengan redaksi "Baraigsiapa yang tidak menyayangi, ia tidak akan disayangi."
Dalam manuskip No. 45 tertulis "Menceritakannya kepada kami". Penulisan
ini salah, karena ini bukan hadits Az-Zuhri yang disebutkannya.

2t9
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"Barangsiapa memiliki makanan untuk dua orang, hendaklah ia

membawanya kepada orang ketiga; dan barangsiapa memiliki

makanan untuk empat orang, hendaklah ia membawanya kepada

orang kelima atau orang keenam",223 atau sebagaimana yang

disabdakan beliau. Inilah pendapat kami.

Diriwayatkan dari jalur Al-Laits bin Sa'd dari 'Uqail bin
Khalid dari Az-Zuhri: Bahwa Salim bin Abdullah bin Umar
mengabarkan kepadanya bahwa Abdullah bin Umar mengabarkan
kepadanya bahwa Rasulullah $ bersabda,

Ll;;. 'l, '^:lp;- ,l

"Seorang muslim adalah saudara bagi sesama muslim lainnya. Ia
tidak boleh menzhaliminya dan tidak boleh menjerumuskannya ke

dalam bahaya."

Abu Muhammad berkata, "Orang yang membiarkannya

kelaparan dan telanjang padahal ia mampu memberinya makan dan

pakaian, maka ia telah menjerumuskannya ke dalam kebinasaan."

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, Syaiban bin Famrkh menceritakan kepada

223 Dalam manuskrip No. 14 tertulis "Atau kepada orang keenam". Yang tertulis
disini adalah yang sesuai dengan redaksi riwayat Bukhari (Juz 5 hal 38-39).
Bukhari juga meriwayatkan hadits ini dari Abu An-Nu'man dari Mu'tamir (Juz
I hal247-248).
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kami, Abu Al Asyhab menceritakan kepada kami dari Abu Nadhrah

dari Abu Sa'id Al Khudri bahwa Rasulullah p$ bersabda,

Jb'i og uyij';b \ u & y'")|t ;b'pi'^; bg r"

"Barangsiapa memiliki kelebihan binatang tunggangan, hendaklah ia

memberikannya kepada orang yang tidak memiliki binatang

tunggangan; dan barangsiapa yang memiliki kelebihan bekal

makanan, hendaklah ia memberikannya kepada orang yang tidak

memiliki bekal makanan."

Kata Abu Sa'id, "Lalu beliau menyebutkan jenis-jenis harta

tersebut, sampai-sampai kami berpandangan bahwa kami tidak berhak

atas safu pun sisa makanan (dan sebagainya)."

Abu Muhammad berkata, "Ini adalah Ijma' Sahabat yang

dikabarkan oleh Abu Sa'id. Kami sepakat dengan semua yang

dijelaskan dalam hadits ini."

Diriwayatkan dari jalur Abu Musa dari Nabi $,

,;6rrK', ,11*.;rttr:+ie, J JV

"Berilah makan orangyang kelaparan dan bebaskanlah tawanan."224

Dalil-dalil baik dari Al Qur'an maupun hadits-hadits shahih

tentang masalah ini banyak sekali.

Kami meriwayatkan dari jalur Abdunahman bin Mahdi2zs dari

Suffan Ats-Tsauri dari Habib bin Abu Tsabit dari Abu Wa'il Syaqiq

bin Salamah, ia berkata: Umar bin Khaththab RA berkata, "Sekiranya

aku masih hidup hingga tahun depan, pasti akan kuambil sisa harta

Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari (Juz 7 hal 130 dan 210) dengan redaksi
"Berilah makan orang yang kelaparan, jenguklah orang sakit dan bebaskanlah
tawanan."
Kata "bin Mahdi" merupakan tambahan dari manuskrip No. 14.

.'i;r;l; &y.4):,y
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orang-orang kaya lalu kubagikan kepada orang-orang fakir

Muhajirin". Sanad ini sangat shahih dan terang.

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur dari Abu Syihab226

dari Abu Abdillah Ats-Tsaqafi dari Muhammad bin Ali bin Al Husain

dari Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, bahwa ia mendengar Ali bin

Abi Thalib berkata, "sesungguhnya Allah & mewajibkan kepada

orang-orang kaya agar memberikan harta mereka kepada orang-orang

fakir sesuai kebutuhan mereka. Bila mereka kelaparan atau telanjang

atau menderita, maka itu disebabkan keengganan orang kaya (dalam

memberikan sedekah). Dan Allah pasti akan mengadili mereka pada

hari kiamat nanti dan menyiksa mereka."

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa ia berkata, "Pada hartamu

ada hak selain zakat."227

Diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin, Al Hasan bin

Ali dan Ibnu Umar bahwa mereka semua mengatakan kepada orang

yang menanyakan kepada mereka, "Bila kamu bertanya tentang darah

yang kelaparan, hutang yang menumpuk atau kemiskinan yang

membelit, maka kamu telah wajib (mendapatkan) hakmu."

Telah shahih dari Abu 'Ubaidah bin Al Jarrah dan 300 Sahabat

bahwa bekal mereka habis. Lalu Abu 'Ifbaidah menyuruh agar mereka

mengumpulkan bekal mereka. Maka mereka pun mengumpulkan

bekal mereka dalam dua tempat perbekalan. Kemudian ta

membagikannya kepada mereka secara sama rata.

Ini adalah Ijma' Sahab at yang tidak ada seorang pun dari

mereka yang menentangnya.

Dia adalah Abu Syihab Al Ashghar. Namanya adalah 'Abdu R.abbih Ibnu Nafi'
Al Hannath Al Kinani. Syeikh-nya adalah Ats-Tsaqafi, tapi aku tidak

mengenalnya.
Dalam manuskrip No. 45 disebutkan "Ada hak pada hartamu selain zakat."22'1
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Telah shahih dari Asy-Sya'bi, Mujahid, Thawus dan lain-

lainnya bahwa mereka semua mengatakan, "Dalam harta ada hak

selain zakat."

Abu Muhammad berkata: Sejauh yang kami ketahui ada

yang seorang pun yang menentang hal ini. Hanya saja diriwayatkan

dari Adh-Dhahhak bin Muzahim bahwa ia berkata, "Zakat menasakh

semua hak pada harta.

Riwayat Adh-Dhahhak bukanlah dalil, dan begitu pula dengan

pendapatnya.

Yang mengherankan adalah bahwa orang yang mengambil

landasan hukum dengan pendapat ini merupakan orang yang pertama

kali menentangnya. Ia berpendapat bahwa dalam harta ada hak-hak

selain zakat. Di antaranya adalah memberi nafkah kepada kedua orang

tua yang membutuhkan, isteri, budak, binatang, unfuk membayar

hutang dan diyat. Dari sini nampak sekali sikap kontradiktif mereka.

Bila dikatakan, "Kalian telah meriwayatkan dari jalur Ibnu Abi
Syaibah: Abu Al Ahwash menceritakan kepada kami dari 'Ikrimah,

dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Barangsiapa telah menunaikan zakat

hartanya, maka ia tidak berdosa bila tidak mengeluarkanzakat."

Diriwayatkan dari jalur Al Hakam bin Miqsam228 dari Ibnu
Abbas tentang firman Allah S,

7rr4; i';,:,klj'6
"Dan tunaikanlah halcnya di hari memettk hasilnya (dengan

disedekahkan kepadafakir miskin)." (Qs. Al An'aam [6]: 141). Ayat
ini telah dinasakh dengan memberikan sepersepuluhnya atau setengah

dari sepersepuluhnya.

228 Dalam manuskrip No. 45 tertulis "Husyaim". Penulisan ini salah total.
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Riwayat Al Miqsam adalah gugur karena ia perawi yang

lemah. Dan juga riwayat ini -seandainya benar- tidak bertentangan

dengan pendapat kami.

Adapun riwayat Ikrimah, maksudnya adalah tidak

mengeluarkan sedekah sunnah. Hal ini memang benar.

Adapun membantu orang-orang yang sedang kesusahan,

hukumnya adalah wajib dan bukan sedekah sunnah.

Mereka mengatakan, "Orang yang kehausan dan takut akan

mati, ia wajib mengambil air dimana saja ia menemukannya,

meskipun ia harus berkelahi untuk itu."

Abu Muhammad berkata: Apa bedanya.antara pembolehan

mereka agar berkelahi untuk menghindari kematian akibat kehausan,

dengan pelarangan mereka berkelahi untuk menghindari kematian

akibat kehausan dan telanjang ?. Tentu saja ini bertentangan dengan

Ijma', Al Qur'an, Sunnah dan Qiyas.

Seorang muslim tidak boleh terpaksa memakan bangkai atau

daging babi sementaru ia mendapati sisa makanan pada temannya

sesama muslim atau orang dzimmi. Karena yang wajib pemilik

makanan adalah memberi makan orang yang kelaparan. Bila demikian

halnya, maka ia tidak boleh makan bangkai atau daging babi. Hanya

Allah-lah yang dapat memberi Taufik.

Ia bisa berkelahi untuk mendapatkannya. Bila ia tewas, maka

pembunuhnya bisa dihukum Qishash. Tapi bila orang yang enggan

memberikan makanannya tewas, maka ia akan mendapat laknat Allah,

karena menghalangi hak milik orang lain; dan orang seperti ini

termasuk golongan yang berbuat lalim.

Allah @ berfirman,

7i j dyrre &,t,i\ \jfi {f{rt iF r4:;t6Lg
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"Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yrtng

luin, hendaklah yang melanggar perianjian itu kamu perangi santpai

surut kembali pada pertntah Allah." (Qs. Al Hujuraat [a9]: 9)

Orang yang menghalangi hak orang lain berarti telah berbuat

zhalim terhadap saudaranya yang memiliki hak tersebut. Oleh karena

itulah, Abu Bakar RA memerangi Orang-orang yang enggan

membayar zakat. Hanya Allah jualah yang dapat memberi Taufik.

Bahasan tentang Kitab Zakat telah selesai berkat karunia dan

pertolongan Allah &.22e

22e Redaksi "Bahasan tentang Kitzb Zakat telah selesai" dst adalah tambahan dari

manuskrip No. 16. Sementara Tasmiyah dan Shalat juga tambahan dari
manuskrip No. 16.
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tFt *g
KTTAB PUASA

726. Masalah: Puasa itu ada dua macam:230 Puasa wajib dan

puasa Sunnah. Ini adalah Ijma' yang tidak diragukan lagi. Dan tidak

ada ruang akal untuk menentukan jenis ketiga.

727. Masalah: Di antara puasa-puasa wajib adalah puasa

Ramadhan yang dilakukan antara Sya'ban dan Syawwal (setelah

Sya'ban dan sebelum Syawwal). Puasa ini wajib atas setiap orang

Islam yang berakal, baligh, sehat dan muqim (menetap [bukan
musafir]), baik orang merdeka atau budak, laki-laki atau perempuan.

Kecuali wanita yang mengalami haidh dan nifas; keduanya tidak

berpuasa saat haidh dan nifas. Tapi keduanya harus mengqadha hari-

hari yang ditinggalkan tersebut. Ini adalah kewajiban yang diakui

seluruh umat Islam.

728. Masalah: Puasa tidak sah sama sekali -baik puasa

Ramadhan atau puasa lainnya- kecuali dengan niat yang diperbarui

210 Dalam manuskrip No. 14 disebutkan "Abu Muhammad berkata,'?uasa itu ada
dua macam."
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setiap malam untuk puasa hari yang akan datang. Barangsiapa sengaja

meninggalkan niat, maka puasanya batal.

Dalilnya adalah firman Allah &,

,Ji'a'4r9 6\ l'1A-4 t-d rr,

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah

Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan)

agama yang lurus." (Qs. Al Bayyinah [ ]: 5).

Jadi benarlah bahwa mereka tidak disuruh melakukan dalam

agama ini kecuali beribadah kepadanya dengan ikhlas seraya

mengakui bahwa itulah agamayangia disuruh menjalankannya.

Rasulullah $ bersabda,

"Sesungguhnya perbuatan-perbuatan itu tergantung pada

niatnya. Dan sesungguhnya setiap amal seorang sesuai dengan apa

yang ia niatkan."

Jadi benarlah bahwa tidak ada perbuatan kecuali dengan niat,

dan seseorang hanya akan mendapatkan apayang ia niatkan. Jadi bagi

orang yarlg berniat puasa, ia akan mendapatkan pahala puasa;

sedangkan bagi yang tidak meniatkannya, ia tidak akan mendapat

pahala puasa.

Dari sisi pendapat bisa dikatakan: bahwa puasa adalah

menahan diri dari makan dan minum, sengaja muntah, bersetubuh dan

segala perbuatan maksiat. Seandainya puasa itu bisa sah tanpa niat,

tentu orang yang menahan diri dari semua ini bisa dianggap berpuasa

pada setiap waktu. Hal ini tidak dikatakan oleh seorang pun.

6;6'ur"t"&.4t *6rq i[.ttrr ffl
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Sedangkan dari sisi ljma' bisa dikatakan: bahwa telah sah

Ijma' bahwa orang yang berpuasa dan meniatkannya pada malarn hari

berarti ia telah menunaikan puasanya. Tidak ada dalil dan Ijma'

bahwa puasa sah bagi orang yang tidak meniatkannya pada malam

hari.

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini.

Zufar bin Al Hudzail berkata, "Orang yang berpuasa

Ramadhan tanpa berniat puasa sama sekali, malah ia berniat buka

pada setiap harinya, hanya saja ia tidak makan dan tidak minum serta

tidak bersetubuh, orang seperti ini hukumnya berpuasa dan sah. Tapi

untuk puasa Sunnah ia harus meniatkannya."

Abu Hanifah berkata, "Niat itu wajib untuk puasa pada setiap

hari di bulan Ramadhan, dan juga wajib untuk puasa Sunnah atau

puasa nadzar. Hanya saja untnk puasa nadzar hukumnya sah bila

diniatkan di siang hari selama rnatahari belurn tergelincir dan selarna

ia belum makan sebelumnya, belum minum dan tidak bersetubuh. Bila
ia tidak meniatkannya -baik di matram hari maupun di siang hari

selama matahari belum tergelincir- maka niat berguna meniatkannya

setelah matahari tergelincir. Puasanya tidak sah dan ia hams

mengqadha puasa hari tersebut. Adapun mengqadha puasa Ramadhan

dan membayar kafarat, maka harus diniatkan pada malam hari setiap

harinya. Bila ini tidak dilakukan, maka puasanya tidak sah. Dan begitu

pula, tidak sah meniatkannya setelah fajar terbit."

Malik berkata, "Puasa itu harus diniati. Adapun puasa

Ramadhan, hukumnya sah bila meniatkan seluruh puasa sejak malam

pertama 6ulan Ramadhan. Ia tidak perlu memperbarui niat setiap

malamnya. Kecuali bila ia sakit lalu berbuka, atau bepergian lalu

berbuka, maka ia hars memperbarui niatnya."
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Katanya, "Adapun untuk puasa Sunnah, harus diniatkan setiap

malamnya."

Syafi'i dan Daud berpendapat seperti pendapat karni. Hanya

saja Syaf i berpendapat bahwa untuk puasa Sunnah boleh

meniatkannya selama matahari belum tergelincir dan selama ia belum

makan sebelumnya, belum minum dan tidak bersetubuh sebelumnya.

Kami meriwayatkan dari jalur Malik dari Nafi' dari Ibnu

umar, ia berkata, "Tidak sah puasa kecuali bagi orang yang

meniatkannya sebelum fajar."

Diriwayatkan dari Malik dai' Az-Zului bahwa Aisyah Ummul

Mukminin berkata, "Tidak sah puasa kecuali bagi yang meniatkannya

sebelum fajar."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Wahb dari Yunus bin Yazid dari

Ibnu Syihab: I{amzah bin Abduilah bin Urnar mengabarkan kepadaku

<lari ayahnya, ia berkata: Ilafshah Urnmul Ivlukrninin berkata, "Tidak

sirh puasanya orang yang tidak meniatkannya sebelurn fajar."

Itulah tiga Sahabat yang pendapat mereka tidak ditentang oleh

seorang pun dari kalangan Sahabat lainnya. Para pengikut madzhab

Ilanafi dan para pengikut madzhab Maliki membesar-besarkan

masalah ini bila bertentangan dengan hawa nafsu mereka. Tapi

mereka justru menyelisihi para Sahabat tersebut dalam masalah ini.

Sejauh yang kami ketahui, sebelum Abu Hanifah dan Malik
tidak ada seorang pun yang berpendapat seperti pendapat keduanya

dalarn masalah ini. Mereka jnrga mencela orang-orang yang

beryendapat sesuai dengan Al Qur'an dan Sunnah shahihah dalam

masalah ini. Disini mereka menyelisihi Al Qur'an dan Sunnah

shahihah dengan menggunakan pendapat rusak yang tidak

diriwayatkan dari saiah seorang pun sebelum rnereka.

Abu Muhammad berkata, "Dalil akan kebenaran pendapat

kami adalah hadits yang diceritakan kepada karni otreh Abduliah bin
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Rabi', Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad

bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Ahmad bin Al Azhar

mengabarkan kepada kami, Abdurcazzaq menceritakan kepada kami

dari Ibnu Jurai.j, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullatr bin umar,

dari ayaltnya,2tr dari Hafshah Ummul Mukminin, bahwa

Rasulullah S bersabda,

i?Vyi;.r' 'a(Qt#nU
"Barangsiapa yang tidak meniatkan puasa pada malam hart,

muka puasanya tidak sah""

Sanad ini shahih. Feriwayatan secara Musnad oleh Ibnu Juraij

tidak apa-apa meskipun hadits ini diriwayatkan secara Mauquf oleh

Ma'mar, Malik, Ubaidillah, Yunus dan Ibnu Uyainah. Ibnu Jurai.j

tidak terlambat dari mereka dalam halketsiqahan dan hapalannya. Az-

Zuhri adalah perawi yang luas rirvayatnya.

Terkadang ia merilvayatkannya dari Salim dari ayahnya, dan

terkadang dari l{amzah dari ayahnya. Keduanya sama-sama perawi

tsiqah. Ibnu lJmar juga demikian; terkadang ih meriwayatkamiya

secara Musnad dan terkadang ia meriwayatkan bahwa Hafshah

memfatwakan kepadanya. Terkadang ia jrrga memfatwakannya

sendiri. Semua ini dapat memperkuat kedudukan hadits ini.

Yang mengherankan adalah bahwa orang-orang yang

menentang masalah ini dari madzhab mereka menyatakan bahwa

hadits mursal seperti hadits Musnad.

Abu Muhammad berkata, "Masalah ini bersifat umum dan

tidak boleh dikhususkan, tidak boleh diganti atau ditambah atau

dikurangi kecuali dengan dalil lain yang shahih."

23t Dalam manuskrip No. 16 disebutkan, "Dari Salim bin Abdullah bin Umar bin
Klrattab". Pembuangan kata "Dari ayaltnya" adalah suatu kesalahan. Hadits ini
diriwayatkan oleh An-Nasa'i (Juz 4hall97).
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Bila dikatakan, "Mengapa kalian tidak mewajibkan niat secara

bersambung hingga jelas munculnya fajar, sebagaimana yang kalian

tetapkan dalam wudhu, shalat, zakat, haji dan seluruh kewajiban

lainnya ?."

Kami katakan: Karena dua hal; Pertama, dalil dalam masalah

ini jelas dan tidak boleh ditentang. Kami bukanlah termasuk orang
yang mempermainkan sabda Rasulullah'g$ dengan mengimani

sebagiannya lalu mengingkari sebagiannya. Kami juga bukan orang

yang menentang perintah-perintah Allah yang disampaikan melalui
lidah Rasulullah S dengan menggunakan pandangan yang rusak.

Justru kami mengambil seluruh Sunnah apa adanya, dengan

mendengar dan taat terhadap keseluruhannya sesuai yang

diperintahkan."

Kedua; Allah S berfirman,

'r+:lJy1i{i'iJy4J
"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan

kesanggupannya." (Qs. Al Baqarah l2l:286)
Allah & tidak membebankan kepada kita agar begadang

sepanjang malam unfuk mengecek munculnya fajar. Yang Dia
wajibkan kepada kita hanyalah agar kita berniat di malam hari,

kemudian kita tetap meniatkannya sampai fajar terbit meskipun kita
tidur dan lalai, sepanjang kita tidak sengaja membatalkannya.

Bila dikatakan, "Kalian membolehkan bagi orang yang lupa

niat pada malam hari agar meniatkannya lagi pada hari kedua."

Kami katakan, "Ya, berdasarkan dalil shahih yang

menjelaskannya.Kalau bukan karena demikian, tentu kami tidak akan

melakukannya."
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Abu Muhammad berkata, "sejauh yang kami ketahui, Zufar

tidak memiliki dalil. Hanya saja ia mengatakan, "Ramadhan adalah

tempat untuk berpuasa dan bukan tempat untuk berbuka. Jadi tidak

ada artinya berniat puasa di dalamnya, karena memang diharuskan

berpuasa."

Ali berkata, "Ini adalah bantahan terhadapnya yang

membatalkan pendapatnya; karena bila Ramadhan itu tempat berpuasa

dan bukan tempat berbuka, maka wajib meniatkan ibadah yang

diwajibkan Allah & di dalamnya, yaitu puasa, seraya mengik*rlaskan

niat kepada Allah semata tanpa berniat main-main."

Kemudian dilihat dari sisi lainnya, pada bulan Ramadhan

Allah menyuruh kita berpuasa dan melarang kita berbuka, kecuali

pada tempat yang diperintahkan berbuka di dalamnya (yaitu setelah

maghrib sampai sebelum fajar). Bulan ini adalah waktu melakukan

ketaatan kepada Allah dengan menjalankan apa yang

diperintahkanNya, dan sekaligus waktu melakukan kemaksiatan besar

bagi yang tidak menjalankannya. Oleh karena itu, barangsiapa yang

durhaka kepada Allah dan menentang perintah-Nya dengan tidak

melakukan puasa sebagaimana yang diperintahkan, maka ia dianggap

melakukan kemaksiatan besar sesuai pandangan akal dan pandangan

mata. Oleh karena itu pula, wajib hukumnya meniatkan ketaatan yang

diwajibkan dan meninggalkan kemaksiatan yang diharamkan. Hal ini

tidak bisa terlaksana kecuali bila telah diniatkan sebelumnya. Hal ini

sangatlah jelas, dan segala puji bagi Allah semata.

Kemudian dilihat dari sisi ketiga; pendapat ini akan

mengabsahkan bahwa orang yang mendapati waktu shalat Subuh

tinggal tersisa sekitar pelaksanaan shalat dua rakat lalu ia menunaikan

shalat Sunnah dua rakaat atau dengan niat bermain-main, maka shalat

tersebut sah dan dapat menggantikan shalat Subuh, karena waktu

tersebut merupakan waktu shalat Subuh dan bukan waktu shalat lain.

Inilah Qiyas, kalau memang Qiyas dibenarkan.
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Sejauhyangkamiketahui,AbuHanifahtidakmemilikidalil
untuk pembagian yang salah tersebut. Hanya saja sebagian orang yang

bertaklid kepadanya menutupi hal ini dengan menggunakan hadits

yang akan kami sebutkan pada masalah selanjutnya,ztz katena ia ada

pada tempatnya. Hadits ini tidak berkaitan sama sekali dengan Abu

Hanifah. Justru ia merusak landasan pokoknya dengan mewajibkan

niat di dalamnya. Berbeda dengan pendapatnya dalam masalah

Thaharah, kemudian ia mewajibkannya di siang hari tanpa dalil.

Sejauhyangkamiketahui,Malikjugatidakmemilikidalil
sama sekali. Hanya saja mereka mengatakan, "Ramadhan itu seperti

safu shalat."

Abu Muhammad berkata, "Ini merupakan sikap keras kepala

terhadap sesuatu yang batil; karena satu shalat itu antara amalan-

amalannya tidak dihalangi oleh sesuatu yang bukan berasal darinya,

sementara puasa Ramadhan itu antara setiap dua harinya dihalangi

oleh malam hari yang didalamnya puasa batal secara global dan boleh

makan, minum dan bersetubuh. Setiap harinya memiliki hukum selain

hukum hari sebelumnya dan hari sesudahnya. Terkadang seseorang

sakit atau bepergian atau mengalami haidh sehingga puasanya batal,

padahal hari kemarin ia berpuasa dan esok harinya juga berpuasa."

Bulan Ramadhan itu seperti shalat-shalat dalam sehari

semalam. Antara setiap dua shalat dihalangi dengan sesuatu yang

bukan shalat. oleh karena itu, setiap shalatnya harus diniati. Begitu

pula untuk puasa setiap.harinya, haruslah diniati puasa tersebut.

Merekamerupakanorangyangpertamakalimembatalkan

Qiyasini.Merekaberpendapatbahwaofangyangberbukasecara
sengaja pada salah satu hari di bulan Ramadhan harus mengqadhanya,

232 pada masalah berikutnya akan disebutkan hadits Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz

dan hadits salarah bin Al Akwa' tentang puasa 'Asyura. Kedua hadits inilah

yang disinggung oleh pengarang di sini'
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sementara seluruh puasanya hukum sah. Mereka mengakui bahwa

hukum satu bulan tersebut sama seperti shalat dalam sehari semalam.

Pendapat di atas bermuara pada pendapat Sa'id bin Al
Musayyab yang mengatakan bahwa oftulg yang berbuka satu hari pada

bulan Ramadhan dengan sengaja atau berbuka pada keseluruhannya

(dalam safu bulan penuh) hukumnya sama. Orang tersebut harus

mengqadha satu bulan untuk satu hari yang ditinggalkannya, seperti ia

meninggalkan puasa selama satu bulan penuh, tidak ada bedanya.

Inilah kesalahan mereka dalarn menggunakan Qiyas

seandainya Qiyas dibenarkan-. Ternyata mereka malah tidak

mengikuti dalil, tidak merujuk pada pendapat para Sahabat, tidak

menerapkan Qiyas dan tidak pula bersikap hati-hati dalam masalah

ini. Hanya Allah jualah yang dapat memberi Taufik.

729. Masalah: Orang yang lupa berniat pada malam hari di

bulan Ramadhan, kapan saja ia teringat pada siang harinya, ia bisa

berniat puasa sejak waktu teringat, baik ia makan atau minum atau

bersetubuh atau tidak melakukan apa-apa. Kemudian ia harus

menahan diri dari hal-hal (yang biasa membatalkan puasa)

sebagaimanayang dilakukan orang yang berpuasa. Puasanya dianggap

sempurna (sah) dan ia tidak perlu mengqadhanya. Meskipun tidak

tersisa pada hari tersebut kecuali sekedar waktu berniat, bila ia tidak

berniat puasa, maka ia tidak dianggap berpuasa. Ia dianggap telah

bermaksiat kepada Allah @ dengan sengaja membatalkan puasanya,

dan ia tidak akan sanggup mengqadhanya.

Begitu pula orang yang mendapatkan informasi bahwa hilal
(pertanda masuknya bulan Ramadhan) telah terlihat kemarin, kapan

saja ia mendapatkan informasi tersebut oada hari itu, meskipun di

akhir hari, ia harus berniat puasa sejak saat itu juga bila informasi
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tersebut benar adanya, meskipun ia telah makan atau minum atau

bersetubuh atau tidak melakukan apa-apa. Ia harus menahan diri dari

hal-hal yang membatalkan puasa sebagaimana yang biasa dilakukan

orang yang berpuasa. Puasanya sah dan ia tidak perlu mengqadhanya.

Bila ia tidak melakukannya, maka puasanya batal, sebagaimana yang

telah kami uraikan sebelumnYa.

Begitu pula, orang yang wajib menunaikan puasa nadzat pada

hari tertentu, tapi ia lupa meniatkannya dan baru teringat di siang

harinya, hukumnya adalah seperti yang telah kami uraikan, tidak ada

bedanya. Begitu pula orang yang lupa niat pada salah satu malam dari

malam-malam pada dua bulan berturut-turut yang wajib menunaikan

puasa di dalamnya, kemudian ia teringat di siang hari. Hukulnnya

tidak ada bedanya.

Begitu pula orang yang tertidur sebelum matahari terbenam

pada bulan Ramadhan atau pada dua bulan berturut-turut atau pada

puasa nadzar tertentu, lalu ia tidak terbangun kecuali setelah fajar

terbit atau pada siang harinya meskipun di akhirnya, hukumnya sama

seperti yang telah kami uraikan tadi (yakni harus berniat puasa), tidak

ada bedanya sama sekali.

Bila ia tidak teringat pada posisi yang telah kami sebutkan dan

tidak bangun sampai matahari terbenam, maka ia tidak berdosa dan

tidak perlu berpuasa pada hari itu dan tidak perlu mengqadhanya.

Dalil atas pendapat kami adalah firman Allah &,

t&.fi J3s ( S-l; .r,*ffiq'e "P4; 6
"Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf

padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu."

(Qs. Al Ahzaab [33]: 5)
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Begitu pula sabda Rasulullah tfu,*Diangkat dari umatku (tidak

dicatat) kealpaan (ketidak-sengajaan), lupa dan apa-apa yang

dip aks akan p ad a m er eka."

Semua yang telah kami sebutkan di atas termasuk orang yang

lupa atau lalai tidak sengaja. Jadi ia tidak berdosa.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin

Fath ryenceritakan kepada kami, Abdul Wahhab 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 Bakar bin Nafi' Al 'Abdi
menceritakan kepadaku, Bisyr bin Al Mufadhdhal menceritakan

kepada kami, Khalid bin Dzakwan menceritakan kepada kami dari Ar-
Rubayyi' binti Mu'awwidz Ibnu 'Afra', ia berkata,
"Rasulullah 4S mengutus seseorang pada pagi hari Asyura' ke

perkampungan Anshar yang berada di sekitar kota Madinah untuk

mengumumkan, "Barengsiapa yang pada pagi harinya berpuasa,

hendaklah ia ntenyelesaikan puasanya; dan barangsiapa yang pada

pagi harinya berbuka, hendaklah ia menyempurnakan hari yang

tersisa."

Hadits serupa juga diriwayatkan sampai kepada Muslim bin Al
Hajjaj: Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Hatim bin
Ismail menceritakan kepada kami dari Yazid bin Abu Ubaid dari
Salamah bin Al Alcila', ia berkata: Rasulullah $ mengirim seorang

laki-laki dari suku Aslam pada hari Asyura'. Beliau menyuruhnya

mengumumkan kepada masyarakat, "Barangsiapa yang tidak

berpuasa, hendaklah ia berpuasa; dan barangsiapa yang telah

makan, hendaklah ia menyempurnakan puasanya hingga malam
r . r23fnarr.

233 Demikianlah redaksinya. Adapun redaksi sebelumnya terdap?t dalan Shahih
Muslim (Juz t hal313).
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Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada

kami, Ibrahim bin Ahmad Al Balkhi menceritakan kepada kami, Al
Farbari menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada

kami, Al Mal&i bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Yazid bin

Abu Ubaid menceritakan kepada kami dari Salamah bin Al Akwa', ia
berkata: Nabi $ menyuruh seorang laki-laki Aslam mengumumkan

kepada masyarakat, "Barangsiapa yang telah makan, hendaklah ia

berpuasa untuk hari yang tersisa; dan barangstapa yang belum

makan, hendaHah ia berpuasa, karena hari ini adalah hari
' , ,t234Asyura .

Kami juga meriwayatkan hadits ini dari jalur Muawiyah dan

lain-lainnya secara Mus n ad.23 
s

Abu Muhammad berkata, "Puasa hari Asyura' pada waktu

itu hukumnya wajib."

Sebagaimana yang telah kami riwayatkan dengan sanad

tersebut sampai kepada Bukhari: Abu Ma'mar menceritakan kepada

kami, Abdul Warits -yaitu Ibnu Sa'id At-Tannuri- menceritakan

kepada kami, Aylnrb As-Sakhtiyani menceritakan kepada kami,

Abdullah23u bio Sa'id bin Jubair menceritakan kepada kami dari

ayahnya dari Ibnu Abbas. Lalu ia menyebutkan hadits tentang hari

Asyura' yang di dalamnya disebutkan, "Bahwe
Rasulullah ffi berpuasa pada hari Asyura' dan menyuruh (orang-

orang) berpuasa pada hari tersebut."z37

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin
Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan

Hadits ini termasuk Tsulatsiyat Bukhari yang disebutkan di dalamnya (Juz 3 hal
96 dan97).
Hadits Muawiyah terdapat dalam Shahih Al Bukhari (Juz 3 hal 96) dan Shahih
Muslim (Juz I hal3l2).

236 Dalam manuskrip No. (16) disebutkan "Ubaidillah" dalam bentuk Tashghir.
Penulisan ini salah.

237 Hadits ini terdapat dalam riwayat Bukhari (Juz 3 hal 96).

235
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kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami,

Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj

menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan

kepada kami, Ubaidillah bin Musa menceritakan kepada kami,

Syaiban mengabarkan kepada kami dari Asy'ats bin Abu Asy-Sya'tsa'

dari Ja'far bin Abi Tsaur dari Jabir bin Samurah, ia berkata,

" Rasulullah ffi menyuruh2 38 merutnatkan puasa Asyura',

menganjurkan kami melalatkannya dan berwasiat agar senantiasa

menunaikannya. Setelah puasa Ramadhan diwajibkan, beliau tidak

menyuruh kami, tidak melarangnya dan tidak pula berwasiat kepada

kami agar senantias a menunaikannya."

Kami meriwayatkan dari jalur Az-Zuhi, Hisyam bin Urwah

dan 'Irak bin Malik. Semuanya dari Urwah bin Az-Zubair dari Aisyah

Ummul Mukminin, "Bahwa Rasulullah $ menyuruh menunaikan

puasa Asyura', sampai puasa Ramadhan diwajibkan."

'Irak berkata: Rasulullah S bersabda, "Barangsiapa

mant, ia bisa berpuasa; dan barangsiapa yang man4 ia

berbuka."239

Abu Muhammad berkata, "Ini adalah hukum puasa wajib.

Kami tidak peduli dengan penasakhan kewajiban puasa Asyrura'.

Puasa Ramadhan dihalangi (akibat puasa Asyura') selama beberapa

tahun. Terkadang beliau bersabda (tentang puasa Asyura'),

"Barangsiapayang mau, ia bisa berpuasa; dan barangsiapa yang mau,

ia bisa berbuka lalu memberi makan satu orang miskin setiap

harinya".

Dalam manuskrip No. i6 disebutkan, "Beliau menyuruh kami". Yang tertulis
disini adalah sesuai dengan reda}si dalam Shahih Muslim (Juz I hal 3 l 2).

Lihat riwayat-riwayat hadits Aisyah ini dalam Shahih Muslim (Juz I hal 310

dan 311) yang redaksinya sama dengan redaksi hadits ini, dan dalam Shahih Al
Bukhari dengan redaksi lain (Juz 3 hal 95).

yang.

bisa

239
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Hanya saja hukum puasa wajib itu satu. Hukum ini turun bagi

orang yang belum mengetahui kewajiban puasa atasnya. Semua yang

kami sebutkan -baik orang yang lupa, tidak tahu atau ketiduran- dan

tidak mengetahui kewajiban puasa atas mereka, hukumnya adalah

sama seperti hukum yang ditetapkan Rasulullah $, yaitu agar segera

meniatkannya pada hari tersebut bila ia telah mengetahui

kewajibannya. Rasulullah $ menamakan orang yang melakukan

demikian sebagai orang yang berpuasa dan perbuatannya juga

dianggap sebagai puasa. Hanya Allah jua-lah yang dapat memberi

Taufik. Pendapat ini juga dinyatakan oleh segolongan ulama Salaf."

Sebagaimana yang kami riwayatkan dair jalur Waki' dari

Suffan Ats-Tsauri dari Abdul Karim Al Jazari: Bahwa sekelompok

orang menyaksikan Hilal (bulan sabit) pada esok hari. Maka Umar bin

Abdul Aziz berkata, "Barangsiapa yang telah makan, hendaklah ia

menahan diri dari makan; dan barangsiapa yang belum makan,

hendaklah ia berpuasa untuk hari yang tersisa."

Diriwayatkan dari Atha', "Bila pada pagi hari seseorang dalam

kondisi berbuka tapi belum mencicipi apa-apa, lalu ia mengetahui

bahwa hilal telah terlihat di awal hari atau di akhir hari, hendaklah ia

berpuasa untuk hari yang tersisa dan tidak perlu menggantinya."

Diriwayatkan dari jalur Waki' dari Abu Maimunah dari Abu

Basyir dari Ali bin Abi Thalib bahwa ia berkata pada hari Asyura',

"Barangsiapa yang belum makan, hendaklah ia berpuasa; dan

barangsiapa yang sudah makan, hendaklah ia menyempurnakan hari

yang tersisa."

Kami meriwayatkan dari jalur Waki' dari Ibnu Aun dari Ibnu

Sirin bahwa Ibnu Mas'ud berkata, "Barangsiapa makan di awal hari,

hendaklah ia makan di akhirnya."

Ali berkata: Para ulama berbeda pendapat tentang orang pada

pagi harinya dalam kondisi berbuka, yaitu pada hari pertama bulan
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Ramadhan, kemudian ia mengetahui bahwa Hilal telah terlihat

kemarin. Ada beberapa pendapat dalam masalah ini:

Ada yang mengatakan, "Ia berniat puasa pada hari tersebut dan

hukumnya sah". Ini adalah pendapat Umar bin Abdul Aziz, dan

pendapat inilah yang kami ambil. Pendapat inilah yang ada dalilnya,

sebagaimana yang telah kami uraikan sebelumnya.

Ada pula yang mengatakan, "Ia tidak perlu berpuasa; karena ia

tidak berniat puasa pada malam harinya". Mereka berpendapat batrwa

tidak perlu rnengqadhanya. Ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud,

sebagairnana yasg telah kami uraikan sebelumnya. Pendapat iiri

dipilih oleh Daucl2oo dan teman-teman kami.

Ada pula yang mengatakan, "Ia makan untuk sisa hari tersebut

laiu rrelgqadhanya." Pendapat ini kami r:iwayatkan dari Atha'.

Ada puia yang illengatakan, "{a menaharl cliri dari segala iriri

yang tr,embatall',an pi.iasa: sebe"galrriana yang dilakr-lkiin srang yrilr'.:

bcipi.iasa. T'api ltu tidak cukup baginya rian ia han;s iJtrrll

nlengqadhanya". Ini adalah pendapat h{alili Can Syall'i.

Fentlapat ini clinyatakan A'tr..L llarrljaii khusus untilk crang l'fli:g
makan saja, seda.rigkan'oagi yang tidak nrakan tidak berlaku. Dan jugrr

bagi orang yang nleilge'rairui inforNrasi tersebut setelah matahiui

tergelincir, baik ia makan atau tidak mftkan."

Pendapat ini paling fatai, karena tidak ada dalilnya dan tidak

ada Qiyasnya. Sejauh yang kami ketahui tidak ada seorang Sahabat

pun yang berpendapat seperti ini. Fenahanan diri dari makan dan

minum ini -yang mereka perintalrkan- tidak bisa lepas apakah

merupakan puasa yang hukumnya sah baginya ?, sedang rnereka tidak

mengatakan ini, ataukah bukan puasa dan tidak sah baginya ?. Lalu

dari mana mereka mendapatkan dalil bahwa mereka harus menyrruh

200 Dalam manuslrip No. 14 ternrlis "Abu Sulaiman". Gelar ini memang miliknya.
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orang tersebut melakukan perbuatan yang menyusahkannya dan

membebaninya tapi tidak sah baginya ?.

Juga, tidak bisa lepas apakah ofang tersebut berbuka atau

berpuasa. Bila ia berpuasa, apakah ia tidak mengqadhanya ? lalu ia

berpuasa dua hari sedang yang wajib baginya hanya satu hari ?. Dan

bila ia berbuka, mengapa mereka menyuruhnya melakukan sesuatu

yang dilakukan orang yang berpuasa ?. Ini sungguh aneh. cukuplah

Allah menjadi Penolong kami dan Dia-lah sebaik-baik Pelindung.

Abu Muhammad berkata: Abu Hanifah mengambil landasan

hukum tentang pembenaran pencampurannya telah kami uraikan

sebelumnya -tentang niat puasa- dengan hadits Ar-Rubayyi' dan

Salamah Al Akwa' yang telah kami sebutkan. Hal ini sungguh aneh.

Mereka menyelisihi Rasulullah $ pada sesuatu yang terkandung

dalam hadits tersebut dengan mengatakan, "Barangsiapa yang makan,

maka tidak sah puasa yang dilakukan pada sisa harinya".

Mereka juga menyelisihi Rasulullah $ karena

mengkhususkan niat sebelum matahari tergelincir. Padahal ini tidak

terkandung dalam hadits ini. Kemudian mereka mengambil landasan

hukum dengan sesuatu yang tidak terdapat padanya. Di antara

kebiasaan mereka adalah melalnrkan hal yang tercela ini. Sungguh ini

merupakan perbuatan yang sangat tidak patut dan penyimpangan yang

tidak diperbolehkan oleh seorang peneliti yang menasehati dirinya

sendiri."

Sebagian mereka mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan oleh

Abdul Baqi bin Qani' dari Ahmad bin Ali bin Muslim dari

Muhammad bin Al Minhal dari Yazid bin Zurai' dari Qatadah dari

Abdurrahman bin Salamah dari pamannya, ia berkata: Aku

mendatangi Nabi & -pada hari Asyura'-, lalu beliau bertanya,

"Apakah knlian berpuasa hari ini ?" Mereka menjawab, "Tidak"

Sabda beliau, "Kalau begitu sempurnaknnlah hari ini dan qadhalah!."
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241

Abu Muhammad berkata: Kata "Dan Qadhalah !", adalah

direkayasa, tanpa diragukan lagi. Abdul Baqi bin Qani', Maula Bani

Abu Asy-Syawarib bergelar Abu Al Husain. Ia wafat pada tahun 351

Hijriyah. Akalnya menjadi kabur (hapalannya menjadi buruk) satu

tahun sebelum ia wafat. Secara global ia merupakan perawi yang

Mungkar haditsnya. Ashabul Hadits meninggalkannya secara

global.2ar Sedangkan Ahmad bin Ali bin Muslim termasuk perawi
-t t ,1242maJnw.

Ibnu Hazm berpendapat terlalu negatif terhadap Ibnu Qani'. Pada masalah
selanjutnya ia mengatakan tentangnya, "Yang meriwayatkan dari lbnu Qani'
adalah perawi yang cacat''-
Ibnu Hajar mengutip dalarn Lkan Al Mizan dari Ibnu Hazrn bahwa ia berkata,
"Ibnu Sufuan di kalangan ulama madzhab Maliki adalah seperti Ibnu Qani' di
kalangan ulama madzhab Hanafi. Pada hadits keduanya terdapat kedustaan
jelas, bencana yang nyata dan pemalsuan yang terang. Adakalanya diubah,
adakalanya mengutip dari perawi yang tidak baik karena sering berdusta dan

lalai yang suka menerima Talqin. Atau adakalanya karena hal ketiga, yaitu
bencana berasal dari keduanya. Inilah yang ketiga dari cacat tersebut. Kita
memohon kepada Allah agar diberi keselamatan".
Ia mengutip dari Al Khathib bahwa ia berkata, "Saya tidak tahu mengapa Ai
Barqani memvonisnya dha'if ?!, padahal Ibnu Qani' termasuk ahli ilmu dan
Dirayah, dan saya melihat kebanyakan guru-guru kami menilanya tsiqah.Tapi
ia berubah di akhir usianya."
Adz-Dzahabi mengutip dalarn Tadzkiratu Al Hufazh (Juz 3 hal 93) dari Ad-
Daraquthni bahwa ia berkata tentang Ibnu Qani', "Mutanya ia hapal, tapi
kemudian banyak salahnya dan terus menerus demikian". Ini adalah sisi yang
buruk. Kami mohon perlindungan kepada Allah.
Abdul Baqi disini adalah gurunya AI Jashshash, pengar:mg Ahkam Al Qur'an.
Ia banyak meriwayatkan darinya. Kunyah Abdul Baqi adalah Abu Al Husain.
Tapi dalam dua manuskrip asli disebutkan "Abu Al Hasan", dan penulisan ini
salah. Ibnu Hajar juga rnengrtip perkataan pengarang tentanpya" kemudian ia
mengatakan, "Sejauh yang saya ketahui, tidak ada s€orang pun yang
meninggalkannya. Hanya saja yang benar adalah bahwa ia menjadi Mukhtalith
(buruk hapalannya karena hra, kitabnya terbakar dsb) sehingga mereka
meninggalkannya. Bukankah mereka meninggalkannya karcna hal ini ?!."
Ahmad bin Ali bin Muslim adalah Al Imam Al Hafizh Abu Al 'Abbas Al
Abbar, pakar.hadits Baghdad- Ia wafat pada per0engahan bulan Sya'ban tahun
290 Hijriyah.
Ibnu Hajar berkata dal,a'rl. [.isao AI Mtzan setelah mengutip perkataan pengarang
disini, "Inilah kebiasaan Ibnu Haan bila tidak mengetahui stahs perawinya.
Andai saja ia mengatakan, "Aku tidak mengenalnya'', ini sikap ini lebih adil.
Akan tetapi petunjuk itu memang sangat istimewa."
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Catatan: Dalam Lisan Al Mizan namanya disebutkan, "Ahmad bin Ali bin
Aslam". Penulisan ini salah, bisa jadi karena penulisnya atau dari cetakannya.
Yang benar adalah "bin Muslim". Ibnu Hazm menisbatkan kesalahan pada Ibnu

Qani', yaitu pada tambahan redaksi "Dan Qadhalah !", bahkan ia menilainya
telah memalsukannya. Ia salah besar dalam hal ini, karena hadits ini
diriwayatkan oleh Abu Daud (Juz 2 hal 303) dari Muhammad bin Al Minhal
dari Yazid bin Zurai' dari Sa'id -yaitu Ibnu Abi Arubah dari Qatadah dari
Abdurrahman bin Maslamah dari pamannya, "Bahwa suku Aslam mendatangi
Nabi {$, lalu beliau bertanya, "Apakah kalian berpuasa hari ini ?" Mereka
menjawab, '"fidak" Beliau bersabda, "Sempurnakanlah sisa harinya lalu
Qadhalah !." Abu Daud berkata, "Yakni puasa hari 'Asyura." Ia dan Al
Mundziri tidak berkomentar tentangnya. Tapi Al Mundziri menisbatkarurya
kepada An-Nasa'i. Pengarang akan menyebutkan haditsnya tanpa tambahan,
tapi aku tidak menemukannya di dalamnya.
Jadi jelaslah bahwa Abdul Baqi bin Qani' dan Ahmad bin Ali bin Muslim bebas

dari vonis yang dituduhkan kepada keduanya. Keduanya tidak menyendiri
dalarn periwayatan tambahannya, karena Abu Daud meriwayatkannya dari
Muhammad bin Al Minhal, gurunya Al Abbar, sebagaimana Al Abbar
meriwayatkannya darinya.
Dilihat dari sanadnya juga jelas terdapat kesalahan, karena antara Yazid Ibnu
Zurai' dengan Qatadah gugur seorang perawi yang bemama Sa'id bin Abi
Arubah. Kemungkinan ini mempakan kesalahan Ibnu Qani'. Cacat yang
menyebabkan hadits ini lemah adalah status Abdurrahman bin Maslamah yang
uujhul, meskipun Ibnu Hibban menampilkan namanya dalamAts^Tsiqat.
Tcniaug nama ayahnya dan kakeknya diperselisih'kan. Ada yang mengatakan,
"Abdurrahman bin Salamah", dan ada yang mengatakan, "Ibnu Maslamah".
Ada pula yang mengatakan, "Ibnu Al Minhal bin Salamah Al Khuza'i", ada
yang mengacakan, 'ilbnu Al Minhal bin Maslamah", dan ada pula yang
mengatakan, "Abu Al Minhal Abdurrahman bin Salamah bin Al Minhal".
Karena itulah Ibnu Al Qaththan berkata, "Statusnya majhul', memang benarlah
demikian. Sedang pamannya, siapakah dia ?. Hanya Allahlah yang lebih
mengetahuinya.
Ibnu Sa'd menyebutkan dalam Ath-Thabaqat (Juz 7 Ql hal 57) dengan nama
"Paman Abdunahman bin Salamah Al Khuzai'i". Kemudian ia meriwayatkan
hadits yang disebutkan disini dari Abdul Wahhab bin Atha' dari Sa'id dari

Qatadah dari Abdunahman bin Salamah Al Khuza'i dari pamannya, tanpa kata
"Dan Qadhalah !."
ibnu Hajar menyebutkannya dalam l/-Tahdzib dalam Al Mubhamat.Ia berkata,
"Ibnu Qani' dinamai pamannya, Maslamah". Ia juga menyebutkannya dalam Al
Ishabah (Juz 6 hal 98) dan menyatakan akan membahasnya dalam Al
Mubhamat. Tapi dalam Al Ishahah tidak ada bab tentang ini. Kemungkinan bab
ini hilang dan tidak dicetak. Hadits yang statusnya seperti ini tidak bisa
dijadikan dalil dan tidak dinilai Shahih oleh seorang pun. Az-Zaila'i berkata
dalam Nashb Ar-Rayah (Juz t hai 436) yang mengutip dari pengarang At-
T,tnqih bahwa ia berkata, "Sesungguhnya ada riwayat yang menyuruh untuk
mengqadha puasa tersebut dalam sebuah hadits Gharib yang dikeluarkan oleh
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Hadits ini kami riwayatkan dari jalur Syu'bah dari Qatadah,

dan dari jalur Ibnu Abi 'Arubah dari Qatadah, tanpa ada redaksi

tersebut. Sebagaimana yang diceritakan kepada kami oleh Muhammad

bin Sa'id bin Nubat, Abbas bin Ashbagh menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Qasim bin Muhammad menceritakan kepada kami,

Muhammad Ibnu Abdussalam Al Khusyani menceritakan kepada

kami, Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Ja'far Ghundar menceritakan kepada kami, Syu'bah

menceritakan kepada kami, Qatadah menceritakan kepada kami dari

Abdurrahman bin Ai Minhal bin Salamah Al Khuza'iz$ dari

pamannya: Bahwa Rasulullah g$ bersabda kepada suku Aslam,

"Berpuasalah kalian hari ini" Mereka berkata, "Kami sudah makan"

Beliau bersabda, "Berpuasalah untuk sisa harinya -yahti puasa

Asyura'."

Abdullah bin Rabi' At-Tamimi menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Muawiyah Al Qurasyi menceritakan kepada kami,

Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Ishaq Ibnu lbrahim -
yaitu Ibnu Rahawaih- rnengabarkan kepada kami, Muharnrn d bin

Bakar -yaitu Al Barsani- menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abi
'Arubah menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari AbduLrahnan

Abu Daud dalam Sunan-nya", lalu ia menyebutkan haditsnya. Kemudian ia
berkata, "Hadits ini diperselisihkan sanad dan matan-nya, dan tentang
keshahihannya perlu dikaji ulang."
Catatan: hadits Abdul Baqi bin Qani' yang diriwayatkan oleh Al Jashshash
darinya dalam Ahkam Al Qur'an (Jvz I hal 190). Di dalamnya terdapat
kesalahan cetak "Yazid Ibnu Rabi"', yang benar adalah "Yazid bin Zurai"'. Di
dalamnya disebutkan "Syu'bah dari Qatadah", yang benar adalah "Sa'id bin Abi
Arubah dari Qatadah", sebagaimana yang tertulis dalarn Sunan Abi Daud.

243 Demikianlah yang tertulis dalam manuskrip No. 16 dan manuskrip No. 14,
"Dari Abdurrahman bin Al Minhal bin Maslamah Al Khuza'i". Dalam Ma'ani
Al Atsar karya Ath-Thahawi (Juz I hal 336) disebutkan dari jalur Rauh, "
Syu'bah menceritakan kepada kami dari Qatadah dari Abdunahman bin
Salamah Al Khuza'i, yaitu ibnu Al Minhal"; dan dari jalur Abdurrahman bin
Ziyad, "S1u'bah menceritakan kepada kami dari Qatadah, ia berkata, "Aku
mendengar Abu Al Minhal."
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bin Salarnah Al Khuza'i, dari pamannya, ia berkata, "Kami menemui
Rasulullah $ pada pagi hari Asyura'. Lalu beliau bertanya kepada

kami, "Apakah pagi ini kalian berpuasa ?" Kami menjawab, "Kamu

telah makan pagi, wahai Rasulullah" Beliau bersabda, "Berpuasalah

untuk sisa harinya."

Abu Muhammad berkata, "Di antara hal yang aneh adalah

sikap pengikut madzhab Hanafi yang mendistorsi kata yang

direkayasa dalam hadits Ibnu Qani' "Dan Qadhalah !", kemudian

mereka menyelisihinya dan berpendapat bahwa tidak ada qadha

kecuali bagi orang yang makan, sementara bagi yang tidak makan

tidak perlu mengqadha, dan juga bagi orang yang berniat setelah

matahari tergelincir.

Semua ini berbeda dengan kedustaan yang pelakunya berhak
mendapat Murka Allah @. Kemana pun mereka pergi, mereka akan

tergelincir, dan apa yang saja yang mereka jadikan dalil, mereka akan

menentangnya. Hal ini merupakan suatu kehinaan. Kita berlindung

kepada Allah dari hal seperti itu.

Adapun orang yang tidak mengetahui kewajiban berpuasa

pada hari itu kecuali setelah matahari terbenam, bila ia tidak berpuasa

sebagaimana yang diperintahkan disebabkan tidak berniat sebelumnya

dan sengaja meninggalkan niat, maka ia tidak berdosa atas apa-apa

yang ia tidak sengaja. Dan ia tidak perlu mengqadhanya, karena

masalah pewajiban qadha tidak ada dalil maupun Ijma'-nya,
mengingat tidak ada hukum dalam agama ini kecuali dengan salah

satunya. Yang diperintahkana dalah berpuasa pada hari tersebut,

bukan pua$ lain yang menggantikan posisinya. Jadi tidak sah

melakukan sesuatu yng tidak diperintahkan pada tempat yang

diperintahkan.
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730. Masalah: Tidak sah menunaikan puasa Sunnah kecuali

dengan bemiat pada malam hari. Puasa Qadha Ramadhan atau kafarat

juga tidak sah kecuali dengan meniatkannya. Karena berdasarkan dalil

yang ada puasa tidak sah bagi orang yang tidak meniatkannya pada

malam hari, sebagaimana yang telah kami uraikan. Tidak ada dalil

yang mengkhususkannya kecuali suatu kewajiban tertentu pada waktu

tertentu, sementara untuk yang lainnya berlaku padanya dalil-dalil

yang umum.

Pendapat kami ini adalah untuk puasa sunnah, Qadha puasa

Ramadhan dan kafarat. Pendapat ini merupakan pendapat Malik, Abu

Sulaiman dan lain-lain.

Bila ada yang mengatakan, "Mengapa kalian membolehkan

sesuatu yang bertentangan dengan hadits shahih dari Rasulullah $ ?

yang kalian riwayatkan dari jalur Thalhah bin Yahya bin Thalhah bin

I-Ibaidillah dari Mujahid dan Aisyah binti Thalhah, keduanya dari

Ummul Mukminin Aisyah RA: Bahwa Rasulullah $ bertanya

kepadanya, "Apakah kamu memiliki sesuatu?" dalam pertanyaan

lainnya, "Apakah kamu ada makanan?" Kami menjawab, "Tidak ada"

Maka beliau bersabda, "Kalau begitu alat berpuasa."

Beliau juga bertanya kepadanya pada momen lain, "Apakah

kamu memiliki sesuatu ?" Kami menjawab, "Ya, kami telah dihadiahi

makanan dari korma" Maka beliau bersabda, "sesungguhnya tadi pagi
aht hendak berpuas a", lalu beliau memakanny a."24

Pendapat ini dinyatakan oleh Jumhur salaf.

Sebagaimana yang kami riwayatkan dari jalur Hammad bin
Salamah dari Tsabit Al Bannani dan Abdullah bin Abu Utbah. Tsabit

berkata: dari Anas bin Malik, "Sesungguhnya Abu Thalhah menemui

2* Lihat Shahih Muslim (Juz I hal 3 I 7) dan Asy-Syaukan i (Juz 4 hal 27 1).
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keluarganya pada waktu Dhuha lalu bertanya, "Apakah kalian

nremiliki makanan ?" Mereka menjawab, "Tidak ada" Ia berkata,

"Kaiau begitu aku berpuasa". Ibnu Abi Utbah berkata: dari Abu

Aynrb Al Anshari, seperti yang dilakukan Abu Thalhah."

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah: Ummu Syabib

menceritakan kepadaku dari Aisyah Ummul Mukminin, ia berkata,

"Pada suatu pagi ketika aku akan aku suci, aku dalam kondisi haidh

clan hendak berpuasa. Ketika telah jelas bahwa aku suci dari hadits

seteiah lewat tengah hari, aku pun mandi lalu berpuasa'"

Diriwayatkan dari jalur Abdunazzaq dari Ibnu Juraij dan

Ma'mar. Ibnu Juraij berkata: Atha' mengabarkan kepadaku. Ma'mar

bcrkata, "Dari Az-Zuhri dan Ayyub As-Sakhtiyani".

Az-Zuhri berkata: dari Abu Idris A1 Khaulani. Ayyub berkata:

Dari Abu rlilabah. Kemudian Atha', Abu trdris dan Abu Qilabah

scpal.la-, iiii:t'iirravatkan dari Ummu Ad-Darda', "Bahwa Abu Ad-

Darda' bil,:, pagi hari bertanya kepada keluarganya tentang sfiLal)an

pagi. Bila tidak ada, ia rnengatakan, "Kami berpuasa."

;\tha' bcrkata dalam haditsnya, "Abu Ad-Da.rda' menem'.ii

keluargiinya parla tcngah hari ialu bertanya, "Adaka.h makan siang ?".

Ter'liadar:g ia mendapatkannya, atau tidak mendapafkannl./e Vtraka ia

berkata, "Aku al<an rnenyernirurnakan puasa hari ini"' Kata Atha',

"Aku pun melakukannya."

Diriwayatl<an dari jalur Qatadah: Bahwa Mu'adz bin Jabal

menanyakan tentang makanan. Bila ia tidak mendapatkannya, ia

berpuasa pada hari itu.

Diriwayatkan dari jalur Abdtxrazzaq dari Ibnu Juraij:

Ubaidillah bin Umar mengabarkan kepadaku, ia berkata,
.,sesungguhnya Abu Hurairah dalam kondisi berbuka pada pagi hari.

Lalu ia bertanya,"Adakah makanan?". Terkadang ia mendapatkannya,
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atau tidak mendapatkannya, maka ia menyempurnakan puasa hari itu.

Diriwayatkan dari jalur Al Harits dari Ali bin Abi Thalib, ia

berkata, "Bila pada pagi hari kamu hendak berpuasa, kamu boleh

memilih: bila kamu mau, kamu bisa berpuasa, dan bila mau kamu

boleh berbuka. Kecuali bila malam harinya kamu telah mewajibkan

pada diri sendiri akan berpuasa."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Juraij: Ja'far bin Muhammad

menceritakan kepadaku dari ayahnya: Bahwa seorang laki-laki

menanyakan kepada Ali bin Abi Thalib, "Bagaimana bila pada pagi

hari aku tidak ingin berpuasa ?" Ali menjawab, "Kamu boleh memilih

hingga tengah hari. Bila telah lewat tengah hari, kamu boleh berbuka."

Diriwayatkan dari jalur Thawus dari Ibnu Abbas, dan dari jalur

Sa'd bin 'Ubaidah dari Ibnu Umar. Keduanya berkata, "Orang yang

berpuasa boleh memilih hingga tengah hari". Kata Ibnu Umar,

"Selama ia belum makan; bila ia ingin makan, maka ia bisa makan,

dan bila ia ingin berpuasa, ia bisa berpuasa."

Diriwaya&an dari jalur Ibnu Abi Syaibah dari Al Mu'tarnir bin
Sulaiman At-Taimi, dari Humaid, dari Anas bin Malik, ia berkata,

"Orang yang berniat dalam hatinya akan berpuasa, ia bisa memilih
selama belum berbicara, hingga hari menjelang siang."

Diriwayatkan dari jalur.Ibnu Abi Syaibah dari Waki' dari Al
A'masy dari Umarah dari Abu Al Ahwash, ia berkata: Ibnu Mas'ud
berkata, "Sesungguhnya salah seorang dari kalian boleh memilih
antara dua pendapat selama ia belum makan atau belum minum."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah dari Yahya bin Sa'id
Al Qaththan dari Suffan Ats-Tsauri dari Al A'masy dari Thalhah dari

Sa'd bin 'Ubaidah dari Abu Abdunahman -yaitu As-Sullami- dari

Hudzaifah, "Bahwasanya ia mantap akan berpuasa setelah matahari

tergelincir, lalu ia berpuasa."
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Diriwayatkan pula dari Hudzaifah bahwa ia berkata, "Orang

yang mantap akan berpuasa setelah matahari tergelincir, ia bisa

berpuasa."

Diriwayatkan dari jalur Ma'mar dari Ath'a' Al Khurasani,

"Aku dalam perjalanan dan saat itu aku tidak berpuasa. Setelah lewat

tengah hari, aku berkata, "Aku akan berpuasa hari ini". Lalu aku pun

berpuasa. Kemudian aku memberitahukan hal ini kepada Sa'id bin Al
Musayyab. Maka ia berkata, "Kamu benar".

