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>r4lr *v
KITAB JIFIAD

92O- Masalatr: Jihad wajib dilakukan bagi kaum
muslimin, dimana jika sudah ada sekelompok oramg yang bertugas
menghadapi musuh dan menahan mereka unfuk dapat menduduki
negeri, dan menjaga p€rbatasan kaum muslimin, maka gugurlah

kalajiban bagi kaum muslimin lainn5n. Akan tetapi jika tidak ada
yang melakukannya, maka kamjiban itu tidak gugur.

Allah & berfirman,

'Fi$"H:AiiqF'{G;6t4 1t?)

@ <,:rs
'Bemngl<atlah l<anu bik dalam kadaan meft$a ringan

maupun bent, dan bajihdlah kamu dengan harb dan dirimu di
jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu
mengetahrl. "(Qs. At-Taubah [9]: 41).

.Kot'{J\Fjt"fi*O
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Diriwayatkan kepada kami dari lalur Ismail bin Ishaq;

Muhammad bin Khaddasy menceritakan kepada kami, Ismail bin
Ibrahim menceritakan kepada kami, dia adalah Ibnu Ula5yah,

ASyub -As-SikhtSnni- menceritakan kepada kami, dari Muhammad
bin Sirin, dia berkata: Abu Ayyrrb Al Anshari pemah berkata,

"Allah & berfirman,{13; 6'4\; 4i Benngkatlah kamu baik

dalam kadaan memsa ringan maupun bent.. (Qs. At-Taubah [9]:
41), sehingga tidak ada kondisi manusia kecuali antara merasa

ringan atau berat-"

Diriwayatkan dari jalur Muslim; Muhammad bin
Abdurrahman bin Sahm Al Anthaki menceritakan kepada kami,

Abdullah bin Al Mubarak mengabarkan kepada kami, dari Wuhaib

Al Makki, dari Umar bin Muhammad bin AI Munkadir, dari Sumay
bin Abu Shalih, dari Abu Hurairah yang berkata,
Rasulullah $ bersaMa,

. l/ ,. o.a

Ot-. A-rre) a'{t'{t4)
o g. t
CrJ--J- 'ol112.

:r,

.crtij "u t ,rv
" Barangsiap yang mafi dan belun Wmah betpenng serta

belum pemah menghayalkan dirn5n untuk maka dia

akan mafi dangan membawa salah afu cabang dari
kemunafikan."l

1 Setelah merryehrtkan hadits ini Muslim mengatakan, "lbnu Sahm berkata,
Abdullah bin Al Mubarak b€rkata, "lGmi m€ngaryXpp ihr berlaku pada masa
Nabi $."
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Abu Muhammad berkata: Ini merupakan ancarnan yang

keras, kita berlindung kepada Allah darinya.

Diriwayatkan dari jalan Muslim; Ismail bin Ulagyah

menceritakan kepada kami, dari Ali bin Al Mubarak, Yahya bin
Abu Katsir menceritakan kepada kami, Abu Sa'id maula Al Mahri
menceritakan kepada kami, dari Abu Sa'id Al-l(hudri bahwa
Rasulullah $ mengirim utusan ke Bani l-ahyan dari Hudzail.

Beliau berkata,

.t:i:;. -,.ltt : |Jli;f ;v3,)t u ",>2fl.

"HendaHah setiap dua onng dari mereka memberanglat-
l<an safu oftng dan pahala akan mereka bagi berdua."

92L- Masalah: Barangsiapa yang diperintahkan oleh
penguasa untuk berjihad ke negeri yang patut diperangi, maka dia
wajib patuh dalam hal tersebut, kecuali bagi yang memiliki udzur
yang tak tertantahkan.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Al
Bukhari; Ali bin AMullah menceritakan kepada kami, Yahya bin
Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada kami, Sufuan yaitu Ats-
Tsauri menceritakan kepada kami, Manshur yaitu hnu Al Mu'tamir
menceritakan kepadaku, dari Mujahid, dari Thawus, dari hnu
Abbas -,&2-, dia berkata, Rasulullah S bersabda,

2 Tambahan ini bersumber dari Shahk Al Bukhari, W 4,hd.127.
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O e, , O /t;il J-r.,
,

'"r'fttil: ;;i \ti- 1.o
o jzrA

)slv €j;Li
" ndak ada lagi hijrah setelah penaHukan Makkah, Jnng

ada hanya jihad dan niat Apabila kalian disuruh benngkat (untuk

berjihad), maka bemngkatlah."