Kata Atha', "Ketika aku sedang bersama Sa'id bin Al
Musayyab, datanglah seorang Arab Baduwi pada waktu Asar. Ia

berkata kepadanya, "Sesungguhnya hari ini aku belum makan apa-apa.

Apakah aku boleh berpuasa ?" la menjawab, "Ya" Katanya, "Aku
memiliki hutang puasa Ramadhan, apakah aku boleh menjadikan

puasa ini sebagai Qadha baginya ?" Ia menjawab,"Ya."

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah dari Hammad

bin Abu Sulaiman dari Ibrahim An-Nakha'i, ia berkata, "Bila

seseorang telah berniat akan berpuasa pada waktu Dhuha, ia harus

berpuasa sepanjang hari tersebut. Bila ia berniat akan berpuasa pada

tengah hari, ia harus berpuasa untuk sisa harinya. Dan bila pada pagi

hari ia belum berniat, ia boleh memilih hingga tengah hari."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Juraij: aku bertanya kepada Atha'

tentang seorang laki-laki yang memiliki hutang puasa Ramadhan

beberapa hari, lalu pada pagi hari ia tidak berniat dalam hatinya akan

berpuasa. Kemudian setelah pagi berlalu ia merasa mantap akan

berpuasa sebagai Qadha puasa Ramadhan". Atha' menjawab, "Ia

boleh melakukannya."

Diriwayatkan dari jalur Mujahid, "Orang yang berpuasa boleh

memilih hingga tengah hari. Bila telah lewat tengah hari, maka yang

berlaku adalah sisa hari tersebut."

F4s_l - Al Muhalra



Diriwayatkan dari jalur Abu Ishaq Asy-Syaibani dari Asy-

Sya'bi, "Barangsiapa ingin beqpuasa, ia boleh memilih hingga tengah

hari."

Diriwayatkan dari jalur Hisyam dari Al Hasan Al Bashri, ia

berkata, "Bila seseorang telah makan sahur, ia wajib berpuasa Bila ia

berbuka, ia harus mengqadhanya. Bila ia berniat berpuas4 ia boleh

memilih; bila mau ia bisa berpuasa, dan bila mau ia bisa berbuka. Bila

ada orang yang bertanya kepadanya, "Apakah kamu puasa ?", lalu ia

menjawab, "Yd', maka ia wajib berpuasa. Kecuali bila ia menjawab,

"Bila Allah menghendaki". Bila ia mengatakan demikian, ia boleh

memilih; bila mau ia bisa berpuasa, dan bila mau ia boleh berbuka-"

Itulah pendapat para Sahabat: Aisyah Ummul Mukminin, Ali
bin Abi Thalib, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas, Abu Thalhah, Abu

Ayyub, Mu'adz bin Jabal, Abu Ad-Darda', Abu Hurairah, Ibnu

Mas'ud dan Hudzaifah. Sedangkan dari kalangan tabi'in adalah: Ibnu

Al Musayyab, Atha' Al Khurasani, Atha' bin Abi Rabah, Mujahi4
An-Nakha'i, Asy-Sya'bi dan Al Hasan.

Su$an Ats-Tsauri dan Ahmad bin Hambal berkata "Orang

yang pada pagi harinya telah berniat tidak berpuasa, hanya saja ia

belum makan dan belum minum serta tidak bersetubuh, ia boleh

berniat puasa selama matahari belum tenggelam, dan puasan5ra sah."

Abu Muhammad berkata, "Kami katakan, kami berlin&mg
kepada Allah & bila menentang sesuatu yang sah dari Rasulutlah#,
atau menyimpangkannya dari zahirnya tanpa adanya dalil lain Hadits
tersebut memang shahih dari Rasulullah #. Akan tetapi di dalamnya

tidak ada penjelasan bahwa beliau tidak meniatkannya pada malam

hari, atau pada pagi harinya beliau dalam keadaan berbuka kemudian

berniat puasa setelah itu.

Seandainya hal ini ada dalam hadits tersebut, tsntulah kami

akan mengatakannya. Akan tetapi yang tersebut di dalamnya adalah
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bahwa pada pagi hari beliau berpuasa Sunnah lalu beliau berbuka. Hal

ini hukumnya boleh menurut kami dan kami tidak membencinya,

sebagaimana yang tersebut dalam hadits tersebut. Mengingat dalam

hadits tersebut tidak ada sebagaimana'yangtelah kami uraikan, sedang

telah sah dari Nabi $ bahwa beliau bersabda,

pt ux#| d.?v\
'Tidak sah puasanya orang yang tidak meniatkannya pada malam

hari.'

Maka tidak boleh meninggalkan suatu hukum yang

meyakinkan ini (bersifat pasti dan jelas) hanya karena asumsi yang

dusta (tidak jelas)."

Seandainya Nabi $ dalam kondisi berbuka pada pagi hari,

kemudian beliau berniat puasa pada siang hari, tentulah beliau akan

rnenjelaskannya, sebagaimana yang beliau jelaskan dalam puasa

Asyura' saat rnasih wajib. Dan bersikap toleran dalam agama adalah

tidak diperbolehkan.

Bila dikatakan, kalian telah meriwayatkan dari jalur Laits bin

Abi Sulaim dar Mujahid dari sebagian isteri Nabi.g&, ia berkata,
.T.{abi 

5s datang lalu meminta makanan tapi tidak ada, maka beliau

mewajibkan puasa."

Diriwayatkan dari Ibnu Qani' -perawi segala bencana- dari

Musa bin Abdurrahman As-sullami Al Balkhi dari umar Ibnu Harun

dari Ya'qub bin Atha' dari ayahnya dari Ibnu Abbas, "Bahwa

Nabi $ pada suatu pagi tidak bemiat puasa sebelumnya (pada malam

hari), lalu beliau berniat berpuasa, maka beliau pun berpuasa."

Kami katakan, "Laits adalah perawi dha'if, sedang Ya'qub bin

Atha' seorang perawi yang rusak (lemah). sementara perawi-perawi
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di bawahnya gelap (sainar) antara satu sama lainnya.2as Demi Allah,

seandainya hadits ini shahih, pastilah kami akan mengatakan

demikian."

Abu Muhammad berkata, "Adapun pengikut madzhab

Maliki, rnereka bersikap berlebihan dalam menyelisihi Jumhur. Disini
mereka menentang Jumhur dengan gegabah."

Adapun pengikut madzhab Hanafi, sejauh yang kami ketahui

tidak ada seorang pun sebelum mereka yang membolehkan berniat

buka pada pagi hari di bulan Ramadhan secara sengaja. Hal tersebut

tetap demikian sampai sebelum matahari tergelincir. Kernudian ia

berniat puasa pada saat itu dan hukumnya sah. Mereka mengklaim

bahwa telah terjadi Ijma' bahwa tidak sah niat setelah matahari

tergelincir. Sungguh mereka telah berdusta dengan kedustaan yang

tiada bernilai.

Hadits tentang masalah ini telah sah redaksinya dari

Hudzaifah, dari Ibnu Mas'ud secara umum, dari Abu Ad-Darda'

dalam redaksinya, dari Sa'id Ibnu Al Musayyab dalam redaksinya,

dari Atha' Al Khurasani, dari Al Hasan, dari Sufyan Ats-Tsauri dan

Ahmad bin Hambal.2a6

245 Hadits ini sangat dha'if. Akan tetapi sanadnya masih diperbincangkan.
Pengarang memvonisnya dha'if karena adanya Laits di dalamnya. Ia adalah
Ibnu Abi Sulaim yang tidak dikenal. Kemudian dalam sanadnya yang
disebutkan dalam Ahkam AI Qur'an karya Al Jashshash (Juz I hal 199) adaiah
sebagai berikut Abdul Baqi bin Qani' menceritakan kepada kami, ia berkata:
"Ismail bin Al Fadhl bin Musa menceritakan kepada kami, Muslim bin
Abdurrahman As-Sullami Al Balkhi menceritakan kepada kami, Umar bin
Harun menceritakan kepada kami dari Ya'qub bin Atha' dari ayahnya dari Ibnu
Abbas." Yang tertulis dalam kitab ini adalah "Musa bin Abdurrahman".
Penulisan ini salah dalam kedua manuskrip asli. Yang benar adalah "Muslirn
bin Abdurrahman". Ia adalah Abu Shalih, pendikte Umar bin Harun. Namanya
disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam Ats-Tsiqat. Ia berkata, "Kemungkinan ia.

salah", dan gurunya adalah Umar bin Harun, perawi yang sangat lemah.
Dalam manuskrip No. 14 disebutkan "Dari Al Hasan, Sufyan dan Ahmad bin
Hambal."
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Abu Muhammad berkata, "selain Rasulullah $$ tidak ada

seorang pun yang (keterangannya) bisa dijadikan dalil. Hanya Allah

jualah yang bisa memberi Taufik."

731. Masalah: Barangsiapa yang mencampur niat puasa wajib

dengan puasa lainnya atau puasa Sunnah, atau melakukan demikian

dalam shalat atau zakat, atav haji, atau umrah, atau memerdekakan

(budak), maka hukumnya tidak sah dan semua perbuatan tersebut

batal, baik puasa atau shalatnya, zakat atau hajinya, atau umrahnya

atau rnemerdekakan (budak) yang dilakukannya. Kecuali bila umrah

dicampur dengan haji bagi orang yang telah berihram dengan

membawa binatang kurban, maka hukumnya harus dilalcukan.

Penielasan:

Dalilnya adalah firman Allah &,

i6? ttri 7'r,'rg':i l'p$ Y,'fiU
"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah

Altah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan)

agama yang lurus." (Qs. Al Bayyinah: 5)

Ikhlas adalah memurnikan amal perbuatan sesuai yang

diperintahkan Allah &.

Rasulullah $ bersabda,

"; 
* t1';( )Y"'; \3 J,"'U

"Barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan (ibadah) yang tidak kami

perintahlrnn, maka tertol aklah ia."

Barangsiapa mencampur-adukan suafu perbuatan dengan

perbuatan lain, maka ia telah melakukan suatu perbuatan yang tidak
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diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Perbuatan tersebut adalah batil

dan tertolak. Hanya Allah jua-lah yang dapat memberi Taufik.

Ini adalah pendapat Malik, Syafi'i, Abu Sulaiman dan para

pengikut mereka.

Abu Yusuf berkata, "Barangsiapa shalat dua rakaat saat ia

dalam kondisi musafir, dengan meniatkan shalat Zuhur dan shalat

Sunnah sekaligus, atau berpuasa qadha Ramadhan dengan meniatkan

qadha dan berpuasa Sunnah sekaligus, memberikan zakat harta yang

rvajib atasnya lalu meniatkan zakat wajib dan zakat sunnah sekaligus,

atau berihram dengan meniatkan haji wajib dan haji sunnah sekaligus,

maka semua itu tidak sah, baik shalat fardhunya, puasa fardhunya,

zakat fardhunya, dan haji fardhunya, dan amalan Sunnahnya .iuga

batal semuanya."

Muhammad bin Al Hasan berkata, "Adapun.shalat, hukum

batal dan tidak sah, baik shalat fardhu atau shalat sunnahnya.

Sedangkan zakat dan puasa, hukumnya menjadi zakat dan puasa

sunnah, senrentara yang wajib hukumnya batal. Dan untuk haji,

hukumnya sah untuk haji wajib dan batal untuk yang sunnah."

Adakah pendapat-pendapat yang lebih rusak dari ini ?. Kami

tidak tahu mana yang aneh, apakah orang yang mengeluarL*an

lidahnya secara sembarangan untuk berbicara tentang agama Allah
dengan menghapus yang dikehendakinya, menetapkan sesuatu yang

sia-sia dan mengkhususkan yang dikehendakinya lalu membatalkan

sesuatu yang dicampur-adukkan ? ataukah orang yang mentaklid

orang yang mengatakannya dengan menghabiskan umurnya untuk

mempelajarinya dan membelanya mati-matian sebagai ajaran agama

?!. Kita berlindung kepada Allah dari kehinaan dan meminta

kepadaNya agar senantiasa diberi keselamatan dan pengawasan. Kami
memuji-Nya atas segala nikmat yang diberikan kepada kami.
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Telah kami riwayatkan dari Mujahid, bahwa ia berkata tentang

orang yang lvajib menunaikan puasa dua bulan berturulturut, "Bila
mau, ia bisa berpuasa Sya'ban dan Ramadhan dan hukumnya sah

baginya -baik untuk puasa wajib atau puasa nadzamya-."

Kata Mujahid, "Orang yang wajib mengqadha puasa

Ramadhan lalu ia berpuasa Sunnah, maka itu menjadi Qadha baginya

meskipun ia tidak meniatkannya."

732. Masalah: Barangsiapa berniat membatalkan puasanya

saat ia sedang berpuasa, batallah puasanya, bila ia sengaja

melakukannya dalam kondisi sadar (tidak lupa); karena saat itu ia
sedang berpuasa,247 meskipun ia tidak makan, tidak minum dan tidak
bersetubuh, berdasarkan sabda Rasulullah ,S,

"Sesungguhnya perbuatan-perbuatan itu tergantung niatnya. Dan

sesungguhnya setiap orang mendapat apayang ia ntatkan."

Jadi benarlah secara meyakinkan, bahwa orang yang berniat

membatalkan puasanya, maka ia mendapatkan apa yang ia niatkan,

berdasarkan sabda Nabi S yang tidak boleh ditentang. Ia telah berniat

membatalkan puasanya, maka puasanya pun batal. Tapi bila ia tidak

ingat bahwa ia sedang berpuasa, maka tidak apa-apa, berdasarkan

firman Allah &,

t|tli .tffii v S-,{; 4r,S\9T14 &'FIt er
"Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf

padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu."

(Qs. Al Mzaab [33]: 5)

207 Yakni bila ia sengaja berniat membatalkan puasanya padahal ia ingat (Sadar)
bahwa ia sedang berpuasa.

6;6 u;t|FAtr rr$l.. iritrr rtt

m - AlMuhatla



Pendapat ini juga berlaku bagi orang yang berniat

membatalkan shalatnya saat ia sedang shalat, atau haji yang sedang

dilakukannya, dan seluruh amal ibadah lainnya. Bila ia bemiat

demikian setelah puasanya atau amal-amal lainnya selesai, maka ia

berdosa, tapi amal ibadah yang telah dilakukannya tersebut tidak

batal, karena semuanya telah sah dan selesai sesuai yang

diperintahkan. Dan ibadah yang telah sah tidak boleh dibatalkan tanpa

adanya dalil yang menjelaskan kebatalannya.

Sedangkan masalah pertama, saat itu amal tersebut belum

selesai sebagaimana yang diperintahkan. Hanya Allah jua-lah yang

dapat memberi Taufik.

733. Masalah: Hal-hal yang membatalkan puasa adalah:

makan dengan sengaja atau minum dengan sengaja atau bersetubuh

dengan sengaja atau muntah dengan sengaja, yang semuanya ifu
dilakukan saat ia dalam kondisi sadar bahwa ia sedang beqpuasa, baik

ia melakukannya sedikit atau banyak, baik ia mengeluarkannya dari

gigi-giginya atar mengambilnya dari luar gigr-grgrnya lalu

memakannya.

Semua ini merupakan ljma' yang telah disepakati, kecuali hal-
hal yang akan kami uraikan nanti, beserta firman Allah &,

,Ss'g ft W:\J't;%,tJ'i,i :. : t (, W.6't^ #rt tq(t

',rli JY;u;t 6 J ror' r;:*i 91& J;{{i f:Ji\
*Maka sekarang campurilah merekn dan ilatilah apa yang

Telah ditetapkan AIIah untuhnu, dan makan minumlah hingga terang

bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudiatt
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sempurnaknnlah puasa itu sampai (datang) malam." (Qs. Al Baqarah

[2]: 187)

I{amam menceritakan hadits ini kepada kami, Abdullah bin

Muhammad Al Baji menceritakan kepada kami, Muhammad bin

Abdul Malik bin Aiman menceritakan kepada kami, Habib bin Khalf
Al Bukhari menceritakan kepada kami, Abu Tsaur Ibrahim bin

Khalid248 menceritakan kepada kami, Mu'alla menceritakan kepada

kami, Isa bin Yunus menceritakan kepada kami, Hisyam bin Hassan

rnenceritakan kepada kami dari Muhammad bin Sirin, dari Abu
Hurairah, bahwa Rasulullah $ bersabda,

*":]tf:J";;tiLt ur,:Q;;tL'"^1t Cv -*:r JA,'^L,.,i J
"Barangsiapa muntah ,rroro tidak sengaja, ia tidak waiib

mengqadhanya; tapi barangsiapa yang muntah dengon sengaja, ia

w aj ib mengq adhany e."24e

Ia adalah Al Imam Al Faqih, temannya imam Syaf i. Wafat pada tahun 240 I{
pada usia 70 tahun.
HR. Ad-Darimi (hal 218), Abu Daud (Juz 2hal283), At-Tirmidzi (Juz t hal 90,
Hindi), Ath-Thahawi -dengan redaksi seperti hadits di atas (Juz I hal 348);
sernuailya dari jalur Isa bin Yunus dari Hisyam. At-Tirmidzi berkata, "Hadits
Hasan Gharib; kami tidak mengetahui hadits Hisyam dari Ibnu Sirin dari Abu
Hurairah dari Nabi 6$ kecuali dari hadits Isa bin Yunus". Muhammad -yakni
Bukhari berkata, "Menurutku hadits ini tidak MahfuzA; hadits ini diriwayatkan
dari selain jalur ini dari Abu Hurairah dari Nabi #, tapi sanadnya tidak
Shahih."
At-Tirmidzi bersikap berlebihan dalam mengklaim bahwa Isa meriwayatkan
hadits ini secara menyendiri. Padahal Ibnu Majah meriwayatkannya (Juz t hal
26-t) dari jalur Al Hakam bin Musa dari Isa bin Yunus, dari dari jalur Abu Asy-
Sya'tsa' dari Hafsh bin Ghiyats; keduanya dari Hisyam bin Hassan dengan
redaksi serupa.
Al Hakim juga meriwayatkan hadits ini (Juz I hal 426 dan 427) dari jalur AIi
bin Hajar dari Isa, dan dari jalur Yahya bin Sulaiman Al Ju'fi dari Hafsh.
Abu Daud berkata setelah menyebutkan hadits Isa, "Hadits ini juga
diriwayatkan Hafsh bin Ghiyats dari Hisyam dengan redaksi yang sama."
Jadi gugurlah klaim bahwa hadits diriwayatkan secara menyendiri oleh Isa.

Bahkan Ad-Darimi mengutip dari Isa bahwa ia berkata, "Penduduk Bashrah
mengklairn bahwa Hisyam keliru dalam meriwayatkannya. Sumber perselisihan
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Kami juga meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Umar, Ali dan

Alqamah.

Ali berkata, "Isa bin Yunus adalah perawi tsiqah."

Para pengikut madzhab Hanafi mengatakan, "Orang yang

sengaja muntah tapi mulutnya tidak sampai penuh,'puasanya tidak

batal. Bila muntahnya sebanyak penuhnya mulut dan lebih banyak

lagi, maka puas anya b atal."

Pendapat ini tentu saja bertentangan dengan Rasulullah S,
disarnping karena kebodohan orang yang mengatakannya.

Para pengikut madzhab Hanafi dan para pengikut mazhab

Maliki mengatakan, "Orang yang sedang berpuasa lalu dari giginya

keluar sisa makanan sahurnya seperti adonan terigu atau daging dan

lain sebagainya, lalu ia menelannya secara sengaja dalam keadaan

sadar bahwa ia sedang berpuasa, maka puasanya tetap sempurna

(sah)". Sejauh yang kami ketahui, tidak ada seorang pun sebelum

mereka yang mengatakan hal ini.

Sebagian mereka berdalih bahwa sesuatu yang ditelan tersebut

rnerupakan sisa dari makanan yang telah dimakan sebelumnya.

Karena yang diharamkan adalah sesuatu yang belum dimakan.

Argumentasi ini sangat lemah dan lebih parah dari pendapat

yang menyatakan demikian. Sejauh yang kami ketahui, tidak ada

adalah terletak disini." Padahal Hisyam adalah perawi tsiqah yang riwayatnya
bisa dijadikan dalil.
Ibnu Abi Arubah berkata, "Saya tidak melihat hadits yang lebih At{ahfuzh

daripada riwayafirya Muhammad bin Sirin dari Hisyam."
Abu Daud berkata, "Mereka (para ahli hadits) hanya memperbincangkan
haditsnya dari Al Hasan dan Atha', karena ia meriwayatkannya secara Mursal."
Tapi hadits yang disebutkan disini adalah dari riwayat Ibnu Sirin. Meriyatakan
perawi tsiqah sebagai perawi yang keliru bukanlah hal yang mudah. Karena
itulah Al Hakim menilai Shahih hadits ini sesuai syarat Asy-Syaikhan daii
disetujui oleh Adz-Dzahabi. Inilah yang benar.
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makanan yang masih ada setelah dimakan, kecuali muntah atau sisa-

sisa rnakanan. Kami berlindung kepada Altrah dari bencana.

Para pengikut madzhab Hanafi menentukan kadar makanan

yang biia dirnakan dengan sengaja tidak membatalkan puasa, yaitu

makanan yang banyaknya kurang dari besarnya kacang.

Penentuan ini sangat aneh, karena apakah kacang yang

dirnaksud ? apakah jenis Imlis besar atau kacang kecil ?.

Bila mereka mengatakan, "Kami mengqiyaskan dengan air

liur."

Kami katakan kepada mereka, "Dari mana kalian membedakan

antara yang sedikit dengan yang banyak berbeda dengan air liur ?!."

Kami tanyakan kepada mereka tentang orang yang memiliki

inesin penggiling besar yang berlubang lalu makanan sahurnya masuk

ke dalamnya, seperti kismis atau buncis, lalu pada suatu hari ia
mengcluarkann-y'e dengan lidahnya saat sedang berpuasa: apakah ia

sengaja meneiannya ataukah tidak ?. Bila mereka melarang hal

tersebut, maka mereka bersikap kontradiktif; tapi bila mereka

rnembolehkannya, karni tanyakan kepada mereka tentang seluruh

mesin penggilingnya yang berjumlah 12, semuanya berlubang lalu

kemasukan kacang, samsams, kismis, rami, chick pea, buncis, roti

atau biji-bijian ?. Bila mereka membolehkannya, berarti orang tersebut

sengaja memakan semuanya. Bila demikian halnya, maka ini sungguh

aneh !. Bila mereka melarangnya, maka mereka bersikap kontradiktif
dan mengambil landasan hukum dalam agama dengan sesuatu yang

batil.

Yang benar adalah, apa saja yang terkategorikan makan -
apapun makanannya- bila dilakukan sengaja, maka membatalkan

puasa. Adapun air liur, baik sedikit atau banyak, tidak ada perselisihan

dalam masalah ini bahwa orang yang sengaja menelannya tidak

membatalkan puasa. Hanya Allah jua-lah yang dapat memberi Taufik.
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Yang mengherankan adalah orang yang taklid kepada Abu
' Hanifah dan Malik dalam masalah ini, ia tidak taklid kepada orang

yang lebih baik dari keduanya, yaitu Abu Thalhah. Haditsnya kami

riwayatkan dengan jalur yang paling shahih dari Syu'bah dan 'Imran

. nf Qaththan,2t0 keduanya dari Qatadah Anas: "Bahwa Abu Thalhah

I rrrenelan embun saat sedang berpuasa." Kata 'Imran dalam haditsnya,
', "Ia berkata: bukan makanan dan bukan pula minuman." Syu'bah

mendengarnya dari Qatadah, sementara Qatadah mendengarnya dari

. Anas. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang tidak bisa

. memilah memilih.

734. Masalah: Hal-hal yang juga membatalkan puasa adalah

melakukan perbuatan maksiat secara sengaja -apapun maksiatnya,

tanpa ada pengecualian sedikit pun-, bila seseorang melakukannya

secara sengaja dalam kondisi sadar bahwa ia sedang berpuasa; seperti

mencumbui orang yang tidak halal baginya, baik lakilaki atau

perempuan, atau mencium isterinya atau budaknya yang

diperbolehkan baginya, baik laki-laki atau perempuan, atau

menyetubuhi isterinya atau budak perempuannya pada dubur, atau

berdusta, atau menggurying, atau mengadu domba, atau meninggalkan

shalat dengan sengaja, atau berbuat zhalim, atau hal-hal lainnya yang

diharamkan.

Penielasan:

Dalilnya adalah hadits yang diceritakan kepada kami oleir

Abdullah bin Yusuf; Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami,

Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahrnad bin
Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan

kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami,

250 Ia adalah Imran bin Dawar.
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Muhammad bin Rafi.' menceritakan kepada kami, Abdunazzaq

menceritakan k€pada kami, Ibnu Jurai.! menceritakan kepada kami,

Atha' mengabarkan kepada kami dari Abu Shalih Az-Zayyat -yaitu
As-Sarnman-, bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata:

Rasulullah * UersalOa"

tr*, jTr gg,W-,t, ,u";>o*y*iLi irr ri1 ,L;tkst

iy;Wors'riLi
"Dan puasa adolal tameng- Bila salah seorang dari kalian berpuasa,

janganlah io furkatn-kata l<otor dan jangan berknta-kata kasar

(dengan susra keras). BiIa adn orang yang mencacinya atau

mengajaluya bqkelahi, hendaklah ia berkata, 'Sesungguhnya aku

sedang bupuasd.#r

Ka$d meriwayatkan dari jalur Malik dari Abu Az-Zinad dari
Al A'raj dari AbuHurairah: bahwa Rasulullah $ bersabda,

{ku jl}t *g ..1ru ri e}[-:vl- *:; iff ,:rs riy ,i* |:.sr
.ir.Q ,J;Sa3'osu"tf

"Puasa ,zdalsh tameng. BiIa salah seorang dart kalian berpuasa,

janganlak is bqlcata-lcata lcotor dan jangan bertindak bodoh. Bila ada

orang yang mangajalotya berkelahi atau mencacinya, hendaklah ia

m engata.ka4'&sungguhnya alu sedang berpuas e'."

Abdumahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada

kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farbari

menceritakan kepada kami, Bukhari menceritakan kepada kami,

Adam bin Abu Iyas menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Dzi'b
menceritalan kepada kami, Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqburi

zst Dahn &ahih Muslim disebutkan, "sesunggubnya aku orang yang sedang
berpuas-

ep
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menceritakan kepada karni dari ayahnya, dari Abu Hurairah: Bahwa

Nabi $ bersabda,

LtL 7i',:( e *G i,; y.',p$ ilrt:J'i Lq t A
jz.z z zq,ly )

"Barangsiapa yang tidak meninggalkan knta-kata dusta dan

mengerjakannya, maka tidak ada kebutuhan lagi bagi Allah dalam

meninggalkan makan dan minumnya (maksudnya, tidak menerima

puasanya)."

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Abdullah bin

Muhammacl bin Utsman menceritakan kepada kami, Ahmad bin

Khalid menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul Aziz tnenceritakan

kepada kami, Al Hajjaj bin Al Minhal menceritakan kepada kami,

Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari sulairnan At-

Taimi, dari Ubaid, maulaRasulullah M,"'

252 Demikianlah yang terdapat dalam riwayat ini "sulaiman At-Taimi dari Ubaid"
tanpa peraniara. Riwayat ini sesuai dengan riwayat Ibnu Abi Khaitsamah dan

Abu Ya'la dari jalur Hammad dari Sulaiman, sebagaimana dikutip oleh Ibnu

Hajar dalam Al Ishabah (Juz 4 hal 208). Ibnu 'Abdil Barr berkata dalam Al
Isti'ab (hal a30) ketika menyebutkan profil Ubaid, "Sulaiman At-Taimi
meriwayatkan darinya tapi tidak mendengar darinya; antara keduanya ada

seorang laki-lakf'. Inilah yang benar, karena Ahmad meriwayatkannya (Juz 5

hal 431) dari hadits Yazid bin Harun dan Ibnu Abi 'Adi; keduanya dari

Sulaiman, "Dari seorang laki-laki yang menceritakan kepada mereka di majlis

Abu Utsman An-Nahdi dari Ubaid", lalu ia menyebutkan haditsnya dengan

redaksi yang panjang. Ibnu Hajarjuga menisbatkannya kepada Ibnu As-Sakan,

sedangkan Al Mundziri dalam At-Targhib lla At-Tarhib (Juz 2 hal 98)

menisbatkannya kepada Ibnu Abi Ad-Dunya dan Abu Ya'la. Jadi hadits ini
dha'if.
Abu Daud Ath-Thayalisi meriwayatkan dengan redaksi yang sama (Hal 282 No.

2107) dari Ar-Rabi' bin Shubaih dari Yazid bin Aban Ar-Raqasyi dari Anas.

Ar-Rabi' dan Yazid adalah dua perawi dha'if dari sisi hapalan dan banyak

salahnya. Al Mundziri menisbatkannya (Juz 3 hal 298) kepada Ibnu Abi Ad-
Dunya dalam Dzammu Al Ghibah dan Al Baihaqi.
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)6w t4.w GGt * ;f e:, #L h, .U at S-, ol

tlt iC'"J ,'q r*tr 6:r A5 G,* ,W" ,tQi Su*;r1t

"9t:1jt ,c c:ro;br-j' f ,*V qcLy6," :1),ar

Bahwa Rasulullah S mendatangi dua orang perempuan yang

berpuasa yalg sedang menggunjing. Maka beliau bersabda

kepadanya, "Muntahlah kalian berdua!", maka keduanya pun

mernuntahkan nanah dan darah serta daging segar. Kemudian
Nabi $ bersabda, "Itulah, dua perempuan i;ti berpuasa dengan

melakwkan sesuatu yang halal tapi berbuka dengan melakukan

sesuatu yang haram."

iNbu Muhammad berkata, "R-asulullah S melarang kata-

kata kotor dan bertindak bodoh saat sedang berpuasa. Orang yang

melakilkannya secara sengaja daiam kondisi sadar bahwa ia sedang

berpuasa, ia tidak dianggap berpuasa sesuai yang diperintahkan. Dan

orang yang tidak berpuasa sesuai yang diperintahkan, maka ia tidak
.Cianggap berpuasa, karena ia tidak melakukannya sesuai yang

diperinlahkan Allah &, yaitu yang bebas dari kata-kata kotor dan

tindakan bodoh. Kedua hal ini merupakan ilama yan9 umum
mencakup semua maksiat. Rasulullah $ mengabarkan bahwa orang

yang tidak meninggalkan kata-kata batil -yaitu kata-kata dusta- dan

tidak berhenti mengerjakannya, maka Allah tidak perlu lagi
meninggalkan makanan dan minumannya."

Jadi benarlah bahwa Allah & tlaat rneridhai puasanya dan

tidak menerimanya. Bila Dia tidak meridhainya dan tidak

menerimanya, maka ibadah tersebut batil dan gugur.

Nabi $ mengabarkan bahwa orang yang menggunjing (melakukan

ghibah) telah berbuka (batal puasanya). Hal ini tidak ditentang oleh

seorang pun.

-f 
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Sebagian mereka membesar-besarkan masalah ini dengan

mengatakan, "Yang batal adalah pahalanya, bukan puasanya'"

Abu Muhammad berkata, "Pendapat ini sangat bodoh dan

batil. Secara pasti, setiap orang pasti mengetahui bahwa segala amal

perbuatan yang pahalartya digugurkan Allah &, Dia tidak akan

menerimanya. Pendapat mereka tersebut sangat batil, tanpa diragukan

lagi."

Pendapat ini dinyatakan oleh ulama salaf yang baik-baik"

Kami meriwayatkan dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah:

Hafsh bin Ghiyats dan Husyaim menceritakan kepada kami, keduanya

meriwayatkan dari Majalid dari Asy-sya'bi. Husyaim berkata:.Dari

Masruq, dari umar bin Khaththab, "Puasa itu tidak hanya menahan

makan dan minum saja, akan tetapi juga menahan diri dusta,

perbuatan batil dan perbuatan yang sia-sia."

Diriwayatkan dari Llafsh bin Ghiyats dari Majalid dari Asy-

Sya'bi dari Ali bin Abi Thalib dengan redaksi yang sama.

Diriwaya&an dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Muhammad bin

Bakr menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin

Musa, ia berkata: Jabir -yaitu Ibnu Abdullah- berkata, "Bila kamu

berpuasa, puasakanlah pendengaranmu, telingamu dan lidahmu dari

dusta dan perbuatan dosa. Janganlah menyakiti pembantu. Bersikap

tenanglah pada saat berpuasa; jangan jadikan hari berbukamu dan hari

pu:Lsamu sama."

Diriwayatkan dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah, dari

waki" dari Abu Al 'umais -yaitu utbah bin Abdullah bin utbah bin

Abdullah bin Mas'ud-, dari Amru bin Murrah, dari Abu Shalih Al

Hanafi, dari saudaranya, Thaliq bin Qais, ia berkata: Abu Dzar

berkata, "Bila kamu berpuasa, bertindaklah hati-hati semampumu."

Thaliq sendiri bila berpuasa masuk ke rumah dan tidak keluar kecuali

untuk shalat."
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Diriwayatkan dari jalur Waki' dari Hammad Al Bakka'2s3 dari

Tsabit Al Bannani dari Anas bin Malik, ia berkata, "Bila orang yang

berpuasa menggunjing, maka ia telah berbuka (puasanya batal)."

Diriwayatkan dari jalur Waki' dari Isrnail bin Muslim Al

'Abdi dari Abu Al Mutawakkil An-Naji, ia berkata, "Adalah Abu

Hurairah dan sahabat-sahabatnya, bila mereka berpuasa, mereka

duduk di masjid seraya mengatakan, "Kami hendak mensucikan puasa

kami."

Itulah para Sahabat Radhiyallahu 'Anhum: Umar, Abu Dzar,

Abu I{urairah, Anas, Jabir dan Ali. Mereka berpendapat bahwa puasa

batal akibat perbuatan maksiat, karena mereka mengkhususkan puasa

dengan menjauhinya, meskipun perbuatan tersebut tetap haram atas

orang yang berbuka. Seandainya puasa tetap sempurna meskipun

melakukan kernaksiatan, tentulah tidak ada artinya mereka

mengkhususkan puasa dengan melarang perbuatan tersebut. Pendapat

ini tidak clitentang oleh seorang Sahabat pun.

Sedangkan dari kalangan tabi'in adalah rirvayat Manshur dari

N{ujahid; ia berkata, "Yang menimpa orang yang berpuasa itu sepele,

kecuali ghibah dan dusta."25a

Demikianlah yang terhrlis dalam dua manuskrip asli. Penulisan tersebut salah

total, karena tidak ada pepwi yang bernama Hammad Al Bakka'. Yang ada

adalah Al Haitsam bin Jammaz Al Bakka'. Dinamakan Al tsakka' karena ia

sering rnenangis. Al Haitsam terkenal suka meriwayatkan dari Tsabit Al
Bannani, dan yang meriwayatkan darinya adalah Waki'. Profilnya disebutkan

<lalarn Lisan Al Mizan (Juz I hat 204) dan Al Ansab (hal 87). Ia perawi yang

sangat lemah.
Dalam Lisan Al Arab disebutkan: Dalam hadits Mujahid disebutkan, "Segala

sesuatu yang menimpa orang yang berpuasa itu sepele; kecuali Ghibah dan

dnsta, karena kedua hal ini seperti alat yang dapat membunuh dirinya".

Maksudnya adalah bahwa sesuatu yang sepele itu bukan alat pembunuh; dan

bahwasanya segala sesuatu yang menimpa orang yang berpuasa itu tidak

membatalkan puasanya seperti sesuatu yang dapat membunuhnya; kecuali

Ghibah dan dusta, karena kedua hal ini daoat membatalkan puasq seperti alat

pembunuh yang dapat membunuh dirinya."
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Diriwayatkan dari Hafshah binti Sirin, "Puasa adalah tameng,

selama pelakunya tidak merobeknya. Yang merobeknya

(membatalkannya) adalah Ghibah."

Diriwayatkan dari Maimun bin Mihran, "Sesungguhnya puasa

yang paling ringan adalah meninggalkan makan dan minum'"

Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i, ia berkata: Mereka

mengatakan, "Dusta itu membatalkan puasa."

Abu Muhamrnad berkata, "Kami tanyakan kepada orang

yang bertentangan dengan ini tentang makan daging babi dan minum

khamar secara sengaja, apakah membatalkan puasa atau tidak ?."

Di antara jawaban mereka adalah, "Ya."

Maka kami tanyakan kepada mereka, "Mengapa demikian ?'"

Bila mereka menjawab, "Karena kedua hal tersebut dilarang."

Kami katakan kepada mereka, "Begitu pula perbuatan maksiat,

ia dilarang saat berpuasa berdasarkan dalil yang telah kami
.' ,1255

uralKan.

Bila mereka mengatakan, "selain orang yang berpuasa juga

dilarang melakukan perbuatan maksiat."

Kami katakan kepada mereka, "Selain orang yang berpuasa

juga dilarang minum khamer dan makan babi; tidak ada bedanya."

Bila mereka mengatakan, "Yang dilarang adalah makan dan

minum, dan kami tidak peduli makanan dan minuman yang

dikonsumsinya."

2ss Redaksi "yang telah kami uraikan" adalah tambahan yang diambil dari

manuskrip No. (1a).
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Kami katakan, "Yang dilarang adalah melakukan perbuatan

maksiat saat berpuasa, dan kami tidak peduli maksiat apapun yang 
i

dilakukannya, apakah makan dan minum atau selain itu."

Bila mereka mengatakan, "Puasa dianggap batal karena makan

dan minum, disebabkan adanya Ijma' bahwa puasa batal karena

keduanya."

Kami katakan, "Janganlah kalian membatalkan puasa kecuali

yang ada Ijma' akan kebatalannya. Hal ini mengharuskan kalian tidak

membatalkan puasa disebabkan menelan embun atau hanyak hal yang

kalian batalkan, seperti tembakau, suntikan dan lain sebagainya.

Bila mereka mengatakan, "Kami mengqiyaskannya dengan

makan dan minum." )

Kami katakan, "Semua Qiyas adalah batil. Kemudian kalaupun

benar, tentulah merupakan Qiyas yang rusak. Yang lebih patut

berdasarkan landasan hukum kalian adalah kalian mengqiyaskan

batalnya puasa akibat seluruh perbuatan maksiat dengan batalnya

puasa akibat makan dan minum. Hal ini tidak bisa dibantah lag|"

Bila mereka mengatakan, "Menjauhi maksiat bukan salah satu

syarat puasa."

Kami katakan, "Kalian bohong ! karena dalilnya shahih bahwa

menjauhi maksiat merupakan salah safu syarat puasa, sebagaimana

yang telah kami uraikan."

Bila mereka mengatakan, "Hadits-hadits tersebut merupakan

tambahan dari dalil yang terdapat dalam Al Qur'an."

Kami katakan, "Apa yang kalian tetapkan yaitu membatalkan

puasa akibat tembakau (menghisap rokok) dan suntikan, onani dan

mencium adalah tambahan batil atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al

Qur'an. Kalian malah meninggalkan tambahan yang benar dan

I 366-l 
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menetapkan tambahan yang batil. Hanya Allah jualah yang dapat

memberi Taufik."

735. Masalah: Orang yang sengaja melakukan semua yang

telah kami uraikan dalam kondisi sadar bahwa ia sedang berpuasa,

puasanya batal. Ia tidak bisa mengqadhanya bila berada di bulan

Ramadhan atau puasa nadzar tertenfu. Kecuali untuk muntah secara

sengaja saja, maka ia wajib mengqadhanya.

Penielasan:

Dalilnya adalah bahwa wajibnya mengqadha karena muntah

secara sengaja telah sah dalilnya dari Rasulullah $, sebagaimana

yang telah kami uraikan pada dua masalah sebelumnya. Sedangkan

tentang masalah batalnya puasa akibat makan atau minum atau

bersetubuh dengan sengaja tidak ada dalil yang menyatakan wajibnya

mengqadha. Hanya puasa Ramadhan saja Allah s mewajibkan qadha,

bukan puasa lainnya, yang wajib atas orang sehat, muqim, berakal dan

baligh. Mewajibkan puasa lainnya sebagai ganti darinya adaiah

penetapan syariat yang tidak diizinkan oleh Allah &, dan ini tentu saja

batil. Tidak ada bedanya antara Allah mewajibkan puasa pada bulan

tertentu lalu ada orang yang mengatakan "Sesungguhnya puasa

lainnya dapat menggantikannya", tanpa adanya dalil yang

mewajibkannya, dengan orang yang mengatakan "Haji ke selain

Makkah dapat menggantikan haji ke Makkah, shalat ke selain Ka'bah

dapat menggantikan shalat ke Ka'bah". Dan begitulah yang berlaku

dalam segala hal.

Allah & berfirman,

k;:sg;;'I!r:;.6v

AlMuhalla - m



"Itulah hukum-hulum Allah, maka janganlah kamu

melanggarnya." (Qs. Al Baqarah [2]:229)

Allah & berfirman,

"Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka

sesungguhnya dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri."

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

Bila mereka mengatakan, "Kami mengqiyaskan wajibnya

qadha akibat melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dengan

orang yang muntah secara sengaja."

Kami katakan, "Qiyas seluruhnya batil. Kemudian kalaupun

benar, maka ini merupakan kebatilan sesungguhnya, karena mereka-

lah orang yang pertama kali menentang Qiyas. Mayoritas mereka

tidak mengqiyaskan orang yang batal puasanya akibat makan dan

minum secara sengaja dengan orang yang batal karena muntah secara

sengaja, yaitu dalam hal gugurnya kafarat seperti gugurnya kafarat

dari orang yang rnuntah secara sengaja. Mereka adalah para pengikut

madzhab Flanafi, para pengikut madzhab Maliki dan para pengikut

madzhab Syaf i. Mereka menqqiyaskannya dengan orang yang batal

puasanya akibat muntah secara sengaja, tapi seluruh mereka tidak

mengqiyaskannya dengan orang yang bersetubuh secara sengaja

dalam hal wajibnya kafarat atas mereka. Mereka meninggalkan Qiyas
yang mereka klaim. Bila ada yang menyamakan antarz semuanya

dalam hal wajibnya Qadha dan kafarat, maka mareka akan

membatalkan Qiyas saja.

Bila mereka menyebutkan hadits-hadits yang menjelaskan

wajibnya Qadha bagi orang yang bersetubuh secara sengaja pada

siang hari bulan Ramdhan, dikatakan kepada mereka, "Hadits-hadits

tersebut tidak ada yang shahih."

"ift'lit ;i ;tl'"&'i:\c;t
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Karena yang pertama diriwayatkan dari jalur Abu Uwais dari

Az-Zuhri dari Humaid bin Abdunahman dari Abu Hurairah, "Bahwa

Rasulullah,gS menyuruh orang yang berbuka di bulan Ramadhan

membayar kafarat dan berpuasa satu hari."

Abu Uwais adalah perawi dha'if.Ia divonis dha'if oleh Ibnu

Ma'in dan lain-lainnya.2s6

Sedangkan hadits kedua kami riwayatkan dari jalur Hisyam

bin Sa'id dari Az-Ztthri dari Abu Salamah dari Abu Hurairah, "Bahwa

Rasulullah $ menyuruhnya berpuasa satu hari."

Hisyam bin Sa'id divonis dha'if oleh Ahmad bin Hambal, Ibnu

Ma'in dan lain-lainnya. Yahya bin Sa'id Al Qaththan tidak

memb ol ehkan riwayat dariny a.2s7

Sedangkan hadits ketiga adalah diriwayatkan kepada kami dair
jalur Abdul Jabbar bin Umar dari Yahya bin Sa'id Al Anshari dari
Sa'id bin Al Musayyab dari Abu Hurairah, bahwa Nabi $ bersabda

kepada orang yang bersetubuh pada bulan Ramadhan (di siang hari),

"Qadhalah satu hari untuk menggantikannya."

Abu Uwais adalah Abdullah bin Abdullah bin Uwais. Ia perawi Shaduq tapi
divonis dha'if dari sisi hapalannya. Haditsnya diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni
(hal 251), dan Ibnu Hajar menisbatkannya kepada Al Baihaqi dalam Al Fath
(Juz4hal 134).
Hisyam juga divonis dha'if karcna hapalannya. Ibnu Hajar mengutip dari Al
Khalili bahwa ia berkata, "Para Hafizh mengingkari haditsnya pada beberapa
tempat t€ntang puasa Ramadhan, yaitu hadits Az-Zuhri dari Abu Salamah,
mereka mengatakan, "Zultri hanya meriwayatkan dari Humaid". Ia berkata,
"Waki' juga meriwayatkannya dari Hisyam bin Sa'd dari Az-hfui dari Abu
Hurairah secara munqathi'."
Abu Zur'ah Ar-Razi berkata, *Waki' hendak menutupi Hisyam dengan
menggugurkan Abu Salamah". Haditsnya terdapat dalam Sunan Abi Daud (Juz
2 hal 387), Ad-Daraqutbni ftral 243 dan 252). Ia (Ibnu Hajar) menisbatkannya
kepada Al Baiahqi dalam AI Fath. Hadits yang perawinya buruk hapalannya
seperti ini tidak bisa dijadikan hujjah.

AlMuhalla - figt-$



Abdul Jabbar bin Umar adalah perawi dha'if.Ia divonis dha'f
oleh Bukhari. Ibnu Ma'in berkata, "Bukan apa-apa". Abu Daud As-

Sijistani berkata, "Ia perawi yang haditsnyaMunkar."zsB

Hadits keempat diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Hajjaj

bin Artha'ah dari Atha' dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari

kakeknya dari Nabi 1S, "Bahwasanya beliau menyuruh orang yang

bersetubuh di bulan Ramadhan agar berpuasa satu hari untuk

menggantikannya."

Hadits ini merupakan yang paling gugur,.karena Al Hajjaj

bukan apa-apa. Kemudian riwayat-riwayat ini tidak seberapa.

Kami juga meriwayatkan hadits ini secara mursal dari jalur

Malik dari Atha' bin As-Sa'ib dari Sa'id bin Al Musayyab, dan dari

ialur Ibnu Juraij dari Nafi' bin Jubair bin Muth'irir.

Diriwayatkan dari jalur Abu Ma'syar .Al Madani dari

Muhammad bin Ka'b. Al Qurazhi; semuanya menyebutkan bahwa

Nabi S menyuruhnya mengqadha satu hari.

Semua hadits ini mursal dan tidak bisa dijadikan dalil.

Demi Allah, seandainya di antara hadits-hadits tersebut ada

yang shahih -Musnad dafi jalur perawi-perawi tsiqah-, pasti kami

akan segera menggunakannya.

Bila merekatetap bersikukuh dengan pendapat mereka dengan

mengatakan, "Hadits mursal bisa dijadikan dalil dan kami tidak akan

memvonis dha'ifpara ahli hadits."

Kami katakan kepada mereka, *Tidak sama sekali, itu
hanyalah persepsi kalian saja."

Yusuf bin Abdullah An-Namari2se menceritakan kepada kami,

Ahmad bin Muhammad bin Al Jasur menceritakan kepada kami,

258 Abdul Jabbar sangat dha'if. Haditsnya disebutkan oleh Ad-Daraquthni (hal 351)
dan dalamAl Fath dinisbatkan kepada Al Baihaqi.
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Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Mutharrif bin Qais

menceritakan kepada kami, Yahya bin Bukair menceritakan kepada

kami, Malik menceritakan kepada kami dari Atha' Al Khurasani dari

Sa'id bin Al Musayyab,iaberkata,

wj{F t.u &t {" i:ut -b }iur Jt-,, Jt o17i ,eir irrTi ir^+) oJ>d Q
lz ot.Lrr :^l-r a-l-r
lz

:t&-t#i; ilr ._;.; n' J;,J;, Jt^ ,:fi.ii\'ak )i; ,;:;3:t* ,t-,fi\'r)k ,it-k', ,;'x

,k !, J;t dir- *:(z',, ,f. eA ftt ;ei'.&f :Jw str;

'#|F,ira,i : Jw lL3:,',#'oi W'#'&i * ?r,

*f i' ,k i, J;, Gy Wu 'ju ,i :Js r7r. Gx't'i
. ;t:v*3

"seorang laki-laki Baduwi menemui Nabi $ dengan memutcut-mutut

lehernya dan mencabik-cabik rambutnya seraya berkata, "Orang yang

jauh telah binasa" Rasulullah $ bertanya, "Apakah itu ?" Beliau

menjawab, "Aku menyetubuhi isteriku di bulan Ramadhan saat

sedang berpuasa" Maka beliau bertanya kepadanya, "Apakah kamu

sanggup memerdekakan seorang budak ?" Ia menjawab, "Tidak"
Beliau bertanya lagi, "Apakah kamu sanggup berkurban dengan

seekor onta besar ?" Ia menjawab, "Tidak" Maka beliau bersabda,

"Duduklah",260 lalu ia diberi sekeranjang korma... Lalu ia

menyebutkan sisa haditsnya.

Dalam manuskrip No. 16 disebutkan "An-Namar". Pen,ulisan ini salah. Yusuf
disini adalah Al Imam Ibnu 'Abdil Barr Al Andalusi Al Maliki, seorang ulama
yang semasa dengan pengarang (Ibnu Hazm) yang wafatnya setelahnya tapi
usianya lebih tua. Ibnu Hazm lahir pada tahun 384 H dan wafat pada tahun 456
H, sementara Ibnu 'Abdil Ban lahir pada tahun 368 H da wafat pada tahun 463
H dalam usia 95 tahun. Semoga Allah merahmati keduanya.
Tambahan "Maka beliau bersabda, "Duduklah" diambil dari Al Muwaththa'.
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Kami juga meriwayatkan dari jalur Ibnu Juraij dan Ma'mar

dari Atha Al Khurasani dari Sa'id bin Al Musayyab, "Berikanlah

seekor onta gemuk sebagai kafaratnya."

Bila ini tidak juga diterapkan, maka orang-orang tersebut

bermain-main.

Kami katakan pula kepada mereka, "Seandainya kami hendak

mengambil dalil yang tidak sah, tentulah akan kami temukan yang

lebih baik daripada hadits yang kalian gunakan disini. Sebagaimana

yan1 telah diceritakan kepada kami oleh Abdullah bin Rabi',

Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin

Syu'aib menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basysyar

mengabarkan kepada kami, menceritakan kepada kami, Yahya Ibnu

Sa'id A1 Qaththan dan Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada

kami, keduanya berkata: Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada

kami dari Habib bin Abi Tsabit, Abu Al Muthawwis menceritakan

kepada kami dari ayahnya, dari Abu Hurairah, ia berkata:

Rasulullah S bersabda,

;^:nt tV r{'f 'h;\)#'r;b u 16) u6';',b(';
"Barangsiapa berbuka satu hari di bulan Ramadhan -tanpa adanya

dispensasi atau sakit-, maka puasa satu tahun tidak akan bisa

mengqadhany a, mes kipun ia menunaikannya."

Ahmad bin Syu'aib berkata: Muammal bin Hisyam

memberitakan kepada kami, Ismail menceritakan kepada kami dari

Syr'bah, dari Habib bin Abi Tsabit, dari Umarah bin 'Umair, dari Abu

Al Muthawwis dari ayaltnya dari Abu Hurairah, dari

Nabi $ bersabda,

y4'f ,-h; \)?xr re'**, #t f ,y ;)6) u 6;''b"f ";
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,,Barangsiapia berbuka satu hari di bulan Ramadhan -tanpa adanya

dispensasi (Rukhshah) yang diberikan Allah-,261 maka puasa satu

tahun ttdak aknn bisa mengqadhanya-"

AhmadbinSyu'aibberkata:MahmudbinGhailan
memberitakan kepada kami, Abu Daud Ath-Thayalisi menceritakan

kepada kami, Syr'bah menceritakan kepada karni, ia berkata: Habib

bin Abu Tsabit mengabarkan kepadaku, ia berkata: aku mendengar

Umarah bin 'Umair menceritakan dari Abu Al Muthawwis. Habib

berkata, "Aku pernah melihat Abu At Muthawwis". Jadi jelasiah

bahwa ia pernah bertemu dengannya.26' Hadits ini lebih baik daripada

hadits-hadits yang mereka jadikan pegangan.

Adapun kami, hadits ini tidak kami jadikan pegangan; karena

Abu Al Muthawwis tidak terkenal adil. Sernoga Allah melindungi kita

agar jangan sampai kita mengambil landasan hukum dengan hadits

Dalam manuskrip No. 14 disebutkan, "Dispensasi yang diberikan Allah

kepadanya" dengan tambahan "kepadanya". Redaksi ini tetap (sah) dan terdapat

dalam Sunan Ad-Darimi dan Abu Daud.

Tiga sanad pada hadits Ibnu Al Muthawwis tidak saya temukan dalam sunan

Ai-Nasa'r. Barangkali ia terdapat pula dalam As-Sunan Al Kubra. Riwayat Ath-

Thayalisi terdapal dalam Misnoi-nya (hal 331 No. 3540). Hadits ini juga

diriwayatkan otln la-narimi (hal316), Abu Daud (Juz 3 hal388), AJ-Tirmidzi

(Juz t hat 90), Ad-Daraquthni (hal252). Dalam sebagian riwayat disebutkan,
iDari Ibnu Ai Muthawwis dari ayahnya". Semuanya benar; ia adalah Abu Al

Muthawwis, nama ayahnya juga Al Muthawwis. Ibnu Hajar mengutip dari

Yazid bin eui unaisan, "Dari Habib Abi Al Muthawwis dari Al Muthawwis".

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini tidak saya ketahui kecuali dari sisi ini. Saya

mendengar Muhammad -yakni Bukhari berkata, "Nama Abu Al Muthawwis

adalah iazid bin Al Muthawwis. Saya tidak mengetahui haditsnya selain hadits

ini". Ibnu Hajar menambahkan dari Bukhari, "Saya tidak tah1, apalah ayahnya

mendengamya dari Abu Hurairah atau tidak ?". Diriwayatkan dari Ahmad,
..Saya tidak'mengetahuinya dan saya tidak mengetahui haditsnya dari selain

dia';. Hadits ini seperti ini tidak cukup untuk dijadikan dalil'
Ibnu Hajar mengutip dalarn Al Fath dari Ibnu Khuzaimah tentang

penshahiliannya (fu2 4 hal 114). Kemudian ia berkata, "Banyak terjadi

perselisihan pada-Habib bin Abu Tsabit sehingga menjadikan hadits tersebut

memiliki 3 cacat Mudhtharib, status Abu Al Muthawwis tidak diketahui, dan

adanya keraguan tentang mendengamyaayaltnya dari Abu Hurairah."
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dha'if yang sesuai dengan kita lalu menolaknya bila bertentangan

dengan kita.

Pendapat kami ini dinyatakan oleh ulama-ulama salaf

terkemuka.

Kami meriwayatkan dari jalur Abdullah bin Al Mubarak dari

Hisyam Ad-Dustuwa'i dari Yahya bin Abi Katsir dari Abdurrahman

bin Al Bailamani: Bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq RA berkata kepada

Umar bin Khaththab RA dalam wasiatnya kepadanya, "Barangsiapa

menunaikan puasa Ramadhan pada selain bulan Ramadhan, puasanya

tersebut tidak akan diterima, meskipun ia berpuasa selama satu tahun

penuh."263

Diriwayatkan dari jalur Suffan Ats-Tsauri dari Abdullah bin

Sinan dari Abdullah bin Abu Al Hudzailz& dari Umar bin Khaththab:

Bahrva seorang kakek-kakek yang meminum khamer di bulan

Ramadhan dihadapkan kepadanya" Maka ia berkata, "Semoga Allah
membalik lubang hidungnya! Semoga Allah membalik lubang

hidungnya! sedang anak-anak kita berpuasa". Kemudian ia

mencambuknya 80 kali dan membuangnya ke Syria."265

Abu Muhammad berkata, "Ia tidak menyebutkan Qadha dan

kafarat."

Diriwayatkan dari jalur Sufyan dari Atha' bin Abu Marwan

dari ayahnya: Bahwa An-Najasy1266 yang telah meminum Khamar di

Ibnu Hazm mengutipnya dalam Al Fath dari Ibnu Hazm tapi tidak
rnenisbatkannya kepada yang lain. Ia berkata, "Sesungguhnya sanad ini
munqathi"' (Juz 4 hal 1 15).
Dalam dua manuskrip asli disebutkan, "Abdullah bin Al Hudzail". Penulisan ini
salah. Kami meralatnya dari Al Fath danAt-Taqrib.
Atsar ini dikutip oleh Bukhari secara ringkas dan Mu'allaq (Juz 3 hal 82)
dengan redaksi, "Bocah-bocah kami" sebagai ganti dari "Anak-anak kami".
Ibnu Hajar menisbatkannya kepada Sa'id bin Manshur dan Al Baghawi dalam
Al Ja'diyyat (luz 4 hal 144).
An-Najasyi adalah seorang penyair. Namanya Qais bin Amru Al Haritsi. Ia
dikirim kepada Umar dan menjadi pengikut setia Ali hingga bergabung
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bulan Ramadhan dihadapkan kepada Ali bin Abi Thalib. Maka ia

menderanya 80 kali. Kemudian pada esok harinya ia menderanya 20

kali seraya mengatakan, "Kami mencambukmu 20 kali karena kamu

berani melanggar hukum Allah dan berbuka di bulan Ramadhan."

Ali berkata, "Ia tidak menyebutlian Qadha dan kafarat'"

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah dari Abu Muawiyah

dari Umar bin Ya'la Ats-Tsaqafi'u' dati'Arfajaf6s dari Ali bin Abi

Thalib, ia berkata, "Barangsiapa berbuka satu hari di bulan Ramadhan

secara sengaja, tidak akan dapat menqadhanya meskipun berpuasa

selama satu tahun."

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, "Barangsiapa berbuka satu

hari di bulan Ramadhan tanpa a{anya dispensasi, maka ia tidak akan

bisa mengqadhanya meskipun berpuasa selama satu tahun."26e

Diriwayatkan dengan jalur yang lebih shahih dari Ali bin Al

Husain dari Abu Hurairah, "Bahwa seorang laki-laki berbuka di bulan

Ramadhan. Maka Abu Hurairah berkata, "Puasa satu tahun (untuk

mengqadhanya) yang dilakukannya tidak akan diterima."

Diriwayatkan dari jalur Al 'Ala bin Abdunahman dari ayahnya

dari Abu Hurairah, "Barangsiapa berbuka satu hari di bulan

Ramadhan, ia tidak akan bisa mengqadhanya sepanjang hitungan hari
,r270otulla.
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26a

bersamanya dalam perang shitrn. la selalu memujinya. setelah Ali
mencambuknya karena meminum khamar, ia membelot kepada Muawiyah.

Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thahawi (hn2 hal 88) dengan dua sanad yang

shahih. Pengarang menampilkan kisah ini dalarn Al lhkam (Juz 7 hal 166 dan

1 67). profi 1 en-Na; asyi disebu&an dalam Al Ishabah (Jvz 6 hal 363 dan 364).

Umar disini adalah Abdullah bin Ya'la. Ia perawi dha'if Matruk.

Ia adalah Ibnu Abdullah Ats-Tsaqafi. Ibnu Hibban menyebutnya dalam Ats-

Tsiqat.Ibnu Al Qaththan berkata, "majhul."
Atsar Ali dan Ibnu Mas'ud merupakan riwayat 'Arfajah' Ibnu Hajar

menisbatkannya kepada Al Baihaqi dalamAl Fath (Juz 4 hal 115).

Ibnu Hajar mingutipnya dalam Al Fath (Juz 4 hal 114) dari pengafang. Ia tidak

menisbatkannya kepada orang lain.
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Abu Muhammad berkata, "Di antara landasan hukum pokok

ulama madzhab Hanafi adalah mereka membela mati-matian Abu

Hanifah tapi malah meninggalkan Sunnah hanya karena dia- Mereka

mengatakan: bahwa apabila suatu hadits ditentang oleh perawi dari

kalangan sahabat, maka menurut mereka menunjukkan lemahnya

hadits tersebut atau bahwa hadits tersebut telah dinasakh. Mereka

mengatakan demikian dalam hadits Ibnu Mughaffal dan Abu Hurairah

tentang membasuh bejana yang terkena jilatan anjing sebanyak tujuh

kali yang salah satunya dengan debu. Mereka meninggalkannya

karena mengklaim bahwa Abu Hurairah menyelisihinya. Padahal

mereka telah dusta dalam hal ini. Justru telah sah darinya tentang

pendapat ini. Bahasan ini adalah bukti bahwa Abu Hurairah

menentang-riwayat tentang qadha tersebut."

Sa'id bin Al Musayyab juga menyelisihi hal ini -berdasarkan

yang akan kami uraikan setelah ini, insya Allah. Ia berpendapat bahwa

orang yang berbuka satu hari di bulan Ramadhan harus berpuasa

seiama satu bulan. Oleh karena itu seyogyanya mereka menggugurkan

Qadha yang tersebut dalam hadits dengan dua riwayat ini-

Bila mereka mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan oleh selain

Abu Hurairah dan Sa'id."

Kami katakan, "Membasuh bejana akibat jilatan anjing

sebanyak tujuh kali juga diriwayatkan oleh selain Abu Hurairah-"

Bila mereka mengatakan, "Mustahil hadits ini ada pada Abu

Hurairah lalu ia mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengannya."

Kami katakan, "Katakanlah demikian dalam hadits tentang

membasuh bejana: mustahil hadits tersebut ada padanya lalu ia
mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengannya. Hal ini tidak bisa

dibantah lagi oleh mereka."
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736. Masalah: Tidak ada Qadha kecuali atas lima orang saja:

wanita haidh, wanita nifas; keduanya harus mengqadha hari-hari yang

tidak berpuasa di dalamnya saat sedang haidh dan nifas. Tidak ada

seorang pun yang menyelisihi hal ini. Kemudian orang sakit dan

musafir yang melahkan perjalanan yang diperbolehkan melakukan

shalat Qashar.

Berdasarkan firman Allah &,

# ,+t4il -r'i ir;$i ,+.JSrsiti'bLar, #
5 q i iL4 6'r i,Ar';:ki & i.;,;s f$;ji,is a"4ii G

3'6i'eiGfriF
"(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan,

bulan yang di dalamnya dtturunkan (permulaan) AI Qur'an sebagai

petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk

ttu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu,

barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di
bulan itu, makn hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan

barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (alu ia berbuka), maka

(wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu,

pada hari-hari yang lain." (Qs. Al Baqarahl2l: 185)

Dan juga orang yang muntah secara sengaja, berdasarkan

hadits yang telah karni sebutkan. Semua ini telah disepakati atas orang

yang sakit dan mufasir yang berbuka. Mereka semua dalam kondisi

taat kepada Allah sehingga tidak ada dosa bagi mereka. Kecuali orang

yang muntah dalam kondisi sadar, maka ia berdosa dan tidak ada

kafarat atasnya.
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737. Masalah: Tidak ada kafarat atas orang yang berbuka

secara sengaja di bulan Ramadhan karena hal-hal yang tidak

diperbolehkan baginya. Kecuali orang yang menyetubuhi isterinya

atau budak perempuannya yang diperbolehkan baginya, bila ia tidak

berpuasa sama sekali. Ia wajib membayar kafarat sesuai yang akan

kami uraikan nanti, insya Allah. Dan ia tidak bisa mengqadhanya,

berdasarkan dalil-dalil yang telah kami uraikan.

Penielasan:

Dalilnya adalah bahwa Rasulullah $$ tiaat mewajibkan

kafarat kecuali atas orang yang menyetubuhi isterinya secara sengaja.

Kata "isteri" berlaku pula untuk budak perempuan yang boleh

disetubuhi, sebagaimana yang berlaku atas isteri. Tidak ada jamak

untuk kata "Al Mar'ah" dari kata tersebut, akan tetapi benfuk

jamaknya adalah An-Nisa '. Sedangkan untuk kata An-Nisa' sendiri

tidak ada bentuk mufrad-nya.

Allah & berfirman,

"Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-

tonam." (Qs. Al Baqarah [2]: 223). Berdasarkan ayat ini, maka tidak

diperselisihkan lagi bahwa budak perempuan yang boleh disetubuhi

dan isteri masuk di dalamnya.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin

F-ath 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, Abu Bakar bin Abi
Syaibah, Zuhair bin Harb dan Muhammad bin Abdullah bin Numair

menceritakan kepada kami, semuanya dari Su$an bin Uyainah dari

.&z;{;q
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Az-Zrthri, dari Humaid bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah, ia

berkata:

.jnr Jy, \:-'.3J^ i* -'{--i ;P \, .V- 4, ,Sy.,ytie

.r:r J^ :Jti .o(2., c A!)'r ;s '*t 'iu teKiii ct , Js

.t#6 ;"#, iF ol'*px"J<" i,iv.v 'jri s *r'J;i t1

"seorang laki-taki mendatangi Rasulullah #'t lalu berkata, "Wahai

Rasulullah, aku telah hancur." Nabi bertanya, "Apa yang

membuatmu hancur ?" Ia menjawab, "Aku menyetubuhi isteriku di

bulan Ramadhan" Nabi bertanya, "Apakah kamu bisa memerdekakan

budak ?" fa menjawab, "Tidak" Nabi bertanya lagi, "Sanggupkah

kamu berpuasa dua bulan berturut-turut ?" Ia meniawab, "Tidak"

Nabi bertanya lagi, "Mampukah kamu memberi makan 60 orang

miskin ? " Ia menjawab, "Tidak". Maka beliau pun duduk. Lalu beliau

diberi sekeranjang korma. Maka beliau pun bersabda,

"Bersedekahlah dengan ini !" Ia bertanya, "Kepada orang yang

paling miskin di antara kami ? sungguh di kampung kami tidak ada

yang lebih miskin dari kami". Maka beliau tertawa hingga kelihatan

gigi taringnya. Lalu beliau bersabda, "Pulanglah dan beri nzakan

keluargamu dengan ini."

27t Dahm Shahih Muslim (Juz I hal 306) disebutkan "Dari Nabi 6$."
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Abu Muharnmad berkata, "Demikianlah yang diriwayatkan

oleh Manshur bin Al Mu'tamir, Syu'aib bin Abi Hamzah, Al-Laits bin

Sa'd, Al Attza'i, Ma'mar dan 'Irak bin Malik.2t2 Semuanya dari Az-

Zubri dari Humaid bin Abdurrahman dari Abu Hurairah dari

Rasulullah $."
Berkenaan dengan redaksi ini, Asyhab menyelisihi seluruh

sahabat Al-Laits.

Nabi $ tidak mewajibkan kafarat atas selain orang-orang

yang telah kami sebutkan. Nabi .$$ bersabda, "Sesungguhnya darah

dan harta kalian haram atas knlian". Oleh karena itu, tidak halal harta

seorang pun tanpa adanya dalil atau Ijma' yang meyakinkan.

' Seorang pun tidak diperbolehkan mewajibkan tanggungan

yang tidak diwajibkan oleh Al Qur'an dan Rasulullah $; karena bila

ini dilakukan berarti ia melanggar hukum Allah, membolehkan harta

yang diharamkan dan menetapkan syariat yang tidak diizinkan oleh

Allah &.

Bila dikatakan, "Mengapa kalian tidak mewajibkan kafarat

atas setiap orang yang berbuka di bulan Ramadhan -dengan apapun

berbukanya (secara umum)- karena suatu hal yang tidak

diperbolehkan ? yaitu dengan hadits yang kalian riwayatkan dari jalur

Malik, Ibnu Juraij dan Yahya bin Sa'id Al Anshari; semuanya dari

Az-Zuhi, dan dari jalur Asyhab dari Al-Laits dari Az-Zuhri.

Kemudian mereka sepakat: dari Humaid bin Abdurrahman dari Abu

Hurairah bahwa seorang laki-laki berbuka pada siang hari bulan

Ramadhan. Lalu Rasulullah $ menyuruhnya membayar kafarat

dengan memerdekakan seorang budak atau puasa dua bulan berhrrut-

turut atau memberi makan 60 orang miskin. Kemudian orang tersebut

272 Riwayatnya dat', Az-h)hi merupakan riwayat orang besar (Senior) dari orang
kecil (Junior). Keduanya sarna-sama Tabi'in. Hanya saja Az-Zuhri lebih kecil
darinya. Ibnu Hajar mengutip dalam At-Tahdzib bahwa ia meriwayatkan dari
Az-Ztiltri meskipun ia meriwayatkan juga dari Abu Hurairah tanpa perantara.
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berkata, "Aku tidak bisa melakukannya". Lalu
Rasuiullah.$ membawa sekeranjang korma kemudian bersabda,

"Ambillah ini dan bersedekahlah dengan ini", maka ia berkata,

"Wahai Rasulullah, tidak ada yang lebih miskin dari aku", maka

Rasulullah tertawa hingga kelihatan gigi taringnya, kemudian beliau

bersabda, "Makanlah ini 1."

Kami katakan, "Karena hadits tersebut merupakan hadits Ahad

yang diriwayatkan dari seorang perawi berkenaan dengan satu kisah,

tanpa diragukan lagi. Hadits ini diriwayatkan oleh perawi-perawi yang

telah kami sebutkan dari jalur Az-Z;iltri secara global lagi ringkas.

Sementara para perawi lainnya yang telah kami sebutkan sebelumnya

menyebutkan hadits tersebut sesuai redaksinya telah kami sebutkan,

sebagaimana Rasulullah $ ditanya dan sesuai fatwa beliau. Mereka

menjelaskan bahwa kasus tersebut hanya bagi orang yang

menyetubuhi isterinya. Mereka menetapkan kafarat sesuai urutannya
berdasarkan yang diperintahkan Rasulullah #b. Tapi Malik, Ibnu

Jurarj dan Yahya tidak menganggap penting masalah urutan kafarat

tersebut. Mereka menyatakannya secara global dan menyebutkannya
tidak sesuai dengan yang terdapat dalam redaksi Nabi.$. Jadi tidak

boleh mengambil apayang diriwayatkan mereka dalam hal ini, yaitu
yang redaksinya tidak seperti redaksi Nabi $ yang diriwayatkan

secara ringkas dan global. Yang wajib adalah mengarnbii fatwa
Nabi $ sebagaimana yang difatwakan beliau, sesuai redaksi sabdanya

yang selaras dengan fatwanya."

Bila dikatakan, "Kami mengiyaskan semua orang yang

berbuka @uasanya batal) dengan orang yang berbuka (batal puasanya)

karena bersefubuh, karena semuanya merupakan berbuka yang

diharamkan."

Kami katakan, "Seluruh Qiyas itu batil. Kemudian kalau pun

benar, maka Qiyas ini tetap batil, karena ada hadits tentang orang
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yang muntah secara sengaja dengan wajib mengqadha tapi tidak

menyebutkan kafarat di dalamnya."

Lalu apakah dasar yang menetapkan qiyas seluruh orang yang

batal puasanya dengan hukum orang yang bersetubuh dianggap lebih

utama dengan rnengqiyaskan pada hukum orang yang muntah secara

sengaja ?. Padahal orang yang makan dan minum lebih mirip orang

yang muntah secara sengaja daripada orang yang bersetubuh, karena

mereka berbuka lewat kerongkongan mereka, bukan lewat kemaluan

mereka; berbeda dengan orang yang bersetubuh.

Lagi pula berbukanya mereka (batalnya puasa mereka) tidak

mewajibkan mandi; berbeda dengan oftrng yang berbuka (batal

puasanya) karena bersetubuh. Inilah Qiyas yang paling sah,

seandainya Qiyas dibenarkan.

Mereka sepakat bahwa tidak ada kafarat atas orang yang

sengaja memutus shalatnya, padahal shalat itu lebih besar nilainya dan

lebih kuat daripada puasa. Dengan demikian maka kafarat keluar dari

hukum asalnya. Oleh karena itu, tidak boleh mengqiyaskan dengan

hadits tersebut.

Bila ada yang mengatakan, "Sesungguhnya aku mewajibkan

kafarat atas orang yang muntah secara sengaja, karena aku

memasukkannya dalam kategori orang yang berbuka sehingga disuruh

membayar kafarat. Dan aku menjadikan hadits yang diriwayatkan oleh

Malik, Ibnu Juraij dan Yahya da,'i Az-Zrttri sebagai tambahan atas

hadits tentang orang yang muntah secara sengaja."

Kami katakan, "Hal ini wajib bagi semua orang yang

menggunakan redaksi hadits Malik, sementara riwayat Ibnu Juraij dari

Az-ZuIvi wajib baginya. Bila tidak seperti ini, maka bersifat

kontradiktif. Masalah ini dikatakan oleh sebagian fuqaha."

Diriwayatkan pula dari Abu Tsaur dan Ibnu Al Majisyun.

Hanya saja orang yang berpendapat seperti ini tidak berbicara kecuali
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dengan mendominasikan riwayat seluruh teman Az-hthri yang telah

kami sebutkan atas hadits yang diriwayatkan mereka secara ringkas.

Tidak ada lagi kecuali pendapat kami atau pendapat orang

yang mewajibkan kafarat dan Qadha atas setiap orang yang berbuka

dalam bentuk apapun, berdasarkan keumuman riwayat Malik, Ibnu

Jurarj dan Yahya, dan dengan mengqiyaskan secara global atas orang

yang berbuka karena bersetubuh dan muntah.

Adapun pengikut madzhab Hanafi, pengikut madzhab Maliki

dan pengikut madzhab Syafi'i, mereka tidak berpedoman dengan

hadits ini sama sekali, tidak pula dengan Qiyas dan tidak juga dengan

pendapat salah seorang ulama Salaf; karena mereka mewajibkan

kafarat atas sebagian orang yang berbuka yang bukan karena

bersetubuh. Sikap mereka ini melanggar hadits yang diriwayatkan

oleh mayoritas teman Az-Zuhi. Mereka menggugurkan kafarat pada

sebagian orang yang berbuka tanpa bersetubuh, yang mana hal ini

diwajibkan oleh selain mereka. Mereka menyelisihi Malik, Yahya dan

Ibnu Juraij. Jadi mereka menyelisihi semua redaksi hadits yang

rnenjelaskan hal ini secara global.

Mereka juga menyelisihi Qiyas; karena mereka tidak

mewajibkan kafarat atas sebagian orang yang berbuka tanpa

bersetubuh dan juga orang yang bersetubuh. Merpka tidak mengikuti

apayang disebutkan apa adanya dalam hadits-hadits tersebut, karena

mereka mewajibkannya pada sebagian orang yang berbuka tanpa

bersetubuh, sesuai yang akan kami uraikan nanti tentang pendapat-

pendapat mereka setelah ini. Oleh karena itu, tidak boleh berpendapat

keliru bahwa mereka berpedoman dengan sebagian dalil dalam

masalah ini, atau berpedoman dengan Qiyas, karena sebagaimana

telah kami peringatkan bahwa pendapat-pendapat mereka tersebut

rusak. Hanya Allah jua-lah yang dapat memberi Taufik.
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Abu Muhammad berkata, "Para ulama salaf berselisih

pendapat dalam masalah ini. Insya Allah akan kami uraikan pendapat-

pendapat mereka. Kemudian akan kami iringi dengan menyebutkan

pendapat pengikut madzhab Hanafi, pengikut madzhab Maliki dan

pengikut madzhab Syafi'i yang tidak ada kaitannya dengan Al Qur'an

maupun riwayat-riwayat lainnya, Sunnah yang shahift maupun yang

lemah, Ijma', pendapat seorang Sahabat, Qiyas, pendapat yang

bernilai maupun pendapat yang hati-hati. Hanya kepada Allah kami

rneminta kekuatan."

Segolongan ulama mengatakan, "Tidak ada kafarat atas orang

yang berbuka (batal puasanya) di bulan Ramadhan, baik karena

bersetubuh atau karena hal lainnya."

Kami meriwayatkan dengan sanad yang lebih shahih dari Al

Ilajjaj bin Al Minhal: Abu Awanah menceritakan kepada kami dari

Abu Al Mughirah -yaitu Ibnu Miqsam- dari Ibrahim An-Nakha'i,

tentang seorang laki-laki yang berbuka satu hari di bulan Ramadhan.

Ia berkata, "Ia memohon ampun kepada Allah dan berpuasa satu hari

untuk menggantikannya. "

Dari Al Hajjaj bin Al Minhal dari Hammad bin Salamah dari

Hammad bin Abu Sulaiman, Ayyub As-Sakhtiyani, Habib bin Asy-

syahid dan Hisyam bin Hassan. Hammad berkata: Dari Ibrahim An-

Nakha'i. Ayyub, Habib dan Hisyam berkata: semuanya dari

Muhammad bin Sirin.

Kemudian Ibrahim dan Ibnu Sirin sepakat tentang orang yang

bersetubuh secara sengaja di bulan Ramadhan: Bahwa ia harus

bertobat kepada Allah seraya mendekatkan diri kepada-Nya

semampunya, lalu berpuasa satu hari untuk menggantikawrya-273

2't3 Sebentar lagi akan disebutkan riwayat dari An-Nakha'i yang bertentangan

dengan ini, bahwa ia berkata, "Ia harus berpuasa sebanyak 3000 hari."
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Kami juga meriwayatkannya dari jalur Ma'mar dari Ayyub

dari Ibnu Sirin tentang orang yang makan satu hari di bulan

Ramadhan secara sengaja. Ia berkata, "Ia harus mengqadha safu hari

dan memohon ampun kePada Allah."

Diriwayatkan dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal: Jarir bin

Hazim menceritakan kepada kami, Ya'la bin Hakim menceritakan

kepada kami, ia.berkata: Aku bertanya kepada sa'id bin Jubair tentang

seorang laki-laki yang menyetubuhi isterinya di bulan Ramadhan,

"Apa kafaratnya ?." Ia.menjawab, "Kami tidak tahu apa yang dapat

melebur dosa atau kesalahannya. Allah & akan bertindak terhadapnya

sesuai yang dikehendaki-Nya. Ia harus berpuasa satu hari untuk

menggantikannya."

Diriwayatkan dari jalur.Al Hajjaj bin Al Minhal: Abu Awanah

menceritakan kepada kami dari Ismail bin Abu Khalid dari 'Amir

Asy-Sya'bi bahwa ia berkata tentang orang yang berbuka satu hari di

bulan Ramadhan, "seandainya aku yang melakukannya, aku akan

berpuasa satu hari untuk menggantikannya."

Demikianlah pendapat Ibnu Sirin, An-Nakha'i, Asy-Sya'bi dan

Sa'id bin Jubair. Mereka berpendapat bahwa orang yang bersetubuh di

siang hari bulan Ramadhan secara sengaja tidak perlu membayar

kafarat.

Segolongan ulama berpendapat bahwa wajib membayar

kafarat, tapi kemudian mereka berselisih pendapat.

Kami meriwayatkan dari jalur Waki' dari Ja'far bin Barqan

dari Tsabit bin Al Hajjaj Al Kullabi dari 'Auf bin Malik Al Asyja'i, ia

berkata: Umar bin Khaththab berkata, "Berpuasa satu hari pada selain

Ramadhan dan memberi makan satu orang miskin sebanding dengan

satu hari di bulan Ramadhan", seraya menggenggam jari jemarinya'
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Abu Muhammad berkata, "Menurut kami mereka taklid

kepada Umar dalam masalah laki-laki impoten dan hukuman cambuk

80 kali bagi peminum khamar. Padahal riwayat tersebut tidak sah satu

pun dari Umar. Bila mereka memang hendak taklid, hendaklah taklid

disini, karena riwayatnya lebih sah sarinya daripada apa yang mereka

taklidkan. Tapi mereka memang orang-orang yang suka mengambil

landasan hukum dalam agama dengan sesuatu yang batil."

Segolongan ulama mengatakan seperti yang kami riwayatkan

dari Al Mu'tamir bin Sulaiman: aku membaca di hadapan Fudhail dari

Abu Hariz,z1a iaberkatA: Aifa'27s menceritakan kepadaku, ia berkata:

aku bertanya kepada Sa'id bin Jubair tentang orang yang berbuka di

bulan Ramadhan. Ia menjawab, "Ibnu Abbas berkata, "Orang yang

berbuka di bulan Ramadhan wajib memerdekakan seorang budak atau

berpuasa satu bulan atau memberi makan 30 orang miskin. Begitu
pula orang yang menyetubuhi isterinya yang sedang haidh dan orang

yang mendengar adzan Jum'at tapi tidak mengikuti shalat Jum'at

tanpa adanya halangan, ia harus memerdekakan seorang budak."

Ali berkata, "Pendapat ini tidak ada dalilnya. Menurut kami,

para pengikut madzhab Hanafi biasa mengatakan seperti ini bila

sesuai dengan hawa nafsu mereka, yaitu mengatakan "bahwa yang

seperti tidak tidak bisa dikatakan berdasarkan pendapat". Bila
demikian, maka ia bersifat Tauqifi (berdasarkan dalil), sehingga

mereka diharuskan mengatakannya disini. Bila tidak, maka mereka

termasuk orang yang mempermainkan agama."

Abu Hariz adalah Abdullah bin Husain Al Azdi, hakim Sijistan. Ia perawi
dha'if. Dalam manuskrip No. 14 ditulis salah, yaitu "Dari Ibnu Jarir".
Nama ayahnya tidak diketahui. An-Nasa'i berkata, "Abu Hariz seorang perawi
lemah, sementara Aifa' tidak aku kenal". Bukhari berkata, "Riwayat Aifa' dari
Ibnu Umar tentang bersuci Munkar ". Atsar riwayat Aifa' dari Sa'id dari Ibnu
Abbas, berdasarkan pernyataan Ibnu Hajar dalam At-Tahdzib, ia diriwayatkan
oleh An-Nasa'i. Akan tetapi aku tidak menemukan di dalamnya. Barangkali
atsar ini ada dalamls-Sunan Al Kubra.
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Segolongan ulama mengataka seperti yang kami riwayatkan

dari Waki' dari Sufyan Ats-Tsauri dari Hammad bin Abu Sulaiman

dari Ibrahim An-Nakha'i, tentang seorang laki-laki yang berbuka satu

hari di bulan Ramadhan, "Ia harus berpuasa sebanyak 3000 hari."276

Segolongan ulama mengatakan seperti yang kami riwayatkan

dari jalur Hammad bin Salamah: Humaid mengabarkan kepada kami

bahwa ia bertanya kepada Al Hasan Al Bashri tentang seorang laki-

laki yang berbuka di bulan Ramadhan selama 4 hari dengan makan

dan minum serta menikah. Al Hasan menjawab, "la harus

memerdekakan 4 orang budak. Bila tidak ada, maka harus

menyerahkan 4 onta gemuk. Bila tidak ada, maka harus memberi

rnakan 20 Sha'korna setiap harinya. Bila tidak ada pula, maka harus

berpuasa dua hari untuk masing-masing hari yang ditinggalkan."

Kami telah menyebutkan riwayat ini berupa hadits mursal dart.

Nabi .$ dari jalur Sa'id bin Al Musayyab.

Kami juga rneriwayatkan dari jalur Abdunazzaq dari Ma'mar
dari Qatadah dan Al Hasan, bahwa Nabi $ bersabda tentang orang

yang menyetubuhi isterinya di bulan Ramadhan, "(Ia harus

memerdekakan) budak, kemudian (mengurbankan) seekor onta

gemuk". Kemudian ia menyebutkan hadits yang sama dengan riwayat

Az-Zuhri yang menyebutkan tentang sekeranjang korma.

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

Al Hasan, "Bahwa seorang laki-laki yang telah menyetubuhi isterinya
di bulan Ramadhan mendatangi Nabi S. Maka Nabi bersabda

kepadanya, "Merdekakanlah budak!" Ia berkata, "r\ku tidak

menemukannya" Nabi bersabda lagi, "Berkurbanlah dengan seekor

onta gemuk !" Ia berkata, "Aku tidak menemukannya" Nabi bersabda

lagi, "Berpuasalah dua bulan berturut-furut !" Ia berkata, "Aku tidak

276 Akan disebutkan nanti riwayat dari An-Nakha'i yang bertentangan dengan ini.
Ia berkata, "Ia harus memohon ampun kepada Allah dan berpuasa satu hari
untuk menggantikannya."
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mampu" Nabi bersabda lagi, "Berilah makan 60 orang miskin" Ia

berkata, "Aku tidak menemukannya". Maka beliau diberi sekeranjang

korma. Lalu beliau pun bersabda, "Bersedekahlah dengan ini !" Ia
berkata, "Wahai Rasulullah, tidak ada yang lebih miskin dari kami"

Ivlaka beliau bersabda, "Makanlah ini olehmu dan keluargamu !."

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah: Umarah bin

Maimun mengabarkan kepada kami dari Atha' bin Abi Rabah: bahwa

Rasulullah $ menyuruh seorang laki-laki yang menyetubuhi isterinya

di bulan Ramadhan agar memerdekakan seorang budak. Laki-laki

tersebut berkata, ((Aku tidak menemukannya" Nabi bersabda,

"Berkurbanlah dengan binatang korban !" Ia berkata, "Aku tidak

menemukannya", lalu ia menyebutkan sisa haditsnya.

Mereka berdalih tentang hadits mursal riwayat Sa'id bahwa ia

menyebutkan hadits yang diriwayatkan oleh Atha' Al Khurasani

darinya. Padahal Sa'id berkata, "Bohong ! yang aku katakan hanyalah,

"Bersedekahlah ! Bersedekahlah !", karena Al Hasan, Qatadah dan

Atha' j,rga meriwayatkannya secara mursal yang di dalamnya

disebutkan tentang berkurban dengan seekor onta gemuk.

Abu Muhammad berkata, "sejauh yang kami ketahui,

pengikut madzhab Hanafi dan pengikut madzhab Maliki mengatakan,

"mursal itu seperti Musnat'. Hadits ini mursal dari beberapa jalur

sehingga mereka diharuskan mengatakan ini, karena ia menambahkan

untuk hadits-hadits lainnya tentang berkurban dengan binatang

kurban.

Juga, dari sisi Qiyas, onta gemuk dan binatang kurban

diberikan untuk menutupi kekurangan dalam haji. Kami tidak

menemukan amalan-amalan yang bila kurang bisa ditutupi dengan

kafarat selain haji dan puasa. Jadi kurban dalam puasa sama halnya

seperti dalam haji. Akan tetapi orang-orang tersebut tidak menetapkan

apa-apa.
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Adapun menurut kami, hadits mursal tidak bisa dijadikan dalil

sama sekali.

Segolongan ulama mengatakan seperti yang kami riwayatkan

dari jalur .Nbdtxrazzaq dari Ma'mar dari Qatadah, ia berkata, rer{ku

bertanya kepada Sa'id bin Al Musayyab tentang seorang laki-laki

yang makan secara sengaja di bulan Ramadhan". Ia menjawab, "Ia

wajib berpuasa satu bulan". Aku bertanya lagi, "Bagaimana bila dua

hari ?" Ia menjawab, "Satu bulan". Kata Qatadah, "Aku pun

menghitung hari-harinya. Maka ia berkata, "Berpuasa satu bulan."

Diriwayatkan dari jalur Waki' dari Hisyam Ad-Dastuwa'i dari

Qatadah dari Sa'id bin Al Musayyab tenang orang yang berbuka di

bulan Ramadhan secara sengaja, "Ia wajib berpuasa satu bulan."

Diriwayatkan dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal: Hammam bin

Yahya menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Sa'id bin Al
Musayyab, ia berkata, "Ia wajib berpuasa satu bulan untuk setiap hari

yang ia berbuka di dalamnya."

Ali berkata, "Pendapat ini bisa ditafsirkan bahwa maksudnya

adalah berpuasa satu bulan safu bulan untuk setiap hari yang ia
berbuka di dalamnya. Bisa pula ditafsirkan hadits yang diriwayatkan

Ma'mar bahwa ia wajib berpuasa satu bulan untuk setiap hari yang ia

berbuka di dalamnya. Pendapat ini lebih kuat karena riwayat-rir,vayat

darinya meyakinkan."

Dalil yang dipakai orang yang mengatakan ini adalah hadits

yang kami riwayatkan dari jalur Ahmad bin Amru bin Abdul Khaliq
Al Bazzar, ia berkata: Ahmad Ibnu Yahya Ash-Shufi Al Kufi
menceritakan kepada kami, Abu Ghassan menceritakan kepada kami,

Mandal277 menceritakan kepada kami dari Abdul Warits278 dari Anas,

Ia adalah Ibnu Ali Al 'Anazi, seorang perawi dha'tf, sebagaimana dikatakan
oleh pengarang.
Abdul Warits adalah perawi majhul, sesuai yang dikatakan pengarang. At-
Tirmidzi mengutip dari Bukhari bahwa ia perawi yang haditsnya Munkar.

2'18
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ia berkata: Rasulullah S bersabda,"Barangsiapa berbuka satu hari di

bulan Ramadhan, iawajib berpuasa satu bulan."

Ali berkata, ..Mandal adalah perawi dha'if, sementara Abdul

warits perawi majhul. seandainya shahih, pasti kami akan

mengatakannya. Pendapat ini akan dipilih oleh orang-orang yang tidak

peduli dengan perawi-perawi dha'if, karena ia merupakan tambahan

atas hadits-hadits lainnya. Pendapat ini juga akan dipilih oleh pengikut

madzhab Maliki yang mengatakan bahwa satu niat pada awal bulan

cukup unfuk meniatkan satu bulan penuh; karena semuanya seperti

satu shalat dan seperti safu hari."

segolongan ulama mengatakan seperti yang kami riwayatkan

dari jalur syaf i: Bahwa Rabi'ah berkata, "Barangsiapa berbuka satu

hari di bulan Ramadhan secara sengaja, ia wajib berpuasa 12 hai;
karena Allah 'Azza Yf/a Jallamemllih bulan Ramadhan dari 12 bulan.]'

Syaf i berkata, "Bila pendapatnya seperti ini, maka orang

yang meninggalkan shalat pada malam Lailatul Qadar wajib

mengqadhanya sebanyak 30.000 malam, karena Allah & berf,rrman,

"Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan'" (Qs' Al Qadr

[97]: 3)

Para pengikut madzhab Hanafi dan para pengikut madzhab

Maliki mengatakan seperti yang akan kami uraikan nanti, insya Allah.

Pendapat-pendapat tersebut tidak ada satu pun yang berasal dari salah

seorang ulama Salaf.

profilnya disebutkan dzlam Lisan Al Mizan (Juz 4 hal 85). Haditsnya ini

diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni0lal252) dari jalur Abu Nu'aim Al Fadhl bin

Dukain dari Mandal dari Abu Hasyim dari Abdul warits dari Anas. Ia

menambahkan dalam sanadnya "Dari Abu Hasyim" sebagaimana yang Anda

lihat. Begitu pula yang terdapat dalam Lisan Al Mizan. Kemungkinan nama ini

hilang dalam kitab Al Bazzar dan kitab-nya pengarang. Ad-Daraquthni berkata

setelih menyebutkannya, "Sanad ini tidak tetap. Mandal adalah perawi dha'if,

semenlara yang di bawah Anas juga dha'if)'
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Adapun pengikut madzhab Syaf i, mereka adalah kelompok

yang paling sedikit kontradiktifnya dari tiga kelompok tersebut.

Mereka mengatakan, "Tidak wajib mengeluarkan kafarat atas orang

yang berbuka secara sengaja di bulan Ramadhan; kecuali atas orang

yang menyefubuhi manusia atau binatang, baik lewat kemaluan

maupun anus. Orang yang melakukannya wajib membayar kafarat

disebabkan telah memasukkan penisnya, baik ia mengeluarkan spefina

atau tidak. Kafarat menurutnya sebagaimana yang telah kami uraikan

sebelumnya merupakan riwayat Jumhur dari Az-Zuhri dari Humaid

dari Abu Hurairah dari Nabi #. Ia berpendapat bahwa pefempuan

yang disetubuhi tidak wajib mengeluarkan kafarat menurut pendapat

yang i:aling masyhur darinya. Juga tidak ada kafarat atas orang yang

sengaja rnakan dan minum atau selain itu. Bagi yang melakukannya

hanya wajib mengqadha saja. Ia mengqiyaskan orang yang

menyetubuhi perempuan yang haram baginya dengan orang yang

menyetubuhi isterinya.

Ia juga mengqiyaskan orang yang menyetubuhi laki-laki

dengan orang yang menyetubuhi isterinya. Ia juga mengqiyaskan

orang yang menyetubuhi binatang dengan orang yang menyetubuhi

isterinya. Padahal itu tidak disebutkan dalam hadits. Tapi ia tidak

mengqiyaskan orang yang makan, orang yang minum dan orang yang

menyetubuhi pada selain vagina tapi mengeluarkan mani dan

perempuan yang disetubuhi, dengan orang yang menyetubuhi

isterinya. Tentu saja ini merupakan sikap yang kontradiktif."

Bila para pengikufirya mengatakan, "Kami mengqiyaskan

bersetubuh dengan bersetubuh, makan dan minum dengan orang yang

muntah secara sengaja."

Kami katakan, "Mengapa kalian tidak mengqiyaskan orang

yang menyetubuhi binatang dengan orang yang menyetubuhi isterinya

dalam hal wajibnya penerapan hukuman sebagaimana kalian

mengqiyaskannya dalam hal wajibnya membayar kafatat ?. Dan
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mengapa kalian tidak mengqiyaskan perempuan yang disetubuhi

dengan laki-laki yang menyefubuhi dalam hal wajibnya membayar

kafarat? mengingat kasusnya sama-sama bersetubuh?."

Mengapa kalian tidak mengqiyaskan orang yang menyetubuhi

selain vagina secara sengaja lalu mengeluarkan sperrna dengan orang

yilng menyetubuhi (pada vagina) dalam hal wajibnya membayar

kafarat?, karena ini lebih mendekati kepada qiyas orang yang makan

daripada qiyas tersebut?!. Sungguh ini merupakan sikap kontradiktif
dalam Qiyas yang sangat tercela.

Adapun para pengikut madzhab Maliki, mereka lebih

kontradiktif. Mereka mewajibkan kafarat dan Qadha atas orang yang

berbuka dengan makan atau minum, orang yang mencium lalu keluar

spenna, orang yang mencumbui lalu keluar sperrna, orang yang terus

memandang lalu keluar sperrna, dan atas orang yang makan atau

minum atau bersetubuh karena ragu-ragu bahwa matahari telah

terbenant, tapi ternyata belum terbenam, dan atas orang yang berniat

berbuka di siang hari Ramadhan meskipun tidak makan dan tidak

minum serta tidak bersetubuh, bila ia meniatkannya di atas siang hari,

dan atas perempuan yang memegang vaginanya secara sengaja lalu

keluar sperma-nya.

Ia berpendapat bahwa perempuan yang disetubuhi secara

paksa di siang hari bulan Ramadhan wajib mengqadha puasanya,

sementara laki-laki yang menyetubuhinya harus membayar kafarat

untuk dirinya dan kafarat lain untuk perempuan tersebut. Ini sangat

aneh!, karena ia berpendapat bahwa perempuan yang dipaksa makan

dan minum tidak wajib membayar kafarat, dan orang yang

memaksanya juga tidak wajib membayar kafarat atasnya, begitu pula

perempuan yang disetubuhi saat sedang tidur, baik ia maupun orang

yang menyetubuhinya tidak wajib membayar kafarat. Pendapat ini
sangat kontradiktif. Seandainya kafarat wajib atas perempuan tersebut,

maka tidak sah bila selain dia diwajibkan membayark kafarat, dan
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seandainya perempuan tersebut tidak wajib membayar kafarat, maka

amat jauh bila kafarat tersebut diwajibkan atas selain dia.

Mereka menganggap batal puasanya orang yang mencium

sehingga terangsang, atau orang yang mengeluarkan madzi tapi tidak

mengeluarkan spenna, atau orang yang mencumbui atau menyentuh

lalu keluar madzi tapi tidak keluar sperma; juga orang yang melihat

perempuan tanpa disengaja dan terus menerus memandangnya hingga

keluar madzi tapi tidak keluar sperrna, atau orang memandang yang

sekilas tanpa terus menerus memandang lalu keluar spermanya, dan

orang yang berkumur pada siang hari bulan Ramadhan lalu air masuk

ke dalam kerongkongannya tanpa disengaja, dan orang yang makan

dalam kondisi lupa atau bersetubuh dalam kondisi lupa, atau orang

yang melakukannya dalam kondisi belum yakin bahwa fajar telah

terbit, tapi ternyata fajar telah terbit, atau orang yang melakukannya

karena beranggapan bahwa matahari telah terbenam tapi ternyata tidak

terbenam;.dan orang yang makan dalam kondisi ragu-ragu bahwa tajar

telah terbit, kemudian ia tidak yakin bahwa fajar telah terbit atau

belum terbit, dan orang yang gila dalam satu hari di bulan RamaChan

atau beberapa hari atau selama bulan Ramadhan penuh, atau selana

beberapa bulan Ramadhan dalam beberapa tahun; orang /Bng i: t '1-

sadar pada mayoritas harinya, dan orang yang tidak sadar se''.' ',r

beberapa hari di bulan Ramadhan, perempuan menyusui yr-ilg

khawatir akan bayinya, perempuan yang disetubuhi saat sedang tidur,

orang yang dipaksa makan dan minum, orang yang kerongkongannya

dijejali air saat sedang tidur, orang yang disuntik, orang yang

memakai celak obat-obatan dan orang yang menelan kerikil.

Mereka mewajibkan Qadha atas semua orang yang telah kami

sebutkan tersebut dan berpendapat bahwa tidak ada kafarat atas

mereka.

Pendapat ini sangat konhadiktif yang ada landasannya sama

sekali, baik dari Al Qur'an maupun Sunnah, riwayat yang rusak,
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Ijma', pendapat seorang Sahabat atau tabi'in, Qiyas dan tidak pula

pendapat yang berbobot. Dan pembagian ini juga tidak dikenal oleh

salah seorang sebelum mereka.

Kami melihat sebagian orang yang taklid kepadanya

mewajibkan Qadha atas tukang giling tepung, penumbuk daun pacar,

penemrn katun dan dan penumbuk biji-bijian. Mereka berpendapat

bahwa puasa orang-orang tersebut batal. Tapi mereka tidak

rnewajibkan kafarat atas mereka yang melakukannya secara sengaja.

Mereka mengklaim bahwa hal tersebut merupakan Qiyas terhadap

pendapat Malik. Sikap ini sangat kontradiktif dan aneh. Bila demikian,

maka mereka diharuskan membatalkan puasa setiap orang yang

bepergian dengan berjalan di atas jalanan berdebu.

Ia tidak membatalkan puasanya orang yang mencium atau

mencumbui tanpa terangsang dan tidak keluar madzi serta tidak kelupr

sperma; juga tidak membatalkan, puasanya orang yang mengeluarkan

spenna karena melihat atau menyentuh; dan juga tidak batal puasa

Sunnah bila air masuk ke dalam kerongkongan saat berkumur atau air

dimasukkan ke dalam kerongkongan saa sedang tidur. Adalah sangat

aneh bila perkara yang satu membatalkan puasa wajib tapi tidak

membatalkan puasa Sunnah.

Ia juga tidak membatalkan puasanya orang yang gila atau

terkena epilepsi selama beberapa jam dalam sehari. Ini juga keanehan

lain.

Ia tidak membatalkan puasanya orang yang ketiduran

sepanjang hari. Ini merupakan keanehan lainnya.

Kami tidak tahu pendapatnya tentang orang yang berniat buka

saat satu hari tinggal beberapa saat saja; apakah ia berpendapat bahwa

orang tersebut wajib mengqadhanya dan puasanya batal? ataukah ia

berpendapat bahwa puasanya sempurna? hanya saja tidak wajib
kafnat atasnya?.
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Ia tidak membatalkan puasanya orang yang diberi obat

perangsang buang air. Kami juga tidak menemukan pendapatnya

tentang tembakau (rokok) dan obat tetes telinga.

Ia tidak membatalkan puasanya orang yang matanya diberi

celak non medis, dan tidak pula orang yang sengaja menelan sesuatu

yang telah dikeluarkannya dari gigi-giginya seperti potongan daging

dan sejenisnya, dan orang yang menelan permen karet meskipun

dibantu dengan air ludah, tapi ia mengarlggapnya makruh.

Abu Muhammad berkata, "Bila tidak membatalkan puasa,

mengapa ia menganggapnya makruh?!."

Pendapat-pendapat ini tidak perlu ditampilkan lagi karena

memang sudah batal. Adapun para pengikut madzhab Hanafi, mereka

adalah kelompok yang pendapatnya paling rusak, paling kontradiktif

dan paling jauh dari nalar sehat.

Abu Hanifah mewajibkan kafarat dan Qadha atas orang yang

menyetubuhi perempuan lewat vaginanya, baik perempuan yang halal

baginya atau yang haram baginya. Ia juga mewajibkan kafarat dan

Qadha atas perempuan tersebut, orang yang makan dan minum, oiang

yang menelan buah badam hijau atau orang yang menelan tanah lr;tt

.khusus Armenia.2Te

Ia membatalkan puasanya orang yang menyefubuhi lewat anus

lalu keluar spenna, atau menyetubuhi binatang baik lewat kemaluan

atau anusnya hingga keluar spenna, orang yang tidak berniat puasa

sampai matahari tergelincir, orang yang mencium dalam kondisi sadar

bahwa ia sedang berpuasa lalu keluar spennanya, orang yang

21e Demikianlah yang berlaku dalam madzhab Hanafi. Dalam Fathul Qadir
dikatakan (Juz 2 hal68), "Wajib membayar kafarat bila menelan buah badam
hijau, karena ia dimakan; berbeda dengan buah kenari; karena itulah keduanya
berbeda". Ia juga berkata, "Wajib pula membayar kafarat bila memakan tanah
liat Armenia dan makanan-makanan lainnya yang biasa dimakan, seperti yang
biasa dimakan anak-anaknya. Sedangkan untuk makanan yang tidak biasa
dimakan tidak wajib membayar kafarat."
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menyentuh dalam kondisi sadar lalu keluar sperrnanya, atau orang

yang bersetubuh dalarn kondisi sadar pada selain vagina lalu keluar

spennanya, orang yang berkumur lalu air masuk ke dalam

kerongkongaffirya ketika ia dalam kondisi sadar bahwa ia sedang

berpuasa, orang yang makan atau minum atau bersetubuh setelah fajar

terbit dalam kondisi tidak sadar bahwa fajar telah terbit, kemudian ia

mengetahui bahwa fajar telah terbit, orang yang melakukannya karena

beranggapan bahwa matahari telah terbenam, tapi ternyata belum

terbenam, orang yang gila pada suatu hari di bulan Ramadhan atau

selama beberapa hari atau dalam sebulan penuh, kecuali satu jam saja

darinya, or:mg yang terkena epilepsi sepanjang bulan Ramadhan,

orang yang terkena epilepsi setelah masuk bulan Ramadhan, kecuali

hari yang malamnya ia terkena epilepsi di dalamnya, wanita menyusui

yang khawatir akan bayi yang disusuinya, orang yang pagi harinya

berpuasa dalam perjalanan lalu ia bersetubuh, atau makan dan mindm

secara sengaja dalam kondisi sadar, orang yang di pagi hari bulan

Ramadhan tidak berniat puasa lalu makan dan minum atau bersetubuh

pada permulaan siang atau akhir hari, perempuan yang disetubuhi saat

sedang tidur, atau perempuan gila, atau perempuan yang diperkosa,

orang yang disuntik atau menghisap tembakau atau yang telinganya

ditetesi obat telinga.

Tapi pendapatnya berbeda tentang orang yang Urethra-nya

ditetesi obat. Dalam satu pendapatnya ia membatalkannya, tapi dalam

pendapat lainnya ia tidak membatalkannya.

Ia membatalkan puasanya orang yang melakukan pengobatan

pada organ dalam dan luka yang tembus ontak dengan obat-obatan

basah. Jika tidak melakukan pengobatan seperti ini, maka tidak batal

puasanya.

Ia membatalkan puasanya orang yang menelan kerikil secara

sengaja, atau menelan buah kenari basah atau kering, atan buah badam
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kering, dan orang yang mengangkat kepalanya ke langit lalu setetes

air hujan jatuh ke kerongkongannya.

Mereka mewajibkan Qadha atas semua orang yang melakukan

hal-hal di atas, tapi tidak mewajibkan kafarat atas mereka.

Mereka tidak menganggap batal puasanya orang yang

melakukan sodomi dengan memasukkan penisnya tapi tidak sampai

keluar spefina. Mereka juga tidak menganggap batal puasanya orang

yang menyetubuhi binatang baik lewat kemaluan atau anus tapi tidak

keluar spenna. Juga tidak dianggap batal puasanya orang yang

menyetubuhi perempuan lewat anusnya tapi tidak keluar spenna.

Mereka berpendapat bahwa puasanya sah, tidak wajib mengqadha dan

tidak wajib membayar kafarat.2e

Mereka tidak mengaggap batal puasanya orang yang memakai

celak obat-obatan atau lainny4 baik sampai ke kerongkongan atau

tidak. Mereka juga tidak meuganggap batal puasanya orang yang terus

menerus memandang vagina perempran sehingga keluar spennanya.

Juga tidak dianggap batal puasanya orang yang mencium atau

mencumbui sehingga keluar madzi tapi tidak keluar sperma. Juga

tidak dianggap batal puasanya orang yang makan karena lupa, atau

gnenyetubuhi dalam kondisi lupa atau minum dalam kondisi lupa. Juga

tidak dianggap batal puasanya orang yang bersetubuh atau minum

atau makan dalam kondisi ragu-ragu akan terbitnya fajar, selama tidak

280 Adapun sodorni (menyetubuhi lewat anus) atau menyefirbuhi perempuan lewat
anusnya, menurut madzhab llanafi, puasanya batal dan wajib mengqadha serta

membayar kafarat, baik keluar sperma atau tidak. Hanya saja diriwayatkan dari
Abu Hanifah, bahwa tidak wajib membayar kafamt disebabkan bersetubuh pada

tempat yang tidak layak, karena mentrrutnya ada had atasnya. Tapi yang lebih
Shahih adalah wajib membayar kafarat kare'na bersetubuh itu merupakan
puncak penyaluran syahwal Ini merupakan ungkapan indikasi dengan kata-

kata. Adapun menyetubuhi binatang, dikatalon dalam Al Hidayah, "Bila
seseorang menyetubuhi mayat atau binatang, ia tidak wajib membayar kafarat,
baik ia keluar sperma atau tidaP. Pengarang AI 'Inryah berkatq "Bila ia
mengeluarkan sperma, maka ia wajib mengqadhanya." (Fathul Qadir, Juz 2 hal
7 0). Lihat Al Mab suth karya As-Sar*hasi (Juz 3 hal 7 9).
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jelas bahwa ia makan setelah fajar, atau orang yang menyetubuhi

setelahnya atau minum setelahnya.

Ia melarang orang yang baru datang dari perjalanan

menyetubuhi isterinya yang telah suci dari haidh. Saya tidak habis

pikir: bila keduanya sedang berpuasa, mengapa ia tidak mewajibkan

kafarat atas keduanya ?. Dan bila tidak berpuasa, mengapa ia

melarang keduanya bersetubuh ?.

Ia tidak membatalkan puasanya orang yang mengeluarkan

makanan sebesar kacang dari giginya lalu menelannya lagi secara

sengaja dalam kondisi sadar bahwa ia sedang berpuasa ?'

Abu Muhammad berkata, "Manakah yang lebih aneh atau

lebih buruk daripada pendapat yang mengatakan bahwa homoseksual

dan menyetubuhi binatang secara sengaja di siang hari Ramadhan

tidak membatalkan puasa ?!." t:

tra berpendapat bahwa orang yang mencium isteri yang boleh

,liciumnya saat sedang berpuasa sehingga mengeluarkan spelrna'

puasanya batal.

Atau, manakah yang lebih aneh daripada orang yang

lnembedakan antara makanan pokok dengan makanan non pokok ?.

Kami tidak tahu darimana mereka bisa berpendapat demikian.

Manakah yang lebih aneh daripada orang yang berpendapat

bahwa orang yang mencium wanita pezrna atau laki-laki atau

mencumbuinya di siang hari bulan Ramadhan tanpa terangsang dan

tanpa mengeluarkan madzi,bahwa puasanya sah dan sempurna ?!'

Manakah yang lebih aneh daripada orang yang berpendapat

bahwa orang yang mencium isterinyayaogboleh dicium saat sedang

berpuasa sehingga terangsang' puasanya batal, dan orang yang

berpendapat bahwa orang yang makan dalam kondisi lupa harus

mengqadhanya dan batal puasanya, serta orang yang berpendapat
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bahwa orang yang makan sesuatu yang keluar dari gigi gerahamnnya

secara sengaja puasanya sempurna ?!.

Adakah yang lebih aneh dari pendapat-pendapat ini ?!

Yang paling mengherankan adalah mereka mewajibkan kafarat

atas sebagian orang yang berbuka tanpa bersetubuh karena

mengqiyaskan dengan orang yang bersetubuh, kemudian mereka

menggugurkan kafarat dari sebagiari orang yang berbuka tanpa

bersetubuh padahal keduanya dalam kondisi berbuka. Mereka

meninggalkan Qiyas dalam masalah tersebut tapi tidak berpedoman

pada dalil.

Mereka mewajibkan kafarat atas perempuan yang dipaksa

bersetubuh padahal ia tidak bermaksiat dalam hal ini, tapi mereka

menggugurkan kafarat dari orang yang sengaja mencium sehingga

keluar madzi, padahal ia dalam kondisi bermaksiat!.

Bila mereka mengatakan, "Orang tersebut tidak bermaksiat".

Kami katakan, "Jadi orang yang mencium sehingga keluar spefinanya

tidak bermaksiat, lalu mengapa kalian mewajibkan kafarat atasnya?!."

Ini merupakan pencampunrn yang tidak ada bandingannya dan

tidak ada kaitannya dengan hadits sama sekali; karena mereka

"membedakan antara orang yang berlebih-lebihan dalam hukum.

Mereka tidak mengambil riwayat orang yang mengatakan bahwa
seorang laki-laki berbuka lalu Nabi $ menyuruhnya membayar

kafarat, dan juga tidak mengambil riwayat orang yang mengatakan

bahwa seorang laki-laki menyetubuhi isterinya saat sedang berpuasa

lalu Nabi i$ menyuruhnya membayar kafarat, dan kemudian mereka

merasa cukup dengan riwayat tersebut. Mereka juga tidak
mengqiyaskannya dengan setiap orang yang berbuka.

Mereka menggugurkan kafarat dari orang yang sengaja

berbuka ketika mengqadha puasa Ramadhan, puasa nadzar, dan puasa

dua bulan yang merupakan kafarat. Padahal telah sah dari Qatadah
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tentang wajibnya membayar kafarat untuk qadha puasa Ramadhan bila
pelakunya berbuka secara sengaja. mereka meninggalkan eiyas disini,
karena ia merupakan puasa wajib dan puasa wajib, berbuka secara
sengaja dan berbuka secara sengaja.

Bila dikatakan, "Mengapa kalian menggugurkan kafarat dari
orang yang menyetubuhi perempuan yang diharamkan pada

vaginanya? dan dari perempuan yang disetubuhi baik secara paksa

atau secara sukarela?."

Kami jawab, "Karena dalilnya tidak menyebutkan kecuali atas

orang yang menyefubuhi isterinya. Orang yang menyetubuhi pada

selain vagina tidak dinamakan lVathi', Muwaqi' atant Mujami', orang
yang menggagahinya, orang yang menggaulinya atau orang yang
menjimakinya, melainkan hanya disandarkan pada korelasi
penjelasan. Pewajiban kafarat atas selain orang yang telah kami
uraikan adalah bertentangan dengan sururah dan rnelanggar hukum
Allah serta pewajiban sesuatu yang tidak diwajibkan-Nya.

Adapun si perempuan, ia adalah yang disetubuhi. yang
disetubuhi bukanlah yang menyetubuhi. Masalah pengguguran kafarat
darinya adalah sangat jelas.

Juga, orang yang menyefubuhi perempuan yang diharamkan
pastinya dapat melalcukannya setelah berniat, baik dengan perkataan
atau melalui kekerasan dan lain sebagainya. Kedua hal ini sama-sama
perbuatan maksiat yang membatalkan puirsa. Jadi jelaslah bahwa
puasanya batal. Hanya Allah jua-lah yang dapat memberi Taufik.

Bila dikatakan, "Kalian mewajibkannya atas orang yang
menyetubuhi isterinya atau budak perempuannya yang keduanya
dalam kondisi haidh."

Kami katakan, "Karena Rasulullah $ mewajibkannya atas

orang yang menyefubuhi isterinya secara umum, tanpa menanyakan,
"Apakah isterinya dalam kondisi haidh atau tidak?."
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738. Masalah: Orang yang menyetubuhi isterinya secara

sengaja pada siang hari bulan Ramadhan kemudian pada hari itu ia
bepergian atau gila atau sakit, kafarat tidak gugur darinya; karena

sesuatu yang telah diwajibkan Allah & tidak bisa gugur kecuali

berdasarkan dalil, sedang dalam hal ini tidak ada dalil yang

menyebutkannya.

Abu Hanifah dan para pengikutnya mengatakan, "Kafarat

menjadi gugur bila pelakunya sakit, tapi tidak gugur bila ia
bepergian."

739. Masalah: Sifat kafarat wajib adalah seperti yang telah

kami uraikan dalam riwayat mayoritas sahabat Az-Zuhi: yaitu

memerdekakan budak. Tidak sah melakukan selain ini selama ia

masih mampu melakukannya. Bila tidak mampu, maka ia harus

berpuasa dua bulan berturut-turut. Bila tidak mampu, ia harus

memberi makan 60 orang miskin.

Bila dikatakan, "Mengapa kalian tidak berpendapat dengan

hadits yang diriwayatkan oleh Yahya Al Anshari dan Ibnu Juraij serta

Malik dari Az-Zuhri tentang perintah memilih kafarat-kafarat

tersebut?."

Kami katakan, "Karena sebagaimana telah kami jelaskan

bahwa mereka meringkas haditsnya dan menyebutkannya dengan
perkataan mereka atau dengan redaksi selain redaksi dari Nabi ,S."

Adapun seluruh teman Az-Zrthn, mereka menyebutkan redaksi

Nabi $ yang tidak boleh ditentang sama sekali, dengan tambahan

hukum pengurutan. Dan masalah tambahan ini tidak boleh

ditinggalkan.
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Pendapat kami ini dikatakan oleh Abu Hanifah, Syaf i, Abu

Sulaiman, Ahmad dan mayoritas orang.

Adapun Malik, ia mengatakan berdasarkan hadits yang

diriwayatkan. Hanya saja ia menganggap Sunnah memberi makan.

Dan masalah Sunnah ini tidak ada landasannya sama sekali-

Adapun Abu Hanifah, ia membolehkan pemberian makan yang

disebutkan: yaitu memberi makan satu orang miskin selama 60 hari.

Ini adalah penentangan terhadap perintah Rasulullah $; karena kata

60 orang miskin tidak berlaku bagi satu orang miskin sama sekali.

740. Masalah: Sah hukumnya memerdekakan budak baik

budak mukmin atau budak kafir, anak kecil atau orang dewasa, laki-

laki atau perempuan, orang cacat atau ofang normal, berdasar*an

keumuman sabda Nabi 6$, "Merdekakanlah seorang budak!".

Seandainya di antara budak-budak yang dimerdekakan tersebut ada

yang tidak sah, tentulah Nabi $ akan menjelaskannya dan tidak akan

meremehkannya sehingga ada orang lain yang menjelaskannya.

Sah hukumnya memerdekakan Ummul Walad (budak wanita

yang memiliki anak), Al Mudabbar ftudak yang diianjikan merdeka

sepeninggal tuannya),budak yang dimerdekakan dengan sifat tertentu

dan berdasarkan tempo, budak Mukatab (budak yang membebaskan

diri dengan membayar cicilan kepada tuannya) yang belum

menunaikan Kitabah-nya (perjanjian cicilannya). Tapi tidak sah

memerdekakan dua bagian dari dua budak atau yang sebagiannya

merdeka.

Abu Hanifah berpendapat seperti pendapat kami untuk budak

kafir dan budak kecil.
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Malik dan Syafr'i berkata, "Tidak s*, kecuali budak

mukmin."

Mereka mengatakan, "Kami mengqiyaskannya dengan budak

dalam kasus pembunuhan karena lalai (Qatlul Khatha)."

Abu Muhammad berkata, "Semua Qiyas itu batil. Kemudian

kalau pun benar, maka merupakan kebatilan nyata; karena Malik tidak

mengqiyaskan hukum orang yang membunuh secara sengaja dengan

hukum orang yang membunuh karena lalai dalam hal kafaratnya. Bila
ia tidak mengqiyaskan pembunuh atas pembunuh, maka

mengqiyaskan orang yang menyefubuhi dengan orang yarLg

membunuh lebih batal lagi, seandainya Qiyas itu benar."

Syafi'i tidak rnengqiyaskan orang yang berbuka disebabkan

makan dengan orang yang berbuka disebabkan bersetubuh dalam hal

kafarat.

Juga, tidak ada perselisihan pendapat bahwa kafaratnya orang

yang bersetubuh di bulan Ramadhan, puasanya dapat digantikan

dengan memberi makan, sementara dalam kasus pembunuhan karena

lalai, kafaratnya tidak bisa dengan memberi makan untuk

menggantikan puasa.

I Telah sah ljma' mereka bahwa hukum kafarat orang yang

bersefubuh berbeda dengan hukum kafarat orang yang membunuh.

Jadi batallah Qiyas salah satunya dengan lainnya.

Bila mereka mengatakan, "Sesungguhnya dalil yang ada tidak

menjelaskan adanya ganti dalam kafarat pembunuhan. Yang ada

hanya pada kafarat persetubuhan."

Kami katakan, "Dalil yang ada tidak mensyaratkan budak

beriman dalam kafarat persetubuhan, tapi dalam kafarat pembunuhan

syarat ini ada. Inilah yang benar."

Bila mereka mengatakan, "Budak beriman lebih utama."
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Kami katakan, "Ya, orang alim yang utama lebih baik dairpada

orang bodoh yang fasik."

Allah S berfirman,

"Katakanlah: "Adakah samq orang-orang yang mengetahui

dengan orang-orang yang tidak mengetahui 2 "." (Qs- Az-Zumat l39f:
e)

Allah @ berfirman,

tj,tr;'ai&i€,J r4\'r{3:1 t-ti G -i'

.F+Ai
6

"Apakah oran+-arong y(tng me.rnbuat keiahatan itu menyangka

bahwa Kami ak:an rnenjadikan mereka seperti ornng-orang yang

beriman dan mengerjakan arnal yang saleh." (Qs" Al Jaatsiyah [45]:

LL)

Xapi rnengapa kalian mernbc'lehkan orang bodoh yang fasik ?!.

Adapun tentang hudak yang cacat, mereka semua sepakat

bahwa r:acat yang ringan diperboiehkan. Tidak ada dalii dan Ijma'

serta Qiyas yang membeda-bedakan antara cacat-cacat tersebut.

Juga, tidak ada jalan mereka unhrk menetapkan cacat ringan

yang tidak mereka perbolehkan, mengingat hal ini dibolehkan oleh

banyak ulama. Jadi benarlah bahwa ia rnerupakan salah satu pendapat

mereka yang salah.

Abu Hanifah berkata, "Sah hukumnya budak yang cacat, Yang

tangan atau kakinya buntung atau buntung kedua-duanya, tanpa

diperselisihkan lagi, dan juga budak yang kedua jarinya buntung dari

kedua tangannya selain kedua ibu jarinya."

Z;iaS i5\"'b$, tlf\ 6i"4 6 S

? 2 .//Ws
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Tidak sah membayarkafarat dengan budak yang buta, lumpuh,

yang tangan dan kakinya buntung dari sisi sebelah, yang kedua ibu

jarinya buntung dari keduanya, sementara tiga jari lainnya dari

masing-masing tangan tidak buntung.

Abu Muhammad berkata, "Ini merupakan pencampur

adukkan yang tidak obyektif, karena seandainya ada kategori yang

tidak sah, tentulah Nabi $ akan menjelaskannya."

Adapun Ummul Walad dan Al Mudabbar, tidak ada

perselisihan pendapat bahwa boleh memerdekakan keduanya.

Hukumnya berlaku atas keduanya bila telah dimerdekakan. Yang

memerdekakan masing-masing dari keduanya dinamakan orang yang

memerdekakan budak, sedang pemerdekaan masing-masing

dinamakan pemerderkaan budak, tanpa diperselisihkan lagi. Jadi

orang yang memerdekakan salah satu dari keduanya berarti telah

melalarkan apa yang diperintahkan Allah &.

Abu Hanifah dan Malik berkata, "Tidak sah."

Syafi'i berkata, "Tidak sah bila kafaratnya Ummul Walad,

karena ia tidak diperjual-belikan."
j

Abu Muhammad berkata, "Lalu apa maksudnya? apakah

Rasulullah $ -saat menyuruh membayar kafarat dengan

memerdekakan budak- mensyaratkan agar budak tersebut merupakan

budak yang dapat diperjual belikan?. Sama sekali tidak demikian. Bila

beliau tidak mensyaratkannya, maka syarat tersebut batil dan

merupakan penetapan syariat dalam agilma Allah yang tidak

diizinkan-Nya (Dan tidaklah Tuhanmu lupa)[Qs. Maryam: 64]."

Syaf i membolehkan pemerdekaan budak Al Mudabbar

(budak yang drjanjikan merdeka sepeninggal majikannya).
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Di antara yang membolehkan pemerdekaan Ummul Walad dan

Al Mudabbar adalahUtsman Al Batti dan Abu Sulaiman.

Adapun budak Mukatab yang belum menunaikan Kitabah-nya,

telah kami uraikan sebelumnya bahwa statusnya masih budak. Di
antara ulama yang membolehkannya dalam kafarat -selain yang telah

menunaikan Kitabah-nya- adalah Abu Hanifah, Ahmad bin Hambal

dan Ishaq bin Rahawaih.

Adapun budak Mukatab yang telah menunaikan sebagian dari

Kitabah-nya dan budak yang sebagiannya merdeka, kami telah

menguraikan dalam Kitab Az-Zakat tentang adanya status merdeka

padanya sesuai kewajiban yang telah ia tunaikan. Orang yang

memerdekakan sisanya, ia hanya memerdekakan sebagian budak,

bukan budak sepenuhnya. Jadi ia belum menunaikan apa yan1

diperintahkan. i

Di antara ulama yang berpendapat seperti pendapat kami ini,

bahwa keduanya tidak sah, adalah Abu Hanifah, Ahmad dan Ishaq.

Adapun orang yang memerdekakan dua bagian dari dua budak,

ia iidak dinamakan orang yang memerdekakan seorang budak,

sebagaimana yan9 telah kami uraikan sebelumnya. Dan tragi pula, ia

harus memerdekakan sisanya dengan hukum yang lain. Bila ia belum

dianggap memerdekakan budak, maka ia belum menunaikan apayarrg

diperintahkan.