922- Masalah: Jihad itu Udak boleh dilakukan kecuali

dengan izir- kedua orang fud, terkecuali jika musuh sudah

menguasai sebagian kaum muslimin, maka wajiblah bagi setiap

orang yang bisa menolong mereka, atau mencari cara

menyelamatkan mereka; baik diizinkan oleh orang tua ataupun

fidak. Kecuali, kalau tidak ada lagi yang bisa menjaga kedua orang

fua atau salah safu dari mereka, maka dia tidak boleh

meninggalkan mereka tanpa ada yang mengums-

Dirfuvayatkan kepada kami dari jalur periwa5atan Al
Bukhari; Adam menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan

kepada kami, Habib bin Abi Tsabit menceritakan kepada kami, dia

berkata: Aku mendengar Abu Al Abbas sang penyair -dimana dia

tdak pemah tertuduh berdusta dalam meriwayatakan haditss-

berkata: Aku mendengar Abdullah bin Amr bin Al Ash berkata,
"Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah #a a* meminta

izin kepada beliau untuk berjihad, akan tetapi beliau bertanya,
"Apakah kdua oftng fuamu masih hidup?," Dia menjawab,

s Redaksi ini ada dahm Stnhih Al Bul<hari, fuz 4,hal- L42.
4 Oahm SlnhihAl&irlnritertulis, "Kepada Nabi $."

/O
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"Masih." Beliaupun bersaMa, "Maka kepada merekalah kamu

harus berjihad."

Diriwalatkan dari jalur periwayatan AI Bukhari; Musaddad

menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id AI Qaththan
menceritakan kepada kami, dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi',
dari lbnu Umar &, dari Nabi $, beliau bersabda,

tly {,#r';:i:l 6'6; i;at, iillr
.:aLG\: y>ol*;;i

" Mendengar dan pafuh adalah kewajiban bagi setiap

muslim selama dia tidak diperinbhkan unfuk melakukan maksiat.

Apbila anpi disuruh melakukan makiat, mal<a tidak boleh

mailangwdan ptuh."

Diriwalntkan kepada kami dari Ali bin Abu Thalib ri6,

bahwa dia berkata, "Ketaatan itu hanp dalarn kebaikan."

Dirir,rnSntkan dari Alqamah; dari hnu Mas'ud, dia berkata,

"Tidak ada ketaatan kepada seseorang dalam hal maksiat kepada
Allah &."

923- Masalah: Seorang muslim udak diperbolehkan

kabur dari sahr atau dua orang mus5rik, meski jumlah mereka

pada dasamya lebih banynk. Kalaupun dia kabur, maka hendaknga

diniatkan unfuk bergabung kembali dengan pasukan kaum

muslimin dan memang dia bertekad untuk dapat sampai kepada

mereka, atau bemiat akan kembali berperang pada suahr saat.

Apabila niatrrya kabur dari musuh itu mumi hanya karena takut
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kepada mtrsuh, maka dia adalah orcng fasik selama dia tidak
bertobat. Allah $ berfirman,

t6 64 t;K <rji 11 (sy- (S( t_rii e11i.

6#ty{,i #;.d,i;; @ jq:,ii#I;
)iit G#,..r4 ie p-JLW j 4til

@i;i(6,wa,Yi
"Hai orang-orang yang beriman, apabila l<amu bertemu

dengan orang-oftng yang kafir yang sdang menyere,ngmu, maka
kanu membelakangi mereka (mundw). Barangsiap

tnng membelal<angi mereka (mundw) di qnkfu ifu, bukan dengan
alaan unfuk (siaat) perang, abu hendak menggabwgkan diri
dengan pasulan yang lain, mal<a orzng itu kembati dengan
membawa kernwkaan dan' Allah, dan tempah5n ialah neraka
Jahannam, dan anat buruHah tempat kembatinja.'(es. Al Anfaal
la:15-16).

Ada yang mengatakan bahun lari dari musuh itu
diperbolehkan jika musuh berjumlah tiga omng atau lebih, dan ini
jelas keliru.

Dalam hal ini mereka berdalil dengan firman Alluh &,
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&o9"r*'&<J'16&Gfi -iiL'g
'tAl- Sfr {1 K ot;"#Vl#-',iF "iU rUt

@ ,-+rltiE$'"Sot,u,#
" Sel<amng Allah telah meringanl<an kepdamu dan Dia

telah mengebhui bahuta pdamu ada kelemahan. Maka iil<a ada

dianbmmu senfus onng thng sabar, nisca5a merel<a al<an dapt
dua nfus onng kafir; dan jila dianbmmu ada seribu

oftng (WnS sabar), nisa5m mereka akan dapt mengalahkan dua

ibu onng dengan seizin Allah, dan Allah baerta orzng-oftng

Snng sabar-" (Qs. Al Anfaal [8J: 66).

Mereka juga Malih berdasarkan riwapt hnu Abbas yang

telah diriwayatkan kepada kami bahwa dia berkata, "Sungguh

seseorang png lari lantaran menghadapi dua orcmg musuh, maka

dia dianggap telah kabur, dan sungguh lari dari tiga orang, maka

itu tdak dinilai sebagai kabur."