Adapun orang yang memerdekakan hingga tempo tertentu -
sekalipun dekat- atau dengan sifat tertentu, maka memerdekakannya

dan rnenjualnya diperbolehkan. Adapun orang yang memerdekakan,

tidak ada perselisihan pendapat di kalangan mereka, sejauh yang kami

ketahui.

Di antara yang membolehkan keduanya dalam kafarat adalah

Syaf i dan tokoh-tokoh lainnya. Dan orang yang memerdekakan

keduanya dinamakan orang yang memerdekakan budak.
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741. Masalah: Setiap yang kami katakan, "Tidak sah", maka

ia merupakan pemerdekaan budak yang tertolak dan batil, tidak bisa

dilaksanakan; berdasarkan sabda Rasulullah,g$,

!; *,1]i $;A)& J-".A
"Barangsiapa mengamolkan perbuatan yang tidak kami perintahkan,

makn ta tertola?'.

Dan lagi pula, ia tidak memerdekakannya kecuali dengan sifat

yang tidak sah, sehingga pemerdekaannya pun tidak sah.

742. Masalah: Orang yang kewajibannya menunaikan puasa

lalu puasa tersebut terputus oleh puasa Ramadhan atau hari raya Idul

Adha atau hari-hari yang tidak boleh berpuasa di dalamnya, maka

tidak dinamakan puasa dua bulan berfurut-turut; karena sesungguhnya

yang diperintahkan adalah menunaikannya secara berturut-turut.

Ada orang yang mengatakan, "Hukumnya sah."

Ali berkata, "hi bertentangan dengan perintah Rasulullah $.
pelama Allah & tidak membolehkan menunaikannya secara tidak

berturut-turut, maka orang yang berbuka tidak dimaafkan dan orang

yang membolehkannya berdosa lagi tercela."

Kami meriwayatkannya dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal dari

Abu Awanah dari Al Mughirah dari Ibrahim, "Orang yang wajib

menunaikan puasa dua bulan berturut-turut lalu ia sakit sehingga

berbuka, maka ia harus memulai lagi puasanya."

743. Masalah: Bila dalam masa dua bulan tersebut ia
bernadzar akan melakukan puasa pada hari tertenfu, batallah nadzar
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tersebut dan gugUr darinya. Ia harus tetap menunaikan puasa kafatat.

Begitu pula dalam puasa Ramadhan; berdasarkan sabda Rasulullah $,
tt1- at t t 2 |
l:-lEf J rf' 4\)l -ttS

"Kitab Atlah lebih berhak (diiluti & dilalcsanakan) dan syarat Allah

lebih lant."

Jadi benarlah bahwa seorang pun yang tidak boleh melakukan

sesuatu yang tidak diperintahkan Allah S. Barangsiapa bernadzar

melakukan sesuatu yang dapat membatalkan kewajiban yang

ditetapkan Allah, maka nadzarnya tersebut batal, karena merupakan

penentangan terhadap hukum Allah SW.

744. Masalah: Bila seseorang memulai puasa dua bulan pada

hari pertama dari bulan tersebut, ia harus berpuasa sampai ia melifiat

Hilal ketiga, baik dua bulan tersebut sempurna atau kurang, atau

sempurna dan kurang; berdasarkan firman Allah S, "sesurzgguhnya

hilangan bulan pada sisi Allsh adalah dua belas bwlan, dalam

ketetapan Allah.- (Qs. At-Taubah [9]: 36). Barangsiapa yang wajib

menunaikan puasa dua bulan, ia wajib menunaikannya darijumlah 12

bulan tersebut.

745. Masalah: Bila seseorang menunaikannya pada sebagian

bulan -meskipun tidak lewat darinya kecuali satu hari atau tidak

tersisa kecuali satu hari-, maka ia wajib berpuasa selama 58 hari, tidak

lebih dari itu.

Berdasarkan hadits yang diceritakan kepada kami oleh

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid, Ibrahim bin Ahmad

menceritakan kepada kami, Al Farbari menceritakan kepada kami,

Bukhari menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Abdullah

menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Bilal menceritakan kepada

jif 
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kami dari Humaid, dari Anas bin Malih ia berkata,

"Rasulullah S bersumpah untuk menjauhi sebagian isteri-isterinya,

lalu beliau tinggal dalam sebuah ruangan selama 29 malam. Kemudian

beliau keluar. Lalu orang-orang berkata kepada beliau, "Wahai

Rasulullah, Anda meninggalkan isteri-isteri Anda selama satu bulan"

Maka beliau menjawab, "sesungguhnya satu bulan itu29 hari."

Kami juga meriwayatkannya dari beberapa jalur Mutawatir,

yaitu dari jalur Ibnu Juraij dari Abu Az-Zubair: Bahwa ia mendengar

Jabir; dan dari jalur 'Ikrimah bin Abdunahman2sl dari Ummu

Salamah; dan dari jalur Sa'id bi! Amru,28t Jabalah bin Suhaim, Amru

bin Dinar, Uqbah bin Huraits dan Sa'd bin 'Ubaidah; semuanya dari

Ibnu 'Umar. Dan dari jalur Ismail bin Abu Khalid dari Muhammad

bin Sa'd bin Abi Waqqash dari ayahnya; dan dari jalur Az-Zuhri dari

Urwah dari Aisyah; semuanya dari Rasulullah ifu dengan sanad-sanad

yang sangat shahih. Bila satu bulan itu terkadang 29 hari dan

terkadang 30 hari, maka tidak boleh menunaikannya kecuali yang

sudah yakin, yaitu yang lebih sedikit.

Mereka mengatakan, "Ia wajib menunaikannya selama 60 hari,

agar ia mendapat keyakinan bahwa telah menunaikannya genap 2

bulan."
$

Abu Muharnmad berkata, "Pendapat ini salah; karena

Allah S hanya mewajibkannya 2 bulan dan tidak berfirman "2 bulan

penuh" dimana masing-masing bulannya 30 hari. Yang disebutkan

adalah 2bulan, sedang 2 bulan itu, berdasarkan sabda Nabi $ adalah

29 hari dan 29 hari. Kewajiban itu tidak wajib ditunaikan kecuali

berdasarkan dalil atau Ijma'.

28t Ia adalah 'Ikrimah bin Aburrahman bin Al Harits bin Hisyam Al Qurasyi Al
Makhzumi. Wafat pada tahun 102 Hijriyah. Haditsnya dtiwayatkan oleh

Bukhari, Muslim, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.
282 Ia adalah Sa'id bin Amru bin Sa'id bin Al 'Ash. Dalam manuskrip No. 14

disebutkan "Sa'id bin Umar". Penulisan ini salah.
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orang yang berpendapat seperti ini dari kalangan pengikut

madzhab Hanafi tentu diharuskan mengatakan, '"Tidak sah

memerdekakan budak kecuali budak beriman; agar ia yakin bahwa ia

telah menunaikan kewaj ibannya dalam memerdekakan budak."

sedangkan dari kalangan pengikut madzhab Maliki dan

pengikut madzhab Syaf i, ia diharuskan mengatakan, "Tidak sah

kecuali makan pagi dan makan malam, atau makan pagi dan makan

pagi, atau makan malam dan makan malam, sebagaimana yang

dikatakan para pengikut madzhab Hanafi. Dan tidak sah kecuali satu

Sha' gandum untuk masing-masing orang miskin, atau setengah Sha'

gandum; agar iayakin bahwa ia telah menunaikan kewajiban memberi

makan."

746. Masalah: Orang yang kewajibannya memberi makan,ria

harus memberi mereka makan yang dapat mengenyangkan mereka,

apapun jenis makanannya, meskipun berbeda-beda. Misalnya

memberi sebagian mereka roti, sebagian lainnya korma, sebagian

lainnya bubur, sebagian lainnya kismis dan lain sebagainya'

Sah hukumnya dengan mengeluarkan satu mud, sesuai mud

yang dipakai Nabi s, bila yang diberikan kepada mereka berupa biji-

bijian, tepung, korma atau kismis atau lainnya, yaitu yang bisa

dimakan dan ditakar. Bila ia memberi makan mereka dengan makanan

yang diproses, maka sah bila memberi makan satu kali yang dapat

mengenyangkan mereka, baik sedikit atau banyak.

Ahmad bin umar menceritakan kepada kami, Abdullah bin

Husain bin 'Iqal menceritakan kepada kami, Bakkar bin Qutaibah

menceritakan kepada kami, Muammil -Ibnu Ismail Al Himyari-

menceritakan kepada kami, Suffan -yaitu Ats-Tsauri- menceritakan

kepada kami dari manshur -yaitu Ibnu Al Mu'tamir- daf. Az'Zuhti
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dari Humaid -yaitu Ibnu Abdurrahman bin 'Auf, dari Abu Hurairah,
"Bahwa Rasulullah & ......". Lalu ia menyebutkan hadits tentang

orang yang bersetubuh di bulan Ramadhan. Ia berkata, "Lalu
Nabi $ diberi sekeranjang makanan yang berisi 15 Sha'. Lalu beliau

bersabda kepadanya, "Ambillah dan beri makan dengan ini."

Ali berkata, "Beliau menganggap ini sah sebagai memberi

makan."

Mengenyangkan mereka dengan makanan apa saja yang biasa

dimakan manusia dapat dinamakan "memberi makan". Gandum

dimakan dalam kondisi digoreng. Semua ini dinamakan memberi

makan-

Tidak boleh menentukan pemberian makan tertentu selain

pemberian makan tertentu tanpa adanya dalil dan Ijma'. Tidak ada

perselisihan (di kalangan ulama) bahwa makanan yang tidak

mengenyangkan dan pemberian makanan yang kurang dari satu mud

fidak sah.

Abu Hanifah berkata, "Tidak sah kecuali setengah Sha'

gandum atau yang serupa dengannya baik tepung atau terigunya, atau

satu Sftc' Sya'ir atau kismis atau korma unfuk setiap orang miskin."
4" Haruslah memberi makan seorang dan makan malam, atau 2

kali makan siang, atau 2 kali makan malam, atau sahur dan makan

siang, atau sahur dan makan malam.

Abu Muhammad berkata, "Ini merupakan penetapan hukum

yang tidak diwajibkan oleh dalil, Ijma', Qiyas dan tidak pula pendapat

seorang Sahabat."

747.Masalah: Tidak sah memberi makan bayi menyusui yang

belum memakan makanan dan juga tidak boleh memberikannya

kepadanya, karena ini tidak dinamakan memberi makan. Bila ia
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makan seperti layaknya anak kecil, maka sah hukumnya memberi ia

makan dan mengenyangkannya, meskipun ia makan sedikit; karena ia

memberi makan sesuai yang diperintahkan. Hanya AllahJah yang

dapat memberi Taufik.

748. Masalah: Tidak sah memberi makan kepada orang-orang

yang jumlahnya kurang dari 60 orang, dan juga tidak sah berpuasa

kurang dari dua bulan; karena ini bertentangan dengan apa yang

diperintahkan.

749. Masalah: Orang yang ketika menyetubuhi mampu

memerdekakan seorang budak, tidak sah baginya melalcukan selain

itu, baik setelah itu ia miskin atau tidak miskin; dan orang yang tidak

mampu saat melakukannya tapi mampu berpuasa dua bulan Uett #t-
turut, tidak sah baginya melakukan selain puasa, baik setelah itu kaya

sehingga bisa mendapatkan budak atau tidak kaya.

Orang yang ketika melakukan persetubuhan tidak mampu

memerdekakan budak dan puasa tapi mampu memberi makan, tidak

sah baginya melakukan selain memberi makan, baik setelah itu ia
mampu memerdekakan budak atau berpuasa atau tidak mampu;

karena semua yang telah kami uraikan telah diwajibkan oleh dalil dan

Ijma', sehingga tidak boleh menggugurkan yang wajib dan

mewajibkan kewajiban lain tanpa adanya dalil dan ljma'.x3

283 Memang benar itu kewajibannya saat menyetubuhi. Akan tetapi
ketidakmampuannya saat membayar kafarat atau kemamprannya terhadapnya
ada hukumnya sendiri; karena Rasulullah $ menanyakan orang yang
menyetubuhi tentang kondisinya pada saat orang tersebut meminta fatwa, dan
beliau tidak menanyakannya pada waktu terjadi persetubuhan tersebut, karena
barangkali orang tersebut telah berubah kondisinya. Kemudian orang yang tidak
menemukan budak setelah sebelumnya ada, apakah yang harus dilakukannya ?.

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
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Mereka mengatakan, "Bila ia sedang berpuasa kemudian

menjadi kaya, hukumnya berpindah bahwa ia harus memerdekakan

budak."

Pendapat ini salah dan merupakan pendapat yang tidak

berdalil.

750. Masalah: orang yang tidak menemukan kecuali budak

yang masih dibutuhkannya, dimana ia akan tersia-sia setelahnya atau

khawatir terhadap dirinya karena kecintaannya terhadapnya, ia tidak

waj ib memerdekakannYa.

Berdasarkan firman Allah &,

@Syai$i-&rS
,,Allah tidak membebani seseorang melatnkan sesuai dengan

kesanggupennya." (Qs. Al Baqarah [2]:286)

Firman Allah &,

q- 4 vli,z#'#\rr "{;idt }'
,l *Dan dia sekali-kali tidak meniadikan untuk kamu dalam

'agama suatu kesempitan " (Qs. Al Hajj l22l:78)

Firman Allah &,

Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu

kesempitan. Tidak ada yang lebih menyusahkan daripada membebankan kepada

seseorang agar memerdekakan budak atau berpuasa yang i1 tidak mampu

melakukannya. Kategori mampu adalah saat melakukan dan bukan saat

mewajibkan, dan hal it i t"luh;"lur. Yang aneh adalah, pengarang membolehkan

orang yang mendapatkan budak yang karena kesukaannya terhadapnya ia

nraiatir niemerdekakannya, ia (pengarang) membolehkan orang tersebut tidak

memerdekakannya karena tunduk pada kesukaannya. Tapi bagi orang yang

wajib memerdekakan budak tapi tidak mampu memerdekakannya, ia

(pengarang) tidak membolehkannya meninggalkan pemerdekaan. tersebut'

iada[A oiang ini lebih tidak mampu daripada orang yang pertama tadi.
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FiiHLjSSt4i?',6\Li
*Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak

menghendaki kesukaran bagimu." (Qs. Al Baqarah [2]: 185)

Semua yang telah kami sebutkan adalah kesukaran dan

kesempitan yang Allah tidak akan membebankannya kepada kita dan

tidak menginginkan terjadi pada kita. Yang wajib saat itu baginya

adalah berpuasa. Bila ia tidak lagi membutuhkannya dan dapat bekerja

sendiri sedang saat itu ia tidak memiliki harta, ia bisa

memerdekakannya, karena saat itu ia dalam posisi mendapatkan

budak yang tidak berdosa bila memerdekakannya.

751. Masalah: Orang yang tidak mampu melakukiin

semuanya, yang wajib baginya adalah memberi makan. Kewajiban ini

tetap berlaku padanya. Bila ia menemukan makanan sedang saat itu ia

membutuhkannya, maka ia dan keluarganya bisa memakannya,

sementara rnakan tersebut menjadi hutang atasnya; karena

Rasulullah g$ menyuruh seseorang rnemberi makan lalu orang

tersebut memberitahukan bahwa ia tidak mampu. Maka beliau

mengambil korma lalu memberikannya kepadanya dan menyuruhnya

memberi makan dengannya sebagai kafaratnya.

Jadi telah sah bahwa memberi makan tetap berlaku padanya

meskipun ia tidak mampu. Rasulullah $ menyuruhnya rnemakannya,

karena orang tersebut memberitahu bahwa ia membutuhkannya. Dan

kafarat memberi makan tetap tidak gugur darinya. Adalah tidak boleh

menggugurkan sesuatu yang diwajibkan Rasulullah $ kecuali bila

ada hadits beliau yang menjelaskan bahwa beliau menggugurkannya.

Hanya Allah jua-lah yang dapat memberi Taufik.
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752. Masalah: Orang merdeka dan hamba sahaya dalam

ssmua masalah yang telah kami sebutkan hukumnya sama. Yang

diberi makan adalah orang merdeka dan hamba sahaya; karena

ketetapan dari Rasulullah S bersifat umum, tanpa mengkhususkan

orang merdeka dari budak. Bila hamba sahaya tersebut miskin, ia

termasuk dalam kategori yang disuruh untuk diberi makan. Dan tidak
boleh menentang perintah Nabi $ dengan menggunakan klaim-klaim

dusta. Hanya kepada Allah-lah kita memohon pertolongan.

753. Masalah: Berbekam, mimpi, onani, mencumbui isteri

atau budak perempuan yang diperbolehkan pada.selain vagina tidak

membatalkan puasa, baik ia sengaja mengeluarkan sperna atau tidak,

baik mengeluarkan madzi atau tidak. Juga tidak membatalkan puasa

mencium keduanya, muntah yang banyak, muntah yang keluar dari

tenggorokan selama ia tidak sengaja menelannya kembali setelah

sampai pada mulut dan mampu mengeluarkannya, darah yang keluar

dari gigi atau perut selama ia tidak sengaja memasukkannya kembali,

suntikan atau tembakau atau obat tetes telinga, atau obat yang

dimasukkan pada Urethra atau pada hidung, memasukkan air ke

pidunS meski masuk ke dalam tenggorokan, berkumur yang masuk ke

dalam tenggorokan secara tidak sengaja, celak obat-obatan atau

lainnya yang sampai ke tenggorokan baik siang hari atau malam hari,

debu tepung, saringan tepung, pacar atau lain-lainnya, minyak wangi

atau labu atau selain itu. Juga tidak membatalkan puasa, lalat yang

masuk ke dalam kerongkongan secara tidak sengaja, orang yang

mengangkat kepalanya ke langit lalu jatuh tetesan air hujan ke dalam

tengggorokannya tanpa disengaja, mengunyah sejenis darnar, ter atau

perrnen karet, orang yang dalam keadaan junub selama tidak

meninggalkan shalat, orang yang makan sahur atau menyefubuhi

karena menduga masih malam tapi ternyata fajar telah terbit, orang

yang berbuka dengan makan atau bersetubuh karena menyangka
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bahwa matahari telah terbenam, padahal ternyata belum terbenam,

orang yang makan atau minum atau bersetubuh dalam kondisi lupa,

orang yang berbuat maksiat dalam kondisi lupa akan puasanya,

bersiwak dengan benda basah atau kering, mengunyah makanan atau

mencicipinya, selama ia tidak sengaja menelannya, pengobatan organ

dalam atau luka yang tembus otak dengan sesuatu yang biasa dimakan

atau diminum atau selain itu, makanan yang ada di antara gigi-gigi

pada waktu siang yang dibuang, orang yang dipaksa melalcukan hal-

hal yang membatalkan puasa, masuk ke kamar mandi, berendam

dalam air dan meminyaki kumis.

Adapun berbekam, Abu Muhammad berkata: Telah shahih

dari Rasulullah $ dari jalur Tsauban dan Syaddad bin Aus, Ma'qil

bin Yasar, Abu Hurairah, Rafi' bin Khudatj dan lain-lainnya, bahws

Nabi # bersabda,

,4!"-'l-tp"f
"Ornng yang berbekam dan orang yang dibeka* O"rnuno @atal
puasanya)."

Oleh karena itu, wajib mengambil hadits ini sebagai dalil,

kecuali bila ada penjelasan shahihbahwa ia telah dinasakh.2sa

Segolongan orang beranggapan bahwa riwayat dari Ibnu
Abbas bahwa Rasulullah $ berbekam telah dinasakh dengan hadits

tersebut. Anggapan mereka ini batil, karena Nabi S berbekam saat

dalam perjalanan lalu berbuka. Hal ini diperbolehkan. Atau dalam

puasa Sunnah lalu berbuka, dan hal ini diperbolehkan.

Yang lebih mengherankan semuanya adalah orang yang

mengatakan tentang hadits shahih dari Nabi S, "Bahwa beliau

284 Hadits "Orang yang berbekam dan orang yang dibekam batal puasanya"
diriwayatkan dari banyak jalur. Lihat l/-Talkhish karya Ibnu Hajar (hal 190).
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mengusap sorbannya" bahwa beliau sedang sakit. Tapi dalam kasus

ini ia tidak mengatakan, "Barangkali ia sakit'"

Juga, hadits riwaYat

"Arang yang berbekam dan

puasanya)". Jadi hukum Yang

karena asumsi Yang dusta.

Ibnu Abbas bukanlah setelah hadits

orang yang dibekam berbuka' (batal

meyakinkan tidak ditinggalkan hanya

Juga, seandainya benar bahwa hadits Ibnu Abbas setelah hadits

yang telah kami sebutkan, maka ia hanya menasakh berbukanya orang

yang dibekam dan bukan orang yang berbekam; karena

Nabi $ membekam anak kecil yang belum baligh'

AbuMuhammadberkata:Akantetapikamimenemukan
hadits yang diceritakan kepada kami oleh Abdullah bin Rabi' At-

Tamimi dan Ahmad bin Umar Al 'Adri. At-Tamimi berkata:

Muhammad bin Muawiyah Al Qurasyi Al Marwani menceritakan

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

bin Sa'id mengabarkan kepada kami, Ishaq bin Yusuf Al Azraq

menceritakan kepada kami dari Suffan Ats-Tsauri dari Khalid Al

Hadzdza'. Al 'Adzfi berkata: Abdullah bin Al Husain bin 'Iqal Al

Asadi Al Qurasyi menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Muhammad

'Ad-Di.,u*ari menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ahmad bin

.,.*Al Juh*'85 menceritakan kepada kami, Musa bin Harun menceritakan

kepada kami, Ishaq bin Rahawaih menceritakan kepada kami, Ai

Mu'tamir bin Sulaiman mengabarkan kepada kami dari Humaid.

Kemudian Khalid Al Hadzdza' dan Humaid sepakat, keduanya

meriwayatkan dari Abu Al Mutawakkil An-Naji dari Abu Sa'id Al

Khudri, "Bahwa Rasulullah S memberi disponsasi untuk berbekam

bagi orang yang berPuasa."

Humaidmenambahkandalamriwayatnya,..Danmencium.',

28s Dalam manuslrip No. (16) disebutkan "Muhammad bin Al Jahm."
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Ali berkata, "Sesungguhnya Abu Nadhrah dan Qatadah
meriwayatkannya secara Mauquf dari Abu Al Mutawakkil2s6 pada

Abu Sa'id, sedang Ibnu Al Mubarak meriwayatkannya secara Mauquf
dari Khalid NHadzdza'2&7 dari Abu Al Mutawakkil atas Abu Sa'id;

akan tetapi ini tidak berarti karena hadits ini diriwayatkan secara

Musnad oleh parawi Tsiqah. Yang meriwayatkannya secara Musnad

adalah Khalid dan Humaid, dua perawi tsiqah. Jadi hadits ini bisa

dijadikan dalil. Sementara redaksi, "Memberi dispensasi" tidak akan

ada kecuali setelah sebelumnya ada larangan. Jadi memang benar

bahwa hadits ini menasakh hadits pertama.

Di antara ulama yang berpendapat bahwa bekam dapat

membatalkan puasa adalah Ali bin Abi Thalib, Abu Musa Al Asy'ari,
Abdullah bin Umar dan lain-lainnya.

Sementara yang berpendapat bahwa bekam membatalkdr

puasa adalah Ibnu Abbas,Zaidbin Arqam dan lain-lainnya. i

Para pengikut madzhab Hanafi biasa mengatakan,

"sesunggubnya hadits Ahad tidak bisa diterima dalam hal-hal yang

dapat memperbesar musibah, dan ini termasuk di antaranya." Jadi

mereka menerima hadits Ahad tapi kontradiktif.

Adapun bermimpi, tidak ada perselisihan pendapat bahwa ia

tidak membatalkan wudhu; kecuali oleh segolongan orang yang

pendapatnya tidak perlu diperhitungkan. Sedangkan onani, tidak ada

dalil yang menyatakan bahwa ia membatalkan puasa.

Yang mengherankan adalah orang yang tidak menganggap

puasa batal larena melakukan homosekual, menyefubuhi binatang,

bunuh diri, membuat kerusakan di muka bumi, meninggalkan shalat,

mencium wanita muslim secara sengaja bila tidak mengeluarkan mani

dan tidak mengeluarkan madzi, tapi mereka menganggapnya batal

286 Dalam manuship No. (16) disebutkan salah, yaitu "Ali Abu Al Mutawakkil."
2tu pnfam mamrship No. (14) disebutkan salah, yaitu "Ali Khalid AllFradzdza' "
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karena menyentuh penis saat onani. Mereka tidak berselisih pendapat

bahwa memegang penis tidak membatalkan puasa, dan keluarnya

sperna tanpa adanya perbuatan tertentu juga tidak membatalkan

puasa. Tapi anehnya mereka menganggap puasa batal bila keduanya

dilakukan (memegang penis dengan disertai onani). Ini adalah

kesalahan jelas yang tidak samar lagi.288

Yang mengherankan adalah bahwa ada orang yang

menganggap puasa batal karena keluarnya sperrna dengan sengaja

mencari kenikmatan, padahal ini tidak ada dalilnya, tidak ada Ijma'-

nya, tidak ada pendapat Sahabat yang menjelaskannya dan tidak pula

ada Qiyasnya. Tapi ia tidak mewajibkan mandi bila sperma keluar

tanpa adanya kenikmatan, padahal dalilnya jelas mewajibkan mandi

bila sperma keluar secara umum.

Adapun bila seorang laki-laki mencium dan mencumbui

isterinya atau budak perempuannya yang diperbolehkan baginya, ini
adalah kebiasaan yang baik. Kami menganjurkannya kepada orang

yang berpuasa, baik anak muda atau orang dewasa atau orang fua; dan

kami tidak peduli apakah keluar spenna atau tidak.

, Abdullah bin Yusuf rnenceritakan kepada kami, Ahmad bin

oFath 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 Abi Syaibah menceritakair

kepada kami, Al Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, Syaiban

menceritakan kepada kami dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu

Salamah bin Abdurrahman bin 'Auf; Bahwa Umar bin Abdul Aziz
mengabarkan kepadanya bahwa Urwah bin Az-Zubair mengabarkan

kepadanya bahwa Aisyah Ummul Mukminin mengabarkan

288 Justru ini pendapat keliru yang tidak berarti sama sekali.
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kepadanya, "Bahwa Rasulullah $ menciumnya saat sedang

berpuasa."

Diriwayatkan hadits serupa dengan sanad sampai kepada

Muslim: Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Ja'far Ghundar menceritakan kepada kami, Syu'bah

menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Ibrahim An-Nakha'i,

dari Alqamah, dari Aisyah Ummul Mukminin, "Bahwa

Rasulullah ,$$ bercumbu saat sedang berpuasa."28e

Allah S berfirman,

ota{A;,i l;e'{J'o*6
"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah ttu suri

teladan yang baik bagimu;' (Qs. Al Ahzaab l33l: 2l). Lebih-lebih

bagi orang yang membesar-besarkan bahwa perbuatan beliau Uersi$t

wajib (untuk diikuti).

Kami meriwayatkannya dari jalur Al Qasim bin Muhammad

bin Abu Bakar, Ali bin Al Husain, Amru bin Maimun, Masruq, Al
Aswad, Abu Salamah bin Abdurrahman bin 'Aufl semuanya dari

Aisyah dengan sanad-sanad seperti emas (sangat bagus).

Kami juga meriwayatkannya dengan sanad-sanad yang sangat

shahih dari para Ummul Mukminin: Ummu Salamah, Ummu Habibah

dan Hafshah.teo Juga dari Umar bin Khaththab, Ibnu Abbas, Umar bin
Abi Salamah dan lain-lainnya. Mereka meriwayatkannya dari
Nabi $.

Segolongan orang mengklaim bahwa mencium membatalkan

puasa.

Sekelompok ulama lainnya berpendapat, "Hukum makruh."

28e Hadits ini dan hadits sebelumnya terdapat dalam Shahih Muslim (Juz I hal 305).
2n0 Dalam manuskrip No. (16) ditulis salah, yaitu "Dan Ummu Hafshah."
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Sekelompok ulama lainnya berpendapat, "Ia diperbolehkan

bagi orang tua, dimakruhkan bagi anak muda."

Sekelompok ulama lainnya berpendapat, "Ia hanya khusus

untukNabi $."
Adapun orang yang mengklaim bahwa ia hanya khusus untuk

Nabi $, ia telah mengatakan pendapat yang batil. Orang yang

mengklaim seperti ini tidak akan bisa mengeluarkan dalilnya.

Bila ia mengambil landasan hukum dengan hadits yang

diriwayatkan dari Aisyah RA, "Rasulullah S menciunmya saat

sedang berpuasa dan mencumbui saat sedang berpuasa, tapi beliau

adalah orang yang paling dapat mengendalikan hawa nafsunya."

Kami katakan, "Riwayat Aisyah ini tidak bisa Anda jadikan

dalil; karena Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan

kepada kami, ia berkata: Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada

kami, Al Farbari menceritakan kepada kami, Bukhari menceritakan

kepada kami, Ismail bin Al Khalil menceritakan kepada kami, Ali bin

Mushir menceritakan kepada kami, Abu Ishaq -yaitu Asy-Syaibani-

menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Al Aswad bin

,Yazid, dari ayahnya, dari Aisyah Ummul Mukminin, ia berkata,

E "Apabila salah seorang dari kami sedang haidh lalu Nabi $ hendak

mencumbuinya, beliau menyuruhnya agat rnemakai kain, kemudian

beliau mencumbuinya." Kata Aisyah, "Siapakah di antara kalian yang

lebih dapat mengendalikan nafsunya sebagaimana Rasulullah # ?!".

Bila perkataarnya ini berkenaan dengan mencium yang dilakukan

orang yang berpuasa, maka ini mengharuskan adanya kekhususan

baginya, dan perkataa,nnya ini yang berkenaan dengan mencumbui

wanita haidh juga mengharuskan adanya kekhususan baginya, atau ia

dimakruhkan, atau ia hanya khusus untuk orang tua dan bukan anak

muda.
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Dalam kaitan ini tidak mungkin adanya Ijma'; karena Ibnu

Abbas dan lain-lainnya menganggap makruh mencumbui wanita haidh

secara umum. Sungguh! mencumbui wanita haidh lebih berbahaya,

karena pelakunya tidak menyetubuhinya selama beberapa hari dan

beberapa malam sehingga nafsunya semakin memuncak. Adapun

orang yang berpuasa, boleh jadi kemarin ia menyetubuhinya dan tadi

malam juga menyetubuhinya. Jadi ia jemu dengan bersetubuh.

Hamam rtrenceritakan kepada kami, Ibnu Mufarraj

menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada

kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Ab&rtazzaq

menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, Zaid bin Aslam

mengabarkan kepadaku dari Atha' bin Yasar, ia berkata, "Seorang

laki-laki Anshar mengabarkan kepadaku bahwa ia mencium isterinya

pada masa Rasulullah $. Maka ia menyuruh isterinya agag

menghadap Nabi $. Maka isterinya pun menanyakan kepada beliag:

Maka beliau bersabda kepadanya, "Sssungguf,nya

Rasulullah $ melakukan demikian". Isterinya kemudian

memberitahukan kepadanya. Maka ia berkata, "Sesungguhnya

Rasulullah $ memberi dispensasi dalam beberapa hal. Kembalilah

kepada beliau". Maka isterinya kembali lagi kepada Nabi dan

memberitahukan tentang perkataan suaminya. Maka

Rasulullah $ bersabda,"Alflt adalah orangyang paling bertalwa dan

paling mengetahui hulatm-hulatm Allah."

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin

Fath mengabarkan 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, Harun bin Sa'id Al Aili menceritakan

kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kam!, Amru, yaitu

Ibnu Al Harits mengabarkan kepadaku dari 'Abdu Rabbih bin Sa'id
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dari Abdullah bin Ka'b Al Himyari2er dari Umar bin Abi Salamah Al
Makhzumi: bahwa ia bertanya kepada Rasulullah ifu, "Apakah orang

yang berpuasa boleh mencium ?" Rasulullah $ bersabda

kepadanya,2e2 "Tanyakan kepada wanita ini", yakni Ummu Salamah.

Maka Ummu Salamah mengabarkan kepadanya bahwa

Rasulullah $ melakukannya.2e3

Kata Umar bin Abi Salamah, "Wahai Rasulullah,

sesungguhnya Allah & telah mengampuni dosa-dosamu yang telah

lalu dan yang akan datang."

Rasulullah $ bersabda,'Y "Demi Allah, sesungguhnya aku

adalah orang yang paling bertala,va kepada Allah dan paling takut

kepada-Nya."

Dua hadits ini mendustakan pendapat yang mengklaim bahwa

masalah mencium hanya khusus bagi Nabi S;karena beliau memberi

fatwa tersebut kepada orang yang meminta fatwa kepadanya. Hadits

ini juga mendustakan pendapat yang mengklaim bahwa ia

dimakruhkan bagi anak muda dan diperbolehkan bagi orang tua,

karena Umar bin Abi Salamah masih sangat muda dan sedang kuat-

,kuatnya saat Nabi $ wafat. Ia adalah putra Ummu Salamah, Ummul

gMukminin.2e5 Nabi S menikahkannya dengan putri pamannya,
"'HamzahR \.,296

291 Dalam manuskrip No, (16) ditulis salah, yaitu "Dari 'Abdu Rabbih bin Sa'id bin
Abdullah bin Ka'b Al Himyari."
Dalam manuskrip No. (14) ditulis,'Maka beliau $". Yang tertulis disini adalah
yang sesuai dengan redaksi yang terdapat dalam Shahih Muslim (Juz I hal 305).
Dalam manuskrip No. (la) ditulis, "Maka beliau $". Yang tertulis disini adalah

yang sesuai dengan redaksi yang terdapat dalam Shahih Muslim.
Dalam Shahih Muslim disebutkaru "Maka beliau bersabda kepadanya."
Kata "Ummul Mukminin" adalah tambahan yang diambil dari manuskrip No.
(14).
Pernyataan ini kurang. Ia tidak menyebutkan usia Umar saat Nabi $ wafat.

Masalah ini masih diperselisihkan. Sebagian orang mengklaim bahwa ia lahir
pada tahnn kedua Hijriyah. Abdullah bn Az-Zubair mengatakan bahwa Umar
lebih tua 2 tahun darinya. Ibnu Az-Zubair lahir pada tahun pertama Hijriyah.
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Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad

bin Muawiyah menceritakan kepada kami, A-hmad bin Syu'aib

menceritakan kepada kami, Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada

kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami dari Sa'd bin Ibrahim

bin Abdurrahman bin 'Aul dari Thalhah bin Abdullah bin utsman Al

Qurasyi, dari Aisyah Ummul Mulaninin, ia berkata,

"Nabi $ mernbungkuk hendak menciumku" Lalu aku berkata,

"sesungguhnya aku sedang berpuasa" Maka beliau bersabda, ".,qku

juga sedang berpuasa", lalu beliau menciumku.

Pada saat Nabi $ wafa! Aisyah berusia 18 tahun.

Jadi jelaslah kebatilan pendapat yang membedakan antara

orang tua dengan anak muda. Demikian pula pendapat yang

mengatakan bahwa hukumnya makruh. Sedangkan pendapat yang

mengatakan bahwa ia merupakan kebaikan yang dianjurkan adaldt

benar. Ia merupakan bagian dari Sunnah dan ibadah kepada Allah &,
karena mengikuti Nabi $ dan mematuhi farwanya.

Adapun dalil yang dijadikan pegangan oleh orang yang

menganggapnya makruh bagi anak muda adalah dua hadits yang

sama. Salah satunya diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu

Lahi'ah, seorang perawi yang bukan apa-apa. Dalam sanadnya juga

terdapat Qais Maula Tuiaib, seorang perawi majhul yang tidak

diketahui identitasnya. Sedangkan hadits kedua diriwayatkan dari jalur

Israil, seorang perawi dha'if, dari Abu Al 'Unais, seorang perawi yang

tidak diketahui identitasnya, dari Al Aghar dari Abu Hurairah.

Keduanya menyebutkan bahwa Nabi $ memberi dispensasi kepada

orang fua yang sedang berpuasa untuk mencium, sedangkan anak

Hadits ini menunjukkan bahwa ia lebih tua usianya. Diriwayatkan dari jalur

yang Shahih bahwa dia-lah yang menikahkan ibunya' Ummu Salamah, dengan

Nabi $. Ada pula yang mengatakan bahwa yang menikahkan Ummu Salamah

adalah saudara Umar, yaitu Salamah; dan Salamah-lah yang menikah dengan

Umamah binti Hamzah RA. Oleh karena itu, hendaklah masalah ini diteliti lebih

dalam lagi karena sangat detail.
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muda dilarang. Jadi kedua hadits ini gugur (tidak bisa dijadikan

landasan hukum).

Adapun orang-orang yang menganggap puasa batal karena

mencium, mereka mengambil landasan hukum dengan firman

Allah &,

K'#t # wv ;;4 tJ'rt\ & 6'\":;v'Lr'j\t'JA6
*','4i 

Jylg. ;C6'j ;5i i ;;fri Y',{\ G F;!i l7i\

"fu[aka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang

telah tlitetapkan Allah untuhnu, dan makan mirutmlah hingga terang

bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian

sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam." (Qs. Al Baqarah

[2]: 187)

Ayat ini merupakan daiil tentang pelarangan mencumbui isteri.

Kami katakan, "Teiah shahih dari R.asulullah $ bahwa beliau

membolehkan percumbuan" Beliau-lah yang menjelaskan maksud dari

firman Allah &p. laai benar-lah bahwa mencumbui yang diharamkan

,dalam puasa hanyalah bersetubuh saja."

i orai ini tidak dijadikan landasan hukum bagi ulama mazhab

Hanafi dan uiama madzhab Maliki, karena rnembolehkan perctimbuan

dan tidak membatalkan puasa karenanya sama sekali. Yang mercka

anggap batal hanyalah percumbuan yang rnenyebabkatt keh,iar fiilernitl

atau madzi saja. Ayat ini merupakan dalil bagi orang yang nrelarang

percumbuan dan mellganggap puasa batal karenanya.

Mereka juga mengambil landasan hukum dengan dua lra.dits.

Salah satunya kami riwayatkan dari jalur Abu Usamah Hamrnad biir

Usamah dari umar bin Hamzah, Salim bin Abdullah mengabarkan

kepadaku dari ayahnya, ia berkata: Umar berkata, "Aku bermimpi

bertemu Rasulullah S. Tapi beliau tidak mau melihatku. Maka aku
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pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apa kesalahanku?" Beliau

menjawab, "Bukankah kamu mencium saat sedang berpuasa?" ,\lgu

berkata, "Demi Dzat yang mengutusmu dengan benar,2e1 aku tidak

akan mencium lagi setelah ini saat sedang berpuasa, untuk

selamanya."

Abu Muhammad berkata, "Syariat itu tidak diambil dari
Manamat (mimpi). Lebih-lebih Rasulullah $ telah memberi fatwa

kepada Umar saat beliau masih hidup dalam keadaan te4aga (tidak

tidur), bahwa mencium diperbolehkan. Adalah suatu kebatilan bila

dalil yang dikeluarkan saat beliau masih hidup dihapus dengan dalil

yang diperoleh dari mimpi saat beliau sudah wafat. Kita berlindung

kepada Allah dari hal ini."

Cukuplah dikatakan dalil ini cacat karena Umar bin Hamzah

bukan apa-apa.'e\
#

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Umar brtr

Abdul Malik2ee menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakr

menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Isa

bin Hammad -yaitu Zughbah-3m menceritakan kepada kami dari A1-

Laits bin Sa'd dari Bukair bin Abdullah bin Al Asyaj dari Abdul

Malik bin Sa'd As-Sa'idi Al Anshari, dari Jabir bin Abdullah, ia
berkata: Umar bin Khaththab berkata, "Aku sedang bersemangat lalu

aku mencium (isteri) saat sedang berpuasa. Maka aku berkata, "Wahai

Rasulullah, hari ini aku telah melakukan suatu perkara yang besar.

Aku mencium saat sedang berpuasa". Rasulullah $ bertanya,

297 Kata "Dengan benar" merupakan tambahan yang diambil dari manuskrip No.
(14).
Umar bin Hamzah bin Abdullah bin Umar divonis dha'if oleh Ahmad, Ibnu
Ma'in dan An-Nasa'i. Ibnu Hibban menyebutkannya dalam Ats-Tsiqat. Al
Hakim berkata, "Seluruh haditsnya lurus."
Dalam manuskrip No. 16 ditulis salah, yaitu "Umar bin Abdullah."
Dalam manuskrip No. 14 disebutkan "Isa, yaitu lbnu Hammad, yaitu Zughbah".
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,,Bagaimana menurutmw3|l bita kamu berlatmur Saat sedang

berpuasa?,, Aku menjawab, "Tidak apa-apt'Beliau bersabda, "Kalau

mencium, jauhilaht."

Iladits kedua adalah yang302 kami riwayatkan dari jalur Israil -
seorang perawi dha'if- dail zaid bin Jubair dari Abu Yazid Adh-

Dhabbi -seorang perawi maihut- dari Maimunah binti utbah, Maula

Rasulullah $, bahwa Rasulullah $ ditanya tentang orang yang

mencium isterinya saat keduanya sedang berpuasa. Nabi menjawab,

"Puasanya batal."3o3

Abu Muhammad berkata, ..Seandainya pun hadits ini

shahih,maka hadits Abu Sa'id Al Khudri -yang telah kami uraikan

dalam bab berbekam bagi orang yang berpuasa- yang menjelaskan

bahwa beliau memberi dispensasi bagi orang yang berpuasa untuk

mencium merupakan hadits yang menasakh hadits ini"'

Diantarahaditsyangmeriwayatkantentangbatalnyapuasa

akibat mencium adalah hadits yang diriwayatkan dari jalur sa'id bin

Al Musayyab:3oa Bahwa Umar melarang orang yang berpuasa

mencium. Maka dikatakan kepadanya, "sesungguhnya

,Rasulullah $ mencium saat sedang berpuasa" umar berkata,

i..Siapakah yang bisa menjaga dirinya dan bisa memelihara dirinya
"' sebagaimana Rasulullah & ?l-"

w2

303

Kata "Bagaimana menurufinrt''adalah tambahan yang diambil dari manuskrip

No. 14.

Kata "Yang" merupakan tambahan yang diambil dari manuskrip No' 14'

Dalam manuslrip-No. 14 disebuttan "Dari Maimunah binti 'utbah, Maula

(bekas budak) nu""t"Uun $ tentang orang yang mencium isterinya saat

keduanya sedang berpuasa. Nabi $ bersabda, "Puasanya batal." Ini adalah

kesalahan yang nYata-

Demikianlah !*g tr.auput dalam manuskrip asli. Maksudnya telah jelas, tapi

kemungkinan aila yangkurang dalam pemyataan ini'
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Diriwayatkan dari jalur 'Imran bin Muslim dari Zadzan dari

Ibnu Umar: ia berkata tentang orang yang mencium isterinya saat

sedang berpuasa. Ia menjawab,'ot "Tidakkah ia mencium bara api ?!."

Diriwayatkan dari Muwarriq306 darinya, "Bahwa ia melarang

mencium saat saat sedang berpuasa."

Diriwayatkan dari jalur Ali bin Abi Thalib, ia berkata,'ot "Apu

yang kamu inginkan dari bau mulut akibat mencium ? jauhilah sampai

kamu berbuka !."

Diriwayatkan dari jalur Al Hazhaz,'o8 buh*u Ibnu Mas'ud

ditanya tentang orang yang mencium saat sedang berpuasa. Ia

menjawab, "Ia telah berbuka (batal puasanya) dan harus mengqadha

safu hari unfuk menggantikannya."

Diriwayatkan dari Hudzaifah, ia berkata, "Barangsiap'fl'

mengkhayalkan tubuh isterinya saat sedang berpuasa, batallafr

puasanya."

Diriwayatkan da/, Az-Zuhn dari Tsa'labah bin Abdullah bin
Abu Shu'air, "rqku melihat para Sahabat Rasulullah $ melarang

mencium saat sedang berpuasa."

305

306

307

308

Kata "Ia berkata" dan "Ia menjawab" terbuang dalam manuskrip No. 14.

Ia adalah Muwarriq bin Musyamrij, atau Ibnu Abdillah Al 'Ajli Al Kufi At-
Tabi'i. Dalam dua manuskrip asli disebutkan salah, yaitu "Muwad', karena

tidak ada perawi hadits yang namanya seperti ini, kecuali Ibnu Al Muwaq,
seorang ulama Maghrib generasi akhir.
Kata "Ia berkata" merupakan tambahan dari manuskrip No. 16.

Demikianlah yang tertulis dalam dua manuslcip asli. Tapi aku tidak
menemukan biografinya. Hanya saja dalam Tarikh Ath'Thabari (Juz 4 hal 130)

disebutkan: AlHazhazbin Amru Al 'Ajli, salah seorang panglima perang pada

tahun 14 Hijriyah. Ibnu Hajar menyebutkan namanya dalam Al Ishabah (Juz 6
hal284),bahwa ia seorang Sahabat. Sedangkan dalamThabaqat lbnu Sa'd (Juz
7 Q2hal6) disebutkan,'Nashr binZiyad Abu Al Hazhaz Al 'Ajlf'. Ia berkata,

"Ia perawi yang sedikit haditsnya". Menurut dugaanku, pendapat yang pertama

yang lebih kuat, dan ia bukanlah orang yang kedua.
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Diriwayatkan dari jalur Syuraih: Bahwa ia ditanya tentang

mencium saat berpuasa. Ia menjawab, "Hendaklah ia bertakwa kepada

Allah dan tidak mengulanginya lagi."

Diriwayatkan dari Abu Qilabah, "Bahwa ia melarang mencium

saat sedang berpuasa."

Diriwayatkan dari Muhammad bin Al Hanafiyah,
.'sesungguhnya puasa itu menahan syahwat (hawa nafsu), sedang

mencium itu termasuk syahwat."

Diriwayatkan dari Abu Rafi', ia berkata, "Orang yang

berpuasa tidak boleh mencium."

Diriwayatkan dari Masruq, bahwa ia ditanya tentang mencium

(saat sedang berpuasa). Ia menjawab, "Malam itu dekat !."

Ibnu Syubnrmah berkata, "Bila orang yang berpuasa mencium,

batallah puasanya, dan ia harus mengqadha satu hari untuk

menggantikannya."

Di antara ulama yang menganggap mencium hukumnya

makruh adalah: Diriwayatkan kepada kami dari sa'id bin Al

Musayyab, "Mencium mengurangi puasa tapi tidak membatalkannya."

4 Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i, bahwa ia menganggap
:''makruh 

mencium saat berpuasa.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mugbaffal bahwa ia

menganggap makruh mencium saat berpuasa.

Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair bahwa ia berkata' "Tidak

apa-apa, tapi tidak baik."

Diriwayatkan dari Urwah bin Az-Zubair, ia berkata,

"Menurutku mencium tidak akan mendatangkan kebaikan -bagi orang

yang berpuasa-."

AlMuhalla - r4lT



Telah shahih dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata, "Mencium

akan mengantar kepada perbuatan lainnya. Dan menghindari hal ini
adalah lebih baik."

Malik juga menganggapnya makruh.

Sedangkan ulama yang membedakan antara orang tua dengan

anak muda, dalilnya adalah hadits yang kami riwayatkan dari jalur

Ibnu Al Musayyab dari Umar bin Khaththab, dan dari jalur Abu
Mijlaz30e dari Ibnu Abbas, dan dari jalur Ibnu Abi Mulaikah dari Abu
Hurairah, dan dari jalur Nafi' dari Ibnu lJmar, dan dari jalur Hisyam

bin Al Ghaz dari Makhul, dan dari jalur Huraits dari Asy-Sya'bi.
Mereka semua memberi dispensasi mencium bagi orang tua yang

berpuasa; sedangkan bagi anak muda, mereka menganggapnya

makmh-

Sedangkan ulama yang menganggap makruh mencumbui istert

bagi orang yang berpuasa, dalilnya adalah hadits yang tarrii
riwayatkan dari jalur Atha' dari Ibnu Abbas: Bahwa ia ditanya tentang

mencium bagi orang yang berpuasa ?. Ia menjawab, "Tidak apa-apa".

Kemudian ia ditanya, "Apakah ia boleh memegang betisnya ?" Ia
menjawab, "Ia tidak boleh memegang betisnya. Jagalah puasa

kalian!."

Diriwayatkan dari jalur Malik dari Ibnu Umar: Bahwa ia
melarang orang yang berpuasa mencumbui isterinya.

Diriwayatkan dari Az-Zuhri, bahwa ia melarang orang yang

berpuasa memegang (isterinya) dan menelanjanginya.

Diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyab, tentang orang

berpuasa yang mencumbui isterinya. Ia berkata, "Ia harus bertobat

sebanyak 10 kali. Sesungguhnya puasanya orang yang menelanjangi

atau memegang berkurang. Kamu boleh memegang tangannya dan

3@ Dalam manuskrip No. l6 ditulis salah, yaitu "Ibnu Abi Mijlaz."
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tubuhnya yang paling dekat, sementara yang paling jauh harus

ditinggalkan."

Diriwayatkan dari Atha' bin Abi Rabah tentang orang

berpuasa yang mencumbui isterinya di siang hari. Ia berkata,

.,puasanya tidak batal, tapi ia harus berpuasa safu hari unfuk

menggantikannya."

Diriwayatkan dari Abu Rafi" "orang yang berpuasa tidak

boleh mencumbui isterinYa'"

Sedangkan Malik, ia menganggapnya makruh'

Adapun golongan yang membolehkan percumbuan bagi orang

tua dan melarangnya bagi anak muda, dalilnya adalah hadits yang

kami riwayatkan dari Ibnu lJmar, Ibnu Abbas dan Asy-Sya'bi'

sedangkan golongan yang membolehkan semuanya, dalilnya

adalah hadits yang kami riwayatkan dari jalur Abdunazzaq dari Malik

dari Abu An-Nadhr Maula umar bin ubaidillah, bahwa Aisyah binti

Thalhah bin Ubaidillah mengabarkan kepadanya: Bahwa ketika ia

bersama Aisyah ummul Mukminin, suaminya masuk menemuinya,

yaitu Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar Ash-Shiddiq yang

baat itu sedang berpuasa Ramadhan. Maka Aisyah Ummul Mukrninin

,.,tertanya kepadanya, "Apa yang menghalangimu sehingga tidak mau

mendekati isterimu untuk menciumnya dan mencumbuinya?"

Abdullah balik bertanya kepadanya, "Apakah aku boleh menciumnya

saat aku sedang berpuasa?" Ia menjawab, "Ya'"

Diriwayatkan dari jalur Ma'mar dari Ayyob As-sakhtiyani

dari Abu Qilabah dari Masruq, ia berkata, "Aku bertanya kepada

Aisyah Ummul Mukminin, "Apa saja yang suami boleh

melakukannya terhadap isterinya?" Ia menjawab, "semuanya, kecuali

bersetubuh."
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Abu Muhammad berkata, "Aisyah binti Thalhah adalah

wanita tercantik pada masanya. Pada masa Aisyah, ia dan suaminya

sedang berada di awal usia remajanya."

Dua hadits ini mendustakan pendapat yang tidak peduli dengan

kebohongan, bahwa yang dimaksud Aisyah dengan ucapannya

"Siapakah yang lebih dapat menahan hawa nafsunya daripada

Rasulullah fu?" adalah melarang mencium dan mencumbui bagi

orang yang berpuasa.

. Diriwayatkan dari jalur Abdullah dan Ubaidillah, dua putra

Umar bin Khaththab, bahwa Umar bin Khaththab dicium oleh

isterinya, 'Atikah binti Zaid bin Amru saat sedang berpuasa. Ternyata

Umar tidak melaran gnya.

Diriwayatkan dari Daud bin Abi Hindun dari Sa'id bin Jubair:

tsahwa seorang laki-laki berkata kepada Ibnu Abbas, "Aku meniLah

dengan seorang putri pamanku yang cantik dan ia akan bersamuth ai

bulan Ramadhan. Demi ayah dan ibuku, apakah aku boleh

menciumnya?" Ibnu Abbas bertanya kepadanya, "Apakah kamu dapat

mengendalikan hawa nafsumu?" Ia menjawab,"Yt'Kata Ibnu Abbas,

"Ciumlah ial".Ia bertanya lagi, "Demi ayah dan ibuku, apakah aku

boleh mencumbuinya?" Tanya Ibnu Abbas kepadanya, "Apakah kamu

dapat mengendalikan hawa nafsumu?" Ia menjawab, "Ya" Kata Ibnu

Abbas, "Cumbuilah ia!". Ia bertanya lagi, "Apakah aku boleh

meletakkan tanganku pada vaginaflya?" Tanya Ibnu Abbas kepadanya,

"Apakah kamu dapat mengendalikan hawa nafsumu?" Ia menjawab,

"Ya" Kata Ibnu Abbas, "Lakukanlah!."

Hadits ini jalurnya paling shahih dari Ibnu Abbas.

Diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al Qaththan dari Habib bin

Syihab3ro dari ayahnya, ia berkata: Aku bertanya kepada Abu

3r0 Habib bin Syihab ini adalah orang Bashrah, yaitu Al 'Anbari. Ia perawi tsiqah.
Profilnya disebutkan dalam Ta jil Al Manfa'ah (Hal84).
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Hurairah tentang seorang laki-laki yang mendekati isterinya saat

sedang berpuasa. Ia menjawab, "Sesungguhnya aku pernah melumat

bibimya (isterinya) saat sedang berpuasa."

Diriwayatkan dari Zaidbin Aslam, ia berkata, "Abu Hurairah

ditanya, "Apakah Anda mencium (isteri) saat sedang berpuasa?" Ia

menjawab, "Ya, dan aku melumat bibirnya."

Ia juga ditanya tentang mencium selain isterinya. Maka ia

memalingkan wajahnya.

Diriwayatkan dari jalur-jalur yang shahih dari Sa'd bin Abi

Waqqash, bahwa ia ditanya, "Apakah Anda mencium saat sedang

berpuasa ?" Ia menjawab,"Ya, dan aku memegang barangnya.

Diriwayatkan dari Abu Al Mutawakkil dari Abu Sa'id Al
Khudri, "Bahwa ia berpendapat bahwa mencium bagi orang yang

berpuasa tidak apa-apa."

Diriwayatkan dari Suffan bin Uyainah dari Zakaiya, yaitlu

Ibnu Abi Zaidah, dari Asy-Sya'bi dari Amru bin Syurahbil bahwa

Ibnu Mas'ud mencumbui isterinya pada siang hari saat sedang

berpuasa. Ini adalah riwayat dengan jalur yangpaling shahih dari Ibnu

Idlas'ud.
J

"' Diriwayatkan dari jalur Hanzhalah bin Sabrah bin Al
Musayyab bin Nujbah Al Fazari dari bibinya -yang diperisteri oleh

Hudzaifah Ibnu Al Yaman-, ia berkata, "Apabila Hudzaifah telah

shalat fajar pada bulan Ramadhan, ia datang lalu masuk bersamaku ke

dalam selimutku kemudian ia mencumbuiku."

Diriwayatkan dari Abu Zhabyan dari Ali bin Abi Thalib,

"Tidak apa-apa mencium bagi orang yang berpuasa."

Diriwayatkan dari Mis'ar dari Sa'id bin Mardan Bih3ll dari

Abu Katsir: Bahwa Ummu Salamah Ummul Mukminin berkata

3rr Nama ini tidak saya temukan biografinya.
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kepadanya yang telah rnenikah di bulan Ramadhan, "Andai saja

engkau mendekat, andai saja engkau mencium."

Diriwayatkan dari kalangan tabi'in dari jalur 'Ikrimah, "Tidak

apa-apa orang yang berpuasa mencium dan mencumbui (isteri). Ia

adalah seperti serpihan yang dicium."

Diriwayatkan dari Al Hasan Al Bashri, ia berkata, "Orang

yang berpuasa boleh mencium dan mencumbui (isterinya)."

Diriwayatkan dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin 'Auf,

"Bahwa ia mencium pada siang hari bulan Ramadhan dan

memfatwakan demikian."

Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair tentang pembolehan

mencium bagi orang yang berpuasa. 
!{

Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, "Tidak apa-apa orang fyang

berpuasa mencium dan mencumbui (isterinya).'; ;

Diriwayatkan dari Masruq: Bahwa ia ditanya tentang orang

berpuasa yang mencium isterinya. Ia menjawab, ecfiku tidak peduli

apakah aku yang menciumnya atau ia yang mencium kedua

tanganku."

Mereka adalah para Sahabat Radhiyallahu 'Anhum: Aisyah

dan Ummu Salamah Urnmul Mukminin, lJmar bin Khaththab, Ali,

'Atikah bintiZaid,Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Sa'd bin Abi Waqqash,

Ibnu Mas'ud, Abu Sa'id Al Khudri dan Hudzaifah. Sejauh yang kami

ketahui, tidak ada riwayat dari merekayang menyatakan makruh, dan

riwayat yang menyatakan boleh diriwayatkan dengan jalur yang lebih

shahih darinya. Kecuali Ibnu Umar saja. Dan pendapat yang

menyatakan boleh secara umum diriwayatkan dari Sa'd, Abu Sa'id,

Aisyah, Ummu Salamah dan'Atikah.

Abu Muhammad berkata, "Orang yang lebih memilih Qiyas

daripada atsar menjadikan puasa seperti haji dan menjadikan sedekah
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padanya seperti yang ditetapkan pada haji. Akan tetapi disini mereka

meninggalkan Qiyas. Hanya kepada Allah-lah kita memohon

kekuatan."

Bila telah sah bahwa mencium dan mencumbui isteri

disunnahkan dalam puasa, dan bahwa orang yang berpuasa tidak

dilarang melakukan apapun terhadap isterinya kecuali bersetubuh,

baik saat mencumbui ia sengaja mengeluarkan mani atau tidak,

semuanya merupakan hal yang diperbolehkan, tidak ada yang makruh

sedikit pun di dalamnya, karena tidak ada dalil maupun ljma' yang

menyatakan kemakruhannya. Bila demikian halnya, maka bagaimana

bisa puasa dianggap batal karenanya?! dan bagaimana bisa

disyariatkan kafarat di dalamnya? ! .

Selain telah kami jelaskan bahwa pendapat ini bertentangan

dengan Sunnah, kami juga menjelaskan tentang rusaknya pendapat

yang mengatakan bahwa puasa batal karenanya. Mereka mengatakan,

"Keluarnya spenna tanpa bercumbu tidak membatalkan puasa, dan

apabila bercumbu tidak menyebabkan keluarnya madzi atau sperma,

maka tidak membatalkan puasa, dan rangsangan yang tanpa bercumbu

juga tidak membatalkan puasa. Bila salah satu dari hal-hal ini

Oitatutan secara menyendiri, maka tidak merusak puasa. Maka
{

b-agaimana bisa dikatakan bahwa apabila hal-hal ini berkumpul akan

membatalkan puasa?!. Tentu saja pendapatyang mengatakan ini batal

tanpa samar lagi. Kecuali bila ada dalilnya. Dan orang-orang yang

berpendapat seperti ini tidak akan bisa menemukan dalilnya, baik

berupa riwayat shahih maupun lemah. Memang melahirkan kedustaan

dan klaim secara berlebihan selalu dilakukan oleh orang-orang yang

kurang agamanya.

Tidak pernah terlihat sama sekali ada halal dan halal yang

berkumpul lalu keduanya diharamkan, kecuali bila memang ada

dalilnya. Dengan dalil ini sendiri, paru ulama madzhab Hanafi

menentang Sunnah yang shahih tentang pengharaman minuman keras
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dari anggur dan kismis yang digabung. Kemudian disini mereka

menetapkan hukum yang tidak boleh ditetapkannya. Hanya Allah jua-

lah yang dapat memberi Taufik.

Mereka mengatakan, "Sesungguhnya bersetubuh tanpa

memasukkan penis ke vagina hingga mengeluarkan sperma tidak
mewajibkan diterapkannya hukuman dan tidak akan ada anak yang

lahir karenanya". Mereka haruslah membedakannya dengan

bersetubuh (yang memasukkan penis ke vagina) dalam hal batalnya

puasa karenanya. Mengingat batalnya puasa karena sengaja

mengeluarkan spenna saja, sejauh yang kami ketahui, tidak ada

seorang pun dari makhluk Allah yang mengatakannya sebelum Abu
Hanifah, yang kemudian diikuti oleh Malik dan Syaf i.

Adapun muntah yang tidak disengaja, haditsnya telah kami
sebutkan sebelumnya. Sedangkan dahak dan darah yang keluaf dari
gigi yang tidak kembali ke tenggorokan, sejauh yang kami ketahui,

tidak ada perselisihan pendapat bahwa puasa batal karena kedua hal

ini. Bahkan sekalipun ada pendapat yang bertentangan, kami tidak
akan menoleh kepadanya, karena dalil yang dipakai tidak ada.

Adapun suntikan, obat tetes pada Urethra dan obat tetes

telinga, pengobatan organ dalam dan pengobatan luka yang tembus ke

otak, mereka mengatakan, "Sesungguhnya segala sesuafu yang sampai

ke dalam perut dan bagian dalam kepala membatalkan puasa, karena

diqiyaskan dengan makanan."

Tapi kemudian.mereka bersikap kontradiktif. Para pengikut

madzhab Hanafi dan para pengikut madzhab Syafi'i berpendapat

bahwa dalam hal memakai celak tidak wajib mengqadha puasa,

meskipun sampai ke tenggorokannya. Sedangkan Malik berpendapat,

bahwa obat perangsang buang air yang dimasukkan ke dalam anus

untuk pengobatan tidak membatalkan puasa. Ia juga berpendapat
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bahwa celak tidak membatalkan puasa, kecuali bila ada obat-

obatannya.