Abu Muhammad menjawab: Mengenai Ibnu Abbas, perlu

diketahui bahwa dia berbeda pendapat dengan banlnk orang

dalam dua ratusan masalah. Misalnya; masalah membaca Al
Fatihah secam jahr dahm shalat jenazah, dimana informasi 5nng
datang dari hnu Abbas menyatakan, bahr,lra tidak ada shalat

kecuali dengan ifu. Begifu juga beragam permasalahan lainnya

3nng cukup bar,fk. Tidak ada hujjah kedali dengan Al Qur'an
atau,As-Swnah.

Sedangkan alnt png dijadikan dalil, sesungguhnya ayat itu
tidak ada hubungannlp dengan mereka, karena tidak ada rrasi
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atau petunjuk tentang bolehn5a kabur jika menghadapi sejumlah
musuh tersebut. Yang ada hanyalah, bahun Allah $ menerangkan

kepada kita, bahwa kita punya sisi lemah. Ini adalah suafu hal yang
nyata, bahwa memang kita memiliki kelemahan. Tidak ada orang
yang kuat kecuali dia akan punya sisi lemah jika dibanding dengan
yang lebih kuat darinya. Har,lra Allah sendiri saja yang Maha Kuat
dan tidak punla sisi kelemahan serta tidak bisa dikalahkan.

Dalam allat di atas juga ada penjelasan, bahwa
Allah @ memberi keringanan kepada kita -segala puji bagi-Nya-

dan Tuhan kita ini senantiasa Maha Penyayang kepada kita dalam
semua pekerjaan yang harus kita lakukan.

Dalam ayat ini juga dijelaskan, bahwa apabila kita punya
serafus tentara 5rang sabar, maka itu bisa mengalahkan dua rahrs
tentara kafir.Jika kita punya seribu, berarti bisa mengalahkan dua
ribu dengan izin Allah. Inilah kebenaran, dan bukan berarti bahwa
jumlah seratus ifu tdak bisa mengalahkan lebih dari dua mfus atau
kurang, bahkan terkadang bisa mengalahkan tiga rafus. Har ini
juga tidak berarti, bahwa seribu orang hanya bisa mengalahkan
dua ribu, Udak bisa lebih atau kurang. Orang yang yang mengklaim
pemyataan di atas, maka dia keliru dan tidak berlandaskan pada
abar, isSnnt, nasrl atau dalil. Bahkan Allah & tetah berfirman,

E

$i giy,'iag rstZ& {*4 4 u rL
@{r-o4i'{6:13

'Elenp baryak teiadi golongan tnng sdikit dapt
mengalahkan golongan wng banwk dangan izh Atlah. Dan Attah
baqA onngararg jnng abar."(Qs. Al Baqanh l2l: 2491.
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Dengan hal ini, maka telah jelas, bahwa pendapat mereka

di atas sarna sekali tdak memiliki dalil. Mari kita bertanSra;

misalkan ada seomng pasukan yang gagah berani, kuat dengan

senjata lengkap menunggang kuda berhadapan dengan tiga orang

Yahudi 5rang sudah fua tak bersenjata dan hanya berjalan kaki atau

menunggang keledai, bolehkah dia lari? Jika mereka menjawab,
'lya,' berarti mereka mengemukakan suafu bencana yang tidak

dikehendaki (syariat) Allah, kaum mukminin bahkan sernua orang

5nng b€rakal. Namun jika mereka menjawab, 'Tidak boleh," maka

berarti mereka telah meninggalkan pendapat mereka.

Begitu pula kita bisa menan5akan kepada maeka; jika ada

seribu pasukan berkuda yang gagah berani dan kuat dengan

senjata lengkap serta ahli dalam perang berhadapan dengan tiga
ribu pastrkan Kristen Snng disegani dan mengintimidasi, maka

apakah seribu pasulon Islam ini boleh mundr.r?."

Kami meriurayatkan dari Waki', dari Ar-Rabi' bin Shubaih,

dari Al Hasan gnng berkata, "Bukanlah lari dari medan perang ifu
termasuk dosa besar, smgguh itu dia dianggap demikian hanln
pada perang Badar saja."

Abu Muhammad berkata: Ini merupakan pengkhususan

tanpa adanln dalil bagi apt di atas.

Diriwayatkan kepada karni dari ialur Al Bazar: Amr bin Ali
dan Muhammad bin Mutsanna menceritakan kepada kami,

keduanya Sdrnn-Sorrrd berkata: Yahlp bin Sa'id Al Qaththan
menceritakan kepada kami, Auf Al A'mbi menceritakan kepada

kami, dari Yazid Al Farisi, Ibnu Abbas menceritakan kepada kami,
bahwa Utsman berkata kepadanya, "Surah Al Anfal termasuk

surah yang pertama furun di Madinah."
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Diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan

Muslim; Hamn bin Sa'id Al Abhs menceritakan kepada kami, Ibnu
Wahb menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Bilal mengabarkan
kepada kami, dari Tsaur bin Yazid dari Abu AI Ghaits, dari Abu

Hurairah, dia berkata: Rasulullah $ bersabda,ultit4llt'*ft tt!*t
!'Jauhilah fujuh dosa yang menghancurkan" Ditanyrakan kepada

Rasulullah, "Apa itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab., '!:4,

,F?, ,Ft )6 trs|:, ,16iu.lt ir' ?" C ,-nilr Ft';;.:'1 lI
pgiijl pyiuir 9v*zlt os: ,,;E!t t:, jfl,i ,r!1r "soa*i

kepada Allah, sihir, membunuh jiwa 5ang diharamkan Altah
kecuali dengan alasan yang benar, memakan harta anak 7ntim,
memakan riba, lari ketika pertempuran sdang berkecarnuk,

menuduh wanita muhshan yang terjaga sebagai peina."

Di sini Nabi $ menyebutkan, bahrraa lari dari medan
p€rang itu merupakan dosa besar se@ra utnurn, tanpa meng-
khususkannya unfuk kejadian tertentu.

Diriwayatkan dari jalur Al Bukhari; Abdullah bin
Muhammad menceritakan kepada kami, Mu'awiyah bin Amr
menceritakan kepada kami, Abu Ishaq dia adalah N Fazzart-
menceritakan kepada kami, dari Musa bin Uqbah, dari Salim Abu
Nadhr maula umar bin ubaidullah, dia berkata: AMullah bin Abi
Aufa menulis surat kepadanya dan aku pun membacanya, bahwa
Rasulullah $ bersabda,

5 Tambahan lni berasal dan Shahih Muslim,iuz 1, hal- 32.
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?l,r t Jv6 ilat ita, rjru,t ir6r 6u
^?)t 

Ll fr":llt., tt{6

" Wahai set<alian nnnrsia, jangantah lalian'**"-o unfuk

berternu mwuh dan minblah kaelamabn ke@a Alkh? Tebpi
jika lalian bqtqnu mer&, maka bqsabarlah, dan kebhuilah

bahorra surga itu di bauah kikbn pdang."

Dalam hadits ini Rasulullah dh menyebutkan secara umuln,

dan tidak mengkhususkan larangan lari dari medan pemng hutln
di perang Badar saja. Tidak diragukan lagi, bahua masuk IslamnSa

Abu Hurairah dan Abdullah bin Abi Aufa setelah turunqra $rrah Al
Anfal yang merel<atsdilorr dahl di atas.

Pendapat lbnu Abbas ini juga merryelisihi pendapat para

sahabat lain, seperti yang diaeritakan kepada lrarni dari Abdullah

bin Rabi' At-Tamimi; Muhammad bin Mu'awiph Al Maru,ani

menceritakan kepada karni, Abu Iftalifah Al Fadhl bin Hubab Al
Jumahi mengabarkan kepada kami, Abdullah bin AMul Wahhab

Al Hajbi menceritakan kepada kami, Khalid bin Al Harits Al
Hujaimi menceritakan kepada kami, Syr'bah menceritakan kepada

kami, dari Abu lrhaq As Sabai'i, dia berkata: Aku mendengar

seseorcmg bertan3n kepada Al Bara' bin Azib, "Apakah

menunrtnu, iika ada seorang 3nng melauran seribu musuh dengan

seorang diri, berarti dia menceburkan dirinp dalam kehancuran?"

Al Bara' merrjawab, 'Tidak, kehancuran ihr adalah ketika seoftmg
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melakukan dosa lalu dia pufus asa dan berkata, 'tak ada lagi tobat
untukku'."

Diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab, dia berkata,
"Apabila kalian bertemu musuh, maka janganlah lari-"

Ali dan Ibnu Umar juga berkata, "Lari dari medan perang
adalah dosa besar."

Mereka semua tidak mengkhususkann5a dengan jumlah
tertentu, sebagaimana Abu Ayyub dan Abu Musa AI Asy'ari tidak
mengingkari adanya seorang laki-laki yang menghadapi
rombongan tentara musuh sampai akhimya dia tertunuh.