Al Hasan bin Hay berkata, "Suntikan pengobatan tidak

membatalkan puasa."

Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i, "Tidak apa-apa orang

yang berpuasa menghisap tembakau."

Diriwayatkan dari Abdurrazzaq dari Al Mu'tamir bin

Sulaiman At-Taimi, bahwa ayahnya dan Manshur bin Al Mu'tamir,

Ibnu Abi Laila dan Ibnu Syubrumah mengatakan, "Bila orang yang

berpuasa memakai celak, ia wajib mengqadha satu hari untuk

menggantikannya."

Abu Muhammad berkata, "Yang dilarang Allah pada kita

saat berpuasa adalah makan, minum, bersetubuh, muntah secara

sengaja dan melakukan perbuatan maksiat. Sejauh yang kami ketahui,

tidak ada makanan atau minuman yang masuk lewat anus atau Urethra

atau telinga atau mata atau hidung atau luka pada perut (organ dalam)

atau luka pada kepala (yang tembus ke otak). Kita sama sekali tidak

dilarang memasukkan sesuatu selain makanan dan minuman ke dalam

perut, selama hal tersebut tidak dilarang atas kita."
il

Yang mengherankan adalah bahwa orang yang

menganggapnya batal tidak berpendapat bahwa suntikan dengan

Miras atau memasukkan ke Miras ke dalam telinga membatalkan

puasa dan mewajibkan terkenanya hukuman. Jadi jelaslah bahwa yang

dimasukkan tersebut bukan kategori makanan atau minuman.

Kemudian sikap kontradiktif mereka dalam masalah celak

sungguh mengherankan, karena ia lebih sampai ke tenggorokan dan

saluran makanan daripada obat tetes hidung.

Sebagian mereka beradalih bahwa ia seperti debu jalanan dan

tepung.
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Dikatakan kepadanya, "Ia tidak sama, karena debu jalanan dan

tepung tidak disengaja sampai ke tenggorokan, sementara celak

disengaja sampai ke tenggorokan."

Juga, mengqiyaskan tembakau dengan debu jalanan dan

tepung adalah lebih utama, karena masing-masing salurannya lewat

hidung. Akan tetapi mereka memang tidak bisa melakukan Qiyas

dengan baik dan tidak mentaati dalil serta tidak bisa menolak landasan

pokok mereka.312

Adapun berkumur'dan memasukkan air ke dalam hidung, air

yang mendominasi sehingga dapat masuk ke dalam kerongkongan

tanpa disengaja.

Abu Hanifah berkata, "Bila ia ingat sedang berpuasa, maka

puasanya batal dan ia waji mengqadhanya. Tapi bila ia lupa, maka

tidak apa-apa." Pendapat ini-iuga dinyatakan oleh Ibrahim. 
I

Malik berkata, "'I^ wajib mengqadhanya dalam semua

kasusnya."

Ibnu Abi Laila berkata, "Ia tidak wajib mengqadha, baik ingat

atau tidak ingat."

Kami meriwayatkan dari sebagian tabi'in, yaifu Asy-Sya'bi

dan Hammad, dan dari Al Hasan bin Hay, "Bila itu dilakukan pada

saat berwudhu hendak shalat, maka tidak apa-apa, tapi bila dilakukan

pada selain wudhu, maka harus mengqadhanya."

Abu Muhammad berkata: Allah S berfirman,

'Kj3,t3{3 ( 
"{-1; 

.r,*tffi e ?q "b* 66
I

"Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf
padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh ltatimu."

(Qs. Al Ahzaab [33]:5)

3t2 Dari kata "Dan tidak mentaati dalil" dst tidak ada dalam manuskrip No. 16.
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Rasulullah $ bersabda, "Diangkat dari umatku (tidak dicatat)

kealpaan (ketidak-sengajaan), lupa dan apa-apa yang dipaksakan

pada mereka."

Pendapat kami dalam masalah ini kami riwayatkan dari Atha'

bin Abi Rabah.

Orang yang menganggapnya batal mengambil landasan hukum

dengan hadits shahih dari Rasulullah $, "Bila kamu memasukkan air

ke dalam hidung, lebihkanlah; kecuali bila kamu dalam keadaan

berpuasa."

Abu Muhammad berkata, "Hadits ini tidak bisa dijadikan

dalil oleh mereka; karena di dalamnya tidak menyatakan bahrva

memasukkan air ke dalam hidung secara berlebihan membatalkan

puasa. Yang ada adalah wa.jibnya memasukkan air ke dalam hidung

bagi orang yang tidak berpuasa dan kewajiban ini gugur bagi orang

yang berpuasa. Jadi tidak dilarang memasukkan air ke dalam hidung

secara berlebihan. Orang yang berpuasa boleh memilih antara

memasukkan air ke dalam hidung secara berlebihan atau tidak

memasukkannya secara berlebihan.3 I 3

' Adapun selain orang yang berpuasa, memasukkan air ke dalarn

hitung secara berlebihan hukumnya wajib. Bila tidak dilakukan,

berarti ia menentang perintah Rasulullah S yang menyuruh agar

memasukkan air ke dalam hidung secara berlebihan. Bila ada orang

yang mengatakan, "Sesungguhnya memasukkan air ke dalam hidung

secara berlebihan membatalkan puasa", maka ini merupakan distorsi

yang dilakukan mereka; karena dalam hadits tersebut tidak

menjelaskan bahwa air sampai ke tenggorokan, dan tidak ada dalilnya

sama sekali. Tapi mereka memang selalu menentang Sunnah dengan

pendapat-pendapat mereka yang berlandaskan klaim-klaim dusta.

Hanya Allah jua-lah yang dapat memberi Taufik.

313 Ini bertentangan dengan konteks yang terdapat dalam hadits tersebut.
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Adapun tentang lalat yang masuk ke dalam tenggorokan secara

dominan, dan orang yang mengangkat kepalanya ke langit lalu

menguap sehingga tetesan air hujan jatuh ke dalam kerongkongannya,

Malik mengatakan, "Puasanya batal", sedangkan Abu Hanifah

mengatakan, "Tidak batal bila yang masuk lalat."

Kami meriwayatkan dari jalur Waki' dari Abu Malik dari Ibnu

Abi Najih dari Mujahid dari Ibnu Abbas, tentang lalat yang masuk ke

dalam tenggorokan onmg yang berpuasa. Ia menjawab, "Tidak

membatalkan puasa."

Diriwayatkan dari Waki' dari Al Hasan, tentang lalat yang

masuk ke dalam tenggorokan orang yang berpuasa. Ia menjawab,

"Tidak membatalkan puasa."

Juga diriwayatkan pendapat serupa dari Asy-Sya'bi. ir

Sejauh yang kami ketahui, pendapat Ibnu Abbas inif tiaat
ditentang oleh salah seorang Sahabat pun, kecuali hanya riwayat-

riwayat dha'if dainya.

Diriwayatkan dari Ibnu lvlas'ud, "Batalnya puasa ifu karena

masuknya sesuatu dan bukan karena sesuafu yang keluar, dan wudhu

itu karena sesuatu yang keluar (hadats) dan bukan karena sesuatu yang

rnasuk."

Mereka semua menentang pendapat ini, karena mereka

berpendapat bahwa puasa batal karena sengaja urengeluarkan sperrna,

sedang ia adalah sesuatu yang keluar dan bukan sesuatu yang masuk.

Dan mereka juga menganggap wudhu batai karena rnemasukkan penis

ke dalam vagina, sedang ini merupakan sesuatu yang masuk dan

bukan sesuatu yang keluar.

Abu Muharnmad berkata, "Telah kami katakan: bahwa

sesuatu yang tidak dinamakan makan atau minum atau bersetubuh

atau perbuatan maksiat tidak membatalkan puasa, karena Allah & dan

Rasulullah ei fi dak mernerintahkannya."
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Adapun bersiwak dengan sesuatu yang basah dan kering serta

mengunyah makanan dan mencicipinya, selama tidak masuk ke dalam

tenggorokan secara sengaja, maka mereka semua berpendapat bahwa

itu tidak membatalkan puasa. Meskipun Syaf i menganggap makruh

bersiwak setelah siang, tapi ia tidak menganggap batal karenanya."

Sebagian mereka menganggap makruh mengunyah makanan

dan mencicipinya. Pendapat ini tidak bernilai, karena menganggap

makruh sesuatu yang tidak dimakruhkan oleh Al Qur'an dan Sunnah

merupakan suatu kesalahan. Mereka tidak menganggap makruh

berkumur, padahal tidak ada bedanya antara berkumur dengan

mengunyah makanan, bahkan air itu lebih sarnar dan lebih menyatu

dengan ludah dairpada makanan. Inilah Qiyas yang ditentang sendiri

oleh mereka.

Syaf i mengambil landasan hukum dengan hadits shahih,

.)l'*,st f) tr 1' 1u9 ''+f t'Ut f uF rt
"Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi

Allah3la daripada bau minyak kesturi."

Abu Muhammad berkata, "Bau mulut itu berada di luar

tenggorokan dan bukan pada mulut, sedang berkumur ifu fungsinya

sama seperti bersiwak, tapi nyatanya ia tidak menganggapnya makruh.

Pendapat Syaf i ini merupakan pendapat Mujahid, Waki' dan lain-

lainnya."

Rasulullah $ menganjurkan bersiwak dalam setiap shalat,

tanpa mengkhususkan orang yang berpuasa dari yang lainnya. Jadi

bersiwak itu Sunnah untuk shalat Asar, shalat Maghrib dan seluruh

shalat.

3ra Dalam manuskrip No. 16 tertulis "Di sisi Allah lebih wangi". Yang tertulis
disini lebih mendekati redaksi hadits tersebut.
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Abu Maisarah menganggap makruh bersiwak dengan benda

basah bagi orang yang berpuasa. Tapi Al Hasan dan lain-lainnya tidak

menganggapnya makruh.

Telah kami riwayatkan dari jalur Al Hasan, Hammad dan

Ibrahim. Mereka semua berpendapat bahwa orang yang berpuasa tidak

makruh mengunyah makanan untuk bayi. Dan Al Hasan sendiri

melakukannya.

Adapun mengunyah permen karet, sejenis ter dan dammar,

dalilnya kami riwayatkan dari jalur yang tidak shahih dari Ummu

Habibah Ummul Mukminin, "Bahwa ia menganggap makruh

mengunyah pennen karet bagi orang yang berpuasa."

Diriwayatkan kepada kami dari Asy-Sya'bi,

menurutnya tidak apa-apa orang yang berpuasa mengunyah

karet.

bahwa

pennen

Telah kami katakan, bahwa sesuatu yang tidak termasuk

rnakan atau minum atau bersetubuh atau perbuatan maksiat,

hukumnya diperbolehkan saat berpuasa. Tidak ada dalil yang

rnelarang orang yang berpuasa meiakukan hal-hal tersebut. Ia
bukanlah makan dan bukan pula minum, dan tidak akan berkurang

sesuafu tersebut meskipun larna dikunyah seandainya ditimbang.

Hanya Allah jualah yang dapat memberi taufik.

Adapun debu sesuatu yang disaring, telah kami riwayatkan

dari Abu Hanifah bahwa ia tidak membatalkan puasa. Kami juga

rneriwayatkannya dari jalur Ibnu Wadhdhah dari Sahnun bahwa ia

tidak dinamakan makanan atau minuman sehingga tidak membatalkan

puasa.

Adapun makanan yang keluar dari gigi pada siang hari lalu

dibuang, maka ia bukan makanan dan bukan pula minuman, sehingga

tidak berdosa karenanya dan tidak membatalkan puasa. Hanya Allah
jua-lah yang dapat memberi taufft. Inilah pendapat mereka semua.
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Adapun orang yang pada pagi harinya dalam keadaan junub

secara sengaja atau lupa, selama ia tidak sengaja mengulurnya hingga

waktu dhuha, sehingga ia meninggalkan shalat secara sengaja dalam

kondisi sadar, maka ulama Salaf berselisih pendapat dalam masalah

ini.

Sebagian mereka mengatakan, "Puasanyabatal karena ia tidak

mandi sebelum fajarl'

Para ulama rnadzhab Hanafi, para ulama madzhab Maliki dan

para ularna madzhab Syaf i mengatakan, "Puasanya sempurna

meskipun ia sengaja tidak mandi janabat selama bulan Ramadhan

penuh."

Abu Muhammad berkata, "Pendapat ini sangat rusak, karena

sebagaimana telah kami uraikan bahwa melakukan perbuatan maksiat

secara sengaja membatalkan puasa. Dan tidak ada maksiat yang lebih

besar daripada meninggalkan shalat secara sengaja hingga habis

wakfunya."

Segolongan ulama Salaf berpendapat seperti pendapat yang

telah kami uraikan sebelumnya.

' Sebagaimana yang kami riwayatkan dari jalur Syu'aib bin Abu

.damzah dari Az-zubri, Abdullah3rs bin Abdullah bin Umar

rr5 Dalam manuskrip No. (14) disebutkan salah, yaitu "[Jbaidillah". Dalam Fathul
Bari (Iuz 4 hal 104) disebutkan, "Adapun riwayat Ibnu Abdullah bin Umar,
Abdurrazzaq meriwayatkannya secara Maushul dari Ma'mar dari Ibnu Syihab
dari Ibnu Abdillah bin Umar dari Abu Hurairah dengan redaksi sempa. Tentang
namanya masih diperselisihkan oleh Az-Zubri. Syu'aib mengatakan darinya:
Abdullah bin Umar mengabarkan kepadaku, Abu Hurairah berkata kepadaku,

"Rasulullah $ menyuruh kami berbuka bila pada pagi hari dalam kondisi
junub". Hadits ini dikeluarkan oleh An-Nasa'i dan Ath-Thabarani dalam
Musnad Asy-Syamiyyin. 'Uqail mengatakan darinya: Dari Ubaidillah bin
Abdullah bin Umar dengan redaksi serupa. Az-Zrtlui masih memperselisihkan
namanya, apakah Abdullah ataukah tlbaidillah. Yang terdapat disini adalah
riwayat Syu'aib yang menyebutkan namanya "Abdullah". Hadits ini yang oleh
ibnu Hajar dinisbatkan kepada An-Nasa'i tidak saya temukan dalam As-Sunan.
Saya menduga bahwa dalam kitab As-Sunan yang telah dicetak banyak hadits-
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mengabarkan kepadaku: "Bahwa pada suatu malam di bulan

Ramadhan ia bermimpi lalu tertidur dan tidak bangun hingga pagi

hari". Katanya, "Maka aku menemui Abu Hurairah untuk meminta

fatwanya. Ia pun menjawab, "Berbukalah! karena

Rasulullah S menyuruh berbuka bila seseorang dalam kondisi junub

pada pagi hari". Katanya melanjutkan, "Kemudian aku menemui

ayahku dan kuberitahukan kepadanya tentang fatwa Abu Hurairah.

Maka ia berkata, 'Ah bersumpah dengan nama Allah, bila kamu

berbuka, aku pasti akan meninju perutmu. Berpuasalah! bila kamu

hendak berpuasa pada hari lain, lakukanlah!'."

Kami meriwayatkan dari jalur Suffan bin Uyainah dari Amru

bin Dinar dari Yahya bin Ja'dah: aku mendengar Abduliah bin Amru

Al Qari' berkata: aku mendengar dbu Hurairah berkata, "Tidak, demi

Tuhan Ka'bah. Aku tidak mengatakan "Barangsiapa pada W;k"
Subuh dalam kondisi junub, irendaklah ia tidak berpuasa". Demi

Tuhan Ka'bah, Muhammad-lah yang mengatakannya."

Abu Muharnmad berkata, "Orang yang kurang agarnanya

dan tidak berpengetahuan mencela hadits ini, bahwa Abdurrahman bin

Al Harits bin Hisyam meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa ia

berkata kepadanya tentang hadits ini, "Sesungguhnya Usamah bin

Zaid mengatakan kepadanya tentang hadits tersebut dan Al Fadhl bin

Abbas juga mengatakan kepadanya tentang hadits tersebut."

Abu Muhammad berkata, "Ini rnerupakan kekuatan

tambahan bagi hadits tersebut, karena Usamah dan Al Fadhl

meriwayatkannya dari Nabi $. Kami tidak tahu apa yang dimaksud

oleh si orang bodoh ini. Penolakannya ini sama saja menuduh Abu

Hurairah berdusta, padahal dia-lah yang lebih pantas berdusta."

hadits yang dikurangi (tidak ditulis), baik pada Kitab Puasa pada bab-bab
lainnya.
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Begitu pula, segolongan orang -yang tidak bisa melandaskan

pendapatnya- menentang hadits ini, dengan alasan bahwa dua Ummul

Mukminin meriwayatkan bahwa Nabi S dalam kondisi junub pada

pagi hari karena bersetubuh dan bukan karena mimpi, kemudian

beliau tetap berpuasa pada hari itu.

Abu Muhammad berkata, "Hadits ini tidak bertentangan

dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, karena riwayat

Abu Hurairah merupakan tambahan."

Yang mengherankan adalah, orang yang menentang riwayat

keduanya dengan pendapatnya, bahwa Rasulullah"5$ mencium

isterinya saat sedang berpuasa, tapi kemudian riwayat keduanya disini

dibuat untuk membantah Sunnah yang shahih, leblh-lebih karena

riwayat dari Aisyah RA shahih, bahwa ia berkata,

"Rasulullah # tidat mendapati fajar kecuali bahwa beliau masih

tertidur.,,3lu Mettgapa mereka tidak menafsirkannya bahwa beiiau

ketiduran ?! dan bukan karena sengaja meninggalkan mandi ?!.

Segolongan orang juga mengambil landasan hukum dengan

hadits yang kami riwayatkan dari jalur Abdurrahman bin Mahdi dari

flisyam Ad-Dastuwa'i dari Qatadah dari Sa'id bin Al Musayyab, ia

$erkata, "Abu Hurairah menarik pendapatnya tentang seorang laki-
"iaki yang pada pagi hari dalam kondisijunub."

Ali berkata, "Penarikan pendapatnya bukan dalil, karena itu

merupakan pendapatnya. Yang menjadi dalil adalah riwayatnya dari

Nabi S. Beliau mewajibkan kepada kita agar mengikuti riwayat

mereka, dan kita tidak disuruh mengikuti pendapat salah seorang dari

mereka."

316 Hadits ini terdapat dalam shahih Muslim (Juz I hal 205) dengan redaksi

"Rasulullah # tidak mendapati waktu sahur terakhir di rumahku atau di sisiku

kecuali dalam kondisi berpuasa."
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Yang mengherankan adalah bahwa para pengikut madzhab

Maliki yang mengambil landasan hukum dengan ini, mereka

menetapkan riwayat dari Umar RA darinya tentang haramnya isteri

yang dinikahi pada masa Iddah atas suami yang menyetubuhinya buat

selamanya.

Padahal telah sah bahwa Umar menari kembali pendapatnya

ini, bahwa suami tersebut boleh memulai lagi pernikahan dengannya.

Di antara yang berpendapat seperti ini dari kalangan ulama

salaf adalah sebagaimana yang kami riwayatkan dari jalur Ibnu Juraij

dari 'Atha: Bahwa ketika Abu Hurairah clan Aisl'nfu berselisih

pr:ndapat dalam masalah ini, Atha' berkata, "Xa hams menggantikan

satu hari dan menyempumakan hari itu."

Diriwayatkan dari jalur Suffan bin Uyainah dari Hisyam bin

U.rwah bin Az-Zubair dari ayahnya bahwa ia berkata, "BarangsiLpa

;iang pada waktu Subutr dalam kondisi junub secara sengaja, ia harus

nrengganti puasanya; dan barangsiapa yang tidak sengaja, ia tidak

periu menggantinya."

{nilah Urwah, putra saudara perempuan Aisyah RA, ia

meninggalkan pendapat Aisyah karena ada riwayat Abu Hurairah.

Dirir,vayatkan dari jalur Abdurrahrnan bin IVIahdi dari Sufuan

At-s-Tsauri dari Manshur bin Al Ntlu'tamir, ia berkata, "Aku bertanya

kepada lbrahirn An-Nakha'i tentang seorang laki-laki yang pada pagi

hari dalam kondisi junub". Ia rnenjawab, "Adapun untuk puasa

R-arnadhan, ia harus menyempurnakan puasanya lalu berpuasa satu

hari untuk menggantikannya. Sedangkan untuk puasa Sunnah tidak

perlu."

Diriwayaikan dari jalur Abdurrahman bin IVIahdi, trbnu Ishaq,

yaitu Abdullah3lT nenceritakan kepacla karni, ia berkata: aku bertanya

317 Dalarn jajaran perawi dari kaiangan Tabi'ut Tabi'in, saya tidak rnenemukan
perawi yang bernama Abdullah bin Ishaq.
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kepada Salim tentang seorang laki-laki yang pada pagi hari bulan

Ramadhan dalam kondisi junub. Ia menjawab, "Ia menyempurnakan

puasanya lalu mengqadha satu hari untuk menggantikannya."

Diriwayatkan dari jalur Abdullah bin Thawus dari ayahnya, ia

berkata, "Barangsiapa dalam kondisi junub pada pagi hari bulan

Ramadhan, ia bangun dan belum mandi hingga pagi hari, maka ia

harus menyempumakan puasa.hari tersebut lalu berpuasa satu hari

untuk menggantikanrtya. Bila ia tidak bangun, maka tidak perlu

menggantikannya."

Diriwayatkan dari jalur Waki' dari Ar-Rabi' dari Al Hasan Al
Bashri, tentang orang yang pada pagi hari bulan Ramadhan dalam

kondisi junub, "Ia harus mengqadhanya untuk puasa wajib."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah dari 'A'idz bin

Habib dari Hisyam bin Urwah, tentang orang yang dalam kondisi

junub pada pagi hari bulan Ramadhan, ia berkata, "Ia wajib

mengqadhanya."

Abu Muhammad berkata, "Seandainya tidak ada selain yang

ielah kami uraikan, maka yang wajib adalah mengambil hadits riwayat
{

",Abu Hurairah. Akan tetapi hal ini tidak bisa dilakukan karena tentang

penas akhanny a s h ahih."

Dalilnya adalah firman Allah &,
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"Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Puasa

bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka itu adalah pakaian

bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah

mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena

itu Attah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka

sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan

Allah untulvnu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang

putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah

puasa itu sampai (datang) malam." (Qs. Al Baqarah l2l 187)

Yahya bin Abdurrahman bin Mas'ud menceritakan kepada

kami, Ahmad bin Duhaim menceritakan kepada kami, Ibrahim bin

Ilammad menceritakan kepada kami, Ismail bin Ishaq menceritakan

kepada kami, Abdul Wahid menceritakan kepada kami, Hammad bin

Salamah menceritakan kepada kami, Atha' bin As-Sa'ib mencerita$an

kepada kami dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkdta,

"Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas

orang-orang sebelum kamLf'(Qs. Al Baqarah [2]: 183), "Adalah salah

seorang dari mereka, bila ia tidur, wanita tidak dihalalkan baginya dan

tidak pula dihalalkan makan sesuatu sampai malam berikutnya.

Kemudian Allah memberi dispensasi kepada kalian."

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad

bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib

menceritakan kepada kami, Hilal bin A1 'Ala bin Hilal Ar-Raqi

mengabarkan kepadaku, Husain bin 'Ayyasy -seorang perawi tsiqah

dari Bajadda-3r8 menceritakan kepada kami: Zuhair bin Muawiyah

menceritakan kepada kami, Abu Ishaq As-Subai'i menceritakan

kepada kami dari Al Bara' bin Azib: Bahwa salah seorang dari mereka

bila tidur sebelum makan malam, ia tidak diperbolehkan makan

318 Bajadda, sebuah desa antara Rass 'Ain dan Ar-Raqqah.
terdapat di daerah Baghdad. Husain bin 'Ayyasy berasal

karena nisbatnya Ar-Raqqi. Dalam manuskrip No. (16)

"Yajid."

Nama serupa juga
dari desa pertama,
ditulis salah, yaitu
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apapun dan tidak boleh minum pada malam tersebut dan pada pagi

harinya hingga matahari terbenam. Sampai turun ayat, "Dan makan

minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam,

yaitu faj ar." (Qs. Al Baqarah l2l: 187)

Abu Muhammad berkata, "Jadi sahlah bahwa ayat ini

menasakh semua kondisi yang telah saya uraikan dalam bahasan

tentang puasa. Hadits riwayat Abu Hurairah sesuai dengan sebagian

kondisi yang dinasakh. Bila telah sah bahwa ayat ini menasakh semua

kondisi yang telah diuraikan, maka hukumnya tetap berlaku dan tidak

boleh dinasakh.

Ayat ini juga merupakan dalil tentang bolehnya bersetubuh

hingga terbit fajar dengan jelas. Bila hal ini diperbolehkan secara

meyakinkan, maka tidak diragukan lagi bahwa mandi tidak dilakukan

kecuali setelah fajar terbit. Tidak diragukan lagi bahwa ia bisa

mendapati fajar saat kondisinya sedang junub. Berdasarkan hal ini,

maka wajib meninggalkan hadits Abu Hurairah, bukan hadits lainnya.

Hanya Allah jualah yang dapat memberi Taufik."

Adapun orang yang lupa bahwa ia sedang berpuasa Ramadhan

futau berpuasa wajib atau berpuasa Sunnah, sehingga ia makan dan

minum, bersetubuh dan berbuat maksiat, dan orang yang menduga

bahwa kondisi masih malam hari sehingga ia melakukan hal-hal

tersebut, kemudian ternyata pagi telah tiba, atau ia menyangka bahwa

matahari telah terbenam sehingga ia melakukan hal-hal tersebut, tapi

ternyata matahari belum terbit, maka puasanya tetap sempurna (sah).

Berdasarkan firman Allah &,
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"Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf

padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu."

(Qs. Al AJuaab [33]:5)

Dan juga berdasarkan sabda Rasulullah ifu, "Diangkat dari

umatku (tidak dicatat) kealpaan (ketidak-sengajaan), lupa dan apa-

apayang dipalcsaknn pada mereka."

Ahmad bin Umar bin Anas Al 'Adzri menceritakan kepada

kami, ia berkata: Al Husain bin Abdullah Al Jurjani menceritakan

kepada kami, ia berkata: Abdunazzaqbin Ahmad bin Abdul Hamid

Asy-Syairazi menceritakan kepada kami, Fatimah binti Al Hasan Ar-

Rayyan Al Makhzumi warraq Abu Bakar bin Qutaibah mengabarkan

kepada kami, Ar-Rabi' bin Sulaiman Al Muadzdzin Al Maradi

menceritakan kepada kami, Bisyr bin Bakr menceritakan kepada kanei

dari Al Auza'i dari Atha' dari Ubaid bin 'Umair dari Ibnu Abbas,tia

berkata: Rasulullah {$ bersabda,

iG t-*"#*,t r1j ;:tfitt'\LAt

"sesungguhnya Allah ffi mengampuni umatlu atas kealpaan ftetidak-

sengajaan) dan lupa serta sesucttuyang dipal<sakan pada mereka."

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada

kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farbari

menceritakan kepada kami, Bukhari menceritakan kepada kami,

'Abdan menceritakan kepada kami, Yazid bin Zurai' mengabarkan

kepada kami, Hisyam -yaitu Ibnu Hassan- menceritakan kepada kami,

Ibnu Sirin menceritakan kepada kami dari Abu Hurairah dari Nabi $,
beliau bersabda, *Bila salah seorang dari kalian lupa sehingga makan

atau minum, hendaklah ia menyempurnaknn puasanya, karena Allah'

lah yang memberinya makan dan minum-"

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad

bin Ishaq bin As-Sulaim menceritakan kepada kami, Ibnu A1 Awa'i

€i'*'rw ii,r tt
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mencaritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami,

Musa bin Isnail menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah

menceritakan kepada kami, Ayyub -yaitu As-Sakhtiyani- dan Habib

bin Asy-syahid menceritakan kepada kami, keduanya dari

Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah, ia berkata, "Seorang laki-
laki mendatangi Rasulullah i$ lalu berkata, "Wahai Rasulullah,

sesungguhnya aku telah makan dan minum karena lupa saat sedang

berpuasa" Nabi bersabda, "Allah-lah yang memberimu makan dan

memberimu minum."

Kami juga meriwayatkannya dari Abu Rafi' dan Khallas dari

Abu Hurairah dari Nabi S.

Abu Muhammad berkata, "Rasulullah S menamakannya

sebagai orang yang berpuasa dan menyuruhnya menyempurnakan

puasanya. Jadi benarlah bahwa puasanya sah. Pendapat ini dinyatakan

oleh Jumhur ulama Salaf."

Kami meriwayatkan dari jalur Waki' dari Syu'bah dari

Abdullah bin Dinar, ia berkata: Ibnu Umar meminta air minum saat

sedang berpuasa. Maka aku bertanya, "Bukankah karnu sedang

,,.berpuasa?" Ia menjawab, "Allah S hendak memberiku minum,

kemudian engkau mencegahku."

Diriwayatkan dari jalur Abu Hurairah, "Barangsiapa minurn

atau makan dalam kondisi lupa, ia tidak berdosa. Sesungguhnya

Allah-lah yang memberinya makan dan memberimu minum."

Diriwayatkan pula pendapat yang sama dari Ali bin Abi Thalib

danZaid bin Tsabit.
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Kami juga meriwayatkan pendapat yang sama dari Atha',

Qatadah, Mujahid, Al Hasan. Keduanya menyamakan3le antara orang

yang bersetubuh dengan orang yang makan. Diriwayatkan pula

pendapat yang sama dari Al Hakam bin Utaibah, Abu Al Ahwash,

Alqamah, Ibrahim An-Nakha'i dan Al Hasan Al Bashri. Ini juga

merupakan pendapat Abu Hanifah, Suffan, Ahmad bin Hambal,

Syaf i, Abu Sulaiman dan lain-lainnya. Hanya saja sebagian orang

yang telah kami sebutkan ini berpendapat bahwa bersetubuh berbeda

dengan makan dan minum. Mereka berpendapat bahwa pelakunya

wajib mengqadhanya.

Inilah pendapat Atha' dan Sufuan.

Abu Muhammad
atas orang yang lupa."

berkata: Malik berkata, "Qadha itu wajib
I
I
I

Ali berkata, "Sejauh yang kami ketahui, mereka tidak memiliki

dalilnya. Hanya saja mereka mengatakan, "Makan, bersetubuh dan

minum menafikan puasa'."

Dikatakan kepada mereka, "Bila demikian halnya, maka

makan dan minum dapat menafikan shalat, karena kalian mengatakan,

"sesungguhnya hal tersebut tidak membatalkan shalat bila dilakukan

karena lupa". Jadi jelaslah bahwa sikap mereka kontradiktif dan

pendapat mereka ini salah.

Yang benar adalah bahwa makan dan minum, bersetubuh dan

muntah yang dilakukan secara sengaja menafikan puasa, bukan makan

saja, bukan minum saja, bukan bersetubuh saja dan bukan muntah

3le Dalam manuskrip No. 14 disebutkan "Mereka menyamakan". Pernyataan ini
dapat ditafsirkan bahwa yang dimaksud adalah Qatadah, Mujahid dan Al Hasan.
Adapun Atha', pengarang mengutip darinya bahwa ia membedakan antara
orang yang bersetubuh dengan orang yang makan karena lupa. Begitu pula yang
dikutip darinya oleh Ibnu Hajar dalam Al Fath (Juz 4 hal l l l)
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saja. Inilah yang benar dan disepakati, karena dalil-dalilnya berasal

dari Al Qur'an dan Sunnah.

Adapun klaim mereka adalah batil dan kosong dari dalil secara

umum, baik dari Al Qur'an, Sunnah shahihah, riwayat rusak, Qiyas,
dan pendapat Sahabat. Justru pendapat inilah yang mereka rusak dan

mereka bersikap kontradiktif di dalamnya, karena mereka membesar-

besarkan pendapat seorang Sahabat bila sesuai dengan mereka.

Mereka juga menyelisihi segolongan Sahabat yang

pendapatnya tidak ditentang oleh para Sahabat lainnya. Mereka

mengatakan, "Berbicara atau makan atau minum dalam shalat yang

dilakukan karena lupa tidak membatalkannya". Tapi mereka

menganggap batal puasa karena melakukan semuanya disebabkan

lupa. Inilah sikap kontradiktif mereka yang tidak samar lagi.

Adapun Abu Hanifah, ia juga bersikap kontradiktif; karena ia

berpendapat bahwa berbicara atau makan atau minum karena lupa

mernbatalkan shalat sehingga shalatnya harus dimulai lagr. Ia

menentang Sunnah yang menjelaskan masalah ini. Ia jr"rga berpendapat

bahwa bersetubuh membatalkan haji, baik dilakukan secara sengaja

ptau lupa.320 Tapi ia berpendapat bahwa semuanya tidak membatalkan

iluasa. Ia mengikuti hadits dalam masalah ini. Ia berpendapat bahwa
"'bersefubuh karena lupa tidak membatalkan puasa karena

mengqiyaskan dengan makanan. Ia tidak mengqiyaskan orang yang

makan dalam kondisi tidur dengan orang yang makan karena lupa.

Justru ia berpendapat bahwa makan dalam kondisi tidw menrbataikan

puasa, padahal orang tersebut lupa, tanpa diragukan iagi. Ini
merupakan pencampuran yang tidak ada padanamya.

Orang-orang yang taklid kepadanya mengklaim adanya Ijrna'

dalam masalah ini, yaitu bahrva bersetubuh dan makan karena lupa

320 Dalam manuskrip No. 14 disebutkan "Ia berpendapat bahwa bersetubuh saat
menunaikan haji, baik dilakukan karena lupa atau sengaja membatalkannya."
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hukumnya sama. Mereka berdusta dalam hal ini, karena kami

meriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij: aku bertanya

kepada Atha', "Bagaimana dengan seorang laki-laki yang

menyetubuhi isterinya di bulan Ramadhan dalam kondisi lupa ?" Ia
menjawab, "Ia tidak lupa dalam hal ini. Ia wajib mengqadhanya. Allah

tidak memberikan ampunan dalam hal ini. Bila ia makan karena lupa,

hcndaklah ia menyempurnakan puasanya dan tidak perlu

mengqadhanya. Allah-lah yang memberinya makan dan minum.32l

Pendapat ini dinyatakan oleh Sufuan Ats-Tsauri.

Ibnu Al Majisyun berpendapat bahwa orang yang makan atau

minum karena lupa wajib mengqadha puasa. Sedangkan bagi orang

yang bersetubuh karena lupa wajib mengqadha dan membayar kafarat.

Pendapat ini salah kaprah dan pembedaan yang tidak sah. Hanya

Allah jualah yang dapat memberi Taufik. 
I

Abu Muhammad berkata, "Orang yang makan dan mindm

atau bersetubuh karena menyangka bahwa masih malam, kemudian

ternyata sudah pagi, baik karena terbitnya fajar, atau menganggap

belum malam karena menyangka bahwa matahari belum terbenam,

dalam dua kondisi ini ia tidak sengaja membatalkan puasanya karena

menyangka tidak lagi berpuasa. Orang yang lupa menganggap bahwa

ia tidak berpuasa, dan tidak ada bedanya dalam hal ini. Jadi baik

kedua orang ini atau orang yang lupa sama saja, tidak ada bedanya."

Ini bukanlah Qiyas, karena Qiyas itu bila kita menjadikan

orang yang lupa sebagai pokok lalu kita menyerupakan orang yang

makan dan minum atau bersetubuh dengannya. Ia menyangka bahwa

hari masih malam, tapi ternyata sudah pagi. Kita tidak melalckan ini,
justru semrumya sama, berdasarkan firman Allah &,

kfi ,is v ott; .r.56 A ?q "pt 66l.v

32t Ibnu Hajar mengutip dalamAl Fathbagian awalnya dari Atha' (Juz 4 hal 111).
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"Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu tfiilaf
Badanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu."

(Qs. Al Ahzaab [33]: 5)

Dan juga berdasarkan sabda Rasulullah iS, "Sesungguhnya

Allah ffi mengampuni umatku atas kealpaan ftetidak-sengajaan) dan

lupa serta sesuatu yang dipaksaknn pada mereko3322

Ini adalah pendapat jumhur ulama Salaf.

Kami meriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq: Ma'mar

menceritakan kepada kami dari Al A'masy dari Zaid bin Wahb, ia

berkata, "Pada masa Umar bin Khaththab, orang-orang berbuka.

Kulihat sebuah bejana besar323 dikeluarkan clari rumah Hafshah, lalu

merekd minum. Kemudian matahari terbit dari balik awan. Maka hal

tersebut membuat mereka sedih sehingga mereka berkata, "Kita hams

mengqadha puasa hari ini" Maka Umar berkata, "Mengapa demikian ?

demi Allah, kita tidaklah melakukan dosa."

Kami juga rneriwayatkan dari jalur Al A'masy dari A-t

Musayyab32a dari Zaid binWahb.

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Aslarn dari saudaranya dari

ayalmya, tanpa menyebutkan tentang Qadha.

Diriwayatkan pula dari lJmar tentan wajibnya rnengqadha- Ini
bertentangan dengan pendapatnya. Oleh karena itu, harustrah ksmbali
kepada apa yang diwajibkan Allah & saat te{adi perselisihan, ytritn

Al Qur'an dan Sunnah. Kami menemukan apa yang telah karni

uraikan sebelumnya. Disamping itu riwayat dari Umar lebih bail<,

322 Suka atau tidak suka, apa yang clitetapkan pengarang ini pada hakikatnya
merupakan Qiyas terhadap orang yang lupa; karena dalil yang ada tidak
rnenunjukkan batalnya puasa orang yang berbukakarena menduga bahwa hari
masih malam. Qiyas terhadap orang yang lupa yang disebutkan pengarang
merupakan Qiyas yang Shahih, meskipun ia sendiri enggan menyeh.rhya
sebagai Qiyas.32r Bejana yangdapatmenampung 8 ataug Rithl.

3to Yaitu Al Musayyab bin Rafi' Al Asadi.
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karena Zaidbin Wahb seorang Sahabat. Riwayat yang menyebutkan

tentang Qadha berasal dari jalur Ali bin Hanzhalah dari ayahnya.32s

Kami juga meriwayatkan dari jalur Syu'bah, ia berkata: aku

bertanya kepada A1 Hakam bin Utaibah tentang orang yang sahur pada

siang hari karena beranggapan bahwa hari masih malam. Ia

merrj awab, "Ia boleh menyempurnakan puas anya. "

Diriwayatkan dari jalur Sufyan bin Uyainah dari Abdullah bin

Abi Najih dari Mujahid, ia berkata,"Barangsiapa makan setelah fajar

terbit karena menyangka bahwa fajar belum terbit, ia tidak wajib

mengqadha puasanya; karena Allah & berfirman, "Hingga terang

bagimu benang putih dari benang hitam, yaitufajar." (Qs. Al Baqarah

[2]: 187)

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Sahl bin Yusyf

menceritakan kepada kami dari Amru, dari Al Hasan Al Bash$,

tentang oftmg yang makan sahur karena menduga masih malam. Ia

berkata, "Ia boleh menyempurnakan puasanya."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Abu Daud -yaitu
Ath-Thayalisi- menceritakan kepada kami dari Habib dari Amru bin

Harim dari Jabir binZaid, tentang orang yang makan karena menduga

bahwa hari masih malam, tapi ternyata sudah pagi. Ia berkata, "Ia

boleh menyempurnakan puasanya. "

Diriwayatkan dari jalur Abdunazzaq dari Ibnu Juraij dan

Ma'mar. Ibnu Juraij berkata: Dari Atha'. Ma'mar berkata: dari

Hisyam bin Urwah dari ayahnya. Kemudian Urwah dan Atha' sepakat

325 Ali bin Ilanzhalah tidak saya temukan profilnya. Dalam perawi-perawi Taiikh
Ath-Thabari disebutkan, *Ali bin Hanzhalah bin As'ad Asy-Syami" (Juz 6 hal

243\. Saya tidak tahu apakah dia yang dimaksud atau bukan. sedangkan dalam

perawi-perawi yang meriwayatkan dari Umar disebutkan "Hanzhalah bin Qais
Az-Zwaqi. Tapi anak-anaknya tidak ada yang bernama Ali. Atsar ini dikutip

dalarnAl Fath dari jalurAbdurrazzaq(Juz 4 hal 143)."
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tentang orang yang makan pada hari karena menyangka masih

malam, "Ia tidak perlu mengqadhanya."

Mereka (yang berpendapat demikian) adalah Umar bin

Khaththab, Ai Hakam bin Utaibah, Mujahid, Al Hasan, Jabir bin Zaid

Abu Asy-Sya'tsa', Atha' bin Abi Rabah dan Urwah bin Az-Zttbair. Ini
juga merupakan pendapat Abu Sulaiman.

Diriwayatkan kepada kami dari Muawiyah, Sa'id bin Jubair,

Ibnu Sirin, Hisyam bin Urwah, Atha' dan Ziyad bin An-Nadhr.

Mereka hanya mengatakan, "Yang wajib mengqadha adalah orang

yang berbuka karena menduga sudah malam, kemudian ternyata

matahari masih terbit". Adapun untuk fajar, mereka tidak mengatakan

demikian, seperti halnya pendapat Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i.

Sejauh yang kami ketahui, mereka tidak memiliki dalil sama sekali.

Bila mereka menyebutkan hadits yang kami riwayatkan dair

jalur Ibnu Abi Syaibah dari Abu Usamah dari Hisyam bin Urwah dari

Fatimah binti Al Mundzir dari Asma' binti Abu Bakar Ash-Shiddiq, ia

berkata, "Pada masa Rasulullah $, orang-orang berbuka, ternyata

matahari masih terbit."

Abu Usamah berkata: Aku bertanyakepada Hisyam, "Apakah

mereka disuruh mengqadha ?" Ia menjawab, "Bukankah seharusnya

demikian 71.>>326

Maka riwayat ini tiada lain kecuali perkataan Hisyam dan

bukan hadits. Jadi tidak bisa dijadikan dalil.

Ma'mar berkata: Aku mendengar Hisyam bin Urwah berkata

tentang hadits ini, "Aku tidak tahu, apakah mereka mengqadhanya

atau tidak'. Jadi benarlah apa yang telah kami katakan.

326 Hadits ini terdapat dalam Shahih Al Bukhari (Fathul Bai, hsz 4 hal 143)
dengan redaksi "Bukankah harus mengqadhanya ?!". Kata ini perlu penafsiran.
Akan tetapi Ibnu Hajar mengutip dari riwayat Abu Dzar, "Harus
mengqadhanyal."
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Adapun orang yang dipaksa berbuka, atau orang yang

menyetubuhi perempuan yang sedang tidur, atau menyetubuhi

perempuan secara paksaan (diperkosa), atau menyetubuhi perempuan

gila atau penderita epilepsi, atau orang yang tenggorokannya dicekoki

air saat sedang tidur, maka puasanya orang yang tidur, perempuan

yang tidur, orang yang dipaksa dan perempuan yang dipaksa adalah

sempuma dan sah, serta tidak ada dosa atas mereka. Berdasarkan

lradits Nabi yang telah kami sebutkan sebelumnya, "Sesungguhnya

Allah ffi mengampuni umatlu atas kealpaan ftetidak-sengajaan) dan

lupa serta sesuatuyang dipaksaknn pada mereka."

Laki-laki yang tidur dan perempuan yang tidur statusnya

adalah dipaksa" tanpa diragukan lagi. Keduanya tidak melakukannya

secara sukarela.

Zufarberkata, "Laki-laki yang tidur dan perempuan yang tidul
tidak berdosa. Keduanya tidak wajib mengqadha, sebagaimana yan$

telah kami uraikan, sama saja. Puasanya keduanya sempurna. Ini

adalah pendapat Al Hasan binZiyad."

Diriwayatkan pula dari Abu Hanifah pendapat yang sama

dengan Zufar tentang orang yang tidur.

Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Bila perempuan disefubuhi secara

paksa pada siang hari bulan Ramadhan, puasanya tetap sah dan ia

tidak wajib mengqadhanya". Ini adalah pendapat Ubaidillah bin Al
Hasan.

Pendapat ini juga dinyatakan oleh Abu Sulaiman dan seluruh

teman-teman kanni.

Orang gila dan penderita epilepsi bukanlah orang yang bisa

diajak bicara (karena tidak waras). Rasulullah $ bersabda,
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"Pena diangkat dari orang gila hingga sembuh, orang tidur hingga

bangun, dan anak kecil hingga baligh."

Pendapat yang Masyhur dari Abu Hanifah adalah bahwa

Qadha wajib atas laki-laki yang tidur, perempuan yang tidur, lakilaki
yang dipaksa dan perempuan yang dipaksa, laki-laki gila dan

perempuan gila serta penderita epilepsi. Pendapat ini juga dinyatakan

oleh Malik.

Abu Muhammad berkata, "Pendapat ini salah total. Sejauh

yang kami ketahui, mereka tidak memiliki dalilnya baik dari Al

Qur'an, Sunnah shahihah, riwayat rusak, pendapat Sahabat maupun

Qiyas. Hanya saja sebagian mereka mengqiyaskan dengan orang yang

dipaksa mengeluarkan hadats, bahwa Thaharah-nya batal."

Ali berkata, "Qiyas ini salah total -seandainya Qiyas itu

,dibenarkan-. Bagaimana pula, sedang semua Qiyas itu batil !. Karena

iThaharah itu batal disebabkan adanya hadats yang terbagi menjadi dua

" bagian. Pertama, karena memang batal dengan sendirinya, baik

karena lupa atau sengaja atau dipaksa.

Kedua, tidak batal kecuali karena disengaja, berdasarkan dalil-

dalil yang menjelaskannya. Mereka sepakat bahwa kentut, kencing

dan berak membatalkan Thaharah. Mereka mengqiyaskan orang yang

lupa saat berpuasa dengan orang yang lupa saat dalam keadaan suci,

dan orang yang muntah secara tidak sengaja dengan orang yang

terkena hadats secara tidak sengaja. Padahal mereka semua tidak
mengatakan ini. Jadi batallah Qiyas mereka yang rusak tersebut."
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Adalah akan lebih menerapkan Qiyas, seandainya mereka

mengqiyaskan orang yang dipaksa dan orang yang melakukan sesuatu

yang membatalkan puasa secara tidak sengaja dengan orang yang

dipaksa dan orang yang melakukan sesuatu secara tidak sengaja dalam

shalat, seperti tidak berdiri, meninggalkan ruku' dan sujud. Shalat

merekatetapsahmenurutkesepakatanmereka.Begitupulayang
harus terjadi pada puasanya orang yang dipaksa dan orang yang

melakukan sesuatu yang membatalkan secara tidak sengaja. Tidak ada

bedanya dalam hal ini. Akan tetapi mereka memang tidak pandai

menerapkan Qiyas, tidak mau mengikuti dalil dan tidak bisa menolak

landasan hukum pokok mereka. Hanya Allah jua-lah yang dapat

memberi Taufik.

Adapunmasukketoilet,berendamdalamairdanmeminyaki

kumis, telah kami riwayatkan dari Ali bin Abi Thalib RA, "Orang

yang berpuasa tidak boleh masuk toilet'"

Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i tentang keharusan

berbuka karena meminyaki kumis. Diriwayatkan pendapat serupa dari

sebagian ulama Salaf tentang keharusan mengqadha akibat berendam

dalam air. Akan akan tetapi tidak ada dalil kecuali yang sah dari

Rasulullah g. Tidak ada dalil yang melarang orang yang berpuasa

melakukan hal-hal tersebut. Semuanya diperbolehkan saat berpuasa'

Hanya Allah juaJah yang dapat memberi Taufik'

754. Masalah: Ali berkata, ,,Pata ulama berbeda pendapat

tentang orang gila dan penderita epilepsi'"

Abu Hanifah berkata, "Orang yang gila selama bulan

Ramadhan penuh tidak wajib mengqadha. Bila ia sembuh pada rvaktu

tertentu di bulan tersebut, ia harus menqadha untuk satu bulan."

f46o B -ArMuhalla



Ia berkata, o'Orang yang menderita epilepsi selama bulan

Ramadhan penuh wajib mengqadha semuanya. Bila ia terkena epilepsi

setelah satu malam dari bulan tersebut, ia harus mengqadha semuanya.

Kecuali hari untuk malam yang di dalamnya ia terkena epilepsi,

karena ia telah berniat berpuasa pada malam harinya."

Malik berkata, "Orang yang telah baligh lalu gila terus

menerus selama beberapa tahun dan kemudian sembuh, ia harus

mengqadha seluruh Ramadhan yang ditinggalkan dalam tahun-tahun

tersebut. Dan ia tidak perlu mengqadha shalat-shalat yang

ditinggalkannya."

Ia berkata, "Bila ia terkena epiiepsi dalam waktu lama dalam

sehari, ia harus mengqadhanya. Tapi ia terkena epilepsi sebentar, ia

tidak perlu mengqadhanya."

Dirirvayatkan darinya tentang wajibnya mengqadha secara

gl obal, tanpa mel akukan pembagian (pembedaan) terhadapnya.

Ubaidillah bin Al Hasan berkata, "Orang gila tidak wajib
mengqadha, kecuali bagi orang yang gila lalu sembuh. Dan orang

yang terkena epilepsi juga tidak wajib rnengqadha."

Syafi'i berkata, "Orang gila tidak perlu mengqadha, sedangkan

orang yang terkena epilepsi harus mengqadhanya."

Abu Sulaiman berkata, "Mereka tidak wajib mengqadha."'

Abu Muhammad berkata, "Kami berpendapat bahwa orang

gila dan orang yang terkena epilepsi batal puasanya, tapi tidak wajib
mengqadha. Demikian pula dengan shalat."

Kami katakan, "Dalilnya adalah hadits yang diceritakan

kepada kami oleh Abdullah bin Rabi', Umar bin Abdul Malik Al
Khaulani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ba,kr
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menceritakan kepada kami, Abu Daud

Musa bin Ismail menceritakan kepada

Khalid- menceritakan kepada kami dari

dari Abu Adh-Dhuha dari Ali bin Abi

beliau bersabda,

, . . ,a . 'e. t 6 ,.,f:P-e&tfs

"Pena diangkat dari tiga orang: orang tidur hingga bangun, anak

kecil hingga baligh, dan orang gila hingga sembuh."

Kami katakan, "Bila pena diangkat dari mereka, berarti ia

tidak dibebani puasa maupun shalat."

Kemudian kami meneliti hadits ini. Berkat Taufik dariu'.'

Aliah &, kami temukan bahwa di dalamnya tidak ada penjelasan;

kecuali yang telah kami uraikan, bahwa orang tersebut tidak dibebani

kewajiban saat gila hingga ia sembuh. Dan hal tersebut tidak

membatalkan puasanya yang wajib ditunaikannya sebelum ia glla, dan

ia juga tidak perlu mengulanginya setelah sembuh.

Begitu pula orang yang terkena epilepsi. Oleh karena itu,

orang yang gila setelah berniat puasa pada malam hari tidak batal

puasanya akibat kegilaannya, akan tetapi statusnya saat itu tidak

dibebani, meskipun sebelumnya ia dibebani. Bila ia sembuh pada hari

tersebut atau pada hari setelahnya pada bulan Ramadhan, ia hanis

berniat puasa saat itu juga dan statusnya menjadi orang yang berpuasa,

karena saat itu ia mengetahui kewajiban puasa atasnya.

Begitu pula orang yang mendapat informasi tentang terlihatnya

Hilal (bulan sabit), atau mengetahui hari nadzarnya atau puasa

wajibnya, berdasarkan yang telah kami uraikan sebelumnya. Begitu

pula orang yang terkena epilepsi, sebagaimana yang telah kami

uraikan. Begitu pula orang yang gila atau terkena epilepsi sebelum

21. 
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menceritakan kepada kami,

kami, Wuhaib -yaitu Ibnu

Khalid -yaitu Al Hadzdza'-
Thalib dari Rasulullah ;S,
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matahari terbenam, atau orang yang tidur atau mabuk sebelum

matahari terbenam dan tidak bangun kecuali pada pagi harinya disaat

hari telah siang, atau masih agak pagi.

Kami temukan bahwa bahwa orang yang grla tidak

menyebabkan batal imannya, sumpahnya, nikahnya dan talaknya,

Zlhar dan Ila'-nya, haji dan ihramnya, jual belinya, hibahnya dan

semua hukum yang berlaku padanya sebelum ia gila, Begitu pula

Cidak batal) kekhilafahannya bila (sebelumnya) ia menjadi khalifah.

Begitu pula Emirat-nya (kepemimpinan) bila ia menjadi Amir. Begitu

pula wilayahnya bila ia menjadi gubemur. Juga tidak batal Wakalah-

try&, pelimpahan kekuasaan olehnya, kekafirannya, kefasikannya,

keadilannya, wasiat-wasiatnya, I' tikafnya, perj alanannya, muqim-nya,

kepernilikannya, nadzamya, pelanggaran sumpahnya dan juga hukum

zakat setahun yang berlaku atasnya.

Kami juga temukan bahwa kelalaiannya tidak menyebabkan

batalnya hal-hal yang telah disebutkan; karena terkadang seseorang

lalai dari puasa dan shalat hingga menyangka bahwa ia tidak shalat

dan tidak puasa, sehingga ia makan dan minum. Puasa dan shalatnya

tidak batal karenanya. Dalilnya terdapat dalam hadits-hadits tentang
j shalat dan lain-lainnya. Begitu pula orang yang terkena epilepsi, tidaki

'-' ada bedanya dalam hal ini. Gila dan epilepsi tidak menyebabkan batal

kecuali sebagaimana tidur membatalkan Thaharah yang dilakukan

dengan wudhu saja.

Juga, orang yang tak berdaya dan dipaksa berbuka tidak batal

puasanya karena hal tersebut, sebagaimana yang akan kand uraikan

nanti, insya Allah. Orang gila dan orang yang dipaksa adalah tidak

berdaya sesuai takdir yang telah ditetapkan Allah pada keduanyal

sehingga puasa keduanya tidak batal.

Juga, orang yang berniat puasa sebagaimana yang

diperintahkan Allah 'Azza Wa Jalla kemudian gila atau terkena
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epilepsi, puasanya sah secara meyakinkan berdasarkan dalil dan Ijma'.
Oleh karena itu, tidak boleh membatalkannya setelah sah, kecuali

berdasarkan dalil atau Ijma', sedang dalam masalah ini tidak Ijma'-
nya. Hanya Allahjua-lah yang dapat memberi Taufik.

Adapun orang yang gila total, ia juga tidak dibebani kewajiban

dan tidak wajib menjalankan syariat dan hukum. Pena tetap diangkat

darinya (tidak dicatat amalnya), sehingga ia tidak wajib mengqadha

puasa sama sekali. Berbeda dengan pendapat Malik, "Bila ia sembuh,

maka kewajiban dimulai lagi padanya dan bukan sebelum itu."

Adapun orang yang minum hingga mabuk pada malam hari

bulan Ramadhan, sementara sebelumnya ia telah berniat puasa,

kemudian ia baru bangun pada pagi harinya -baik setelah hari berlalu

sedikit atau telah lama berlalu (siang hari)-, atau setelah matahari,.,

terbenam, maka pwxanya tetap sempurna (sah). Mabuk itu sendirf

bukan maksiat. Yang maksiat adalah meminum sesuatu yant
memabukkan, baik sampai mabuk atau tidak.

Tidak diperselisihkan lagi bahwa orang yang dibuka mulutnya

atau tangan dan tubuhnya dipegang lalu Miras dicekokkan ke dalam

tenggorokannya, orang yang seperti ini tidak dikatakan bermaksiat

meskipun mabuk, karena ia tidak meminumnya berdasarkan

kehendaknya sendiri. Mabuk itu sendiri bukanlah perbuatannya, tapi

perbuatan yang ditetapkan Allah padanya. Yang dilarang pada

seseorang adalah melakukannya, bukan perbuatan Allah yang ia tidak

berkuasa atasnya.

Begitu pula orang yang tidur dan tidak bangun kecuali pada

siang hari. Tidak ada bedanya dalam hal ini. Atau orang yang berniat

puasa lalu tidak bangun kecuali setelah matahari terbenam, puasanya

tetap sempurna (sah).

Sekarang tinggal hukum orang gila atau orang yang terkena

epilepsi atau mabuk atau tidur sebelum matahari terbenam dan tidak
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bangun pada malam harinya dan pagi harinya sampai matahari

terbenam: apakah ia harus mengqadhanya ataukahtidak ?.

Kami temukan bahwa Qadha itu merupakan kewajiban yang

ditetapkan syariat. Dan syariat itu tidak wajib kecuali berdasarkan

dalil. Kami tidak menemukan dalil yang mewajibkan Qadha kecuali

atas empat orang: musafir, orang sakit -berdasarkan dalil Al Qur'an-,
wanita haidh dan nifas serta orang yang muntah s@ara sengaja32T -
berdasarkan dalil Sunnah-. Selain itu tidak ada lagi.

Kami temukan bahwa orang yang tidur, onmg mabuk dan

orang gila total bukan musafir dan bukan pula orang yang muntah

secara sengaja, bukan wanita haidh atau nifas dan bukan pula orang

yang sakit. Jadi tidak wajib Qadha atas mereka sama sekali. Mereka

tidak wajib berpuasa dalam kondisi tersebut. Jusfru pena diangkat dari

mereka, berdasarkan dalil dari Sunnah.

Dan kami temukan bahwa penderita epilepsi adalah termasuk

orang sakit, tanpa diragukan lagi. Karena sakit itu adalah kondisi

dimana seseorang tidak stabil, tidak normal anggota tubuhnya dan

tidak kuat fisiknya. Ia menjadi unstable dan lemah fisiknya. Inilah

,sifat penderita epilepsi. Kelemahannya tetap ada selama beberapa saat

isetelah sembuh. Mengingat epilepsi ini termasuk sakit, maka

" penderitanya wajib mengqadha puasanya, berdasarkan dalil dari Al

Qur'an. Hanya Allah jua-lah yang dapat memberi Taufik

Pendapat kami tentang gugurnya shalat dari penderita epilepsi

kecuali yang sembuh pada waktu itu juga, dan keharusan mengqadha

shalat bagi orang yang tidur, tidaklah bertentangan dengan pendapat

kami di sini. Justru pendapat kami sesuai, karena yang keluar

waktunya bagi penderita epilepsi tidaklah dibebani shalat dan tidak

pula dibebani puasa.

"t Y*g disebutkan ada lima. Seakan-akan ia menganggap bahwa haidh dan nifas
satu jenis.
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HanyasajaAllahmewajibkanatasorangsakitberpuasa
sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain'

Allah & tidak mewajibkan Qadha shalat atas orang sakit. Tapi Dia

mewajibkan Qadha shalat atas orang yang tidur dan orang yang lupa'

Dia tidak mewajibkan Qadha puasa atas orang yang tidur dan orang

yang lupa. Justru Allah @ menggugurkannya dari orang yang lupa

dan orang yang tidur, karena Dia tidak mewajibkannya atas keduanya.

Jadipendapatkamiadalahbenar.SegalapujibagiAllah,
Tuhan semesta alam.

Adapun pendapat Abu Hanifah adalah salah total, karena ia

merupakan klaim yang tidak berdalil. Ia tidak mengikuti dalil dan

Qiyas, karena ia berpendapat bahwa orang yang sembuh dari giia pada

bulan Ramadhan wajib mengqadha satu bulan penuh. Tapi ia tidak

berpendapat demikian pada orang yang baligh atau masuk Islam pafla

saat itu. I

Sebagian pengikut madzhab Maliki mengatakan, 
..orang gila

seperti wanita haidh". Pernyataan ini tidak perlu disebutkan untuk

memaksakan pembatalannya. Kami tidak tahu dari sisi apa orang gila

diserupakan dengan wanita haidh.

755. Masalah: Orang yang sangat lapar atau sangat haus

hingga tidak tahan lagi wajib berbuka, berdasarkan firman Allah &,

t&a::k;i;

"Danianganlah kamu membunuh dirimu"' (Qs' An-Nisaa' [ ]:
2e)

Juga berdasarkan firman Allah &,

FSi'h LiS5 t-Ai'p',6\ Li
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"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak

menghendaki kesukqran bagimu." (Qs. Al Baqarah [2]: 185)

Dan firman Allah &,

qe,;-liA"K*'J3tt6
"Dan Dia sekali-kali tidak meniadikan untuk kamu dalam

agama suatu kesempttan " (Qs. Al Hajj [22]:78)

Juga berdasarkan sabda Rasulullah ,5$,

i*t \t'^L rrfu ;L.r<fri tst

"Bila aku menyuruh kalian melakukan sesltdtu, lakukanlah semampu

kalian."

Bila kondisi sampai menyebabkan sakit, maka ia wajib

mengqadha. Bila tidak sampai menyebabkan sakit, maka puasanya

sempurna dan tidak perlu mengqadha, karena ia tidak berdaya dan

terpaksa. Allah S berfirman,

I "Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yqng ciiharamkan-

"Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya." (Qs. Al
An'aam [6]: 119)

Tidak ada dalil dalam Al Qur'an dan Sunnah yang mewajibkan

Qadha atas orang.yang terpaksa atau yang tidak berdaya. Jl.stru Ailah

menggugurkan Qadha atas orang yang muntah secara tidak sengaja

dan mewajibkannya atas orang yang muntah secara sengaja.

756. Masalah: Tidak wajib menunaikan puasa Ramadhan

maupun puasa-puasa lainnya kecuali bila fajar kedua telah benar-

benar terbit. Selama fajar kedua belum terbit, makan dan minum serta

4L ";;rY;t Y i t&'i; e F ffi 3'
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bersetubuh diperbolehkan, baik ia ragu-ragu akan terbitnya fajar atau

yakin fajar belum terbit.

Orang yang melihat fajar sementara ia sedang makan,

hendaklah ia langsung membuang makanan atau minuman yang

berada di dalam mulutnya, dan ia tidak wajib menqadhanya.

Sedangkan orang yang melihat fajar sementara ia sedang bersetubuh,

hendaklah ia langsung berhenti pada saat itu juga lalu berpuasa, dan ia

tidak wajib rnengqadha; baik pada saat itu fajar telah lama terbit atau

banr terbit. Bila ia berhenti dengan tercengang, hukumnya tidak apa-

apa dan puasanya sempurna. Tapi bila ia tetap melakukannya dengan

sengaja, maka ia harus membayar kafarat.

Adapun orang yang makan atau minum karena ragu-ragu akan

terbenamnya matahari, ia telah berbuat maksiat kepada Allah e O{t

membatalkan puasanya, dan ia tidak bisa mengqadhanya. Sedangkan

orallg yang bersetubuh karena ragu-ragu akan terbenamnya matahari,

ia wajib membayar kafarat.

Dalilnya adalah firman Allah &,

K't{, # t}.jti3 l;* -#t'i,i 4i z y tf,;15'#i 4. lgt
1#i eY-(g;6 3 ;{ii i rJ:ili $:{ G J;;:ii ryji

"Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang

telah ditetapkan Allah untulonu, dan makan minumlah hingga terang

bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian

sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam." (Qs. Al Baqarah

[2]: r87)

Inilah pendapat kami, karena Allah & membolehkan

bersetubuh, makan dan minum sampai fajar benar-benar terbit (terlihat

dengan jelas). Allah tidak berhrman "Sampai fajar terbit" dan tidak
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berhrman "sampai kamu ragu-ragu akan terbitnya fajar". Oleh karena

itu, seorang pun tidak boleh mengatakannya dan tidak boleh

mewajibkan puasa karena terbitnya fajar, sampai fajar tersebut benar-

benar jelas bagi orang tersebut. Kemudian Allah mewajibkan puasa

sampai datangnya malam.

Abdunahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada

kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farbari

menceritakan kepada kami, Bukhari menceritakan kepada karni,

Ubaidillah bin Ismail menceritakan kepada kami dari Abu Usamah

dari tlbaidillah, yaitu Ibnu Umar dari Nafi' dan Al Qasim bin

Muhammad bin Abu Bakar. Al Qasim berkata, "Dari Aisyah". Nafi'
berkata, "Dari Ibnu Umar". Aisyah dan Ibnu Umar berkata, "Bilal
mengumandangkan adzanpada malam hari. Rasulullah & bersabda,

t r,p ,(.is- ii ;' J\i & t;-rtr trK ,Fri\i.tx ot

.';;:r-u- ei"r:;
"Sesungguhnya Btlal mengumandangkan adzan pada malam hari.

Makan dan minumlah kaltan sampai Ibnu Ummi Maktum adzen,

'karena ia tidak adzan kecuali setelahfajar terbit."
i,.: Hadits yang sama juga diriwayatkan dengan sanad sampai

kepada Bukhari: Abdullah bin Maslamah -yaitu Al Qa'nabi-
menceritakan kepada kami dari Malik, dari Ibnu Syihab dari Salim bin
Abdullah bin Umar dari ayahnya: Bahwa Rasulullah S bersabda,

"Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan pada malam hari.

Makan dan minumlah kalian sampai Ibnu Ummi MaHum adzan."

Kata Ibnu Umar, "Ia adalah laki-laki buta yang tidak adzan

sampai ada yang mengatakan kepadanya, "Hari telah pagi, hari telah

pagi;'

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin
Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan
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kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami,

Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj

menceritakan kepada kami, Syaiban bin Famrkh menceritakan kepada

kami, Abdul Warits menceritakan kepada kami328 dari Abdullah bin

Suwadah Ibnu Hanzhalah Al Qusyairi, ayahku rnenceritakan kepadaku

bahwa ia mendengar Samurah bin Jundub berkata:

Rasulullah $ bersabda,32e

'*:*," ;- brft r;; Yi ,r1.fu u J\,itn !i;il:j;\
"Janganlah salah seorang dari kalian terkecah dengan adzan yang

dikumandangkan Bilal pada waHu Sahur, dan iangan pula terkecoh

dengan warna putih (di langit) sampai ia menyebar (terang

benderang)." 
,,

Begitu pula hadits 'Adi bin Hatim dan Sahl bin Sa'd tentarft

dua benang,330 yaitu benang hitarn dan benang putifi.

Rasulullah $ bersabda, "sesungguhnya itu merupakan hitamnya

malam dan putihnya siang."
' Abu Muhammad berkata, "Rasulullah $ menyatakan

bahwa Ibnu Ummi Maktum tidak adzan sampai fajar terbit. Beliau

membolehkan makan hingga ia adzan. Telah sah bahwa makan itu

diperbolehkan setelah terbit fajar selama orang yang hendak berpuasa

belum melihat terbitnya dengan jelas."

Segolongan orang mengklaim bahwa firrnan Allah &,
"Hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam" (Qs. Al

Redaksi "Abdul Warits menceritakan kepada kami" tidak ada dalam dua

manuskrip asli. Ini merupakan kesalahan. Saya meralatnya dari Shahih Muslim
(Juz I hal 302).
Redaksi "Rasulullah $ bersabda" terbuang dalam dua manuskrip asli. Kata ini
ditulis dalam footnote rnanuskrip No. (la) yang di atasnya tertulis "Manuskrip
sah". Penulisan ini penting, karena hadits ini Marfa'. Dalam Shahih Muslirn

disebutkan: aku mendengar Nabi Muhammad $ bersabda .....dst.

Redaksi "Dua benang" tidak ada dalam manuskrip No. (15).

-r'-
I

I

I

I

I

i
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Baqarah l2l: I87), dan sabda Rasulullah $, "sampai terbit fajar" dan

"sampai dikatakan kepadanya, "Hari telah pagi, hari telah pagi",

maksudnya adalah mendekati; seperti firman Allah, "Apabila mereka

telah mendekati akhir iddahnya, makn rujukilah mereka dengan baiH'

(Qs. Ath-Thalaaq 165): 2), maksudnya adalah: Bila telah mendekati

akhir iddah-nya.

Abu Muhammad berkata, "Orang yang mengatakan ini

dengan mudahnya berdusta atas nama Al Qur'an dan Sunnah

Rasulullah $."
Pertama, karena ini merupakan klaim yang tidak berdasar dan

penyimpangan firman Allah dan sabda Rasulullah dari tempatnya,

serta mengatakan sesuatu atas nama beliau yang tidak pernah beliau

sabdakan. Bila memang seperti yang mereka katakan, tentulah Bilal

dan Ibnu Ummi Maktum tidak adzan kecuali sebelum fajar. Hal ini

merupakan kebatilan yang tidak diucapkan oleh seorang pun, baik

oleh mereka maupun selain mereka.

Adapun firman Allah &, "Kemudian apabila telah habis

'iddahnya." (Qs. Al Baqarah l2l: 234), penafsiran mereka bahwa

i'Apabila telah dekat habisnya'iddah mereka", adalah suatu kebatilan

dan kedustaan dan klaim yang tidak berdasar. Bila seperti yang

mereka katakan, maka boleh ruju' kecuali ketika dekat habisnya

'iddah.

Hal ini tidak dikatakan oleh seorang pun, baik oleh mereka

atau selain mereka. Ini merupakan penyimpangan perkataan dari

tempatnya. Justru ayat tersebut ditafsirkan sesuai zahirnya. Sampainya

batas mereka adalah sampainya batas 'iddah, bukan habisnya. Inilah

yang benar; karena bila mereka berada dalam batas akhir 'iddah

(setelah iddah), maka suami boleh merujuknya dan boleh

menceraikannya. Jadi batallah apa yang mereka katakan tersebut

secara meyakinkan, tanpa samar lagi.
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Sebagian mereka mengatakan, *Sabda Nabi S terhadap

Bilal, "Jagalah untuk kami waktu fajaf' adalah menunjukkan

benarnya pendapat mereka.

Abu Muhammad berkata, "Pendapat ini batil, karena dua

alasan:

Pertama; karena Nabi 1S tidak menyuruh demikian kecuali

untuk shalat, bukan untuk puasa.

Kedua; Sekalipun beliau menyuruh unruk puasa, maka ini

menjadi dalil kami dan bukan dalil rnerel'a. karena makan dan

bersetubuh itu diperbolehkan sampai Bilal menr?-.citahukan terbitnya

fajar. Femberitahuannya tentang tertritryra faja"r fltlak akan dilakukan

k,;cuaii setelah fajar terbit, ta,noa iliragukan lagi. Makan, minum rlirn

i:i:rs,:h:buh aclalah diaerirolehkun meskipun telab terbit tajfu.

l:;.rri;nny? rnenjarii l:,1p1.rr"''u Sr:li:)lcrh zida pembo":'ital',uli.;: Eilal SetcJah

,-.,, ir.r , i:rt-'O;i. iiiilajl .,'ang iir{ak 1;j31 allfonrrflh {,k}i rnfl.if;lda. PentlaDat

, i'ii:L{"'.{r rJirist,i irertenitn[:an r]r:nF:;in A1 Qur'a;.l d;rn selunih lurutah"

Iiairra.rl iii+ri':critakan kr:iiada kami, Al-xiLrllal li.iti L4liJi.,ir;ini:d

Al Baji mcnceritakan k*pada }iatn,, N{uhamnrad hin ,{beliil N{alik bitt

Airnan menceritakan kepada kami, Habib hrn Khalaf Al Bukhari

inenceritakan kepada kami, Abu Tsaru lbrahim bin Khalid

:nenceritakan kepada kami, Rauh bin 'lJbadatr rnenceritakan kepada

kami, Ifarnmad bin Salamah menceritakan kepada kanr.i ,Jari Ashim

bin Abi An-Najud dan Zin bin I{ubaisy, ia berkaia, "Aku makan

sahur lalu pergi ke masjid, kemudian aku menestui Hudzaifah. Ia lalu

rnenyrmh agar seekor onta betina yang sedang bunting diperas

susunya, kemudian ia rnenyuruh agar srisunya dimasukkan dalam

kuali lalu dimasak. Setelah itu ia berkata, "Makanlah !" Aku berkata,

"Aku hendak berpuasa" Ia berkata, "Aku juga hendak berpuasa".

Maka kami pun makan lalu minum, kemudian kami datang ke
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masjid33r dan ketika itu qamat telah dikumandangkan. Kata

Hudzaifah, "Beginilah yang dilakukan Rasulullah #" Aku bertanya,

"Setelah Subuh ?" Ia menjawab, *Setelah Subuh; hanya saja matahari

belum terbit."

Muhammad bin Sa'id bin Nubat menceritakan kepada kami,

Abdullah bin Nashr menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh

menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada

kami, Musa bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Waki'
menceritakan kepada kami dari Su$an Ats-Tsauri, dari Ashim bin

Abi An-Najud, dari Zinbin Hubaisy: aku bertanya kepada Hudzaifah,
"Pada wakfu apa kalian sahur bersamaNabi $ ?" Ia menjawab, "Pada

awal hari (Subuh), hanya saja matahqri belum terbit."

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah dari Ammar bin
Abi Ammar dari Abu Hurairah dari Nabi ,S, beliau bersabda,

lzz,z . .o-. e. lcz z
c.*'L> 6tbs" e e

"Bila salah seorang dari kalian mendengar adzan sementara bejana

(makanan) masih ada di tangannya, janganlah ia menaruhnya sampai

'ia menyel es aikan haj atnya (menghabiskannya)."332

Kata Ammar, "Mereka mengumandangkan adzan bila fajar

telah benar-benar terang."

Dari redaksi "kemudian ia menyuruh agar susunya dimasukkan dalam kuali lalu
dimasak" tidak ada dalam manuslrip No. (la) karena suatu kelalaian.
Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (Juz 3 hal276) dari Abdul A'la bin
Hammad dari Hammad dari Muhammad birlAmru dari Abu Salamah dari Abu
Hurairah secara Marfu'. Ia dan Al Mun&iri berkomentar diam (No Comment)
terhadapnya. Kedua sanad ini Shahih. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al
Hakim (Juz I hal 426) dari jalur Abdul A'la bin Hammad An-Nursi dari
Hammad bin Salamah dari Muhammadbin Amru, seperti riwayat Abu Daud. [a
menilainya Shahih sesuai syarat Muslim dan disetujui oleh Adz-Dzahabi.

>" y$" * isyi lit,3r ;?Li'6 ,ty

,o
d;-o
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Hammad mengatakan dari Hisyam bin Urwah, "Ayahku

memfatwakan seperti ini."

Hamam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarraj

menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada

kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq

menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami dari

Qatadah dari Anas, "Bahwa ia melihat Rasulullah $ makan sahur

bersama Zaid bin Tsabit. Beliau hendak berpuasa. Kemudian beliau

shalat dua rakaat lalu keluar menuju masjid dan kemudian qamat

dikumandangkan."

Abu Muhammad berkata, "Semua itu dilakukan karena fajar

belum jelas terlihat. Dengan demikian, maka Sunnah-Sunnah dengan

Al Qur'an saling sesuai."

Kami meriwayatkan dari jalur Ma'mar dari Aban dari Aas
rlari Abu Bakar Ash-Shiddiq bahwa ia berkata, "Bila dua orang laki-

iaki melihat fajar lalu salah satunya ragu, hendaklah keduanya makan

sampai fajar terlihat jelas oleh keduanya."

Diriwayatkan dari jalur Abu Ahmad Az-Zubain dari Suf,an
Ats-Tsauri dari Manshur bin Al Mu'tamir dari Hilal bin Yasaf dari

Salim bin Ubaid, ia berkata, "Abu Bakar Ash-Shiddiq berkata

kepadaku, "Berdirilah antara aku dan waktu fajar (rnenutupinya dari

fajar) sampai aku sahur."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah dari Jarir bin Abdul
Fjamid dari Manshur bin Al Mu'tarnir dari F{ilal bin Yasaf dari Salim

bin Ubaid Al Asyja'i, ia berkata, "Berdirilah lalu tutupilah aku dari

fajar !", kemudian ia makan.

Salim bin Ubaid di sini adalah Al Asyja'i, orang Kufah, salah

seorang Sahabat Rasulullah $. Inilah jalur yang kemungkinan paling

shahih.
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Kami meriwayatkan dari jalur Waki' dan Abdunazzaq. Waki'

berkata: Dari Yunus bin Abu Ishaq dari Abu As-Safar. Abdwazzaq

berkata: Dari Ma'mar dari Ayyub As-Sakhtiyani dari Abu Qilabah.

Keduanya berkata, "Abu Bakar berkata, "Tutuplah pintu sampai kami

makan sahur."

Diriwayatkan dari jalur Al Hasan: Bahwa Umar bin Khaththab

berkata, "Bila dua orang laki-laki ragu-ragu akan terbitnya fajar,

hendaklah keduanya makan sampai keduanya yakin."

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah: Humaid

menceritakan kepada kami dari Abu Rafi' atau lainnya dari Abu

Hurairah: Bahwa ia mendengar adzan sementara bejana ada di

tangannya. Maka ia berkata, "Demi Tuhan Ka'bah, aku akan

menjaganya."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Juraij dari Atha' bin Abi Rabah

dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Allah @ menghalalkan minum selarna

kamu ragv", yakni ragu-ragu akan terbitnya fajar.

Dari Ikrimah, ia berkata: Ibnu Abbas berkata, "Wahai bocah,

Berilah aku minum !" Lalu seseorang berkata kepadanya, "Hari telah

pagi" Maka aku berkata, "Belum" Maka lbnu Abbas berkata, "Demi

hllah, ini adalah ragu-ragu, berilah aku minum !", maka ia pun

minum.

Diriwayatkan dari Waki' dari Umarah bin Zadzan dari Makhul

Al Azdi, ia berkata, "Aku pernah melihat Ibnu Umar mengambil

seember air dari sumur zamzam lalu berkata kepada dua orang laki-

laki, "Apakah fajar telah terbit ?" Salah satunya menjawab, "Telah

terbit" Yang safunya lagi menjawab, "Belum". Maka Ibnu Umar

minum air tersebut.

Diriwayatkan dari Sa'd bin Abi Waqqash, "Bahwa ia makan

sahur pada bulan Ramadhan di Kufah, kemudian ia keluar menuju

masj id lalu qamat dikumandangkan."
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Diriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah dari Syabib bin

Gharqadah dari Hibban bin Al Harits, "Bahwa ia makan sahur

bersama Ali bin Abi Thalib dan keduanya hendak berpuasa. Setelah

selesai ia berkata kepada muadzin, "Qamatlah!."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Jarir -yaitu Ibnu

Abdul Hamid- menceritakan kepada kami dari Manshur bin Al

Mu'tamir dari Syabib bin Gharqadah dari Abu 'Uqail, ia berkata,

"6ku makan sahur bersama Ali bin Abi Thalib. Kemudian ia

menyuruh muadzin untuk mengumandangkan qamat."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Abu Muawiyah

rnenceritakan kepada kami dari Asy-Syaibani -yaitu Abu Ishaq- dari

.Iabalah bin Suhaim dari 'Amir bin Mathr, ia berkata, "Aku menemui

Abduilah bin Mas'ud di rumahnya, lalu ia mengeluarkan untuk karni

sisa makan sahurnya, kemudian kami rnakan sahur bersamanyu, 6lu
camat dikumandangkan dan karni pun keiuar lalu shalat bersamanyl."

Atsar yang sama juga diriwayatkan dari Hudzaifah.

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah: 'Affan bin Muslim

menceritakan kepada kami, Syu'bah rnenceritakan kepada kami dari

Klrubaib bin Abdurrahman, ia berkata: Aku mendengar bibiku -yang
pernah menunaikan haji bersama R.asululluh #-"' berkata:

Rasulullah $ bersabda,

vx Lf ', ,ii ,#ti J; ,i)t1t& rF ,s:6. JS:'?i J,
t/l

"sesungguhnya Ibnu Urnmi Maktum nxengumandangkan adzan pada

malam hari, maka maknn dan minumlah kalian sampai Bilal adzan.

Dan Bilal juga rnengumandangkan adzan pada malam hari, maka

makan dan minumlah kalian sampai lbnu Ummi Maktum adzan."

333 Bibinya adalah Unaisah binti Khubaib binYasaf Al Anshariyah. Llhat Al
Ishabah (Juz8hal22).

.'g-, ?i ;,'r\:i,p t;-'t r,-K1F,::
bL

zj

Lr

l*-toJ - AtMuhalta



Kata bibinya (unaisah binti Khubaib), "Beliau menyuruh Ibnu

ummi Maktum naik dan menyuruh Bilal turun". Katanya, "Kami

berpedoman dengannya. Kami katakan, "Tetaplah engkau begitu,

sampai kami sahur."

Berdasarkan hadits ini, kita mendapat informasi bahwa

keduanya adalah muadzin. Salah satunya mengumandangkan adzan

beberapa saat sebelum fajar. Siapa saja yang ada -terkadang Bilal dan

terkadang Ibnu ummi Maktum-. sedangkan yang satunya

mengumandangkan adzan setelah faj ar.

Diriwayatkan dari Muhammad bin Ali bin Al Husain,

"Makanlah hingga fajar terlihat jelas olehmu !."

Diriwayatkan dari Al Hasan, "Makanlah selama kamu masih

ragu."

Diriwayatkan dari Abu Mljlaz, "As-Sathi' adalah Subuh palsu,

akan tetapi (yang asli adalah) bila Subuh telah mengembang di

cakrawala."

Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i, "Fajar yang

mengembang (di langit) yang berwarna merah menyebabkan shalat

boleh dilakukan dan makan diharamkan."
T

Diriwayatkan dari Ibnu Juraij: Aku bertanya kepada Atha"

"Apakah kamu tidak suka bila aku minum di rumah karena aku tidak

tahu barangkali hari telah pagi ?" Ia menjawab, "Itu tidak apa-apa, itu

adalah ragu-ragu."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Abu Muawiyah

menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Muslim, ia berkata'

,.Mereka tidak menganggap fajar seperti yang dianggap fajar oleh

kalian. Yang mereka anggap fajar adalah yang (cahayanya) menerangi

rumah-rumah dan j alan-j alan."
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Diriwayatkan dari Abu Wa'il, "Bahwa ia makan sahur lalu

keluar menuju masjid, kemudian Qamat dikumandangkan."

Diriwayatkan dari Ma'mar, "Bahwa ia makan sahur di wakfu

yang paling akhir, sampai-sampai orang-orang bodoh mengatakan,

"Puasanya tidak sah."

Ali berkata, "Telah kami uraikan dalam bab "orang yang sahur

ketika hari telah pagi karena menyangka masih malam", tentang

ulama yang berpendapat bahwa orang tersebut tidak wajib

mengqadha."

Mereka adalah: Abu Bakar, IJmar, Ali, Ibnu Umar, Ibnu

Abbas, Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Hudzaifah, pamannya Khubaib,

Zaid bin Tsabit dan Sa'd bin Abi Waqqash. Mereka adalah 11 orang

Sahabat yang pendapat mereka tidak ditentang oleh seorang pun dari

Sahabat lainnya. i
Kecuali riwayat lemah dari jalur Makhul dari Abu Sa'id Al

Khudri, karena ia tidak bertemu dengannya. Dan juga riwayat dari

jalur Yahya Al Jazzar dari Ibnu Mas'ud; ia juga tidak bertemu

dengannya.

Sedangkan dari kalangan tabi'in adalah: Muhammad bin Ali,

Abi Mijlaz, Ibrahim, Muslim, sahabat-sahabat Ibnu Mas'ud, Atha', A1

Hasan, Al Hakam bin Utaibah, Mujahid, Urwah bin Az-Zubair dan

Jabir bin Zaid.

Sedangkan dari kalangan Fuqaha adalah: Ma'mar dan Al

A'masy.

Bila mereka menyebutkan riwayat Sa'id bin Qathan dari

ayahnya dari Muawiyah tentang orang berbuka karena beranggapan

bahwa masih malam tapi ternyata matahari telah terbit: bahwa orang

tersebut wajib mengqadha, dan juga riwayat dari Umar yang

menyatakan hal yang sama, maka ini adalah tentang berbuka pada

malam hari, bukan makan karena ragu-ragu akan terbitnya fajar.

L
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Antara dua hal ini beda, karena tidak boleh makan kecuali setelah

yakin bahwa matahari telah terbenam, karena Allah & berfirman

"Sampai (datang) malam".

Oleh karena itu, barangsiapa yang makan karena ragu-ragu

akan datangnya malam, berarti ia telah durhaka kepada Allah & dan

puasanya batal. Bila ia bersetubuh, maka wajib membayar kafarat,

karena saat itu ia dalam kewajiban berpuasa selama tidak yakin bahwa

malam telah tiba. Berbeda dengan firman Allah @, "Hingga terang

bagimu benang putih", karena ini berkenaan dengan kewajiban

berbuka sampai ia yakin bahwa pagi telah tiba. Hanya Allah jua-lah

yang dapat memberi Taufik.

757. Masalah: Orang yang mendapat informasi akurat dari

orang yang bisa dipercaya baik seorang laki-laki atau seorang

perempuan, budak laki-laki atau laki-laki merdeka, budak perempuan

atau perempuan merdeka atau lebih banyak dari itu, bahwa Hilal
(bulan sabit) telah terlihat kemarin pada akhir Sya'ban, maka ia
diwajibkan berpuasa, baik orang-orang telah berpuasa atau belum; dan

begitu pula orang yang melihatnya sendirian.

I Oemikian pula bila ia mendapat informasi akurat dari satu

orang atau lebih bahwa Hilal I Syawwal telah terlihat, hendaklah ia

berbuka, baik orang-orang telah berbuka atau belum. Begitu pula bila
ia melihatnya sendirian. Bila ia merasa khawatir akan mengganggu

orang lain, hendaklah ia menutupinya (berbuka dengan membuat tabir

supaya tidak terlihat oleh orang-orang).

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
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kami: Aku membaca di hadapan Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar dari

Nabi S: Bahwa beliau menyebut puasa Ramadhan, lalu beliau

bersabda,

'#'"j ty::t ,-? yi jxlr t'rt ,h

"Janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihat Hilal, dan jangan

berbuka sampai kalian melihat Hilal. Bila cuaca mendung, maka

perkirakanlah hilal in "

Hadits serupa juga diriwayatkan dengan sanad sampai kepada

Muslim: Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Muhammad

bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada

kami dari Amru bin Murrah, ia berkata: aku mendengar abu fltsukhturi (meriwayatkan) dari Ibnu Abbas bah*a
Rasulullah $ bersabda, "Bila cuaca mendung, sempurnakanlah

bilangannya."

Para ulama berbeda pendapat tentang diterimanya informasi

dari satu orang dalam masalah ini.

Abu Hanifah dan Syaf i berpendapat seperti pendapat kami

tentang Hilal Ramadhan, tapi mereka tidak membolehkan pada Hilal
Syawwal kecuali dengan kesaksian dua orang laki-laki adil.

Abu Muhammad berkata, "Ini adalah sikap kontradiktif
yang jelas."

Malik berkata, "r{ku tidak menerima keduanya kecuali

berdasarkan kesaksian dua orang laki-laki adil."

Abu Muhammad berkata, "Adapun orang yang

membedakan antara dua Hilal, sejauh yang kami ketahui, mereka

tidak memiliki dalilnya."

t-;ta \
'i rrjiu

, rl o,!
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AdapuntentangpendapatMalik,merekamengqiyaskannya

dengan hukum-hukum lainnYa'

Abu Muhammad berkata, ..Semua Qiyas adalah batil.

Kemudian kalau pun benar, tetap merupakan kebatilan; karena hak itu

berbeda-beda. Menurut ulama madzhab Maliki, yang diterima adalah

saksi dan sumPah'"

Ada pula yang berpendapat bahwa tidak diterima kesaksian

kecuali dari dua orang laki-laki, atau satu orang laki-laki dan dua

perempuan.

Ada pula yang berpendapat bahwa tidak diterima kecuali

kesaksian dua orang laki-laki saja'

Adapulayangberpendapatbahwatidakditerimakecuali
kesaksian emPat orang-

Dan ada pula yang berpendapat penuh toleransi dalam masalah

ini, sampai-sampai mereka membolehkan orang Nashrani dan orang

fasik, seperti cacat dalam kedokteran. Akan tetapi, dari manakah

mereka menyimpulkan untuk mengkhususkan sebagian hak tersebut

tanpa sebagian lainnya dengan mengqiyaskan kesaksian pada Hilal ?!"

iKamitanyakankepadamerekatentangsebuahdesayang
, lpenduduknya terdiri dari orang-orang fasik atau orang-orang Nashrani

atau kaum wanita, sementara di kalangan mereka ada orang adil yang

matanya tidak bisa melihat Hilal, bagaimana hukumnya?'

Abu Muhammad berkata, ..Adapun bagi kami, informasi

dari semuanya bisa diterima dalam masalah ini. Meskipun mereka

orang-orang kafir atau orang-orang fasik, karena informasi tersebut

memberikan pengetahuan yang pasti"'

Bilamerekamengatakan,..orang-orangsepakatbahwa
informasi dari dua orang laki-laki adil bisa diterima'"
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Kami katakan, "Tidak, justru Abu Yusuf mengatakan, "Bila

cuacanya cerah, aku tidak menerima informasi tentang terlihatnya

Hilal kecuali dari informan yang jumlahnya kurang dari 50 orang."

Bila mereka mengatakan, "Perkataannya gugur (tidak bisa

diterima)."

Kami katakan, "Ya, dan Qiyas kalian juga lebih gugur."

Bila mereka menanyakan, "Dari nxrna kalian membolehkan

informasi dari satu orang dalam masalah ini ?-"

Kami jawab, "Karena ini berasal dari agama- Dalarn agama,

sah hukumnya menerima informasi dari satu orang. {a diterirna di

semua tempat, kecuali bila Allah menyuruh agar kita tidak menerirna

informasi kecuali dari bebera.pa ofang yang .lumlahnya disebutkan

kepada kita."

Seiain itu. ielah kami uraikan sebtlumnya

fia.;i.ih-ri1ah r;$ tentang arilan l-],ilatr, "IVlatrcan <Jan nr..inurnlah

:-, rrlflii lhnu lr::'lrni itiinlqlr-ttn arj!ztan""

L,l:-.;i;i:!i:rh 14,:i'l'leliliurui: ttrelnunaikan i::-tni:ii bril;r Ibnir

j',,'i;,,ki:;ni lelal-r. ar*:ir:t ;!rbi:h. i,ii aclalair inf*rnrr:si tlirri :aii"l

i,

sabila

katrian

r -.*"-;

{)rarg

hal:owa fa.jar teiah terlil:at ,lengan jelas"

.Abdullah bin Rabi' *lenceritakan kepada kami, Umar bin

Abiiutr ldalik menceritakan kepada karni, Muhammad bin llakar

rnencedtakan kepada kami, Abu Dagd rnenceritakan kepada kami,

:'r-1:rjullah bin Abclurrahman i\s-Samarqendi nlenceritakan keparia

k;ami, fo{arwan bin },lluhammad rnenceritakan ltepada karni dari

Abduliah bin wahb dari Yairya bin Al,dullah bin salirn dari Abu

Bakar bin Nafi' dari ayahnya, Nafi' Maul$ Ibnu {-Imar, dari Ibnu

Umar, ta berkata, "Karni melihat-lihat Hilal, lalu kand

rnemberitahukan kepacla Rasulullah $ bahwa aku telah rnelihatnya.

Maka beliau pun berpuasa dan menyuruh orang-orang berpuasa."

Fladits ini shahih.
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Kami meriwayatkan dari jalur Abu Daud: Al Husain bin Ali
menceritakan kepada kami, Husain -yaitu Al Ju'fi- menceritakan

kepada kami dari Zaidah dari Simak dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia
berkata, "Seorang laki-laki Baduwi menemui Rasulullah gS lalu

berkata, "Sesungguhnya aku telah melihat Hilal -yakni Hilal
Ramadhan-". Nabi bertanya, "Apakah kamu bersaksi bahwa tidak ada

Tuhan selain Allah ? " Ia menjawab, 'Ya" Nabi bertanya lagi,

"Apakah kamu bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah?" Ia
menjawab, "Ya" Nabi bersabda, "Berdirilah wahai Bilal, lalu
umumkanl ah kep ada orang- orang agar bes ok merekn b erpuas a."

Abu Muhammad berkata, '"Tentang riwayat Simak, kami

tidak menjadikannya sebagai landasan hukum dan tidak menerimanya

dari mereka. Mereka mengambil landasan hukum dengan riwayatnya

dalam masalah mengambil dinar dari dirham. Oleh karena itu mereka

harus mengambilnya di sini. Bila mereka tidak melakukannya, berarti

mereka termasuk orang-orang yang mempermainkan agama."

Bila orang yang membedakan antara Hilal Ramadhan dengan

Hilal Syawwal berpedoman dengan dua hadits ini dengan

mengatakan, "Yang dimaksud tiada lain selain Hilal Ramadhan."

i *umi katakan, "Tidak ada dalil yang melarangnya berkenaan

''dengan Hilal Ramadhan. Kalian adalah orang-orang yang

mengafrralkan Qiyas. Mengapa tidak kalian Qiyaskan Hilal Syawwal

dengan Hilal Ramadhan ?."

Bila mereka mengatakan, "Sesungguhnya saksi dalam Hilal
Ramadhan tidak bermaksud untuk dirinya sendiri, sementara saksi

dalam Hilal Syawwal bermaksud untuk dirinya sendiri."

Kami katakan, "Bila demikian pendapat kalian, berarti kalian

menolak kesaksian dua orang saksi dalam Hilal Syawwal, karena

keduanya bermaksud untuk diri mereka sendiri, sebagaimana yang

yang kalian lakukan dalam hak-hak lainnya."
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Selain itu, orang yang berdusta dalam masalah seperti ini tidak

akan peduli, baik diterima atau ditolak.

Kami katakan kepada mereka, "Bila kalian berpuasa karena

kesaksian satu orang, lalu cuaca mendung setelah 30 hari, apakah

kalian akan berpuasa sebanyak 31 hari ?. Sungguh ini aneh sekali dan

merupakan penetapan syariat yang tidak berasal dari agama Allah !.
Ataukah kalian akan berbuka setelah genap 30 hari meskipun tidak

melihat Hilal ?, berarti kalian berbuka berdasarkan kesalsian satu

orang. Ini menunjukkan bahwa pendapat kalian konhadiktif. Hanya

Allah-lah yang dapat memberi Taufik."

Abu Muhammad berkata, "Bila mereka berpedoman dengan

hadits yang kami riwayatkan dari jalw 'Abbad bin Al 'Awwam: Abu

Malik Al Asyja'i menceritakan kepada kami, Husain bin Al Harits Al
Jadali -Jadilah Qais- menceritakan kepada kami: Bahwa guber{ur

Makkah, Al Harits bin Hathib berpidato, ia berkdta,

"Rasulullah $ berpesan kepada kami agar beribadah (berpuasa) bila

melihat Hilal. Bila kita tidak melihatnya tapi ada dua orang saksi adil

yang menyatakan telah melihatnya, kita bisa beribadah berdasarkan

kesaksiankeduanya." .

Juga berdasarkan hadits yang kami riwayatkan dari jalur Abu

Utsman An-Nahdi, ia berkata, "Dua orang Arab Baduwi menemui

Rasulullah $. Lalu beliau bertanya, "Apakah knmu berdua orang

Islam?" Keduanya menjawab, "Ya" Maka beliau menyuruh orang-

orang berbuka atau berpuasa."

Diriwayatkan dari Al Harits dari Ali, "Bila dua orang laki-laki

bersaksi telah melihat Hilal, hendaklah kalian berbuka."

Dari Amru bin Dinar, ia berkata, "{Jtsman tidak mau

menerima kesaksian Hasyim bin Utbah atau orang lain tentang

melihat Hilal."
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Diriwayatkan dari Abdurcazzaq dari Ma'mar dari Al A'masy

dari Abu Wa'il, ia berkata: Ketika kami sedang di Khaniqin,334 Umar

menulis surat untuk kami, "Bila kalian melihat Hilal pada siang hari,

janganlah kalian berbuka sampai ada dua orang laki-laki yang bersaksi

bahwa keduanya telah melihat Hilal kemarin."

Kami katakan, "Adapun hadits Al Harits bin Hathib,

perawinya, Husain bin Al Harits adalah seorang yangrnaihuli3s Ttidak

dikenal). Kemudian kalaupun hadits ini shahih, tetap tidak bisa

dijadikan dalil oleh mereka, karena di dalamnya hanya menyebutkan

tentang diterimanya kesaksian dua orang. Kami tidak mengingkari ini,

karena di dalamnya tidak ada keterangan bahwa kesaksian satu orang

tidak bisa diterima."

Begitu pula hadits Abu Utsman yang statusnya mursal. Begitu

pula pendapat tentang perbuatan Ali, sama saja.

Kemudian, bisa jadi Utsman menolak kesaksian Hasyim bin

Utbah, adalah disebabkan ia tidak suka kepadafrya, bukan karena ia

satu orang, mengingat Hasyim adalah seorang seorang tokoh oposisi

yang menentang Utsman RA.

j Adapun hadits lJmar, telah sah dari Umar pendapat yang

bertentangan dengan ini. Sebagaimana yang kami riwayatkan dari

jalur Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari Abu Abdul A'la Ats-

Tsa,labi336 dari ayahnya dari Abdurrahman bin Abi Laila dari Al

Sebuah desa di kawasan As-Sawad, di jalur Hamadzan dari Baghdad,

sebagaimana dikatakan oleh Yaqut.
Sekali-kali tidak ! ia lidak majhuL lbnu Al Madini berkata, "Ma'ruf (otang yang

dikenal [identitasnya])". Ibnu Hibban menyebutnya dalam Ats-Tsiqqt.

HaditsnyJini diriwayatkan oleh Abu Daud secara panjang lebar (Juz 3hal273).
Ad-Daraquthni juga meriwayatkannya (hal 232) dan berkata, "Sanad ini
Muttashil Shqhih;'
Abdul A'la bin Amir Ats-Tsa'labi, seorang perawi yang statusnya

diperselisihkan. Ia memiliki beberapa kekeliruan. At-Tirmidzi menilainya

Hisan, sementara Ath-Thabarani dan Al Hakim menilainya Shahih. Sedangkan

putranya, Ali bin Abdul A'la adalah perawi tsiqah-
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Bara' bin Azlb: Bahwa Umar bin Khaththab melihat Hilal, lalu ada

seorang laki-laki yang melihatnya. Maka Umar berkata, "Cukuplah

kesaksian safu orang muslim untuk kaum muslimin". Lalu ia

menyuruh mereka sehingga mereka berbuka atau berpuasa". Inilah

yang dilalnrkan Umar di hadapan para Sahabat.

Kami juga meriwayatkan pendapat yang sama dari Ali dalam

masalah ini. Dan pendapat ini juga dinyatakan oleh Abu Tsaur.

Adapun pendapat kami bahwa yang didasarkan adalah melihat,

telah kami riwayatkan dari Umar pendapat yang bertentangan dengan

ini. Yaitu bahwa orang yang melihatnya sendirian tentang Hilal
Ramadhan, ia tidak boleh berpuasa, dan orang yang melihatnya

sendirian tentang Hilal Syawwal juga tidak boleh berbuka. Pendapat

ini dinyatakan oleh Al Hasan.

Kami meriwayatkan dari jalur Ma'mar dari Abu Qilabdh:
Bahwa dua orang laki-laki melihat Hilal dalam perjalanan, lalu

mereka tiba di Madinah pada waktu Dhuha keesokan harinya.

Kemudian keduanya memberitahukan kepada Umar. Maka Umar

bertanya kepada salah safunya, "Apakah kamu berpuasa ?" Jawabnya,

"Ya, aku tidak suka berbuka sementara orang-orang masih berpuasa"

Kemudian Umar bertanya kepada yang satunya, "Bagaimana dengan

kamu ?" Jawabnya, "Aku berbuka di pagi harinya karena aku melihat

Hilal" Maka Umar berkata, "Kalau bukan karena orang ini -yang
tetap berpuasa-, pasti sudah kupukul kepalamu dan kutolak

kesaksianmu". Kemudian ia menyuruh orang-oran g agil berbuka.

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Juraij: aku diberitahu dari Mu'adz
bin Abdunahman At-Taimi: Bahwa seorang laki-laki berkata kepada

Umar, "Sesungguhnya aku telah melihat Hilal Ramadhan" Tanya

{.Jmar, "Apakah ada orang lain bersamamu yang ikut melihatnya ?"

Jawabnya, "Tidak ada" Tanya lJmar, "Lalu apayang kamu lakukan ?"
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Jawabnya, "Aku berpuasa ketika orang-orang telah berpuasa" Kata

lJmar, "Memang begitulah". Ini adalah pendapat Atha'.

Abu Muhammad berkata, "Orang yang taklid kepada Umar

terhadap apa yang dikatakannya seperti menentang "Penjual dan

pembeli boleh memilih selama belum berpisah" dan mengharamkan

wanita yang dinikahi dalam masa Iddah hendaknya bertaklid

kepadanya di sini.

Abu Hanifah dan Malik berkata, "Ia boleh berpuasa bila

melihat Hilal sendirian, tapi tidak boleh berbuka bila melihatnya

sendirian". Ini adalah sikap yang kontradiktif. Adapun Syafi'i, ia
berpendapat seperti pendapat kami.

Musuh-musuh kami tidak mengatakan ini dan kami pun tidak

mengatakannya, karena Allah & berfirman,

',3t3,JySK*

"Tidaklah kamu dfbebani melainkan dengan kewajiban kamu

sendiri." (Qs. An-Nisaa' [4]: 84)

Allah @ berfirman,

W{I*F'JL63S3
"Dan tidaklah seorang membuqt dosa melainkan

kemudharatannya kembali kepada dirtnya sendiri." (Qs. Al An'aam

[6]: 16a)

Firman Allah &,
l<-r45';::ti/&:'-rt 

,;S

"Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri

tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada
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bulan ifa." (Qs. Al Baqarah [2]: 185). Jadi orang yang melihat Hilal

berarti hadir di tempat tersebut (dimana ia melihatnya).

Rasulullah S bersabda, "Berpuasalah bila melihatnya (hilal)

dan berbukatah bila melihatnya."337

758. Masalah: Bila Hilal (bulan sabit) terlihat sebelum

matahari tergelincir, maka ia berasal dari hari kemarin dan orang-

orang hanrs berpuasa sejak saat itu juga pada hari yang tersisa -bila
merupakan awal Ramadhan- dan harus berbuka bila merupakan akhir

P"amadhan. Bila Hilal terlihat setelah matahari tergelincir, maka ia

untuk malam yang akan datang.

Dalilnya adalah sabda Rasulullah $, "Berpuasalah bil."

melihatnya (hilal) dan berbukalah bila melihatnya". Berdasarkan

zahir hadits ini, bila Hilal terlihat setelah matahari tergelincir, maka

hukummya keluar darinya (yakni berlaku untuk hari berikutnya),

berdasarkan Ijma' yang meyakinkan, dan tidak wajib berpuasa kecuali

pada pagi harinya. Kemudian hukum hadits tersebut tetap berlaku bila

Hilal terlihat sebelum matahari tergelincir, karena adanya perbedaan

dalam masalah ini. Jadi harus kembali kepada dalil.

Selain itu, bila Hilal terlihat sebelum matahari tergelincir,

maka ia akan dilihat oleh orang yang melihatnya antara matahari dan

dirinya. Tidak diragukan lagi bahwa tidak mungkin Hilal terlihat

bersama bergesernya matahari kecuali bahwa ia telah terbit sejak hari

kemarin dan jaraknya berjauhan

Disini ustad peneliti dan pentashih manuskrip asli kitab ini meminta maaf

. kepada ldarah Ath-Thiba'ah Al Muniriyyal,. Aku pun menerima permintaan
maafirya lalu pekerjaannya kulimpahkan kepada orang lain. Kami berharap

semoga Allah & memberi petunjuk sehingga kami menyelesaikan yang perlu

diselesaikan.

t 48s I - Ar Muhalla



Kami meriwayatkan dari jalur Abdullah bin Ahmad bin

Hambal, ayahku menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi

menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada

kami dari Al Mughirah bin Miqsam dari Simak dari Ibrahim An-

Nakha'i: Bahwa Umar bin Khaththab menulis surat untuk masyarakat,

"Bila kalian melihat Hilal sebelum matahari tergelincir, berbukalah !

dan bila kalian melihatnya setelah matahari tergelincir, janganlah

berbuka!."

Kami juga meriwayatkannya dari jalur Abdurrazzaq dari

Sufuan Ats-Tsauri dengan redaksi yang sama. Pendapat ini dinyatakan

oleh Sufyan.

Kami meriwayatkan dari jalur Yahya bin Al Jazzar dari Ali bin

Abi Thalib RA, ia berkata, "Bila kalian melihat Hilal pada awal hari,

berbukalah! dan bila kalian melihatnya di akhir hari, janganlah

berbuka, karena matahari bergeser darinya."

Diriwayatkan dari jalur Muhammad bin A1 Mutsanna,

Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami dari Sufuan Ats-

Tsauri dari Ar-Rukain bin Ar-Rabi' dari ayahnya,tt& iu berkata,

"Ketika kami sedang bersama Salman bin Rabi'ah Al Bahili di

jBalanlar,33e aku melihat Hilal pada waktu Dhuha. Maka kudatangi

Salman lalu kuberitahukan kepadanya. Ia kemudian berdiri di bawah

pohon. Setelah ia melihatnya, ia pun menyuruh orang- orang3a} agar

berbuka."

Pendapat ini juga dinyatakan oleh Abdul Malik bin Habib Al
Andalusi, Abu Bakar bin Daud dan lain-lainnya.

Bila dikatakan, "Diriwayatkan dari Umar pendapat yang

berbeda dari ini."

339

340

Kata "Dari ayahnya" merupakan tambahan dari manuskrip No. (14). Inilah yang
benar, karena ia meriwayatkan dari ayahnya.
Sebuah kota di kawasan Al Khazar, di belakang Bab Al Abwab.
Dalam manuskrip No. (16) tertulis, "Maka ia menyuruh orang-orang."

338
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Kami katakan, "Benar, bila memang benar terjadi perselisiharr

dalam hal ini, haruslah dikembalikan kepada Al Qur'an dan Sunnah'"

Semua yang berkaitan dengan ini telah kami uraikan. Hanya

Allah jua-lah yang dapat memberi Taufik.

759. Masalah: Termasuk Sunnah adalah menyegerakan

berbuka dan mengakhirkan sahur, yaitu saat matahari terbenam di

ufuk langit tempat dimana orang yang berpuasa berada, tidak lebih

dari itu.

Diriwayatkan dari jalur Muslim dari Qutaibah dari Abu

'\wanah dari Qatadah dari Anas, bahwa Rasulullah $ bersabda,

k;:Atcoyt)W
"Maknn sahurlah kalian, karena dalam sahur ada keberkahan."

Diriwayatkan dari jalur Qutaibah dari Al-Laits bin Sa'd dari

Musa bin Ali bin Rabah dari ayahnya dari Abu Qais Maula Amru bin

Al 'Ash dari Amru bin Al 'Ash: Bahwa Rasulullah $ bersabda,

.rrLilr ^tsi o6t,Fi rV),qV';6,-F*
"Yang 

^"*frot 
t*n 1*"*U"aomn1 orroro puasa kita dengan puasa

Ahli Kitab adalah maknn sahur."34l

Abu Muhammad berkata, "Meninggalkan makan sahur

dengan sengaja tidak berdampak apa-apa bagi puasa, karena ia

terrnasuk hukum malam, sementara puasa termasuk hukum siang.

34r Demikianlah yang terdapat dalam dua manuskrip asli. Sedangkan dalam Shahih

Muslim (Juz t hal302) disebutkan"Aklatus Sahari;'
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Suatu amal tidak batal dengan meninggalkan amalan lainnya, kecuali

bila ada dalil yang mewajibkannya sehingga harus diamalkan."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Mas'ud bahwa ia mengakhirkan

sahur dan menyegerakan buka. Aisyah berkata, "Demikianlah yang

dilakukan Rasulullah $."
Diriwayatkan dari jalur Muslim dari Abu Bakar bin Abu

Syaibah dari Waki' dari Hisyam Ad-Dastuwa'i dari Qatadah dari

Anas dari Nabi f$, beliau bersabda,

'p,,rL;6 h
"fu[anusia akan senantiasa dalam kebaiknn selama rnereka

menyegerakan buka."

Diriwayatkan dari jalur Bukhari dari Musaddad dari Abdul

Wahid dari Abu Ishaq. Asy-Syaibani dari Abdullah bin Abi Aufa,
"Karni irerjalan bersama ltfabi $ saat ireliau seciang berpuasa. li'atkala

:naiahari teriler.rarn, breliau bersabda, "Ttt"r'unlah !*[u buatlah huhur
'ttit.itik kc,:'Lii". Kata Airrjullah bin Abi Aufa, '-lYahiii n-asrrir.riiah

rrtcngape iiiiak sor'.: hari saja'1" E*liiiu hci"sri::i:i, "'i'i.i:;.,,i{iiii '-is;i

buatiah l;ubur untuk k(t,mi!" Kzrtan'.,';r. "l'Vr:hai F,'.r,liiitllah.

$sesungguhnya hari masih siang" Sabda beliau. ""furunlaii dt;;t L:rttlal;
hwbur untuk kand".lvlaka ia pun turun iaii.l mernbuat bubrir. KemrieJian

Rasuluilah .1t$ bersabda, "Bilo kalian ffielihat malarn telah datang dari

avah .\{7tre, mqka orang yang berpuasa holeh berhuka". ileli:iu
menunjuk dengan jarinya ke arah tirnur.

Dirilvayatkan kepatia kami rJari Allr-r ildusa 'l-t:ntang

rnengakhirkan sahur sarnpai bintang-bintang terlihat. Tapi kas:i ;riak
berpendapat demikian, sebagairnana )/ang telah ir^arrri ul"a.ik:;r.

Menyegerakan berbuka sebetrr:m shalat dan adzan 4dalah trebih baik.

Pendapat sempa juga diriwayatkan kepada karni -dari IJmar bin
Khaththab, Abu Hurairah dan segolongan Sahabat.

.,"6r ,.irg v
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760. Masalah: Orang yang masuk Islam setelah fajar terlihat

dengan jelas, atau menjadi baligh, atau suci dari haidh atau nifas, atau

sembuh dari penyakitnya atau tiba dari perjalanannya, ia boleh makan

pada sisa hari tersebut dan menyetubuhi isterinya yang belum baligh,

atau fiuga boleh makan) wanita yang suci dari haidh pada hari itu.

Kemudian ia bisa memulai lagi puasa pada esok harinya. Dan tidak

wajib Qadha atas orang yang masuk Islam atau menjadi baligh,

sementara wanita haidh, orang yang sembuh dari sakit, orang yang

baru tiba dari pe{alanan dan wanita nifas wajib mengqadhanya.

Para ulama berbeda pendapat dalam sebagian masalah ini.

Diriwayatkan kepada kami dari Ibrahim An-Nakha'i bahwa ia

berkata tentang wanita haidh yang suci setelah fajar terbit, "Ia tidak

boleh makan sampai malam hari, karena

menyerupai orang-orang musyrik."

makruh hukumnJa

Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Hanifah, Al Auza'i, Al

Hasan'bin Hay dan Llbaidillah bin Al Hasan.

Diriwayatkan dari Atha', "Bila ia suci di awal hari, hendaklah

ia menyempurnakan puasanya. Tapi bila ia suci di akhir hari,

hendaklah ia makan dan rninum."

Pendapat kami juga dinyatakan oleh Suffan Ats-Tsauri, Malik,

Syafi'i dan Abu Sulaiman.

Adapun tentang orang kafir yang masuk Islam, diriwayatkan

kepada kami dari Atha', "Bila orang kafir masuk Islam pada suatu hari

di bulan Ramadhan, ia harus berpuasa pada hari yang tersisa dari

bulan tersebut. Bila ia masuk Islam di akhir hari, ia harus berpuasa

pada hari itu juga."
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Diriwayatkan pendapat yang sama dari 'Ikrimah. Ia berkata,

"Ia seperti musafir yang bergabung dengan shalatnya orang-orang

muqim."

Diriwayatkan pula pendapat yang sama dari Al Hasan.

Abu Hanifah berpendapat tentang anak kecil yang baligh

setelah fajar terbit, "Ia harus berpuasa pada sisa hari tersebut."

Ia juga berpendapat sama tentang musafir yang baru tiba dari

perjalanannya setelah fajar terbit.

Abu Muhammad berkata, "Orang yang mewajibkan puasa

pada sisa harinya berdalih dengan mengatakan, "Anak kecil sebelum

baligh disuruh berpuasa, maka begitu pula setelah ia baligh."

Mereka mengatakan, "Mengapa tidak kalian jadikan mereka

seperti orang yang mendapatkan informasi bahwa Hilal telah terlihat

kemarin ?."

Kami katakan, "Itu adalah Qiyas, sedang semua Qiyas itu batil.

Kemudian kalaupun Qiyas itu dibenarkan, tetap saja ini batil, karena

yang mendapatkan informasi tentang terlihatnya Hilal disuruh untuk

berpuasa pada hari itu bila ia mengetahui bahwa hari itu termasuk

f.amadhan 
atau puasa yang wajib baginya."

Semua yang telah kami sebutkan adalah mengetahui wajibnya

puasa atas selain mereka dan masuknya bulan Ramadhan. Hanya saja

di antara mereka ada yang dilarang berpuasa secara global, yang

seandainya mereka berpuasa maka termasuk bermaksiat; seperti

wanita haidh, wanita nifas, musafir dan orang sakit yang penyakitnya

akan parah bila berpuasa. Di antara mereka juga ada yang tidak

diwajibkan berpuasa, karena seandainya berpuasa tetap tidak sah,

seperti anak kecil. Ia hanya boleh berpuasa Sunnah, bukan puasa

wajib.
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Di antara mereka juga ada yang diwajibkan puasa, yaitu orang

yang tadinya kafir lalu masuk Islam.

Di antara mereka juga ada yang dibolehkan berpuasa bila

mampu menunaikannya, dan dibolehkan pula berbuka bila mau, yaitu

orang sakit yang merasa berat bila berpuasa. Mereka semua tidak

diwajibkan berpuasa pada hari itu. Berbeda dengan orang yang

mendapatkan informasi tentang terlihatnya Hilal, ia bisa berpuasa

pada sisa hari tersebut dan tidak perlu mengqadha. Bila ia makan

maka ia telah berbuat maksiat. Kami hanya mengikuti hadits yang

menjelaskan masalah ini tentang orang yang mendapatkan informasi

bahwa hari tersebut termasuk Ramadhan.

Selain itu, semua yang telah kami sebutkan, tidak ada

perselisihan pendapat di kalangan kelompok yang kontra dengan kami

bahwa wanita yang suci dari haidh dan nifas, orang yang baru tiba dgi
perjalanan dan orang yang sembuh dari penyakit tidak sah berpudsa

pada hari itu dan ia wajib mengqadhanya.

Mereka juga tidak berselisih pendapat bahwa orang yang

baligh dan orang yang masuk Islam, bila keduanya makan, keduanya

tidak wajib mengqadha. Jadi benarlah bahwa mereka tidak berpuasa

sama sekali pada hari itu. Bila mereka tidak berpuasa, maka tidak ada

arti bagi puasa mereka dan mereka tidak perlu disuruh berpuasa

karena memang mereka tidak perlu melalcukannya. Dalam kondisi

tersebut mereka tidak wajib menjalankan kewajiban yang ditetapkan

Allah & dan mereka tidak bermaksiat bila meninggalkannya. Hanya

Allah jua-lah yang dapat memberi Taufik.

Adapun orang yang berpendapat bahwa orang yang masuk

Islam wajib mengqadha, pendapat ini tidak memiliki dalil yang sah.

Bila demikian halnya, maka orang yang berpendapat bahwa satu niat

cukup untuk satu bulan diharuskan berpendapat seperti ini. Bila tidak,

berarti mereka kontradiktif.
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Diriwayatkan kepada kami dari Ibnu Mas'ud bahwa ia berkata,

"Barangsiapa telah makan di awal hari, hendaklah ia makan di

akhirnya."

Hanya Allah jua-lah yang dapat memberi Taufik.

761. Masalah: Orang yang berbuka secara sengaja pada suatu

hari di bulan Ramadhan karena bermaksiat kepada Allah, ia tidak

boleh makan di sisa harinya dan tidak boleh minum, dan juga tidak

boleh bersetubuh. Bila melakukannya berarti ia bermaksiat kepada

Allah, disamping pula tidak berpuasa. Berbeda dengan orang-orang

yang telah kami uraikan sebelumnya, karena di antara mereka ada

yang dilarang berpuasa dan ada pula yang diperbolehkan

meninggalkan puasa. Bila mereka berbuka, mereka tetap taat kepada

Allah & dan tidak bermaksiat kepada-Nya.

Telah shahih dari Nabi ffi, *Tidak sah puasanyq orang yang

tidak berniat pada malam hari."

Tidak ada yang keluar dari ketentuan yang terdapat dalam

$hadits 
ini secara global; kecuali irang yang tidak tahu bahwa puasa

tersebut wajib baginya, berdasarkan dalil yang menjelaskannya.

Mereka tidak boleh berpuasa karena tidak bemiat pada malam hari.

Mereka juga tidak dianggap bermaksiat bila berbuka. Jadi mereka

berbuka dan tidak berpuasa.

Adapun orang yang berbuka secara sengaja karena bermaksiat

kepada Allah, tidak ada perselisihan di kalangan ulama baliwa ia
diwajibkan berpuasa pada hari itu dan diharamkan rnelakui(an segala

hal yang haram atas orang yang berpuasa. Tidak ada datril maupun

Ijma' yang membolehkannya berbuka bila ia berbuat maksiat dengan

sengaja berbuka. Ia tetap pada statusnya yaitu hararn melakukan
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sesuatu yang diharamkan atasnya. Kemaksiatannya akan bertambah

bila ia terus berbuka, dan puasanya tidak sah.

Diriwayatkan kepada kami pendapat yang sama dari Amru bin

Dinar. Sementara dari Al Hasan dan Atha' diriwayatkan, "Bahwa ia

boleh berbuka."

762.Masalah: Orang yang bepergian pada bulan Ramadhan -
baik bepergian untuk ketaatan atau maksiat, atau bukan ketaatan dan

bukan pula maksiat- wajib berbuka bila telah melewati satu Mil atau

sampai dalam jarak satu mil atau yang sebanding dengannya. Pada

saat itu puasanya batal, bukan sebelum itu. Kemudian ia harus

mengqadhanya di hari-hari yang lain. Tapi ia boleh berpuasa Sunnah

atau puasa wajib yang harus dilakukannya atau Qadha Ramadhan

yang telah berlalu. Dan bila hari tersebut bertepatan dengan prru$u

nadzamya, ia harus berpuasa nadzar.

Segolongan ulama membedakan antara bepergian dalam

rangka melakukan ketaatan dengan bepergian dalam rangka

melakukan kemaksiatan. Menurut mereka, orang yang bepergian

untuk maksiat tidak boleh berbuka. Ini adalah pendapat Malik dan

Syafi'i.

Ali berkata, "Yang menyamakan antara semuanya adalah

pendapat Abu Hanifah dan Abu Sulaiman."

Dalil tentang kebenaran pendapat kami adalah firman Allah &,

3,$i'ei L;, F iF i, t:,: i't ra r;',
"Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan Qalu ia

berbuka), maka (wajibtah baginya berpuasa), sebanyak hari yang

ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain." (Qs. Al Baqarah l2l:
l8s)
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Allah @ menyebutkan bentuk perjalanannya secara umum'

tanpa mengkhususkan suatu perjalanan dengan perjalanan lainnya:

"Dan tidaklah Tuhanmu lupr." (Qs. Maryam: 64)

Selain itu, telah kami sebutkan dalil-dalil tentang batalnya

puasa akibat melakukan kemaksiatan secara sengaja. PeEjalanan dalam

rangka maksiat adalah suatu kemaksiatan dan kefasikan, sehingga

puasa batal karenanya. Orang-orang tersebut adalah golongan yang

menggunakan Qiyas sebagai dalil mereka. Mereka tidak berselisih

pendapat bahwa orang yang membegal di jalanan atau memukul

sekelompok orang secara zhalim untuk membunuh mereka dan

merampas harta mereka, lalu orang-orang tersebut membela diri dan

berkelahi dengannya hingga orang tersebut kalah yang

menyebabkannya jatuh sakit sehingga tidak bisa berpuasa dan shalat,

menurut mereka (Ahlul Qiyas), orang tersebut boleh berbuka dan

shalat dengan duduk dan mengqasharnya. Bila demikian halnya, maka

apakah bedanya antara penyakit karena melalcukan kemaksiatan

dengan perjalanan dalam rangka bermaksiat?.

Adapun jarak yang membolehkan orang yang berpuasa

berbuka, telah kami uraikan dalam Kitab Ash-Shalat secara panjang

febar. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Insya Allah di sini

akan kami sebutkan beberapa bagiannya:

Yaitu bahwa Abu Hanifah rnenentukan bahwa lama waktu

yang membolehkan orang yang berpuasa berbuka adalah tiga hari,

sementara untuk jaraknya adalah jarak antara Kufah dengan Madain,

sebagaimana disebutkan oleh Muhammad bin Al Hasan dalam Al
Jami' Ash-Shaghir. Sementara Syaf i menetapkan bahwa jaruknya 46

Mil.

Adapun Malik, ia menetapkan bahwa lama waktunya adalah

sehari semalam, ssmentara untuk jaraknya, terkadang ia berpendapat

48 Mil, terkadang pula berpendapat 45 Mil, terkadang berpendapat 42

AlMuhalla - f4rn



Mil, terkadang 40 Mil dan terkadang 36 Mil. Demikianlah yang

disebutkan oleh Ismail bin Ishaq dalam kitabnya yang terkenal "Al

Mabsuth."

Abu Muhammad berkata, "Semua penetapan ini batil dan

tidak ada dalilnya yang sah, baik dari Al Qur'an, Sunnah shahihah,

riwayat yang rusak maupun Ijma'. Terdapat beberapa riwayat yang

berbeda-beda dari para Sahabat dalam masalah ini, yang sebagiannya

tidak lebih baik dari sebagian lainnya."

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa ia tidak mengqashar

dalam jarak yang kurang dari jarak antara Khaibar dan Madinah, yaitu

96 Mil.

Diriwayatkan pula darinya bahwa tidak perlu mengqashar

shaiat dalam jarak yang kurang dari jarak antata Madinah dan Ats-

Suwaida', yaitu 72 Mil. Diriwayatkan darinya bahwa tidak pefiu

berbuka kecuali dalam masa waktu 3 hari. Diriwayatkan darinya

bahwa tidak perlu melakukan Qashar kecuali dalam sehari penuh.

Diriwayatkan darinya bahwa Qashar itu dalam jarak 30 Mil. Dan

diriwayatkan darinya bahwa Qashar itu dalam jarak l8 Mil. Semuanya

merupakan riwayat yang sah darinya.