Mereka menyebutkan sebuah hadits mutat dari jalur
periurayatan Al Hasan; bahwa suatu ketika pasukan muslimin
bertemu dengan pasukan musuh, lalu ada seorang laki-laki dari
kalangan muslimin yang berkata kepada Rasulullah #i, "wahai
Rasulullah, bolehkah aku menyemng mereka, atau melawan
mereka?" Beliau menjawab, "Ap l<amu mau mehwan merel<a
sqdiri? Dudukhh! Jil<a teman-temanmu tnng hin beranglat, baru
kanu bmngkal dan jika mereka menyeftng baru kanu
mat5/*ang"

Riwayat rni murcal dan tidak bisa dijadikan hujjah. Malah
ada riuayat yang shahih, dimana ada seo*rng sahabat yang
bertanya kepada Nabi S tentang apa yang bisa membuat Allah
tertawa terhadap seorang hamba-Nya. Beliau menjawab, "Ketika
dia mencebwkan diri ke dalam barisan musuh se@ra terbuka."
sahabat ini pun kemudian mengambil perisainp lalu masuk ke
barisan musuh sampai dia terbunuh,-semoga Allah meridhainya.-
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924- Masalah: Diperbolehkan membakar pepohonan

kaum musSnikin, demikian pula makanan mereka, ladang mereka

dan rumah-rumah mereka, atau menghancurkann5a.

Allah & berfirman,

a-r* {y'{,6 \i; t 1:. t il- s .iE c

't'$n'"4;irtctb
"Ap aja yang lamu tebang dari pohon kurma (nilik

oftng.oftng le{ir) atau 5ang l<amu biarl<an (tunbuh) berdin di abs
pokoknSa, mal<a (sernua itu) adalah dengan izin Allah; dan karqa
Dia hendak memfuikan kehinaan kepda onng-oftng fasik" (Qs.

Al Haryr [59]: 5).

Allah * iWu berfirman,

b <rj(;{; 
"(;,2;i 

SJ-W;, <r;8;{ 5
ut, /v 311 -*,-,1 ,SJyfriY

*Dan frdak (pula) menginjak s-afu tempat tnng
membangkitlan amanh oftng.orang kafir, dan frdak menimplan
sauafu benana kepda musuh, melainl<an difulisl<anlah bagi

merel<a dengan tnng dqtikian ifu suafu amal shaleh," (Qs. At-
Taubah I9l: 120).

Rasulullah $ sendiri pernah membakar lnrrma

milik Bani Nadhir Tang berada di pinggiran kota Madinah-
padahal beliau juga tahu suafu saat entah had ihr, atau nanti akan

menjadi milik kaum mr-rslimin pula.
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Diriwagratkan kepada kami dari Abu Bakar Ash-Shiddiq &;
"Janganlah kalian memotong pohon yang berbuah atau
merobohkan gedung." Akan tetapi tdak ada hujjah pada
perkataan siapapun selain Nabi $, lagi pula Abu Bakar
memerintahkan itu sebagai pilihan darinya dan memang
Nabi $ sendiri pemah tidak melakukan hal demikian ketika
memerangi Khaibar, yaifu dengan tidak menebang perkebunan
kurmanya- semua ifu boleh dilaksanakan. -Hanya kepada Allah lah
kami memohon taufik.

925- Masalah: Dilarang membunuh hewan peliharaan
musuh; baik unta, sapi, kambing, kuda, dg?ffi, merpati, angsa, itik
atau her,van-hervan lain kecrrali unfuk dimakan. Akan tetapi
diperbolehkan membunuh babi. ndak boleh pula membunuh
lnrda, kectrali dalam medan pertempuran. semua hukum ifu
berlaku; baik ketika sudah dikuasai oleh kaum muslimin maupun
belum; baik diketahui oleh musuh maupun udak. Kecuali jika
memang ketika itu harus melakukan hal grang dernikian. Tidak
boleh pula membunuh dengan menenggelamkan, atau membakar
lebah milik mereka atau juga sarangnya.

Demikian pula jika her,van mereka ihr ada di negeri yang
patut diperangi, maka tidak boleh dibttruh, melainkan dibiarkan
saja dan selamanya akan menjadi harta milik pemilik asalnya,
sebagaimana kepemilikan itu tidak bisa dirubah kecuali dengan
adanya nash.lni adalah pendapat Malik dan Abu Sulaiman.

Ulama Hanaftyah dan Malikiyah ada yang mengatakan,
bahwa semua ifu boleh dibunuh. Mengenai unta, sapi dan
kambing, maka boleh dibunuh kemudian dibakar. Sedangkan
kuda, baghaldan keledai cukup dibunuh saja.

EI - ArMuhalra



Ada sebagian ulama Malikiyah yang berkata, bahwa baghal

dan keledai ifu disernbelih, sedangkan larda tidak perlu disembelih,

tetapi olkup dipotong urat ketingnlp, atau p€n$n!,a dibedah.

Abu Muhammad berkata: Semtra ini menrpakan pendapat

png bercampr-n aduk, dan ini jelas sekali bagi omng 3lang punln

Kesalahan pertama adalah, bahwa semua ifu merupakan

dalslnan tanpa bukfi, pembedaan 1;ang tdak dikenal oleh para

ulama sebelum mereka. Alasan mereka adalalL mencegah agar

musuh udak memakan unta, sapi, karnbforg atau kuda iika
mendapatiqn strdah tersembelih. Ini ielas batuk pendapat 5nng
tercamptr aduk dari pendapat png merekaradlian hujjah.