Diriwayatkan darinya tentang perlunya mengqashar dalam

jarak satu jam perjalanan dan dalam jarak 1 Mil, dan dalam jarak 3

Mil dengan sanad yang sangat shahih, yaitu riwayat Jabalah bin

Suhaim darinya, Muharib bin Ditsar dan Muhammad bin Zaid bin

Khulaidah darinya.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa jaraknya adalah 4 Barid.

Diriwayatkan darinya bahwa jaraknya satu hari penuh. Diriwayatkan

darinya bahwa tidak perlu mengqashar dalam satu hari sampai waktu

Isya, dan bila lebih dari itu maka perlu mengqashar.

Tidak ada dalil yang mereka gunakan yang berasal dari para

Sahabat selain riwayat-riwayat di atas. Tapi riwayat tersebut berbeda-
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beda dari mereka. Sementara dari Az-Zuhn dan Al Hasan

diriwayatkan bahwa keduanya menetapkan batasnya dua hari.

Kami meriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah, Waki'

menceritakan kepada kami, Mis'ar yaitu Ibnu Kidam menceritakan

kepada kami dari Muharib bin Ditsar, ia berkata: Aku mendengar Ibnu

Umar berkata, "Aku pernah bepergian selama satu jam pada suatu hari

lalu aku aku mbngqashar (shalat)."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah, Ali bin Mushir

menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq Asy-Syaibani dari

Muhammad bin Zaid bin Khaldah dari Ibnu LJmar, ia berkata, "Shalat

diqashar dalam (pedalanan sejarak) 3 Mil."

Diriwayatkan dari jalur Muhammad bin Al Mutsanna,

Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Suffan Ats-

Tsauri menceritakan kepada kami, ia berkata: aku mendengar Jabalah

bin Suhaim berkata: aku mendengar Ibnu Umar berkata, "Seandainya

aku keluar sejauh 1 Mil, tentu akan kuqashar shalatku."

Diriwayatkan dari Syurahbil bin As-Simth dari Ibnu {Jmar,

"Bahwa ia rnengqashar dalam jarak4 Mil."

I Diriwayatkan dari Hafsh dari Ashim bin Umar bin Khaththab
'dari ibnu Umar: Bahlva ia keluar bersamanya menuju suafu tempat

yang jaraknya 18 Mil, lalu Ibnu Umar mengqashar shalatnya.

Sanad-sanad darinya ini seperti matahari (Sah).

Diriwayatkan dari Umar bin Khaththab bahwa mengqashar

shalat itu dalam perjalanan sejarak 3 Mil.

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, bahwa jaraknya t2 Mil.

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah dari Hatim bin

Ismail dari Abdurrahman bin Harmalah, ia berkata: aku bertanya

kepada Sa'id bin Al Musayyab, "Apakah aku boleh mengqashar shalat
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dan borbuka dalam perjalanan sejarak 2Badd (1 barid: 12 mil) dari
Madinah?" Ia menjawab, "Ya."

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Umar bin
Abdul Malik menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakr
menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami,
Ubaidillah3o' bin Umar menceritakan kepada kami, Abdullah bin
Yazid yaitu Al Muqri' menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Abi
Ayyub, Yazid bin Abi Habib menceritakan kepada kami: Bahwa
Kulaib bin Dzuhl Al Hadhrami mengabarkan kepadanya bahwa lrbaid
bin Jubair berkata, "4ku pernah bersama Abu Bashrah Al Ghifari,
salah seorang Sahabat Rasulullah 6$ dalam sebuah perahu yang

berangkat dari Al Fusthath pada bulan Ramadhan. Ia bangkit lalu
mendekatkan makanannya seraya berkata, "Mendekatlah!" Aku
bertanya, "Tidakkah kamu lihat rumah-rumah itu?" Ia menjawa$
"Apakah kamu tidak suka Sunnah Rasulullah @?", lalu ia pun makanj

Riwayat-ri way at tentang masalah ini banyak sekali.

Adapun penetapan yang dibuat Abu Hanifah, Malik dan

Syaf i, semuanya tidak berarti dan hanya sekedar klaim yang tidak
berdalil. Sebagian mereka mengambil landasan hukum dengan hadits
Nabi $ tentang larangan beliau terhadap perempuan agar tidak

bepergian kecuali dengan Mahram-nya.

Abu Muhammad berkata, "Hadits ini shahih, tapi tidak bisa
dijadikan dalil oleh mereka, karena di dalamnya tidak ada penjelasan
tentang hukum Qashar dan berbuka. Jadi tidak ada atsar maupun
dalilnya."

342 Dalam manuskrip No. (16) ditulis salah, yaitu, "Abdullah"; karena ia adalah
Ubaidillah bin Umar Ibnu Maisarah Al Jusyami Abu Syu,aib Al Bashri Al
Qawariri, gurunya Abu Daud. Dalam Tahdzib At-Tahdzih disebutkan
"Ubaidillah bin Amru" dengan tambahan wawu pada nama ayahnya, dan ini
juga salah"
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Selain itu, hadits ini diriwayatkan dengan redaksi yang

berbeda-beda. Sebagiannya adalah, " J an ganl ah p er empuan b ep er gtan

lebih dari 3 hari". sementara dalam sebagian lainnya, "Perempuan

tidak boleh . bepergian selama 3 hari". Dalam sebagian lainnya

disebutkan, "Perempuan tidak boleh bepergian selama 2 malam",

dalam sebagian lainnya disebutkan, "Perempuan tidak boleh

bepergian selama sehari semelam", dalam sebagian lainnya

disebutkan , "Perenlpltan tidak boleh bepergian selama satu hari", dan

dalam sebagian lainnya disebutkan, "Perempuan tidak bolelt

bepergian selama I Barid."

Redaksi hatiits ini berbeda yang diriwayatkan rlari .,\bu Sa'id,

Abu F{r,rrairah dan Ibnu Llmar.

Telah shahih dari jalur Ibnu Abbas tentang hadits rni,
"'Janganlah perempuon bepergian", tanpa ada pembatasan sarna

sekaii, <iarr tr<lak ada perseiisihan riwayat darinya sarna sckali. tsila

'nere,ta bcnekaci unruk ineninggalkan riwayaL 1,:rirg rriper':;ciisilikarr

Jarl:;5a ialu :nengairroii riwayat yang nca< ciipcr'-st;iisiirliirii riiirirrva,

;r.iaka rirvayat lbnu Abbas tidak dipersciisiirk;rr, ssliirrgga ir;biit uatni
ur:tuk rjiikuti. Bila merek:1 mengambil tan:balli.nii:/ii, i,i;ikr,: r1.,,,'ar,t.'.

lblu Abbas nrerupakan tantbalian atas seluruh rir,vayirt, karon:r iiL

bersifat umum untuk senlua perjalanan. Bila inereka inengambil hadits

yang disepakati, maka yang lebih dari tiga hari adalah yang disepakati,

bukan yang tiga hari; sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bil
Numair dari lJbaidillah bin Urnar dari Nafi' clari Ibnu Umar dari
Nabi 6S, "Janganlah perempuon bepergian lebih dari tiga huri
kecu al i b er s am a m ahr am-ny a."

Hadits sempa juga diriwayatkan oleh Hisyam Ad-Dastur,va'i

dan Sa'id bin Abi 'Arubah; keduanya dari Qatadah dari Qaz'ah dari
Abu Sa'id Al Khudri dari Nabi &.unt

t43 HR. Muslim dalam Shahih-nya.
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Hadits serupa juga diriwayatkan oleh Abu Muawiyah dan

Waki' dari Al A'masy dari Abu Shalih dari Abu Sa'id dari Nabi $.
Jadi Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i tidak berpegang dengan hadits

ini kecuali seperti berpegangnya Az-Zuhti dan Al Hasan yang

menyebutkan dua malam di dalamnya, tidak ada bedanya.

Setelah itu mereka tidak bisa lagi berkilah bahwa mereka telah

cukup bekal (dalil). Malik mengatakan dalam AI Mudawwanah'.

Bahwa oftmg yang melihat para penggembala dan golongan lainnya

yang berbuka dalam jarak sejauh 3 mil, menurutnya ia tidak wajib

mengqadha. Ia juga berpendapat bahwa harus mengqashar shalat

(dalam jarak) dari Makkah menuju Mina. Ini adalah pendapat kami

dan juga pendapat Abu Hanifah dan Syaf i, tidak ada bedanya.

Selain itu, mereka semua berpendapat bahwa orang yang

bepergian selama tiga hari boleh berbuka bila telah berpisah dengfin

perumahan desa. Bila ia kembali untuk sesuatu yang wajib baginya,

maka ia telah meninggalkan perjalanan dan harus mengqadha. Mereka

juga mewajibkan berbuka pada jarak yang kurang dari 1 Mil. Untuk

semua hal ini, cukuplah kiranya firman Allah &,

3 r6j'6igtF,te iv,,:i(,t4 i.',

"Dan barangsiapa sakit atau dalam perialanan (alu ia

berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang

ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain." (Qs. Al Baqarah [2]:

185)

Dalam ayat ini Allah & tidak mengkhususkan suatu perjalanan

dari perj alanan lainnya.

Kami temukan bahwa jarak yang kurang dari I Mil tidak

berlaku hukum perjalanan padanya, karena telah sah bahwa

Nabi $ pergi jauh untuk berak dan kencing, tapi beliau tidak

mengqashar shalat dan tidak berbuka. Untuk jarak yang kurang dari 1
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Mil, kami tidak rnenemukan pendapat salah seorang ulama tentang hal

ini.

Ali berkata,"Parapengikut madzhab Hanafi yang berpedoman

dengan hadits " Janganl ah p erempuan b ep er gian", seharusnya mereka

berpendapat bahwa tidak perlu mengqashar dan berbuka dalam

perjalanan maksiat, karena Nabi $ tidak membolehkannya, tanpa

diperselisihkan lagi. Yang beliau perbolehkan adalah perjalanan dalam

rangka menunaikan ketaatan. Inilah kesalah-pahaman mereka dalam

memahami hadits-hadits tersebut bahwa mereka rnenjadikannya

sebagai landasan hukum, padahal mereka bertentangan dengannya.

Ali berkata, "Adapun jarak yang kurang dari I Mil,

segolongan orang mengatakan, "Hukumnya bukan perjalanan- Jadi

tidak boleh berbuka dan mengqashar sama sekali, meskipun ia berniat

bepergian 1 Mil lebih, karena niat perjalanan itu bukan perjalanan.

Terkadang orang yang tidak bepergian berniat bepergian, dan

terkadang orang yang tidak berniat bepergian melalcukan perjalanan-"

Diriwayatkan dari Anas, bahwa ia berbuka di bulan Ramadhan

di rumahnya bila berniat bepergian.

, Diriwayatkan dari Ali, "Bila telah berpisah dengan rumah-

Jmah desa."

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa ia meninggalkan Qashar

sampai jaraknya mencapai batas yang diperbolehkan mengqashar"

Hanya Allah jua-lah yang dapat memberi Taufik.

Riwayat-riwayat di atas bisa diperhitungkan seandainya tidak

ada hadits yang Anas yang redaksinya sebagai berikut, "Kami keluor

bersama Rasulullah $ dari Madinah menuju Makkah- Beliuw

senantiasa shalat dua rakaat dua rakaatiaa sampai kami3as kembali

lagi ke Madinah."3a6

344 Tambahan "Dua rakaat" berasal dari Shahih Al Bukhari dan Shahth Muslim"
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I
Hadits ini bersifat umum dan tidak boleh mengkhususkan

sesuatu pun darinya tanpa adanya dalil.

Adapun pendapat kami, "Ia harus mengqadhanya setelah itu
pada hari-hari yang lain", ini adalah dalil dari Al Qur'an. Ia boleh

mengqadhanya baik dalam perjalanan atau ketika sedang tidak
bepergian, karena Allah & tidak mengkhususkan hari-hari lain

tersebut baik saat sedang tidak bepergian atau ketika sedang dalam

pedalanan.

Adapun tentang pendapat kami, "Tidak boleh berpuasa saat

sedang dalam perjalanan", orang-orang berselisih pendapat:

Sekelompok ulama berpendapat, "Orang yang bepergian

setelah masuk bulan Ramadhan, ia wajib berpuasa seluruhnya."

Sekelompok ulama berpendapat, "Ia boleh memilih; bila mpu,

ia bisa berpuasa, dan bila mau ia bisa berbuka."

Sekelompok ulama berpendapat, "Ia harus berbuka dan tidak

sah puasanya."

Kemudian orang-orang yang mengatakan bahwa boleh

memilih berselisih pendapat:

Sekelompok ulama berpendapat, "Puasa lebih utama."

Sekelompok ulama berpendapat, "Berbuka lebih utama."

Sekelompok ulama berpendapat, "Keduanya sama. "

Dalam manuskrip No. (la) disebutkan "Sampai beliau pulang". Pentashih-nya
menulis di atasnya @enar). Yang tertulis disini adalah yang sesuai dengan
tulisan yang terdapat dalam Sunan Al Baihaqi AI Kubra (Juz 3 hal 136).
Al Baihaqi menambahkan dalam As-Sunan AI Kubra, ia berkata, "Kata Yahya:
Kami bertanya, "Berapa lama kalian tinggal di Mekkah ?" Ia menjawab, "Kami
tinggal selama l0 hari". Ia berkata setelah menyebutkan hadits ini, "Hadits ini
diriwayatkan oleh Bukhari dalam Ash-Shahih dari Abu l\{a'mar, dan

dikeluarkan oleh Muslim dari beberapa versi lain dari Yahya."
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Sekelompok ulama berpendapat, "Tidak sah puasanya dan ia

harus berbuka."

Pendapat pertama kami riwayatkan dari Ali dari jalur Hammad

bin Salamah dari Qatadah dari Muhammad bin Sirin dari 'Ubaidah

As-Salmani dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, "Barangsiapa

mendapati bulan Ramadhan ketika dalam kondisi Muqim lalu ia

bepergian setelah itu, ia wajib beqpuasa, karena Allah @ berfirman,

"Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat

tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu."
(Qs. Al Baqarah [2]: 185)

Diriwayatkan pendapat yang sama dari 'Ubaidah.

Diriwayatkan pula pendapat yang sama dari jalur Ibnu Abbas.

Diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mulcninin, "Bahwa ia
melarang bepergian pada bulan Ramadhan."

Diriwayatkan dari Khaitsamah bahwa mereka mengatakan,

"Bila telah datang bulan Ramadhan, janganlah kamu bepergian

sampai kamu berpuasa."

Diriwayatkan pendapat yang sama dari Abu Mijlaz, ia berkata,

'pila ia tetap bersikeras akan bepergian, hendaklah ia berpuasa."

Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i pendapat yang sama

dengan Abu Mijlaz.

Diriwayatkan dari Urwah bin Az-Zubair, bahwa ia ditanya

tentang orang yang bepergian: apakah ia tetap berpuasa atau berbuka?.

Ia menj awab, "Ta tetap berpuasa."

Adapun golongan yang membolehkan puasa dan berbuka, atau

yang membolehkan puasa, ini adalah pendapat Abu Hanifah, Malik
dan Syafi', dengan berlandaskan pada firman Allah &, "Dan

berpuasa lebih bqik bagimu." (Qs. Al Baqarah [2]: 18a)
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Mereka mengambil landasan hukum dengan hadits-hadits

sebagai berikut:

Hadits Salamah bin Al Muhabbiq dari Nabi $, beliau

bersabda, "Barangsiapa memiliki muatan347 ftekal untuk bepergian)

yang culatp untuk mengenyangkan perut, hendaklah ia berpuasa

Ramadhan bila mendap atinya."

Diriwayatkan dari jalur Abu Sa'id, Abu Ad-Darda' dan Jabir,

"Bahwa Rasulullah $ menyuruh para Sahabatnya yang sedang dalam

perjalanan agar berbuka, sementara beliau tetap berpuasa. Ketika

mereka mgu-mgu, beliau pun ikut berbuka."

Mereka meriwayatkan dari Ummul Mukminin: Bahwa ia

berpuasa saat dalam perjalanan dan menyempumakan shalafirya (tidak

mengqashamya).

Diriwayatkan dari Abu Musa: Bahwa
I

ia berpuasa Ramadlian

saat dalam perjalanan.

Dari Anas bin Malik,348 "Bila kamu berbuka, itu adalah

dispensasi dari Allah &; dan bila kamu tetap berpuasa, maka puasa

lebih utama."

Dari Utsman bin Abu Al 'Ash dan Ibnu Abbas, "Puasa lebih

utama."

Diriwayatkan pendapat yang sama dari Al Miswar bin

Makhramah dan Abdurrahman bin Al Aswad bin 'Abdi Yaghuts.

Diriwayatkan dari Ali: Bahwa ia berpuasa saat dalam

perjalanan karena naik kendaraan, sementara Sa'd, Maula-nya

berbuka karena ia berjalan kaki.

Dari Umar bin Abdul Aziz, "Berpuasalah saat sedang lapang,

dan berbukalah saat sedang kesusahan."

347 HR. Abu Daud (Juz 2hal292).
348 Dalam manuskrip No. (16) tertulis, "Dari Abu Musa."
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Dari Thawus, "Puasa lebih utama."

Diriwayatkan pendapat yang sama dari Al Aswad bin Yazid.

Golongan yang berpendapat bahwa dua hal ini sama

mengambil landasan hukum dengan hadits Hamzah bin Amru Al
Aslami bahwa ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku mampu berpuasa

dalam perjalanan" Rasulullah S bersabda, "Mana saja yang kamu

sukni (boleh dilakukan), wahai Hamzah."

Mereka juga mengambil landasan hukum dengan hadits

mursal dari Al Ghithrif Abu Harun: Bahwa dua orang laki-laki

bepergian, salah satunya berpuasa sementara yang safunya lagi
berbuka. Kemudian keduanya melapor kepada Rasulullah $, maka

beliau bersabda, "Mana saja yang dilakukan kalian berdua adalah

benar-"

Mereka juga mengambil landasan hukum dengan hadits

mursal dari Abu Iyadh bahwa Rasulullah $ menyrruh seseorangagar

mengumumkan kepada orang-orang, "Barangsiapa yang mau, ia bisa

berpuasa; dan barangsiapa yang mau, ia boleh berbuka."

Diriwayatkan dari jalur Abu Sa'id dan Jabir, "Kami bepergian

lersama Rasulullah S. Ternyata orang yang berpuasa tidak mencela

&*, yang berbuka, dan orang yang berbuka juga tidak mencela

orang yang berpuasa."

Diriwayatkan dari Alqamah, Al Aswad dan Yazid bin
Muawiyah An-Nakha'i, "Bahwa mereka bepergian di bulan

Ramadhan. Lalu sebagian mereka berpuasa sementara sebagian

lainnya berbuka. Ternyata safu sama lainnya tidak saling mencela."

Diriwayatkan dari Atha', "Bila kamu mau, berpuasalah! dan

bila mau, berbukalah!."

Adapun golongan yang berpendapat bahwa berbuka lebih

utama, mereka mengambil landasan hukum dengan hadits Hamzah bin
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"Itu adalah dispensasi dari Allah. Barangsiapa mengamalkannya,

maka itu bagus. Tapi barangsiapa yang ingin tetap berpuasa, maka ia

tidak berdosa."

Di antara golongan yang pendapatnya kami riwayatkan

darinya, yaitu memilih buka daripada puasa adalah: Sa'd bin Abi

Waqqash. Kami meriwayatkan bahwa ia dan Abdurrahman bin 'Auf
serta Al Miswar bin Makhramah melakukan perjalanan. Keduanya

berpuasa lalu Sa'd berbuka. Lalu ia pun ditanya tentang nerifal
perbuatannya. Maka ia menjawab, "Aku lebih pandai dari keduarlya

(lebih paham ilmu agama)."

Telah shahih dari Ibnu Umar bahwa ia tidak berpuasa dalam

perjalanan. Ia memiliki budak. Maka ia berkata, "Wahai Nafi',

berikan kepadanya makanan sahurnya" Nafi' berkata: Ibnu Umar

apabila bepergian suka berbuka, "Dispensasi yang diberikan Tuhanku

lebih aku sukai, dan kamu akan mendapat pahala bila berbuka dalam

perjalanan."

Orang yang berpendapat seperti ini mengambil landasan

hukum dengan hadits Hamzah bin Arnru yang telah kami riwayatkan

tadi dari Nabi g$, "Itu adalah dispensasi dari Allah. Barangsiopa

mengamalkannya, maka itu bagus. Tapi barangsfapa yang ingin tetap

berpuasa, maka ia tidak berdosa." Beliau menganggap baik berbuka,

dan bila berpuasa maka pelakunya tidak berdosa.

Ali berkata, "Inilah dalil-dalil yang dipakai seluruh golongan

yang berpendapat bahwa boleh berpuasa saat dalam perjalanan, kami

tidak meninggalkan satu pun darinya (semua disebutkan). Kami tidak
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sejalan dengan pendapat-pendapat tersebut sehingga kami perlu

menguatkan sebagiannya atas sebagian lainnya. Hanya saja semuanya

telah sepakat bahwa boleh berpuasa Ramadhan saat dalam perjalanan'

Tapi ini bertentangan dengan pendapat kami dan kami menolak

semuanya. Hanya kepada Allah kami minta kekuatan dan

pertolongan."

Adapun tentang firman Allah ffi."'Dan berpuasa lebih baik

bagimu." (Qs. Al Baqarah [2]: 184), orang yang menjadikannya

sebagai dalil tentang diperbolehkannya berpuasa dalam perjalanan

telah melakukan salah satu dari dosa besar dan melakukan

kebohongan keji, karena ini merupakan penyimpangan terhadap

firman Allah & dari tempatnya. Kita berlindung kepada Allah & dari

sikap seperti ini. Ini merupakan cacatyangtidak diridhai oleh seorang

peneliti pun, karena redaksi ayatnya adalah,

'6rzx'3 "4 bt 6ii'e tr \Ki\4i 

"z;s 
3

'A r6';t'i:L;;a tv !,ta; & 5( i3"'7';us:tY6

itS ?it ";"';' G'# # W iCL'^i 4 i{'H <t-$i F'

I @;,ri: *K,fQt?i-;,S
*Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan

atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertalcwa, (yaitu) dalam

beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada

yang sakit atau dalarn perjalanan (alu ia berbuka), maka (wajiblah

baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-

hari yang lain. Dan waiib bagi orang-orang yang berat

menjalankannya (iika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah,

(yaitu): memberi makan seorang mishin. Barangsiapa yang dengan

kerelaan hati mengeriakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik
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baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."

(Qs. Al Baqarah [2]: 183-18a)

Ayat ini turun berkenaan dengan puasa yang dinasakh. Pada

waktu pertama kali ayat tentang puasa Ramadhan, hukumnya adalah:

Bahwa bagi yang mau bisa berpuasa, dan bagi yang mau bisa berbuka

dan memberi makan satu orang miskin setiap harinya. Saat itu puasa

lebih utama. Inilah redaksi ayatnya. Dalam hal bepergian tidak ada

kaitannya sama sekali, dan dalam hal memberi makan tidak ada

kaitannya berbuka saat sedang dalam perjalanan. Maka, bagaimana

bisa mereka membolehkan pendapat nyeleneh ini?. Sedangkan

berkenaan dengan hadits-haditsnya adalah sebagai berikut:

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin

Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan

kepada kami, Ahmad bin lMuhaminad rnenceritakan kepada karfi,

Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, i{uslim bin Al Hajjaj

nienceritakan kepada kami, Anru bin Sarvad ntenceritakan kepada

kami, Abdullah bin Wahb nrenceritakan kepada kami, Amru bin Al
liarit:; mengabarkan kepada kami dari Bukair bin Al Asyaj dariYazid

tr4aula Saiamah bin Al Akwa', dari Salarnah bin Al Akwa', ia berkata,

"Fada nrasa Rasulullah'$ Ci bLrlan Rarnadhan, barangsiapa yang mau

bisa berpuasa, dan barangsiapa yang mau bisa berbuka, ken'ludian bisa

ditebus dengan memberi makan satu orang miskin, sampai turun ayat

ini,
E
X41';31&3-11 ,;3

"Karene itu, barangsiapa di antaro kamu hadir (di negeri

tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada

bulan irr." (Qs. Al Baqarah [2]: 185)

Hadits serupa juga diriwayatkan dengan sana<tr sampai kepada

Muslim: Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Bakar -yakni
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Ibnu Mudhar- menceritakan kepada kami dari Amru bin Al Harits dari

Bukair bin Al Asyaj dari Yazid Maula Salamah bin Al Akwa', ia

berkata: Ketika turun ayat ini,

'yS+ ic| U 4 r'j"v'" O-$i :&'

"Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya

(jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi

makan seorang miskin." (Qs. Al Baqarah [2]: 184), bagi orang yang

mau, ia bisa berbuka dan membayar fidyah, sampai turun ayat

setelahnya yang menasakhnya.

Abu Muhammad berkata, "Saat itu berpuasa lebih utama.

Jadi jelaslah bahwa pendapat yang mengatakan bahwa boleh berpuasa

saat sedang bepergian merupakan pendapat yang rusak."

Adapun tentang hadits Ibnu Al Muhabbiq "Barangsiapa

memiliki muatan3ae (bekal untuk bepergian) yang culatp untuk

mengenyangkan perut, hendaklah ia berpuasa", hadits ini stafusnya

gugur (lemah), karena perawinya, Abdush Shamad bi Habib -yaitu
orang Bashrah- adalah perawi yang lunak haditsnya bila

meriwayatkan dari Sinan bin Salamah bin Al Muhabbiq. Ia perawi

v{ng majhrrl.3so Kemudian kalaupun hadits ini shahih, ia tidak bisa

dijadikan dalil bagi salah satu dari kelompok-kelompok tersebut.

Kecuali pendapat yang diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz
"Berpuasalah saat lapang dan berbukalah saat susah", karena dalam

riwayat ini diwajibkan berpuasa, terlebih lagi bagi orang yang

memiliki bekal yang dapat mengenyangkan perut. Ini berbeda dengan

seluruh kelompok tersebut.

)4e HR. Abu Daud (Juz 2hal292).
350 Al Hafizh berkata dalam Tahdzib At-Tahdzib (Juz 4 hal 242) di akhir

pembahasannya tentangnya, "Ibnu Sa'd menyebutnya dalam tingkatan pertama
dari kalangan Tabi'in Bashrah. Ia juga menyebutnya di tempat lain dengan
mengatakan, "Ia terkenal tapi sedikit haditsnya", sekian.
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Adapun tentang hadits Al Ghithrif dan Abu Iyadh, statusnya

adalah mursal dan tidak bisa dijadikan dalil.

Adapun tentang hadits Hamzah bin Amru yang telah kami

sebutkan disini yang membolehkan berpuasa Ramadhan saat dalam

perjalanan, ia berasal dari riwayat Ibnu Hamzah -putranya adalah

Muhammad bin Hamzah-, seorang perawi yang lemah,ttt dut ayahnya

juga demikian. Adapun hadits riwayat Hamzahyangshahih akan kami

sebutkan nanti, insya Allah.

Adapun tentang hadits Abu Sa'id, Abu Ad-Darda' dan Jabir,

semuanya tidak bisa dijadikan dalil, karena dua alasan:

Pertama; karena di dalamnya tidak ada penjelasan bahwa

Nabi $ berpuasa Ramadhan. Bila tidak demikian, maka tidak boleh

menetapkan hal tersebut maupun mengambil landasan hukum denpan

sesuatu yang tidak terdapat dalam hadits tersebut atas Al Qur'an. Bisa

jadi beliau berpuasa Tathawwu'.

Kedua;sekalipun ia merupakan dalil, tetap tidak bisa dijadikan

hujjah oleh mereka, karena yang terakhir dari dua hal yang dilakukan

Rasulullah $ adalah mewajibkan berbuka pada bulan Ramadhan saat

dalam perjalanan. seandainya puasa Ramadhan dalarn perjalanan

sebelum itu diperbolehkan, tentulah akan dinasakh dengan perintah

beliau yang terakhir, sebagaimana yang akan kami inaikan nanti,

insya Allah.

Adapun argumentasi orang yang mewajibkan puasa dalam

perjalanan bagi orang yang melihat bulan (hilal) saat sedang tidak

clalam perjalanan, dengan menggunakan firman Allah @,"Karena itu,

barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di

bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan f/4." (Qs' Al

35r Al Hafizh berkata dalam Tahdzib At-Tahdzib (Juz t hal !27),"Ia divonis dha'f
oleh Ibnu Hazm,tapi vonisnya ini dikecam oleh Al Quthb Al Halabi. Ia berkata,

"sebelum dia tidak ada seorang pun yang memvonisnya dha'if . Selesai. Ibnu

Al Qaththan berkata, "statusnya tidak dikenal."
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Baqarah [2]: 185), maka ayat ini tidak bisa dijadikan dalil oleh

mereka; karena Allah & tidak berfirman, "Barangsiapayang hadir (di

negeri tempat tinggalnya) pada sebagian bulan itu, hendaklah ia

berpuasa". Yang diwajibkan Allah adalah berpuasa bagi orang yang

hadir (di negeri tempat tinggalnya) pada bulan itu, bukan orang yang

hadir pada sebagiannya. Kemudian pendapat mereka juga

terbantahkan dengan firman Allah &,

3 t4i"6i-;'F tF 6g4i3t4 6'r

"Dan barangsiapa sakit atau dalam perialanan (alu ia

berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang

ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain." (Qs. Al Baqarah [2]:
185)"

Selain itu, telah sah riwayat bahwa Rasulullah $ bepergian di

bulan Ramadhan pada tahun kemenangan lalu beliau berbuka. Beliau

adalah orang yang paling paham maksud dari firman Allah S. Yang

disampaikan beliau itulah yang kita ambil, dan yang berasal dari

beliau-lah yang kita pakai,.bukan dari selain beliau. Mengingat dalil-

dalil yang mereka pergunakan batal, maka perlu dikemukakan dalil-

flalil yang menunjukkan kebenaran pendapat kami, semata-mata

berkat daya dan kekuatan dari Allah &.

Ali berkata, "Sekarang akan kami sebutkan hadits riwayat Abu

Sa'id, Abu Ad-Darda' , Jabir dan Hamzah bin Amru dari berbagai jalur

yang shahih -insya Allah-. Kami berpendapat bahwa dalil-dalil ini

tidak bisa dijadikan pegangan oleh mereka. Kemudian kami akan

menyebutkan dalil-dalil yang menunjukkan kebenaran pendapat kami.

Hanya kepada Allah-lah kami mohon kekuatan."

Kami meriwyatkan dari jalur Abu Daud, Muammil bin Al
Fadhl -yaitu Ibnu Muslim- menceritakan kepada kami, Sa'id bin

Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Ismail bin Ubaidillah
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menceritakan kepadaku, IJmmu Ad-f,)arda'menceritakan kepadaku

dari Abu Ad-Darda', ia berkata, "Kami keluar bersama

Rasulullah $ dalam sebagian peperangan beliau pada hari yang

sangat panas, sampai-sarnpai salah seorang dari kami meletakkan

tangannya di atas kepalanya [atau telapak tangannya di atas

kepalanya]tt' karena menahan panas yang menyengat. Di antara kami

tidak ada yang berpuasa selain Rasulullah p$ dan Abdullah bin

Rawahah."

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salarnah dari Al Jariri

dari Abu Nadhrah dari Jabir bin Abdullah: Bairwa Nabi 6{$ dalam

perjalanan lalu mendekati saluran air, kemudian beliau bersabda

kepada rclmbongan, "Minumlah" l'{ereka berkata, "Wahai Rasulullah,

apakah kami minum sementara ltncia iidak minunt '1" Beliau bersabda,

'rSc:;ungguhnya aku atlcilalt yitlg llaliilg ringan di anlara kalian. A$u

neik kt:ndaraan .te.#tet?ta!"(i i:rrt'iun herjnlan kaki'"js3 lviaka beiiau

luLi':lunr qJan merekli pun ikul nrini;rrr.

fiiri.n,ayaikan d+:.t"t jal',:r i:{aut;'rari trrin 7-rrirl dari Al Jariri dari

/,i:,,i ltja,jJirah dari Ab-" Sa'iij :r,i }{hr,rdri, ia beli<ata, "Kami keluar

ilr-ir;;lna Rasululiah $ pada bLiien Rarnadhan. Beliau rlreiewati

suinber air. Maka beliar-r be rsabria, "Twrunlah dan minurnlah!".

P.'irpanya orarlg-arang enggan ininum sehingga beliau furun lalu

minum. Maka mereka pun ikut rninum."

Terdapat hariits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur yang

tidak bisa dijadikan landasan, sel'agaimanaya;ng kami riwayatkan dari

jalrrr Muawiyah bin Shaiih dari Rabi'ah Ibnu Yazid; Qaza'ab.

menceritakan kepadaku bahwa ia bertanya kepada Abu Sa'id tentang

berpuasa dalarn perjalanan. Ia menjawab: Kami pernah bepergian

3s2 Tambahan ini diambil dari Sunan Abi Daud (Juz 3 hal 292), dan juga
diriwayatkan oleh Musiim (Juz t hal310).

353 Dari redaksi "kemudian beliau bersabda kepada rornbongan, "'Minumlah""
sampai "Sementara kalian berjalan kaki" tidak ditemukan dalam manuskrip No.
16.
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bersama Rasulullah $ menuju Makkah. Saat itu kami sedang

berpuasa. Lalu kami beristirahat di suatu tempat. Kemudian

Rasulullah $ bersabda, "Kalian telah deknt dengan musuh kalian,

sedang berbuka itu aknn lebih menguatkan bagi kalian". Saat berbuka

merupakan Rukhshah (dispensasi), sehingga di antara kami ada yang

berpuasa dan ada pula yang berbuka. Kemudian kami beristirahat di

tempat lain. Lalu beliau bersabda, "sesungguhnya besok kalian akan

bertemu dengan musuh knlian, sedang berbuka itu akan lebih

menguatkan kalian. Maka berbukalaht", perintah ini bersifat

menetapkan sehingga kami pun berbuka." Kata Abu Sa'id, "Setelah

itu kami berpuasa bersama Rasulullah $ dalam perjalanan'"

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Ayyub

As-Sakhtiyani dari 'Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata:

Nabi s bepergian dalam bulan Ramadhan dalam kondisi berpuasa.

Lalu beliau melewati saluran air di jalan saat matahari sedang panas-

panasnya pada tengah hari. Rupanya orang-orang kehausan. Maka

beliau menyuruh agar diambilkan gelas yang berisi air, kemudian

beliau memegangnya dengan tangannya hingga orang-orang

melihatnya. Kemudian beliau minum dan mereka pun ikut minum.

I Diriwayatkan dari jalur Bulhari: Abdullah bin Yusuf

menceritakan kepada kami dari Malik, dari Hisyam bin Urwah dari

ayahnya, dari Aisyah Ummul Mukrninin: Bahwa Hamzah bin Amru

Al Aslami bertanya kepada Rasulullah $, "Apakah aku boleh

berpuasa dalam perjalanan ?". Ia adalah orang yang sering berpuasa.

Rasulullah $ menjawab, *Bila kamu mau, berpuasalah! dan bila

mau, berbukalahl."

Diriwayatkan dari jalur Muslim: Abu Ar-Rabi' Az-zaluani

dan Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami. Abu Ar-Rabi'

berkata: Hammad -yaitu Ibnu Zaid- menceritakan kepada kami.

Yahya bin Yahya berkata: Abu Muawiyah menceritakan kepada kami.

Kemudian Abu Muawiyah dan Hammad sepakat; keduanya
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meriwayatkan dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah

Ummul Mukminin: Bahwa Hamzah bin Amru Al Aslami, ia berkata,

"Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku orang yang suka berpuasa,

apakah aku boleh berpuasa dalam perjalanan?" Nabi menjawab,

"Berpuasalah bila kamu mau."

Ali berkata, "Semua ini tidak bisa dijadikan dalil oleh

mereka."

Adapun hadits Abu Ad-Darda'o tidak ada penjelasan bahwa

puasa tersebut dilakukan pada bulan Ramadhan" Menetapkan sesuatu

yang tidak terdapat dalam hadits adalah suaftr kedttstaan. Bisa jadi ia
:nerupakan puasa Sunnah dan kami tidak mengingkarinya, sehingga

tidak ada kaitannya bagi kami dan mereka.

Adapun hadits Abu Sa'id, jalur Muawiyah bin Shalih adalah

tidak bisa dijadikan dalil. Kemudian kalaupun shahilt,ia akan *"n3lal
iialil kami untuk membantah mereka; karena di Calarnnya disebutkan

b:lhrva- I'ang terakhir kaii dilaklkan Rasulullah"$ adalah ber:buka. Ini

b,la benar trainva plrasa tersebut dilakukan pada bulan Ramadhan.

Adapr-rn tradits I{amnlad bin Salarnah dan hadits Ibnu Abbas

ar-'laiah rnenjeiaskan bairwa puasa tersebut dilakukan pada bulan

Raina,Chan. Kedua hadits ini bagi Abu Hanifah, Malik dan Syaf i
merupakan perkara besar; karena mereka fidak membolehkan berbuka

bagi orang yang berpuasa lalu bepergian di awal Ramadhan. Mereka

sepakat bahwa orang yang melakukannya salah. Alangkah jauhnya

penetapan mereka bahwa orang yang melakukannya telah berbuat

maksiat. Malik berpendapat bahwa. orang tersebut harus membayar

kafarat. Lihatlah bagaimana orang yang mendukung pendapat mereka,

atas dasar apa ia menetapkan dosa dan maksiat atas

Rasulullah $ dengan dua hadits ini ? lalu ia mewajibkan kafarat atas

pelakunya yang berbuka. Ini adalah suatu penentangan terhadap Islam

yang dilakukan orang yang menganubrya.
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Adapun kami, yang kami katakan adalah, "Seandainya benar

bahwa Nabi $ berpuasa dengan meniatkannya di bulan Ramadhan,

maka ia telah dinasakh dengan perbuatan yang terakhir kali

dilakukannya. Mengingat tidak ada hadits yang menjelaskannya, maka

bisa jadi puasa tersebut merupakan puasa Sunnah. Berbuka bagi orang

yang berpuasa Sunnah adalah diperbolehkan secara mutlak dan tidak
makruh, sebagaiman a yang dilakukan Nabi,.$."

Yang sangat mengherankan adalah bahwa ada orang yang

berpendapat tentang hadits shahih "Bahwa seorang perempuan

meminjam perhiasan lalu mengingkarinya. Maka

Rasulullah $ menyuruh agar tangannya dipotong": Barangkali

tangannya dipotong karena kasus lain.

Dan juga ada orang yang berpendapat tentang hadits shahih

"Bahwa Rasulullah $ melihat seorang laki-laki yang shalat sendirian

di belakang Shaf. Maka beliau menyuruhnya agar mengulangi

shalatnya": Barangkali beliau menyuruhnya mengulangi karena kasus

lain.

Dan juga orang yang berpendapat tentang hadits "Bahwa
Rasulullah $ melihat seorang laki-laki yang shalat Sunnah fajar dua

rak;at sementara shalat (Subuh) telah didirikan. Maka beliau bersabda

kepadanya, "Mana dari dua shalatmu yang berlaku ?!": Barangkali

Rasulullah S mengingkarinya karena orang tersebut melalcukannya di

antara banyak orang. Ini adalah sikap berlebih-lebihan terhadap

sesuatu yang batil, mengingat dalam hadits disebutkan bahwa orang

tersebut menunaikannya di pojok masjid (menjauh dari banyak orang).

Tapi anehnya orang yang berpendapat demikian tidak

mengatakan: bahwa orang yang berpuasa tersebut barangkali berpuasa

Sunnah. Oleh karena itu, hal ini perlu dikatakan, karena dalam hadits

tersebut tidak ada dalil selain itu. Adapun hadits-hadits itu, tidak ada
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satu pun yang sesuai dengan penafsiran mereka, karena redaksinya

tidak menghendaki demikian.

Yang mengherankan adalah bahwa ada orang yang

mengomentari hadits Abu Sa'id "Setelah itu kami berpuasa dalam

perjalanan bersama Rasulullah $" unfuk membolehkan sesuatu yang

tidak terdapat keterangannya dalam hadits tersebut, yaitu tentang

pembolehan puasa bagi orang yang bepergian di bulan Ramadhan.

Dalam hadits tidak ada keterangan yang menjelaskan bahwa beliau

mengetahuinya lalu mengakuinya.

Mereka tidak menganggap hadits Asm-a' sebagai dalil, yaitu

hadits "Pada masa Rasulullah $ kami menyembelih seekor kuda lalu

kami memakannya". Dan mereka juga tidak menganggap pernyataan

Ibnu Abbas sebagai dalil, yaitu "Sesungguhnya talak tiga ddadikan

satu pada masa Rasulullah $."
Ini sungguh mengherankan, karena dalam hadits Abu Sa'id

hanya membolehkan berpuasa dalam perjalanan. Kami memang tidak

mengingkarinya, baik puasa Sunnah atau puasa wajib selain

Ramadhan. Di antara yang membuktikannya adalah bahwa tidak
diketahui bahwa Nabi $ bepergian di bulan Ramadhan setelah tahun

kemenangan.

Adapun hadits Hamzah, ia hanya menjelaskan bahwa orang

tersebut hanya bertanya Nabi $ tentang puasa Sunnah, karena ia

berkata, "Sesungguhnya aku onmg yang biasa berpuasa, apakah aku

boleh berpuasa dalam perjalanan?", ia adalah onmg yang sering

berpuasa.3sa Jadi batallah semua penafsiran yang mereka gunakan, dan

354 Al Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam At-Talffiish (hal194), "Akan tetapi tidak
benar bahwa dalam riwayat Abu Daud yang Shahih dari jalur Hamzah bin
Muhammad bin Hamzah dari ayabnya dari kakeknya menjelaskan bahwa orang
tersebut bertanya tentang puasa wajib. Al Hakim sendiri menilai Shahih hadits
ini". Lihat 'Aunul Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud (JuzZha.l290').
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semua hadits tersebut tidak bisa dijadikan dalil oleh mereka. Hanya

Allahjua-lah yang dapat memberi Taufik.

Abu Muhammad berkata, "Mengingat tidak ada lagi dalil

yang mereka pergunakan baik dari Al Qur'an atau Sunnah, sekarang

akan kami uraikan dalil-dalil yang menunjukkan kebenaran pendapat

kami, yang semua ini dapat kami lakukan berdaya dan kekuatan dari

Allah &."

Allah S berFrrman,

* tf" 5' \-4 ; 3t4 J'r 745''ir\ /&''.r7,;3

3rei"6igt
"Karena itu, barangsiapa di antara kamu ha'dir (di negeri

tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada

bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan Qalu ia

berbulrn), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang

ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain." (Qs. Al Baqarah [2]:

l8s)

Ayat ini Muhkam (jelas hukumnya) berdasarkan Ijma' kaum

;nuslimin. Ia tidak dinasakh dan tidak ditakhshish. Jadi benarlah

bahwa Allah & tiaat mewajibkan puasa Ramadhan kecuali terhadap

orang yang hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan ini. Ia tidak

wajib atas orang sakit dan musafir kecuali pada hari-hari yang lain

selain bulan Ramadhan. Ayat ini jelas tidak ada ganjil padanya. Tidak

boleh adayangmengatakan "Artinya adalah bila keduanya berbuka di

dalamnya", karena ini merupakan klaim yang tidak berdasar.

Allah & berfirman,

@ <*. )'A & bI. Hrti 1j'\4 t'
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"Katakanlah: 'Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu

adalah orang yang benar'." (Qs. Al Baqarah [2]: 111)

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, Muhammad bin Al Mutsanna

menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab, yaitu Ibnu Abdul Hamid

Ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami, Ia'far bin Muhammad bin Ali
bin Al Husain menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Jabir bin
Abdullah, "Bahwa Rasulullah 6$ berangkat menuju Makkah pada

tahun kemenangan di bulan Ramadhan dengan berpuasa, sampai

beliau tiba di Kura' Al Ghamim. Saat itu orang-orang juga ikut

berpuasa. Kemudian beliau menyuruh agar diambilkan segelas ai,
lalu beliau mengangkatnya hingga orang-orang melihatnya. Kemudian

beliau minum. Maka beliau pun ditanya setelah itu, "Sesungguhnya

sebagian orang tetap berpuasa" Beliau bersabda, "Mereka adalah

orang-orang yang berbuat mal<siat, mereka adalah orang-orang yang

berbuat mal<siat."3ss

Abu Muhammad berkata, "Bila puasa yang dilakukan beliau

adalah puasa Ramadhan, maka beliau telah menasalfinya dengan

sabdanya, "Mereka adalah orang-orang yang berbuat maksiat",

sehingga berbuka itu menjadi wajib sementara berpuasa menjadi

maksiat. Tidak ada lagi hadits yang menasakhnya untuk selamanya.

Sedangkan bila puasa yang beliau lakukan adalah puasa Sunnah, maka

ia lebih patut dilarang daripada puasa Ramadhan dalam perjalanan.

Diriwayatkan dari jalur Bukhari dan Muslim. Bukhari berkata:

Adam menceritakan kepada kami. Muslim berkata: Abu Bakar bin

3s5 Tambahan "Mereka
berasal dari Shahih
manuskrip No. (la).

adalah orang-orang yang berbuat maksiat" yang kedua
Muslim (Juz I hal 308). Redaksi ini sezuai dengan
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Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far

menceritakan kepada kami. Kemudian Adam dan Muhammad

sepakat, keduanya dari Syu'bah dari Muhammad bin Abdurrahman

bin Sa'd bin Zurarah Al Anshari, dari Muhammad bin Amru bin Al
Hasan bin Ali bin Abu Thalib dari Jabir bin Abdullah, ia berkata,

"Ketika Rasulullah'$ dalam perjalanan, beliau melihat seorang laki-

laki3s6 yang dinaungi. Maka beliau bertanya tentang orang tersebut,

lalu ada yang menjawab, "Ia berpuasa" Maka beliau bersabda,

"Bukanlah termasuk kebajikan menunaikan puasa dalam perialanen."

Ini adalah redaksi riwayat Adam. Sementara dalam redaksi riwayat

Ghundar disebutkan,"Tidak termasuk kebajikan bila kalian berpuasa

dalam perjalanan."

Abu Muhammad berkata, "Hadits ini jelas dan terang."

Bila ada yang mengatakan, "Yang dilarang Nabi $ adalah

orang yang kondisinya seperti orang tersebut."

Kami katakan, "Ini batil dan tidak diperbolehkan, karena

kondisi tersebut diharamkan mengingat seseorang berpuasa saat

sedang tidak bepergian secara sadar sebagaimana saat bepergian.

Pengkhususan Nabi # yang melarang berpuasa dalam perjalanan

[datah pembatalan terhadap klaim yang didustakan atas nama beliau.

Dan sabda beliau itu harus diamalkan secara urnum."

Diriwayatkan dari jalur Suffan bin Uyainah dari Az-Zuhri dari

Shafwan bin Abdullah bin Shafiran bin Umayyah Al Jumahi dari

Ummu Ad-Darda' dari Ka'b bin Ashim Al Asyqari, ia berkata: aku

356 Dalam Shahih Muslim (Juz I hal 308) disebutkan, "Lalu beliau melihat seorang
laki-laki yang dikerumuni orang dan dinaungi. Maka beliau bertanya, "Ada apa

dengannya ?" Mereka menjawab, "Ia berpuasa" dst. Sedangkan dalam Shahih
Al Bukhari (Juz 3 hal 77), "Beliau melihat kerumunan orang dan ada seorang
laki-laki yang dinaungi. Maka beliau bertanya, "Ada apa dengan orang ini ?"
Mereka menjawab, "Ia berpuasa" dst
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mendengar Rasulullah r$ bersabda, "Bukan termasuk kebajikan

b erpuas a dal am perj al anan."3 57

Shafwan adalah perawi tsiqah dan terkenal asal Mak&ah. Ia

menikah dengan Ad-Darra' binti Abu Ad-Darda'. Sedangkan Ka'b bin
Ashim adalah seorang Sahabat terkenal. Ia ikut hijrah bersama Abu

Musa. Ia berasal dari Al Asyaqir, sebuah desa suku Azd.

Diriwayatkan dari jalur Syu'aib bin Ishaq dari Al Auza'i,
Yahya Ibnu Abi Katsir menceritakan kepadaku, Abu Qilabah Al Jarmi

menceritakan kepadaku baha Abu Umayyah Amru bin Urnayyah Adh-
Dhamri mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah $ bersabda

kepadanya saat mengajaknya makan siang, *Maukah htberitahukan

kepadamu tentang perihal musafir? sesungguhnya
Allah @ membebaskan puasa dainya dan membebaslcan separoh

shalatnya." I

Diriwayatkan dari jalur Abu Zur'ah Ubaidillah bin Abdul
Karim, Sahl bin Bakkar menceritakan kepada kami, Abu Awanah

menceritakan kepada kami dari Abu Bisyr dari Hani' bin Abdullah bin
Asy-Syikhkhir dari ayahnya, bahwa Rasulullah $ bersabda

kepadanya dan mengajaknya makan siang, "Tahuknh kamu dispensasi

apa yang diberikan Allah kepada musafir?" Aku bertanya, "Apakah

dispensasi yang diberikan Allah kepada musafir ?" Beliau menjawab,

"Puasa dan separoh shalat."

Diriwayatkan dari jalur Yahya bin Abi Katsir dari Muhammad

bin Abdurrahman bin Tsauban, Jabir bin Abdullah menceritakan
kepadaku: Bahwa Rasulullah S rnelewati seorang laki-laki yang

dinaungi dengan naungan yang diciprati air di atasnya, lalu beliau

diberitahu bahwa orang tersebut sedang berpuasa. Maka beliau

bersabda, "Tidak termasuk kebajikan berpuasa dalam perjalanan.

3s7 Hadits ini terdapat dalam Musnad Al Imam Ahmad bin Hambal (Iv4lnla3Q.
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Hendaklah kalian menunaikan dispensasi yang diberikan

Allah S pada kalian. Terimalah dispensasi tersebut."

Nabi $ menyuruh agar menerima dispensasi tersebut, sedang

perintah beliau adalah wajib.358 Jadi dispensasi ini bersifat wajib.

Berdasarkan hadits-hadits ini, benarlah bahwa

Allah S menggugurkan puasa dan separoh shalat dari musafir.

Hadits-hadits ini Mutawatir dan jelas, tidak ada satu pun yang

menentangnya sehingga tidak boleh keluar darinya.

Bila dikatakan, "Hadits-hadits ini secara umum selumhnya

melarang semua puasa dalam perjalanan, tapi kalian membolehkan

semua puasa kecuali Ramadhan saja."

Kami katakan, "Karena dalil-dalil menjelaskan sesuai

pendapat kami, karena Allah [S berfirman,

i6 1 { ;U";tt i,:;6r v'6,!i Jy,,5\'&3 ;} {ttg

"Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi stapa yang

ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (didalam bulan haji),
(wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia
tidak menemuknn ftinatang korban atau tidak mampu), maka wajib

berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (agi) apabila

kamu telah pulang kembali." (Qs. Al Baqarah l2l: 196).

Allah S mewajibkan puasa tiga hari dalam perjalanan.

Rasulullah & jtrga bersabda saat menganjurkan puasa Arafah,

sebagaimana yang akan kami sebutkan nanti, insya Allah. Ia berlaku
dalam perjalanan bagi orang yang menunaikan haji.

358 Kata "Wajib" tidak ada dalam manuskrip No. (14). Ini suatu kesalahan.

WfL#,Ee$:-*
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Rasulullah S bersabda, "Sesungguhnya puasa yang paling
baik adalah puasa Nabi Daud &. Beliau berpuasa satu hari dqn

berbuka satu hari." Dalam hadits ini beliau menyebutkan puasa secara

umum dan tidak mengkhususkannya.

Rasulullah $ bersabda, "Barangsiapa berpuasa satu hari di
jalan Allah, Allah akan menjauhkan wajahnya dari Neraka." Dalam

hadits ini beliau menganjurkan puasa dalam perjalanan.

Oleh karena itu, wajib mengambil semua dalil yang ada. Jadi

yang dilarang beqpuasa dalam pedalanan hanyalah puasa Ramadhan

saja, sementara puasa lainnya baik yang wajib atau Sunnah tetap

berlaku dalam perjalanan. Jadi tidak boleh meninggalkan suatu dalil
karena hal lain.

Sebagian orang bodoh dan gegabah dalam menyatakan sesuatq
yang batil tentang agama mengatakan, "Arti sabda Nabi #!
"Bukanlah termasuk kebajikan berpuasa dalam perjalanan" adalah

seperti sabda beliau, "Orang miskin bukanlah orang yang suka

berkeliling (untuk mengemis). "

Abu Muhammad berkata, "Ini merupakan penyimpangan

perkataan dari tempatnya dan kedustaan yang jelas atas nama
Rasulullah $ serta pernyataan yang direkayasa yang tidak pernah

disabdakan beliau. Orang yang mengatakan ini akan menempati

tempat duduknya di Neraka berdasarkan sabda beliau. Adalah tidak

benar, bila ditemukan suatu dalil lain atau ljma' yang

mengeluarkannya dari zahimya maka seluruh dalil harus dibatalkan

dan dikeluarkan dari zahirnya. Karena jika ini dilakukan maka akan

seperti aliran Qaramithah yang menyimpangkan Al Qur'an dari

malsud dan zahirnya. Siapa saja yang sampai separah ini, cukuplah ia

menjadi musuh bagi kita.

Dikatakan kepadanya, "Bila kamu mengatakan ini berkenaan
dengan sabda Nabi $, "Bukanlah termasuk kebajikan berpuasa
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dalam perjalanan", maka katakan pula hal ini dalam firman

Allah w,,Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat

itu suatu kebajikan.,' (Qs. Al Baqarah |2]: |77), karena tidak ada

bedanya."

Abu Muhammad berkata, "Orang yang menempuh metode

ini, berarti ia telah membatalkan agama dan akal serta pola berpikir

rasional secara umum". Bila dikatakan, "Bagaimana pendapat kalian

tentang puasa beliau'g$ dengan firman Allah &' 'Karena itu'

barangsiapadiantarakamuhadir(dinegeritempattinggalnya)di
bulanitu,makahendaklahiaberpuasapadabulanitu,dan
barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (alu ia berbuka)' maka

(wajibtah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu,

pada hari-hari yang lain'." (Qs. Al Baqarah [2]: 185)

Kami jawab, "Ini sangat jelas' Ada kemungkinan ayat ini

ditangguhkan turunnya sampai waktu Fathu Makkah atau setelahnya,

sementara puasa Ramadhan telah diturunkan sebelumnya dengan

wahyu lain, sebagaimana ayat wudhu dalam surah A1 Maaidah yang

ditangguhkan turunnya dari turunnya ayat yang mewajibkannya. Bila

turunnya ditangguhkan, maka pertanyaan kalian gugur. Segala puji

. bagi Allah, Tuhan semesta alam."35e
I' Bila turunnya lebih dulu, maka ada kemungkinan beliau

berpuasa Ramadhan atau berpuasa sunnah. Bila puasanya sunnah,

maka pertanyaan kalian gugur. Hanya milik Allah-lah segala puji.

Bila beliau berpuasa Ramadhan, kita tidak mengingkari bahwa

beliau menasakh hukum ayat dengan perbuatannya lalu perbuatan

tersebut dinasakh lagi dan kembalilah hukum ayat tersebut. Semua ini

baik, mengingat tidak ada bukti tentang didahulukannya turunnya ayat

ini sebelum perang Fathu Makkah. Sementara sebagiannya tidak turun

35e Kata "Tuhan semesta alam" merupakan tambahan dari manuskrip No. (1a)'
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kecuali setelah masuk Islamnya 'Adi bin Hatim beberapa saat setelah

Fathu Makkah. Hanya Allah-lah yang dapat memberi Taufik.

Abu Muhammad berkata, "Sekarang tidak ada lagi yang

akan kami sampaikan selain menyebutkan pendapat-pendapat yang

sesuai dengan kami, agar tidak ada klaim bahwa kami menyelisihi

Ijma'. Klaim tersebut sangat gegabah, padahal mereka-lah yang paling
banyak menyelisihi ljma', sebagaimana yang telah kami uraikan

dalam kitab kami ini dan dalam kitab-kitab lainnya."

Kami meriwayatkan dari jalur Sulaiman bin Harb, Hammad

bin Salamah menceritakan kepada kami dari Kultsum bin Jubair dari

seorang laki-laki Bani Qais, "Bahwa ia berpuasa dalam perjalanan,

lalu Umar bin Khaththab menyrruhnya mengulangiiya."

Diriwaya&an dari jalur Suftan bin Uyainah dari Ashim bin
Ubaidillah dari Abdullah bin 'Amir bin Rabi'ah dari Umar binl
Khaththab: Bahwa ia menyuruh seorang laki-laki mengulangi

puasanya dalam perj alanan.

Abu Muhammad berkata: Sesungguhnya orang yang

menolak Sunnah Rasulullah * yang shahih "Setiap penjual dan

pembeli, tidak ada jual beli antara keduanya sampai keduanya

berpisalt", dengan riwayat seorang Syeikh Bani Kinanah dari Umar

bahwa ia berkata, "Jual beli ifu berdasarkan serah terima atau saling

memilih", kemudian ia menolak riwayat ini dari Umar padahal

bersamanya ada Al Qur'an dan Sunnah, sikap seperti ini sungguh

sangat mengherankan dan aneh.

Diriwayatkan dari jalur Sulaiman bin Harb dari Abu Awanah

dari Umar bin Abu Salamah bin Abdurrahman bin 'Auf dari ayahnya,

ia berkata, "Aisyah Ummul Mukrninin melarangku berpuasa

Ramadhan dalam perj alanan. "

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, "Bukan termasuk kebajikan

berpuasa dalam perj alanan."
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Diriwayatkan dari jalur Syu'bah dari Abu Jamrah Nashr bin

'Imran Adh-Dhuba'i, ia berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu Abbas

tentang berpuasa dalam perjalanan. Ia menjawab, "Mudah dan sulit.
Ambillah kemudahan yang diberikan Allah S."

Abu Muhammad berkata, "Jawaban yang diberikannya

bahwa berpuasa Ramadhan dalam perjalanan sulit adalah pewajiban

olehnya agar berbuka."

Diriwayatkan pula darinya, bahwa berbuka dari puasa

Ramadhan dalam perjalanan merupakan suatu ketetapan pasti.

Atsar ini kami riwayatkan darinya dari jalur 'Abd bin Humaid

dan Ibnu Abi Syaibah; keduanya dari Muhammad bin Bisyr dari Sa'id

bin Abi 'Arubah dari Qatadah dari Jabir bin Zaid Abu Asy-Sya'tsa'

dari Ibnu Abbas.

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah dari Abu Dawud

Ath-Thayalisi dari 'Imran Al Qaththan dari Ammar Maula Bani
Hasyim -yaitu Ibnu Abi Ammar- dari Ibnu Abbas, bahwa ia ditanya

tentang orang yang berpuasa Ramadhan dalam perjalanan. Ibnu Abbas

menjawab, "Tidak sah puasanya."

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa ia ditanya tentang

berpuasa dalam perjalanan. Ia menjawab (dengan membaca firman
Allah &),

"A r6lti4r e fLA; & at;s
*Maka barang siapa di antara kamu ada yang saktt atau

dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya
berpuasa) sebanyak hari yang dilinggalkan itu pada hari-hari yong
latn." (Qs. Al Baqarah l2l: I8a)

Diriwayatkan dari jalur Syu'bah dari Ya'la bin Atha' dari
Yusuf bin Al Hakam Ats-Tsaqafi: Bahwa Ibnu Umar ditanya tentang
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berpuasa dalam perjalanan. Ia menjawab, "Sesungguhnya ia adalah

sedekah yang diberikan Allah kepadamu. Bagaimana menunttmu,

seandainya kamu bersedekah dengan sesuatu lalu sedekahmu ditolak,

bukankah kamu akan marah?."

Abu Muhammad berkata, "Ini menjelaskan bahwa ia

beqpendapat bahwa puasa Ramadhan dalam perjalanan hanya akan

membuat Allah Murka. Dan ini tidak akan dikatakan pada sesuatu

yang mubah sama sekali."

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah dari Kultsum

bin Jabr: Bahwa seorang perempuan menemani Ibnu Umar dalam

perjalanan, lalu Ibnu Umar meletakkan makanan, kemudian ia berkata

kepadanya, "Makanlah!". Ia menjawab, "Aku sedang berpuasa" Ibnu

Umar berkata, "Janganlah kamu menemani kami lagi."

Diriwayatkan dari jalur Ma'n bi Isa Al Qazzaz dari Ibnu Abl

Dzl'b dari Az-Ztftri dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin 'Auf dari

ayabnya, ia berkata: Dikatakan, "Berpuasa dalam perjalanan seperti

berbuka saat tidak dalam perjalanan."360

Abu Muhammad berkata, "Sanad ini shahih. Telah sah

bahwa Abu Salamah mendengar dari ayahnya. Abdurrahman bin 'Auf
tidak mengatakan dalam agama "Dikatakan begini" kecuali dari para

Sahabat yang merupakan teman-temannya. Adapun musuh-musuh

kami, seandainya mereka menemukan hal seperti ini, maka mereka

akan paling mudah mengatakan, "Tidak boleh mengatakan ini kecuali

dari Rasulullah *b."

Diriwayatkan dari jalur Abu Muawiyah, Ibnu Abi Dzi'b

menceritakan kepada kami dari Az-hthri dari Humaid bin

Abdurrahman bin 'Auf dari ayahnya, 'ia berkata, "Orang yang

3s Dari redaksi "Abu Muhammad berkata, "Ini menjelaskan bahwa" sampai

redaksi, "Saat tidak dalam perjalanan" tidak ada dalam manuskrip No. (16).
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berpuasa dalam perjalanan seperti berbuka saat tidak dalam

perjalanan". Sanad ini sangat shahih.