Andai saja aku tau seiak kapun Nastrrani atau Majusi atau

para penganut agama paganisme tidak mernakan keledai, ahu
baghal dan mereka lur[Ia mernakan heryan t€rnak dan ln"rda dan

semua mereka memalon bangkai dan tdak pemah

mengharamlon heunn. Sedangkan Yahud dan Shabi'r.rn

(penyembah bintang), biasanya Udak ruf,l mernakan 31ang

dis€rnbelih selain agama mereka sendiri. Jdas ini mempakan

keanehan.

Mereka juga berdalil unfuk menrbolehkan pembunuhan

heunn-hev,ran ini dengan ftrman Allah &,

b <_,jq{_, 
"6ufi 

iJ,_tLi <,;fi_{3

Aq;-*,--I ,SJy#i,Y
'Dan frdak (pulu) mengintak gatu tutpat tnng

membangkitl<an annnh oftn(Forzng kaftr, dan Mak
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s*tmfu benana kepada mtsuh, melainkan difuliskanlah bagr

merela dengan yang demikian ifu suafu an al shalih. " (Qs. At-
Taubah I9l: l20l.

Kita btsa katakan kepada mereka, kalau begitu bunuh saja

anak-anak mereka ynng masih kecil, atau juga para isti mereka
berdasarkan ayat ini, karena ihr jelas akan Iebih menpkitkan bagi
mereka daripada sekedar membunuh heunn-her,rnn peliharaan.

Mungkin mereka akan membantah, bahwa
Rasulullah $ sudah melarang pembunuhan anak-anak dan wanita.
Maka kami katakan kepada mereka, bahwa Rasulullah # j,rgu

melarang pembunuhan hewan kecuali unfuk dimakan dan tidak
membeda-bedalon jenis heunn. Dalam ayat di atas Allah
memerintahkan kita unfuk mernberi penyiksaan kepada mereka
dengan hal hal5nng diperbolehkan dan tidak dilarang.

Diriwa5ntkan kepada kami dari ialtr periunyatan Ahmad
bin Syu'aib; Muhammad bin Abdullah bin Yazid Al Muqri
mengabarkan kepada kami, Sut/an bin Uyainah menceritakan
kepada kami, dari Amr -yaitu Ibnu Dinar-, dari Shuhaib maulahnu
Amif, dari Abdullah bin Amr bin AI Ash, bahwa

Rasulullah $ bersaMa, W -& W\t 6I ()fu',& lq} O

W kt ? ht {fc 'i1" Tidak ada satu oranwun ,nng membunuh

seekor burung kecil atau lebih dari itu bnp halmg kecuali akan
diminbi pertanggungiawaban oleh Allah g tanbng pefruabnnSn
ifu." Ada yang bertanya, "Apa haknp u/ahai Rasulullah?" Beliau

menjawab, g._ ri; Wlt '& tt qW 4i*;.4"pi".-betih untuk

6 Dahm manuskrip Yarnani!4/ah tqtulis Ibnu Ashim dan pernbetulan mangenai
nama ini kami dapatkan &ti At-Tahddb-

l- 16 
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dimakan, tidak boleh memotong kepaknyn hfu dibuang begitu

aja-"

Diriwayatkan pula dari jalur periwalptan Muslim bin Hajjaj;

Muhammad bin Hatim menceritakan kepada kami, Yahya bin

Sa'id Al Qaththan merrceritakan kepada kami, dari hnu Juraij,

Abu Az-Zubair menceritakan kepadaku, bahun dia mendengar

Jabir bin AMullah berkata: Nabi $$ melarang pembunuhan hewan

dengan cara tidak memberinya makan sampai heuran itu mati.

Dirivrnyatkan dari jalw periwayntan Ahmad bin Syr'aib;

Muhammad bin Zanbur Al Makki mengabarkan kepada kami, hnu
Abi Hazim menceritakan kepada kami, dari Yadd bin Al Haad,

dari Mu'awi5ah bin Abdullah bin Ja'far, dari ayahnSp, dia berkata:

Rasulullah $ bersaMu, g4a7u. Uti 6"J*gu, lalian memotong-

m otong (mem u tilasi) heuan."z

Diriuayatkan dari jahrr periwa3ratan Malik; dari Yahya bin

Sa'id Al Anshari, bahwa Abu Bakar Ash Shiddq berkata kepada

panglima pasukan yang dia kirim ke Slam, 'Jangan kalian

membunuh kambing dan unta kecuali untuk dimalnn, jangan pula

kalian membakar atau menenggelamkan sarang l€bah."8

Hadits ini disebutkan dalam Srnar An-IUaraa'i, I2,7, hal. 238 secarr
panjang lebar- Di sini penulis hanln menyebutkanrya secara ringkas-
Riwayat ini ada dalam Al Mt^mththa ' Irrnm Malilq ,uz 2,tn1.6, dengan
redaksi png lebih panjang. Di sini penulis han5ra medngkasnya di kalimat
yang dijadikan topik batrasan.
Dalam Al Muunththa 'png telah dicetak bsarna dengan catatan dari As-

S4,uthi tertnlis, '16-;S li}.dfu'O;+ lj "Jangan mqnbtar kurnn dan izngan
pula menengelamkannla," sedangkan pernbetrfin diperoleh (dengan kata

)[ii htrruf ha b€rarfi l€bah) dari Sgrt Az-furyni Ak Al Muvuathtln',

sebagairnarn tertulis dalarr. Al Mutnlla irn. Perhatkanlah, bagaimana
membehrlkan isi htab itu frdaldah mudah.

7

8
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ndak diketahui ada sahabat Nabi $ lainnya yang
menentang pendapat Abu Bakar ini.

Sedangkan babi, maka boleh dibunuh berdasarkan apa
yang diriwayatlon kepada kami dari jalur periwaptan Al Bukhari;
Ishaq bin Rahawaih menceritakan kepada kami, ya,qub bin
Ibrahim bin sa'd menceritakan kepada kami, a5ahku menceritakan
kepada kami, dari Shalih bin lGisan, dari hnu Syihab, bahwa
sa'id bin Al MusaSyib mendengar Abu Huraimh yang berkata,
Rasulullah $ bersabda,

A/

€r{t)ir.r'e. J i'oat'3* -l g".
o

*

. rlt',ft:r,:,)h)t';* .l t; tk €;
"Demi tang jiuaku di Tangan-N3a dil<hauatirkan akan

turun kepda kalian putu Maryant sebagai hakim 5mng adil dimana
dia al<an meme@hkan tiang-tiang alib dan mqnbunuh babi."

Di sini Nabi $ mengabarkan, bahwa membunuh babi
merupakan keadilan yang sudah ditetapkan dalam agaman5a dan
akan dihidupkan kembali oleh saudamnya yaitu Isa &.

Sebagian orang ada 5nng menyebutkan beberapa l<habar
yang tidak shahih, di dalamnya disebutkan bahwa Ja'far bin Abu
Thalib memotong urat keting kudanya pada hari dia terbunuh.
I{habar ini dirir,rayatkan oleh Abbad bin Auullah bin Az-zubar
dari seorang laki-laki kalangan Bani Murrah yang tidak disebutkan
namanln. Bahkan andaipun l<habar im shahih, tetap tidak bisa
menjadi hujjah, karena tdak disebutkan, bahwa
Nabi $ mengetahuin5n lalu menyehrjui.
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Sedangkan kuda yang dipakai r.rnfuk membela diri, maka
diperbolehkan bagi seorang muslim unfuk membela dirinya sendiri
dari segala hal yang menyerangnln dengan apapun lnng
memungkinkan.

926- Masalah: Tidak dipertolehkan membunuh para
u/anita mereka atau membunuh anak-anak gang belum danrasa,
kecrrali jika mereka juga furut berperang, sehingga seorang muslim
tak puryn pilihan selain membunuh mereka.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Al
Bukhari; Muhammad bin Yunus menceritakan kepada kami, Al-
l-aits -hnu Sa'd- menceritakan kepada kami, dari Nafi' bahr,rn Ibnu
umar mengabarkan kepadanya ada seorang wanita ditemukan
teuns di sebuah peperangan, maka Rasulullah # pu, melarang
pembunuhan uranita dan anak-anak."

927. Masalah: Jikalau mereka terkena serangan ketika
ada di rumah-rumah, atau ketika berkecamuknya perang, dan
tidak direncakan sebelumnya, maka hal itu fidak mengapa.

Kami meriwagratkan dari;alur perir*agatan Al Bukhari; Ali
bin Abdullah menceritakan kepada kami, Sufun menceritakan
kepada kami, Az-hhn menceritakan kepada kami, dari ubaidillah
bin AMullah bin Atabah, dari hnu Abbas, dari Ash-Sha,b bin
Jutsamah Al-laitsi, bahwa Rasulullah $ ditanya tentang satu
keluarga yang dihuni oleh kaurn muslrrikin, lalu ada anak-anak dan
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wanita yang furut ta,vas, maka beliau menjawab, "Mereka dari
ayah mereka."g

928- Masalah: Semua yang tidak kami sebutkan boteh
dibunuh; baik yang berperang maupun yang tidak; baik yang
pedagang maupun pekerja, atau orang fua yang yang cendikiawan

maupun bukan cendikiawan, atau petani, atau pendeta, rahib,
orang buta, atau orang lumpuh.