Diriwayatkan dari jalur Atha' dari Al Muharrir bin Abu

Hurairah, ia berkata, "Aku berpuasa Ramadhan saat dalam perjalanan,

lalu Abu Hurairah menyuruhku agar mengulanginya lagi ketika

bersama keluargaku, dan agar aku mengqadhanya. Maka aku pun

mengqadhanya."

Diriwayatkan dari jalur Ad-Darawardi dari Abdunahman bin

Harmalah: Bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Sa'id bin Al
N{usayyab, ".\pakah alar boleh menyempurnakan shalat dan berpuasa

dalam perjalanan?" Ia menjawab. "Tidak" Laki-laki tersebut berkata,

"Sesunggulinya aku kuat melakukannya" Sa'id menjawab,

"Rasuluilah $ lebih kuat darimu, tapi beliau mengqashar dan

berbuka."

Diriw'ayatkan dari Atha', bahwa ia ditanya tentang berpuasa

dalam peilalanan. la menjawab, "Adapun puasa rvajib, hukumnya

tidak boieh. Sedangkan puasa Sunnah diperbolehkan."

Diriw'ayatkan dari jalur Syu'bah dari Ashim Maula Quraibah
dari Unvah bin Az-Zubair: bahwa ia berkata tentang seorang laki-laki

I yang berpuasa dalam perjalanan, "Ia harus mengqadhanya saat tidak

dalam perjalanan". Sy'u'bah berkata, "Seandainya aku berpuasa

Ramadhan dalam perjalanan, tentulah dalarn diriku ada sesuatu

(perasaan bersalah)."

Diriwayatkan dari jalur Ma'mar dari Az-Zuhri, ia berkata,

"Berbuka adalah yang terakhir dari dua hal yang ciilakukan
Rasulullah #. Yang diambil dari Rasulullah S adalah yang tei:akhir

kali beliau lakukan."

Diriwayatkan dari jalur Ismail bin Abu Khalid dari Asy-
Sya'bi, ia berkata, "Janganlah kalian berpuasa dalam perjalanan."
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Diriwayatkan dari Muhammad bin Ali bin Al Husain bin Ali
bin Abi Thalib: Bahwa ayahnya melarang puasa Ramadhan dalam

pedalanan. Muhammad bin Ali juga melarangnya.

Diriwayatkan dari Al Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, ia

berkata, "Orang yang bepergian (musafir) tidak boleh berpuasa,

hendaklah ia berbuka, hendaklah ia berbuka."

Diriwayatkan dari Yunus bin Ubaid dan sahabat-sahabatnya:

Bahwa mereka mengingkari puasa Ramadhan dalam perjalanan.

Abu Muhammad berkata, "Terdapat hadits yang seandainya

mereka menemukan hadits yang sama dengannya, tentulah akan terasa

berat berbicara lagi dengan mereka. Sebagaimana yang hadits yang

kami riwayatkan dari jalur Muhammad bin Ahmad bin Al Jahm, Musa

bin Harun menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Al Mundzir,

menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Musa At-Taimi

menceritakan kepada kami dari Usamah bin Zaid Al-Laitsi, dari Az-

Zvhr| dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin 'Auf, dari ayahnya

yang dimarfu'-kat, kepada Nabi $, beliau bersabda, "Orang yang

berpuasa Ramadhan dalam perjalanan adalah seperti orang yang

berbukn saat tidak dalam perjalanan."

Abu Muhammad berkata, "Adapun komentar kami, Usamah

bin Zaid Al-Laitsi tidak kami jadikan hujjah. Kami tidak menjadikan

haditsnya sebagai dalil bagi kami maupun untuk membantah kami.

Dalil-dalil dalam Al Qur'an da Sunnah shahihah telah cukup bagi

kami. Hanya milik Allah-lah segala puji."

Ali berkata, "Yang mengherankan adalah, bahwa menurut Abu

Hanifah, menyempurnakan shalat dalam perjalanan tidak sah.

Sementara Malik berpendapat bahwa harus mengulangi pada saat itu.

Kemudian mereka memilih puasa dalam perjalanan daripada berbuka.

Ini merupakan sikap kontradiktif yang tidak ada artinya dan
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befientangan dengan dalil Al Qur'an serta Qiyas yang mereka klaim

sebagai Sunnah."

Ali berkata, "Bilah telah sah hal ini, maka barangsiapa

bepergian pada bulan Ramadhan, ia bisa berpuasa sunnah atau

berpuasa Qadha Ramadhan yang ta batalkan sebelumnya atau seluruh

puasa yang wajib baginya baik nadzar atau lainnya, karena

Allah & berfirman,

"A 16 62';'-r'

"lvfoka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang

ditrnggalkan itu pada hari-huri yang lain.'" (Qs. Al Baqarah [2]: 18a)

Ailah tidak mengkhususkan bulan Ramadhan lain dari lainnya,

dan dalil ini juga tidak melarang berpuasa kecuali yang ditetapkan

atasnya. Adapun orang sakit, bila puasa dapat membahayakannya lalu

ia menraksakan diri berpuasa, maka hukumnya tidak sah dan ia u'ajib

mengqadhanya; karena ia dilarang melakukan sesrtatu yang

inenyusairkan dirinya dan bersikap berlebih-lebihan atau menyakiti

dirinya. 'Iapi bila tidak membahayakantrya, maka hukr:mnya sah,

karena lidak ada perselisihan pendapat dalarn hal ini. Dau sejauh yang

lkami ketahui, orang sakit tidak berdosa bila berpuasa (asalkan tidak

membahayakannya). Allah @ berfirman,

€bYlietfrt'J3t'6
"Dan dia sekali-kali tidak meniadikan untuk kamu dalam

agama suatu kesempitan." (Qs. Al Hajj l22l: 7B). Allah tidak

menjadikan kesusahan dalam agama.

763. Masalah: Orang yang menetap sebelum fajar dan tidak

bepergian sampai matahari terbenam dalam perjalanannya, bila ia

AtMuhalta - m



bemiat menetap, ia harus berniat puasa, baik ia dalam perjalanan Jihad

atau Umrah atau selain itu.

Karena ia diharuskan berbuka bila dalam perjalanan, sedang

saat itu ia dalam kondisi menetap. Bila ia berbuka secara sengaja,

maka ia salah bila ia tidak tahu dan hanya berprediksi. Dan bila ia
tahu, maka ia telah berbuat maksiat dan tidak perlu mengqadhanya,

karena ia orang menetap yang sehat yang menyangka sebagai musafir.

Bila pada malam hari saat dalam perjalanan ia berniat bepergian pada

keesokan harinya sehingga tidak berniat puasa, kemudian temyata

pada pagi harinya ia harus menetap, maka statusnya sebagai orang

yang tidak berpuasa, karena ia disuruh melakukan apa yang

dikerjakannya. Dia tetap sebagai musafir selama tidak berniat

menetap. Ini berbeda dengan shalat, karena dalil menyebutkan bahwaf

shalat diqashar selama 20 hari saat menetap (sementara waktu) dalam

jihad, dan diqashar selama 4 hari saat menetap (sementara waktu)

ketika haji, dan diqashar saat menetap (sementara waktu) sejak

beristirahat hingga berangkat lagi pada keesokan harinya. Tidak

terdapat dalil yang menjelaskan agar berbuka pada selain hari yang

statusnya tidak sebagai musafir.

Bila dikatakan: Allah @ berfirman, .

3t6i";i64iFfceitu;"'
*Maka barang siapa di antara knmu ada yang sakit atau

dalam perjalanan (alu ia berbuka), maka (wajiblah baginya

berpuasa) sebanyak hari yang dittnggalkan itu pada hari-hari yang

lain.- (Qs. Al Baqarah [2]: 185): Bukankah ia dalam perjalanan?.

Kami katakan, "Bila kata 'Ala dalam ayat ini atti apa yang

kalian duga yaitu hendak mengadakan perjalanan, bukan mulai masuk

dalam perjalanan, maka orang yang hendak melakukan perjalanan saat
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masih berada di tempatnya harus berbuka meskipun ia telah berniat

bepergian setelah beberapa hari, karena ia sedang dalam perjalanan.

Ini tidak diragukan lagi bahwa tidak ada satu pun yang

mengatakannya. Pendapat ini juga dibatalkan dengan bagian pertama

dari ayat tersebut, karena Allah S berf,trman, "Karena itu,

barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di

bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan ifu." (Qs. Al
Baqarah [2]: 185) 

"

Oleh karena itu, orang yang hadir di negeri tempat tinggalnya

wajib berpuasa, semetttara orang yang dalam perjalanan wajib
berbuka; berdasarkan sabda Rasulullah fu,*Tidak termasuk kebajtkan

berpuasa dalam perjalanan", dan juga berdasarkan sabda beliau,

"sesungguhnya Allah membebaskan puasa dari orang yang bepergian

dan juga (membebaskan) separoh shalatnya."

Jadi benarlah bahwa tidak ada lagi selain musafir dan orang

yang hadir di negeri tempat tinggalnya. Orang yang hadir di negeri

tempat tinggalnya harus berpuasa sementara musafir harus berbuka.

Musafir itu adalah nomaden (berpindah-pindah), bukan orang yang

menetap, sehingga yang berbuka adakah musafir. Berbeda dengan

orang yang tidak nomaden. Sedangkan bagi orang yang menetap lalu

hendak bepergian, bila ia telah keluar dari tempat tinggalnya, maka ia

telah bepergian dan batallah puasanya dan wajib mengqadhanya.

Hanya Allah-lah yang dapat rnemberi Taufik.

Bila dikatakan, "Justru kita mengqiyaskan puasa dengan

shalat."

Kami katakan, "Qiyas itu batil. Kemudian kalaupun benar,

maka tetap saja batil, karena mereka sepakat bahwa mengqashar

sebagian shalat tidak diqiyaskan dengan mengqashar yang lainnya.

Bila menurut mereka qashar shalat tidak diqiyaskan dengan qastrar

shalat lainnya, maka lebih batal lagi bila berbuka diqiyaskan dengan
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berbuka lainnya. Dan juga terkadang musafir berniat muqim dalam

shalat sehingga hukumnya berganti menjadi hukum muqim. Dan hal

ini tidak mungkin dalam puasa. Jadi bagaimanapun, mengqiyaskan

salah satunya dengan yang lainnya hukumnya batal. Hanya Allah-lah
yang dapat memberi Taufik."

764. Masalah: Haidh yang membatalkan puasa adalah darah

hitam.

Berdasarkan sabda Nabi ,$$, "Sesungguhnya darah haidh itu

hitarn dan bisa diketahui."

Dan sabda Nabi $, "Bila datang yong lain, mandilah dan

shalatlah!."

Masalah ini telah kami uraikan dalam Kitab Haidh dalam

bahasan tentang Thaharah dalam kitab kami, sehingga tidak perlu lagi
menampilkannya.

Diriwayatkan dari Ummu Athiyyah dan lain-lainnya, "Kami
tidak menganggap darah kuning dan kotor (sebagai haidh)."

765. Masalah: Bila wanita haidh atau nifas suci sebelum fajar

dan keduanya menyempurnakan bilangan hari-hari haidh dan nifas

sebelum fajar, kemudian keduanya menangguhkan mandi dengan

sengaja sampai terbitnya fajar, lalu keduanya mandi dan mendapati

shalat Subuh sebelum matahari terbit, maka itu tidak apa-apa dan

puasa keduanya sempurna (sah).

Karena keduanya melakukan sesuatu yang diperbolehkan. Bila
keduanya sengaja meninggalkan mandi sampai ketinggalan shalat,

maka puasa keduanya batal; karena keduanya bermaksiat dengan

meninggalkan shalat secara sengaja. Bila keduanya lupa atau tidak

tahu, maka puasa keduanya sempurna (sah), karena keduanya tidak

ls34 t - AtMuhana



sengaja melakukan rnaksiat. Hanya Allah-lah yang dapat memberi

Taufik.

766. Masalah: Wanita yang menderita darah kotor bisa

berpuasa dan shalat, sesuai yang telah kami uraikan dalam Kitab

Haidh dalam kitab kami, sehingga tidak perlu diuraikan lagi. Hanya

Allah-lah yang dapat memberi Taufik.

761. Masalah: Orang yang wajib menunaikan puasa

Ramadhan (yang ditinggalkannya) selama beberapa hari lalu ia

menunda Qadha-nya secara sengaja atau karena adanya uzur atau

karena lupa hingga datang Ramadhan berikutnya, maka ia wajib

berpuasa Ramadhan yang sedang dihadapinya sesuai yang

diperintairkan Allah &. Bila ia telah berbuka pada awal Syawwal, ia

harus mengqadha puasa yang ditinggalkannya tersebut dan tidak perlu

rnenambahnya, dan juga tidak perlu memberi makan.

tsegitu pula bila ia menundanya selama beberapa tahun. tidak

adei bedanya. Hanya saja ia telah berbuat buruk dengan rnenuncianya

secara sengaja, baik ia menundanya sampai bulan R-arnadh;in atau
lsekeciar hari-liari yang wajib diqadhanya. Berdasarkan finnan
Allah ffi, "Dan bersegeralah kamu kepada Gmpwtan dari Tuhanmu."

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 133). Bersegera menunaikan ketaatan yang

diwajibkan adalah wajib hukumnya.

Allah & berfirman, "Maka barang siapa cii antarc katnu atla

yang sakit atau dalant perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah

baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada inri-
hari yang lain." (Qs. Al Baqarah [2]: i8a)

Nabi S menyuruh orang yang muntah dengan sengaja, wanita

haidh dan nifas agar mengqadha, dan Allah dan Rasul-Nya tidak
menentukan waktunya (pada waktu tertentu). Jadi qadha wajib atas
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mereka sampai mereka menunaikannya. Tidak ada keterangan dari A1

Qur'an dan Sunnah yang mewajibkan memberi makan dalam kasus

ini. Oleh karena itu, tidak boleh mewajibkannya kepada seorang pun,

mengingat ini syariat dan syariat tidak boleh diwajibkan kecuali oleh
Allah & melalui Rasul-Nya $.

Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Abu Sulaiman.

Malik berkata, "Disamping mengqadha, ia harus memberi

makan orang-orang miskin satu mud safu mud setiap harinya sejak

Ramadhan pertama, bila ia sengaja meninggalkan Qadha. Bila
sakitnya terus menerus, ia harus mengqadha dan tidak perlu memberi

makan." Ini adalah pendapat Syaf i.

Abu Muhammad berkata, "Kami meriwayatkan dari

beberapa ulama Salaf tentang pendapat-pendapat mereka dalam

masalah ini." I

Kami meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Abu Hurairah seperti

pendapat Malik dan Syaf i.

Kami juga meriwayatkan dari Umar dan Ibnu Umar dari jalur
yang terputus. Pendapat ini dinyatakan oleh Al Hasan dan Atha'.

Kami meriwayatkan dari Ibnu Umar dari jalur yang shahih:

Bahwa beliau berpuasa Ramadhan yang terakhir dan tidak mengqadha

puasa Ramadhan yang pertama. Akan tetapi ia harus memberi makan

setiap harinya satu orang miskin satu orang miskin satu mud satu mud.

Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Qatadah dan Ikrimah.

Kami juga meriwayatkan darinya, "Untuk setiap puasa

Ramadhan yang Qadha-nya ditangguhkan, ia harus menyerahkan

binatang kurban yang seekor onta gemuk yang diberi kalung (tanda)."

Kami meriwayatkan dari jalur Ibnu Mas'ud, "Ia berpuasa di

bulan Ramadhan ini dan mengqadha bulan Ramadhan yang pertama.
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Tapi ia tidak rnenyebutkan makanannya." Ini adalah pendapat Ibrahim

An-Nakha'i, Al Hasan, Thawus dan Hammad bin Abu Sulaiman.

Ali berkata, "Kami telah terbiasa melihat mereka mengatakan

tentang pendapat Sahabat yang mereka sepakati "Yang seperti ini

tidak dikatakan berdasarkan pendapat", mengapa mereka tidak

mengatakannya pada pendapat Ibnu Umar tentang dua ekor onta

gemuk ?!.

768. Masal:lh: Berturut-turut dalam mengqadha puasa

Ramadhan adalah wajib, berdasarkan firman Allah &,

H,-, vi:# 6yri"tt<3 g

"Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmlt."

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 133). Bila ia tidak melakukannya, ia bisa

mengqadhanya secara acak (tidak berturut-turut) dan hukumnya sah,

berdasarkan firman Allah ffi, *Maka (wajiblah bagtnya berpuasa)

sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain." (Qs.

Al Baqarah [2]: ftQ. Allah & tidak menentukan waktu tertentu yang

Qadha puasa batal bila keluar dari waktu tersebut.

Ini adaiah pendapat Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Abu

Sulaiman. Yakni bahwa mereka sepakat tentang bolehnya

mengqadhanya secara terpisah (acak).

Orang yang berpendapat bahwa puasa tersebut tidak sah

kecuali dengan melakukannya berturut-turut berdalih bahwa dalam

mushaf Ubay disebutkan, *Maka (wajiblah baginya berpuasa)

sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain secara

berturut-turut."

Ali berkata, "Kami meriwayatkan dari jalur Abdunazzaqdan

Ma'mar dari Az-Zuhri: Urwah berkata: Ummul Mukminin Aisyah
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berkata, ..Turun ayat Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak

hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain secard berturut-

tLtrLtt", Ialu kata " Secara berturut-turut dihilangkan'"

Abu Muhammad berkata, "Hilangnya kata ini sekaligus

menggugurkan hukumnya, karena suatu ayat Al Qur'an tidak gugur

setelah diturunkan kecuali setelah Allah @ menggugurkannya'

Allah & berfirman, "sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al

Qur'an, dan sesungguhnya Kami benar-benar rnemeliharanya." (Qs-

Al Hijr [15]: 9)

Allah & berfirman,

E*i4+i56 
ia"nk ri-$ i-*r" b-e;'311 #

"Ayat mana saia yang Kami nasakhknn' atant Kami jadiknn

(manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang tebih baifr

daripadanya atau yang sebanding dengannya ?'" (Qs' Al Baqarah [2]:

106)

Allah & berfirman'

@ i;|v,',4t fi. :1',s ;e'; {l@ {i {t lnfr
"Kami akan membacakan (Al Qur'an) kepadamu (Muhammad)

maka kamu tidak akan lupa, kecuati kalau Atlah menghendaft''" (Qs'

Al A'laa 1871:6-7)

Bila dikatakan, 
..Lafa zh ayatini gugur (hilang) tapi hukumnya

tetap b erl aku, s ebagaim ana y ang terj adi pada ay at Raj am' "

Kami katakan, "seandainya tidak ada pemberitahuan dari

Nabi $ bahwa hukum Rajam tetap berlaku, tentulah tidak

diperbolehkan mengamalkannya setplah ayat ini digugurkan' karena

sesuatu yang dihilangkan oleh 'A.llah tidak boleh kita tetapkan

lafazhnyadan hukumnya kecuali dengan dalil lain'"
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769. Masalah: Tawanan di daerah perang, bila ia mengetahui

bulan Ramadhan, ia wajib berpuasa bila statusnya Muqim, karena ia

diperintahkan untuk berpuasa dalam Al Qur'an. Bila ia dibawa

bepergian, ia harus berbuka, karena statusnya dalam perjalanan, dan ia

wajib mengqadhanya sebagaimana yang telah kami uraikan

sebelumnya. Bila ia tidak mengetahui bulan Ramadhan dan kesulitan

mengetahuinya, maka puasanya gugur dan ia wajib menunaikannya

pada hari-hari yang lain bila statusnya sebagai musafir. Bila tidak,

maka tidak wajib. Sekelompok ulama berpendapat, "Ia bisa

menyelidiki bulan tersebut dan hukumnya sah."

Golongan lainnya mengatakan, "Bila ternyata bulan tersebut

bukan Ramadhan, maka tidak sah. Tapi bila ternyata bertepatan

dengan bulan setelah Ramadhan, maka hukumnya sah, karena ia

merupakan Qadha puasa Ramadhan."

Ali berkata, "Adapun menyelidiki bulan tersebut lalu

dianggap sah atau menjadikannya sebagai Qadha, ini adalah hukum

yang tidak dijelaskan oleh Al Qur'an dan Sunnah shahihah, riwayat

lemah, Ijma' dan tidak pula pendapat seorang Sahabat. Yang demikian

ini adalah klaim rusak yang tidak ada bulti akan kebenarannya."

Bila mereka mengatakan, *Kami mengqiyaskannya dengan

orang yang tidak tahu kiblat."

Kami katakan, *Ini batil, karena Allah & tidak mewajibkan

penyelidikan atas orang yang tidak mengetahui kiblat. Bahkan orang

yang tidak tahu kiblat, kewajiban gugur darinya dan ia bisa shalat

bagaimana sekehendaknya (dengan menghadap ke mana saja).

Bila mereka mengatakan, "Kami mengqiyaskannya dengan

orang yang tidak mengetahui jelas waktu shalat."

Kami katakan, "Ini juga batil, karena shalat tidak sah kecuali

sampai ia yakin bahwa waktunya telah masuk."
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Abu Muhammad berkata: Dalil akan kebenaran pendapat

kami adalah firman Allah &,

f lF 5 L:hr i';,U clS Vz;r';;iri & 14-,;3

3rei"6i6t
"Karenq itu, bara:ngsiapa di antara kamu hadir (di negeri

tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada

bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia
berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang
ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain." (Qs. Al Baqarah [2]:
l 8s)

Allah & tidak mewajibkan puasa kecuali kepada orang yang

hadir di negeri tempat tinggalnya (muqim [menetap]). Dengdr
demikian, maka secara pasti, kita dapat mengetahui bahwa orang yang

tidak tahu waktunya dan tidak hadir di negeri tempat tinggalnya,
Allah @ berfirman tentangnya,

ieSyui{i,i-&{
*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuat dengan

kesanggupannya." (Qs. Al Baqarah l2l 286)

Allah & berfirman, 
.

e-Aq-$ie#'J146
"Dan dia sekali-kali tidak menjadiknn untuk kamu dalam

agama suatu kesempitan " (Qs. Al Hajj l22j:78)

Orang yang tidak mampu mengetahui masuknya bulan
Ramadhan, Allah & tidak membebarrinya berpuasa, berdasarkan rl:lil

dari Al Qur'pn. Dan orang yang gugl dan Lcwajiban puasa
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Ramadhan, maka ia tidak wajib mengqadhanya, karena ia merupakan
puasa yang tidak diperintahkan Allah &.

Bila ternyata benar bahwa ia sedang sakit atau dalam

perjalanan, maka ia wajib menjalankan apa yang diwajibkan
Allah S terhadap orang sakit dan musafir, yaitu berpuasa sebanyak

hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Ia harus

mengqadha hari-hari saat dalam perjalanan dan saat sedang sakit. Bila
ia tidak yakin bahwa ia sedang sakit atau bepergian, maka tidak ada

kewajiban qadha atasnya. Hanya Allah-lah yang dapat memberi

Taufik.

770. Masalah: Wanita hamil dan menyusui serta orang tua,

semuanya disuruh berpuasa. Puasa Ramadhan wajib atas mereka. Bila
wanita menyusui mengkhawatirkan bayi yang disusuinya akan

mendapatkan sedikit air susu (bila ia berpuasa) dan akan tersia-sia,

sementara tidak ada lagi yang menyusuinya selain dia, atau si bayi

tidak menerima susu selain susu ibunya, atau wanita hamil

mengkhawatirkan janin-nya, atau orang tua tidak mampu berpuasa

karena usianya yang telah lanjut, maka mereka boleh berbuka dan

tifak wajib qadha atas mereka dan juga tidak perlu memberi makan.

Tapi bila mereka berbuka karena sakit yang terjadi tiba-tiba, maka

mereka wajib mengqadha.

Adapun mengqadha puasa karena sakit, dalilnya adalah firman
Allah @, 

*Maka barang stapa di antara kamu ada yang sakit atau

dalam perjalanan (alu ia berbuka), maka (wajiblah bagtnya

berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang
lain;'(Qs. Al Baqarah [2]: 18a)

Adapun wajibnya berbuka atas keduanya karena takut akan
janinnya dan bayi yang disusuinya, dalilnya adalah firman Allah &,
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"sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak merekn

karena kebodohan lagi tidakmengetahui." (Qs. Al An'aam [6J: 1a0)

Rasulullah $ bersabda, "Barangsiapa tidak menyayangi' ia

tidak akan disayangi."

Mengingat menyayangi janin dan bayi yang dizusui hukumnya

wajib, sedang ini tidak bisa dilalcukan kecuali dengan berbuka' maka

berbuka hukumnya wajib. Dan mengingat ia wajib, maka puasa gugur

dari keduanya; dan bila puasa gugur (tidak wajib), maka mewajibkan

qadha merupakan penetapan syariat yang tidak diizinkan oleh

Allah &. Allah #l tidak mewajibkan qadha kecuali atas orang sakit,

musaftr, wanita haidh, wanita nifas dan orang yang muntah secara

sengaja

"ffi,'jt'ttt ;rl 
"tr-'G- 

;.t {

"Barangsiapa yang melanggar huhtm-huhtm Allah' maka

sesungguhnya dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri."

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

Adapun orang tua yang tidak mampu berpuasa karena

ketuaannya, Allah $ berfirman,

"r6$yei:i'r3&{
*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan

kesanggupannya."(Qs.AlBaqarahl2l:286)'Bilaiatidakmampu
berpuasa, maka Allah tidak membebaninya'

Adapun tentang pembebanan kepada mereka agar memberi

makan, Rasulullah $ bersabda, "sesungguhnya darah dan harta

kalian haram atas kalian". seorang pun tidak diperbolehkan

mewajibkan tanggungan yang tidak dijelaskan oleh dalil dan Ijma'.
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Abu Muhammad berkata, "Kami meriwayatkan dari

Ibrahim: Bahwa Alqamah didatangi seorang perempuan yang berkata

kepadanya, "Sesungguhnya aku sedang hamil dan mampu berpuasa,

tapi suamiku menyuruhku berbuka" Alqamah berkata kepadanya,

"Taatlah kepada Tuhanmu dan tentanglah suamimu."

Di antara ulama yang menggugurkan Qadha adalah: kami

meriwayatkan dari Hammad bin Salamah dari Ayprb As-Sakhtiyani

dan Ubaidillah bin lJmar, keduanya dari Nafi': Bahwa seorang

perempuan Quraisy yang sedang hamil bertanya kepada Ibnu Umar.

Maka Ibnu Umar menjawab, "Berbukalah dan berilah makan satu

orang miskin setiap harinya, dan kamu tidak perlu mengqadha."

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah dari Ayyub As-

Sakhtiyani dan Qatadah, keduanya dari Sa'id bin Jubair dari Tbnu

Abbas, bahwa ia berkata kepada budak perempuan yang lnemiliki bayi
yang sedang disusui, "Posisi kamu adalah seperti yang djelaskan

dalam ayat 
,

'#+;cL-^i|in$Aii g,
"Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya

(iika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi

makan seorang miskin." (Qs. Al Baqarah [2]: 184), berbukalah dan

berilah makan satu orang rniskin setiap harinya, dan kamu tidak perlu
mengqadha."

Keduanya kami riwayatkan dari jalur Ismail bin Ishaq dari Al
Hajjaj bin Al Minhal dari Hammad.

Diriwayatkan dari jalur Abdunazzaq dari Ma'mar dari Ayyub
dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, "Wanita hamil dan wanita menyusui
yang khawatir terhadap bayinya boleh berbuka dan masing-masing

memberi makan satu orang misl,qin setiap harinya, dan keduanya tidak
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wajib mengqadha". Pendapat ini dinyatakan oleh Qatadah, dan ini

juga pendapat Sa'id bin Al Musayyab yang kuat.

Di antara ulama yang menggUgurkan memberi makan adalah

adalah sebagaimana yang kami riwayatkan dari jalur Abdunazzaq dari

Ibnu Juraij dari Atha' dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Wanita hamil dan

wanita yang menyusui dalam bulan Ramadhan boleh berbuka. Lalu

keduanya harus mengqadha puasanya dan tidak perlu memberi

makan."

Pendapat yang sama juga diriwayatkan dari Ikrimah dan

Ibrahim An-Natcha'i. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Suffan.

Di antara ulama yang berpendapat agar melakukan keduanya

(qadha dan memberi makan) adalah Atha' bin Abi Rabah. Ia berkata,

"Bila wanita menyusui dan wanita hamil *fiawatir terhadap anaknrya,

ia boleh berbuka dan memberi makan (orang miskin) setengah Sfta'

setiap harinya, lalu mengqadhanya setelah itu." Ini adalah pendapat

Syaf i.

Abu Muhammad berkata, "Mereka tidak sepakat dalam

masalah pewajiban Qadha dan pewajiban memberi makan. Jadi tidak

ada yang wajib dari keduanya, karena memang tidak ada dalil dan

Ijma' yang mewajibkannya. Kami biasa mendengar mereka

mengatakan tentang pendapat seorang Sahabat yang sesuai dengan

mereka, "Hal seperti ini tidak bisa dikatakan berdasarkan pendapat",

mengapa mereka tidak mengatakan ini dalam pendapat Ibnu Umar

tentang pengguguran Qadha ?!.

Kami rneriwayatkan hal seperti ini dari Ibnu Abbas yang

sesuai dengan pendapat kami. Sebagaimana yang kami riwayatkan

dari Ismail bin Ishaq, Ibrahim bin Hamzah Az-Zttbait menceritakan

kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad, yaitu Ad-Darawardi

menceritakan kepada kami dari Humaid dari Bakr bin Abdullah Al

Muzani, dari Ibnu Abbas: Bahwa ia ditanya tentang wanita yang
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menyusui di bulan Ramadhan yang khawatir terhadap anaknya. Ia

memberi dispensasi kepada perempuan tersebut agar berbuka.

Ali berkata,"Iatidak menyebutkan Qadha dan makanan."

Malik berkata, "Adapun wanita menyusui, ia bisa berbuka dan

memberi makan satu orang miskin setiap harinya lalu mengqadhanya.

Sedang wanita hamil hanya mengqadha dan tidak perlu memberi

makan". Tapi pembagian ini tidak diriwayatkan dari salah seorang

Sahabat dan tabi'in.

Abu Muhamnnad berkata, "Orang yang berpendapat bahwa

harus memberi makan rnengambil landasan hukum dengan firman
Allah &,

7eV7L'4+fr,W-<)_iid;,
"Dan wajtb bagi orang-orang yang berat menjalankannya

(jtka mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi

makan seorang miskin." (Qs. Al Baqarah [2]: 18a)

Mereka menyebutkan hadits yang kami riwayatkan dari jaiur

Hammad bin Salamah, Qatadah menceritakan kepada kami dari

I|<rimah, ia berkata, "Ayat ini turun berkenaan dengan wanita hamil

dan wanita menyusui, kakek-kakek dan nenek-nenek. Sedangkan

orang yang berpendapat bahwa wajib mengqadha mengambil landasan

hukum dengan hadits yang kami riwayatkan dari jalur Yazid bin
Harun dari Juwaibir dari Adh-Dhahhak bin Muzahim, ia berkata,
"Nabi $ memberi dispensasi kepada wanita hamil dan wanita

menyrsui agar berbuka dari puasa Ramadhan. Bila wanita menyusui

telah menyapih bayinya dan wanita hamil telah melahirkan, keduanya

harus membayar puasanya."
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Ali berkata, "Hadits Ikrimah adalah mursal, sementara hadits

Adh-Dhahhak memiliki tiga cacat. Juwaibir perawi yang gugur,36r

Adh-Dhahhak juga sama3u' dan riwayatnya mursal. Yang benar

adalah yang kami riwayatkan sebelumnyan dalam bahasan tentang

hukum puasa dalam perjalanan, dari jalur Salamah bin Al Akwa',

bahwa ayat ini dinasakh; dan dari jalur Hammad bin Zaid dari

Salamah bin Alqamah dari Muhammad bin Sirin dari Ibnu Abbas,

bahwa ia membaca ayat ini, "Membayar fidyah, (yartu)t memberi

makan seorang miskin." (Qs. Al Baqarah l2l: I& ),lalu ia berkata,
*Ayat ini telah dinasakh". Inilah riwayat yang Musnad shahih yang

tidak boleh ditentang.

Yang sangat mengherankan adalah, orang-orang tersebut

menerapkan ayat ini pada perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai

dengan tujuan diturunkannya ayat ini. Terkadang *"rd.u
menjadikannya sebagai dali} bahwa berpuasa dalam perjalanan lebih

baik. Terkadang mereka menerapkannya pada wanita hamil, wanita

rnenyusui dan kakek-kakek. Semua ini merupakan penyimpangan

firman Allah & dan penyimpangan kata-kata dari ternpatnya. Kami

tidak tahu, bagaimana orang yang mengetahui bahwajanji Allah benar

bisa membolehkan hal-hal seperti ini dalam Al Qur'an dan agama

Allah $& ?!. Kita berlindung kepada Allah dari kesesatan.

Adapun tentang kakek-kakek, Abu Hanifah mewajibkannya

memberi makan satu orang miskin setiap harinya. Tapi Malik

berpendapat bahwa memberi rnakan tidak wajib baginya.

Sedangkan Syafi'i, terkadang ia berpendapat scperti pendapat

Abu Hanifah dan terkadang seperti pendapat Malik.

36r Statusnya sama seperti yang dikatakan pengarang. Libat biografinya dalam

Tahdzib At-Tahdzib (Juz 2 hal 123).
362 Para ulama hadits berselisih pendapat tentangnya. Sebagian mereka merryatakan

bahwa ia tsiqah, seperti Ahmad bin Hambal, Abu Zur'ah dan Ibnu Ma'in. Tapi

sebagian lainnya memvonisnya dha'f, seperti Yahya bin Sa'id. Lihat
biografinya dalam Tahdzib At-Tahdzib (Juz 4 hal 453).
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Abu Muhammad berkata, "Kami meriwayatkan dari jalur

Ismail dari Ali363 bin Abdullah dari Suffan dan Jarir. Suffan berkata:

Amru bin Dinar berkata: Atha" mengabarkan kepadaku bahwa ia

mendengar Ibnu Abbas membacanya "wa 'Alalladziina

Yuthawwaquunahu Fidyatun Tha'namu Miskiin", yakni yang

dibebankan kepadanya" bukan berat menjalankannya.

Ia berkata, ..trkkek-kakek dan nenek-nenek renta yang tidak

bisa berpuasa boleh berbuka dan memberi makan satu orang rniskin

setiap harinya."

Jarir mengatakan pendapat yang sama dari Manshur dari

Mujahid dari Ibnu Abbas.

Ati berkata, "Ini memang benar dari Ibnu Abbas."

Kami meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, bahwa ia berkata

tentang kakek"kakek yang tidak mampu berpuasa, "Ia boleh berbuka

dan memberi makan oftmg miskin setiap harinya."

Telah shahih dari Anas bahwa ketika usianya telah lanjut

sehingga tidak bisa berpuasa, ia berbuka dan memberi makan satu

orang miskin setiap harinya.

Qatadah berakta 'Yang pertama adalah kafarat, sedang yang

ketiga adalah kerelaan hatinya (Sunnah)."

Diriwayatkan dari jalur Yahya bin Sa'id Al Qaththan dari

Abdun:ahman bin Harmalah, ia berkata: Aku mendengar Sa'id bin Al

Musayyab berkata tentang firman Allah &,

t* Dalam manuskrip No. (lQ disebutkan "Ismail bin Ali". Penulisan ini salah,

karena Ismail adalah Ibnu Ishaq Al Qadhi. Ia meriwayatkan dari Ali bin

A6ullalr, salah seorang rekannya- Ali bin Abdullah ini adalah Ali bin Abdullah

bin Ja'far bin Najih As-sa'di, Maula mereka, Abu Al Hasan bin Al Madini,
yang mempunyai beberapa karangan. Lihat biografinya dalam Tahdzib At-

Tahdzib (Juz 7 hal 349).
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7*icL"4+tilS,o"$i:y'
"Dan wajib bagi orang-orang yang berat menialankannya

(jika mereka tidak berpuasa) membayar Jidyah, (yaitu): memberi

makan seorang miskin." (Qs. Al Baqarah l2] 184): Yaitu orang tua

yang tidak mampu berpuasa dan wanita hamil yang merasa berat

berpuasa, masing-masing harus memberi makan satu orang miskin

setiap harinya.

Diriwayatkan dari Al Hasan dan Qatariah tenl.ang kakek-kakek

dan nenek-nenek: Bahwa keduanya harus membei'i rnakan satu orang

miskin setiap harinya.

Diriwayatkan pendapat yang szrma dari Atha', Ai Hasan dan

Sa'id bin Jubair.

Dirir,vayatkan puia perid;ipat ys.ng sama dari Qais bin As-Sa'fb,

saiah seorang Sahabat

Dirii'rayatkan dari Abu l{r-rrairah bahrva bersedekah i dirham

:retizil-r harinya.

Dirix'a./ai,l.an dari &lakhtil, T'haw'us dan Yahya bin Ahi Katsir

teirlang orang yang terkena penyakit kehausan (sering haus yang tidak

noi:mal) sehingga menghalanginya berpuasa, "Ia berbttka dan mernberi

rnakan satu mud setiap harinya."

Abu N{uhammad berkata, "Abu Hanifah berpendapat

tentang orang tua yang tidak kuat berpuasa karena ketuaannya agar

mernberi makan satu orang miskin setiap harinya. Tapi ia tidak

berpendapat demikian pada wanita hamil dan menyusui. Sementara

Malik hanya mewajibkannya pada wanita menyusui, dan tidak

mewajibkannya atas wanita hamil dan orang tua renta. Ini merupakan

sikap kontradiktif yang jelas."
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Sebagian ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa wanita

hamil dan menyrsui seperti orang sakit dan musafir, karena mereka

semua diperbolehkan berbuka tanpa harus memberi makan.

AIi berkata, "Begitu pula orang tua. Ia mirip dengan orang

sakit dan musafir, karena ia diperbolehkan berbuka karena dirinya

sendiri, sebagaimana diperbolehkan bagi keduanya karena diri mereka

berdua. Sedangkan wanita hamil dan menyrsui, ia diperbolehkan

berbuka karena orang lain."

Ali berkata, "Adapun ulama madzhab Maliki, mereka

berlebih-lebihan dalam menyelisihi Sahabat bila sesuai dengan taklid

mereka."

Padahal mereka telah ditentang oleh Ali, Ibnu Abbas, Qais bin

As-Sa'ib dan Abu Hurairah. Dan pendapat para Sahabat ini tidak ada

satu pun yang menentangnya.

Mereka juga menyelisihi Ikrimah, Sa'id bin Al Musayyab,

Atha', Qatadah dan Sa'id bin Jubair. Mereka berlebih-lebihan dalam

hal seperti ini.

Abu Muhammad berkata, "Adapun kami, tidak ada dalil
b3gi kami selain Nabi $."t
{

Adapun riwayat dari Ibnu Abbas, bahwa ia membacanya"Wa
'Alalladziina Yuthawwaquunahu", ini adalah bacaan yang tidak boleh

dibaca oleh seorang pun.Karena Al Qur'an tidak diambil kecuali dari
lafazh yang disampaikan Rasulullah 6$. Barangsiapa berhujjah

dengan riwayat ini, silahkan saja membacanya. Adalah mustahil bila
Allah $ membebankan kepada orang tua sesuatu yang ia tidak

mampu melakukannya.

Telah shahih dari Salamah bin Al Akwa' dan Ibnu Abbas

bahwa ayat ini telah dinasakh, sebagaimana yang telah kami uraikan

dalam bab ini dan dalam bab tentang puasa musafir. Ayat ini tidak

diturunkan untuk orang fua, wanita hamil dan menyusui, tapi ia

AlMuhatta - |.3Zr|



diturunkan dalam kasus tertentu dan telah dinasakh sehingga batal

hukumnya.

Kakek-kakek dan nenek-nenek yang tidak mampu berpuasa,

maka puasa tidak wajib atas keduanya. Allah S berfirman,

"W:t{y1;ili'i-&{
"Allah tidak membebani seseorang melainlmn sesuai dengan

kesanggupannya." (Qs. Al Baqarah [2]:286)

Bila puasa tidak wajib atas keduanya, maka kafarat juga tidak
wajib atas keduanya; karena Allah & dan Rasul-Nya p}$ tidak

mewajibkan kepada keduanya; dan harta benda itu diharamkan kecuali

yangada dalil atau Ijma'-nya.

Yang mengherankan adalah bahwa Abu Hanifah, Malik {an
Syaf i menggugurkan kafarat dari orang yang berbuka pada siang hari

bulan Ramadhan secara sengaja. Sengaja membatalkan puasa adalah

perbuatan maksiat kepada Allah $, seperti melakukan perbuatan

homoseksual, makan, minum Khamar secara sengaja dan muntah

secara sengaja.

Memang sebagian mereka menggugurkan qadha dan kafarat

dari orang yang mengeluarkan makanan dari giginya lalu sengaja

memakannya dalam kondisi ingat sedang berpuasa; kemudian mereka

mewajibkan kafarat atas orang yang berbuka yang disuruh Allah agar

berbuka, dan membolehkannya bagi wanita menyusui yang khawatir

akan bayinya, orang tua yang fidak mampu berpuasa karena

kondisinya yang lemah, dan wanita hamil yang khawatir akan

kandungan yang ada dalam perutnya. Cukuplah ini sebagai sikap

pencampur-adukan. Dan tidak boleh menerima hal semacam ini

kecuali dad' Dzat yang tidak ditanya akan sesuatu yang dikerjakan-

Nya, yaitu Allah & melalui lidah Nabi-Nya #.
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771. Masalah: orang yang bersetubuh berkali-kali dalam satu

hari secara sengaja, kafaratnya hanya satu. Sedangkan orang yang

bersetubuh selama dua hari atau lebih secara sengaja, ia wajib

membayar kafarat untuk setiap harinya, baik ia telah membayar

kafarat sebelum bersetubuh kedua atau belum.

Abu Hanifah berkata, "orang tersebut -meskipun berbuka

setiap hari di bulan Ramadhan secara sengaja- wajib membayar

kafarat satu saja. Kecuali bila ia telah membayar kafarat lalu berbuka

di siang hari yang lain, maka ia wajib membayar kafarat lain."

Diriwayatkan darinya, bahwa baik ia telah membayar kafatat

atau tidak, ia tidak wajib membayar kecuali safu kafarat saja, bila hari-

hari tersebut berada dalam bulan yang satu. Bila dua hari yang ia

berbuka di dalamnya berada dalam 2 bulan Ramadhan, maka ia harus

membayar kafarat untuk masing-masing hari tersebut.

Pendapatnya tidak berbeda tentang orang yang sengaja

berbuka dalam seluruh hari bulan Ramadhan atau sebagiannya atau

satu hari saja, bahwa kafaratnya hanya satu, bila ia tidak membayar

kafarat di sela-sela hari tersebut. Pendapatnya juga tidak berbeda

tentang orang yang berbuka selama dua hari dalam 2 bulan

l Ramadhan, bahwa ia wajib membayar dua kafarat' baik ia telah

membayar kafarat di antara keduanya atau tidak.

Tapi pendapatnya berbeda tentang orang yang berbuka selama

dua hari lebih di satu bulan Ramadhan dan telah membayar kafarat di

sela-sela hari tersebut. Terkadang ia mengatakan; "Ia wajib membayar

kafarat lain", dan terkadang mengatakan, "Ia tidak wajib membayar

kecuali kafarat yang telah dikeluarkan sebelumnya."

Malik, Al-Laits, Al Hasan bin Hay dan Syaf i berpendapat

seperti pendapat kami.

Ini adalah pendapat Atha' dan salah satu dari pendapat Syafi'i.
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Abu Muhammad berkata, "Ini merupakan pendapat yang

Abu Hanifah bersikap kontradiktif di dalamnya dan menyelisihi

Jumhur ulama."

Dalil kebenaran pendapat kami adalah, bahwa

Rasulullah $ menyuruh laki-laki yang menyetubuhi isterinya di bulan

Ramadhan agar membayar kafarat Jadi benarlah bahwa untuk hari

tersebut ada kafarat yang diperintahkan untuk dibayar, danjuga untuk

semua hari, tidak ada bedanya antara hari-hari tersebut dengan hari

itu; karena perintah ag?r- membayar kafarat berlaku untuknya

sebagaimanayaflgberlaku pada hari pertama, tidak ada bedanya.

Bila dikatakan, "Mengapa kalian tidak mengqiyaskannya

dengan Hudud ?."

Kami katakan, .'Qiyas itu batil. Kemudian kalaupun benar,,

maka tetap saja batil; karena Hudud yang diterapkan penguasa dans

pemerintah terhadap Seseorang itu secara paksaan, sedang Seseorang

itu tidak boleh menerapkannyapada dirinya sendiri. Berbeda dengan

kafarat yang diterapkan seseorang pada dirinya sendiri dan ia

diperintahkan agff melalnrkannya untuk dirinya sendiri. Sedang

Hudud itu yang disuruh menerapkan adalah selain dirinya. Dan juga

masih ada perbedaan-perbedaan lainnya yang akan kami uraikan nanti

dalam bahasan tentang Hudud, insya Allah."

Selain itu, Abu Hanifah berpendapat bahwa bila seseorang

berbuka pada 2 bulan Ramadhan, maka ia harus membayar dua

kafarat. Tapi tidak ada perselisihan pendapat padanya bahwa laki-laki

yang be.zina dengan dua perempuan dari dua negeri yang berbeda

dalam dua tahun yang berbeda, menurutnya hukumannya hanya satu.

Seandainya seseorang meminum khamar dari produksi tahun yang

satu dan kfiamar dari produksi tahun lain, maka hukumannya satu'

Bila seseorang mencuri pada dua tahun yang berbeda, maka hukum
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potong tangannya hanya satu. Hanya Allah-lah yang dapat memberi

Taufik.

Di antara hal paling mengherankan adalah bahwa Abu Hanifah

mengatakan sesuatu yang telah kami uraikan, tapi ia berpendapat

tentang orang yangmenzhihar dua isterinya dengan satu kata bahwa ia

wajib membayar kafarat lain untuk masing-masing dari isterinya

tersebut.

Ia berpendapat tentang orang yang berkata dalam suatu majlis,

"Derni Allah, aku tidak akan berbicara dengan Zaid", kernudian ia

berkata di majtris lain, "Demi Allah, aku tidak akan berkata. dengan

Zaid": Bahr,va keduanya inerupakan sumpah yang rva3'ib membayar

k-a"farat nntuk keduanya. Sementara bagi orang )/ang mengatakan,

"Demi 1,"1]ah, demi Ar-Rahman, aku tidak akan berbicara dengan

Zaid", rnenurutn,va ia wajib membayar dua kafarat, kecuali bila ia
ber-niat bahwa keduanya mempakan satu sumpah.

Ai.i l:crkata, "Adapun orang yang bersetubuh berkali-kali

daianr sai,,: hari, l.Tabi $ tidak meny'rtmhnya kecuaii hanya ntembaluar

satu kafaiat saja, dan beliau tidak menanyaka.t; kepadanya, "Apakaii ia

menguiariginya atau tidak?". Seiain itu, bilzi ia i;*rsetutruh beru,i:ii ielali

^ berbuka. l3erserubuh kedua dilakukan dalam kondisi ticial< berpu.isa
I' sehingga tidak acia kafaratnya. Disamping itu, orang lain yang

bersetubuh pertama kali secara sengaja dalam kondisi teringat bahwa

scdang berpuasa, ia wajib membayar kafarut, baik rnenguia"ngi lagi

atau tidak. Untuk bersetubuh yang kedua tidak ada kafaratnya,

berdasarkan dalil dan Ijma'.

772. Masalah: Orang yang berbuka dalam seluruh hari bulan

Ramadhan baik karena melakukan perjalanan atau sakit, ia hanya

wajib berpuasa sejumlah hari yang ia berbuka di dalamnya. Tidak sah

bila ia berpuasa dalam bulan yang kurang untuk menggantikan bulan
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yang penuh, dan ia tidak wajib menunaikan satu bulan penuh untuk

bulan yang kurang; berdasarkan firman Allah @, "Maka (waiiblah

baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-

hari yang lain." (Qs. Al Baqarah [2]: l8a)

Al Hasan bin Hay berkata, "Satu bulan sah untuk

menggantikan satu bulan bila ia berpuasa di antara dua hilal". Tapi

tidak ada dalil yang menunjukkan kebenaran pendapat ini.

773. Masalah: Orang yang berpuasa Sunnah boleh berbuka

bila mau. Kami tidak menganggap matauh hal ini. Hanya saja bila ia

berbuka secara sengaja, ia harus mengqadha satu hari untuk

menggantikannya.

f

Dalilnya adalah: Bahwa seluruh syariat itu ada yang wajib dan

ada yang Sunnah. Ini dapat diketahui berdasarkan dalil-dalil Al

Qur'an, Sunnah, Ijma' dan dalil Aqli; karena tidak mungkin ada

pembagian ketiga sama sekali. Wajib adalah yang orang yang

meninggalkannya berdosa. Sunnah adalah yang tidak dianggap

bermaksiat orang yang meninggalkannya, karena bila dianggap

bermaksiat, maka ini untuk sesuatu yang wajib. Orang yang menyia-

nyiakan amalan Sunnah adalah yang meninggalkan sesuatu yang tidak

wajip. Jadi ia tidak berdosa dalam hal ini.

Rasulullah $ memberitahukan kepada laki-laki Baduwi yang

bertanya kepadanya tentang puasa. Beliau memberitahukan tentang

puasa Ramadhan. Laki-laki tersebut bertanya, *Apakah aku wajib

menunaikan yang lain?" Beliau menjawab, "Tidak, kecuali bila kamu

menunaikan amalan-amalan Sunnah" Laki-laki tersebut berkata,

"Demi Allah, aku tidak akan menambahnya dan tidak akan

menguranginyt'Beliau bersabda, "Ia berantung bila bensr, ia akan
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masuk Surga bila benar". Rasulullah # tidak membenci amalan

Sunnah yang ditinggalkan.

Pendapat kami juga sama tentang orang yang memutus shalat

Sunnah atau menunaikan sedekah Sunnah atau memfasakh haji

sunnah secara sengaja atau I'tikaf sunnah. Tidak ada bedanya dalam

hal ini, sebagaiman^yangtelah kami uraikan. Sedangkan untuk selain

itu adalah klaim yang tidak berdasar dan pewajiban sesuatu yang tidak

diwajibkan Allah dan Rasul-Nya. Hanya saja tidak ada Qadha atasnya

dalam hal-hal yang telah kami uraikan, kecuali dalam berbuka untuk

puasa Sunnah, berdasarkan dalil yang akan kami uraikan nanti, insya

Allah.

Bila dikatakan, "Kalian mewajibkan puasa selain puasa

Ramadhan, seperti puasa nadzar dan puasa kafarat."

Kami katakan, "Kami mewajibkan sesuai yang diwajibkan
Rasulullah $ dan menyandarkannya pada puasa Ramadhan. Kami

tidak mewajibkan yang tidak beliau wajibkan dan tidak akan

melanggar keputusan hukumnya serta tidak akan menentangnya

dengan pendapat-pendapat kami. Terdapat dalil-dalil Sunnah dalam

hal ini:

Sebagairnana yang diceritakan kepada kami oleh Abdullah bin

Rabi', Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad

bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al Haitsam

mengabarkan kepadaku, Abu Bakar Al Hanafi36a menceritakan kepada

364 Dahm manuskrip No. (16) disebutkan, "Abu Bakar bin Al Hanafi menceritakan
kepada kami" dengan menambahkan "bin". Penulisan ini salah. Seme.ntara
dalan Sunan An-Nasa'i (Juz I hal 330) cet. Tahun 1312 H di Mesir disebutkan
"Al Khaifi". Penulisan ini juga salah. Begitu pula yang tertulis dalam manuskrip
cet. Tahun 1349 H (h,tz 4 hal 194). Ini menunjukkan bahwa kata ini tidak
disesuaikan sesuai manuskripnya sebagaimana yang diklaim oleh pentashih-
nya, karena manuskrip cet. India tahun 1316 H terhrlis benar. Lihat (Juz i hal
320). Hal ini telah diuraikan dalam masalah 730 dalam kitab ini. Klaim-klaim
ini banyak terjadi di zaman sekarang ini. Hanya kepada Allah kita memohon
keikhlasan amal dan perkataan yang benar.
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kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Thalhah bin Yahya bin
Thalhah bin Ubaidillah dari Mujahid dari Aisyah Ummul
N{ukminin,'ut iu berkata: Rasulullah,p@ mendatangi kami pada suatu

hari lalu bertanya, "Apakah ada sesuatu?" Kami menjawab, "Ya, kue

kurma yang telah dihadiahkan kepada kami" Beliau bersabda,

"Sebenarnya pagi ini alu hendak berpuasa", kemudian beliau makan.

Kami juga meriwayatkan hadits ini dari jalur Aisyah binti
Thalhah dari Ummul Mukminin.

AIi berkata, "fni adalah Sunnah yang tetap. Abdurrahman bin
Abdullah bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad

menceritakan kepada kami, Al Farbari menceritakan kepada kami,

Bukhari menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basysyar

menceritakan kepada kami, la'far bin Aun menceritakan kepada kami,
Abu Al 'Umais yaifu Utbah bin Abdullah bin Utbah bin Abdullah biri
Mas'ud menceritakan kepada kanii dari Aun bin Abu Juhaifah dari

ayahnya,. ia berkata, "Nabi S mempersaudarakan antara Salman dan

Abu Ad-Datda'. Suatu ketika Salman berkunjung ke rumah Abu Ad-

Darda', lalu ia melihat Ummu Ad-Darda' berpenampilan lusuh (tidak

berhias). A4aka iabertanya kepadanya, "Ada apa denganmu ?" Ummu

Ad-Darda' menjawab, "Saudaramu. Abu Ad-Darda' tidak butuh

terhadap dunia". Lalu datanglah Abu Ad-Darda' yang kemudian

membuatkan makanan unfuknya. Kemudian ia berkata, "Makanlah !"
Ia berkata,tou "Aku sedang berpuasa" Salman berkata, "Aku tidak

akan makan sampai kamu makan" Maka ia pun makan." Lalu ia
menyebutkan sisa haditsnya.

Di dalamnya disebutkan bahwa Salman berkata kepadanya,

"Sesungguhnya Tuhanmu memiliki hak atasmu, dirimu juga memiliki
hak dan keluargamu juga memiliki hak atasmu. Maka berikanlah hak

365 Kata "Ummul Mulaninin" merupakan tambahan dari manuskrip No. (16).

'tr Tambahan kata "Ia berkata" diambil dan Shahih Al Bukhqri (Juz 3 hal 85).
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itu kepada setiap yang berhak menerimanya". Kemudian Abu Ad-

Darda' menemui Nabi $, lalu beliau bersabda, "Salman benar."

Nabi $ membetulkan perkataan Salman367 tentang

berbukanya orang yang berpuasa Sunnah dan tidak mengingkarinya.

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah dari Abu Daud

Umar bin Sa'd Al Hafri dari Sufian Ats-Tsauri dari Al Auza'i dari

Yahya bin Abi Katsir dari Abu Salamah bin Abdunahman bin 'Auf
dari Abu Hurairah, ia berkata, 'Nabi $ datang dengan membawa

makanan saat berada di Marr Azh-Zhaluan Lalu beliau berkata

kepada Abu Bakar dan Umar, "Mendekatlah dan makanlah l"
Keduanya berkata, "Kami sedang berpuasa" Rasulullah $ bersabda,

"Ikatlah kendaraan kalian, bantulah teman kalian, mendekatlah dan

makanlah !."

Semua ini merupakan atsar yang sltahih, dan pendapat ini juga

dikatakan oleh Jumhur ulama Salaf.

Kami meriwayatkan dari jalur Waki' dari Saif bin Sulaiman Al
Makki dari Qais bin Sa'd dari Daud bin Abi Ashim dari Sa'id bin Al
Musayyab, ia berkata, "Suatu hari Umar bin Khaththab menemui

teman-temannya lalu berkata, "Tadi pagi aku berpuasa lalu budak

fperempuanku lewat lalu aku menyetubuhinya, bagaimana pendapat

kalian ?". Kata Sa'id, "Mereka tetap ragu untuk menjawab kasus yang

dialaminya, sampai Ali berkata kepadanya, "Kamu melakukan sesuatu

yang halal, hanya saja kamu harus mengqadha satu hari untuk

menggantikannya." Umar berkata kepadanya, "Kamu-lah yang

fatwanya paling baik."

Diriwayatkan dari jalur Waki' dari Mis'ar bin Kidam dari

Imran bin 'Umair dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu lJmar, tentang orang

yang makan setelah pagi harinya berpuasa. Ibnu Umar berkata, "Ia
tidak berdosa selama bukan nadzar atau Qadha."

36'1 Kata "Perkataan Salman tentang" tidak ada dalam manuskrip No. (14).
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Diriwayatkan dari jalur Waki' dari Ar-Rabi' bin Shubaih dari

Qais bin Sa'd dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Puasa Sunnah, thawaf,

shalat dan sedekah,.bila mau ia bisa meneruskannya; dan bila mau ia

bisa memutusnya."

Kami meriwayatkan bahwa ia berpuasa Sunnah pada pagi hari,

lalu ia berbuka dan tidak peduli. Ia menyuruh mengqadha satu hari

sebagai gantinya.

Diriwayatkan dari Ibnu Juraij dari Abu Az-Zubair dari Jabir

bin Abdullah: Bahwa ia berpendapat bahwa berbuka dari puasa

Sunnah tidak apa-apa.

Ini adalah pendapat Sa'id bin Jubair, Atha', Sulaiman bin

l',.:ris&, Syaf i dan Abu Sulaiman. Hanya saja keduanya berpendapat

..,.rirwa iidak perlu mengqadha. 
I

Malik berkata, "Bila ia berbuka karena lupa, ia bisa

:llenyeiupurnakan puasanya dan tidak apa-apa. Bila ia berbuka secara

sengaja, ia telah berbuat buruk dan harus mengqadha."

Ali berkata, "Tidak ada dalil atas kcbenaran pendapat ini,
karena ia bertentangan dengan pendapat para Sahabat: Abu Bakar,

LJmar, Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Jabir bin Abdullah, Ummul
Mukminin dll."

Adapun tentang pendapat kami yang mewajibkan Qadha,

dalilnya adalah hadits yang diceritakan kepada kami oleh Abdullah

bin Rabi', Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami,

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

menceritakan kepada kami dari Ibnu Wahb dari Jarir bin Hazim dari

Yahya bin Sa'id Al Anshari dari 'Amrah dari Aisyah, ia berkata,

"Suafu pagi aku dan Hafshah berpuasa, kemudian sebuah makanan

dihadiahkan kepada kami dan kami tertarik dengannya lalu kami
berbuka. Lalu Nabi $ masuk dan Hafshah mendahuluiku yang
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kemudian bertanya kepada beliau. Maka beliau menjawab,

"Berpuasalah satu hari untuk menggantikannya."

AIi berkata: Kami tidak khawatir dengan pendapat yang

mengatakan "sesungguhnya Jarir bin Hazim salah dalam hadits ini".

Tapi pendapat ini tidak bernilai, karena lat'rr Tsiqah. Klaim tentang

adanya kesalahan ini adalah batil, kecuali bila orang yang

mengklaimnya bisa menyebutkan dalil atas kebenaran pendapatnya.

Riwayat Jarir yang menyendiri bukan suatu cacat, karena ia perawi

tsiqah.

Abu Muhammad berkata, "Tidak ada perselisihan pendapat

bahwa hukum batalnya puasa karena bersetubuh atau lainnya

merupakan satu hukum. Ada yang mewajibkan qadha dan ada yang

menggugurkannya. Tapi telah sah dalil yang menyuruh mengqadha

disebabkan berbuka puasa, dan kami tidak peduli karena apa ia

berbuka. Hanya Allah-lah yang dapat memberi Taufik."

Adapun yan1 dilalrukan Malik yang membedakan antara

berbuka karena lupa dalam puasa Sunnah atau wajib, ini adalah

kesalahan yang tidak perlu dikomentari. Tidak ada lagi kecuali orang

yang berpuasa atau berbuka. Bila ia berbuka, maka hukumnya satu

yaitu mengqadha atau meninggalkannya. Bila ia berpuasa, maka tidak

ada Qadha atas orang yang berpuasa.

774. Masalah: Orang yang berbuka secara sengaja dalam

Qadha puasa Ramadhan, ia tidak wajib menunaikan kecuali Qadha

satu hari saja; karena pewajiban Qadha merupakan pewajiban syariat

yang tidak diizinkan Allah &.

Telah sah bahwa Nabi $ mengqadha hari tersebut yang

merupakan Qadha Ramadhan. Jadi tidak boleh ditambah dengan

lainnya tanpa adanya dalil dan Ijma'.

it 
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Kami meriwayatkan dari Qatadah: Bahwa orang tersebut wajib
membayar kafarat sebagaimana orang yang melakukannya di bulan

Ramadhan, karena ia merupakan gantinya.

Abu Muhammad berkata, "Ini adalah Qiyas yang paling sah,

seandainya qiyas368 itu benar."

Diriwayatkan dari sebagian ulama Salaf "Ia wajib mengqadha

dua hari, untuk puasa Ramadhan dan puasa Qadhanya."

368 Kata "Qiyas" merupakan tambahan dari manuskrip No. (la).
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