Akan tetapi boleh pula tetap membiarkan mereka hidup,
karena Allah $ berfirman,

L" 
"dfi 

ij336

by )3;'H -&1'1 3:{t; Trpi irvu ;#*
fr i,t"&141k,i4liyjr6 ,,t$l ijtiy, i;.6

'P 3ii'ii e' ((
stc2

,, z" ll1(
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'Apbila telah habis bulan-bulan hanm, mal<a bunuhlah
oftng-oftng ifu dimana saja karnu iumpai maeka, dan
tangkaplah mereka. Kepunglah mqel<a dan intailah ditempt
pengintaian. Jika merel<a bertobat dan mendirikan shalat dan
menunail<an akat, maka berilah kebebasn kepada mereka.
Sungguh Allah Maha Penganpun dan Maha Peryn5nng. "(Qs. At-
Taubah [9], 5).

9 Hadits ini tertera dalam shahih Al Buklnd, iuz 4, hal. 1z16 dengan redartsi
panjang lebar.
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Dalam a5at ini, Allah membolehkan semua kaum musyrik
unfuk dibunuh kecrrali yang masuk Islam.

Ada sebagian omng berpendapat, bahwa semua yang kami
sebutkan di atas tidak boleh dibunuh. Mereka berdalil dengan

l<habr yang diriunS7atkan kepada kami dari jalur periuayatan

Ahmad bin Syr'aib; Qutaibah mengabarkan kepada kami, Al
Mughirah menceritakan kepada kami, dari Abu AzZrnad, dari Al
Muraqqa', dari kakeknya -Rabah bin Ar Flabi'-, dia berkata: Kami
pemah bersama Rasulullah # dar, beliau berkata kepada seorang

Iaki-laki, V l:t ,i$\ '{lk l" Surrl l<hatid dan ampaikan untuk

jangan membunuh anak-anak dan pam pela5nn."

Dirivrnptkan dari jalur periwalntan Sufuan; dari AMullah
bin Dzakwan, dari AI Mumqqa' bin Shaifi, dari petmannya

-Hanzhalah Al KaUb-, bahwa Rasulullah $ bersabda,

:*:lrai:r'lsr rt'*t y
"Jangan l<alian membunuh anak-anak dan pra pelalan."

Dirfurnyatkan dari jalur periwayatan Abu Bakar bin Abu
S5nibah; Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, AI Hasan

bin Shalih bin Hqny menceritakan kepada kami, dari Khalid bin
Al Farz, dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah $ bersaMa

kepada mereka,

'3iL ,rr:X "},r ,E A.\r *rrrfut
.i1r7t t'r,fu \ ),t3$ tLb | )*1 v ar
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"Elemngl<atlah dengan natna Allah, di jahn Allah, lalian
penngi musuh-musuh Allah tapi jangan mqnbunuh onng fua
yang tak badajn, anak kecil dan uranib."

Diriwaptkan pula dari jalur periua3ptan hnu Abi Syaibah;

Humaid menceritakan kepada karni, dari seorang Slraikh
pendnduk Madinah seorang maula bagi Bani Abdul Asyhal, dari
Daud bin Hushain, dari lkrimah, dari lbnu Abbas, bahura jika
Rasulullah $ memberanglotkan pasukannya, beliau bersaMa,

.gt:At,r11,.>f frdf,l
"Jangan l<alian membunuh pm pqhuni bian."

Diriua5atkan dari jahr periungptan Al Qa'nabi; Ibrahim bin
lsmail menceritakan kepada lorni, dari Daud bin Hushain, dari
Ilnimah, Rasulullah $ bersabda,

"Janganlah l<alian mqtbunth pn pghmi bian."

Diriuayatkan dari jalur periurayatan Hammad bin Salamah,
Ubaidullah bin Umar mengabarkan kepda kami, dia berkata:

Umar bin AMul Aziz menulis kepada beberapa pegawainSn,

bahun Rasulullah $ bersabda,

.(F W l r';l;t | ) talk rr€u y

"Jangan kalian menbunuh anak kdl, qtanib dan onng
fua"
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DiriwaSatkan dari Hammad bin Salamah; dari seorang
Syaikh di Mina, dari ayahnya, bahwa Rasulullah $ melarang

membunuh para pelayran dan para budak belian.

Diriwayatkan dari lalur periwayatan Qais bin Ar-Rabi'; dari
Umar maula Anbasah, dari Zaid bin Ali bin Al Husain, dari
ayahnya, dari Ali bin Abu Thalib, dari Nabi $, bahwa beliau

melarang unfuk membunuhan orang tua, menebangan pohon
kecuali pohon png mernbahalnkan mereka.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan hnu Abi Syaibah; dari
Isa bin Yunus, dari Al Ahwash, dari Rasyid bin Sa,d,
Nabi S melarang pembunuhan orang tua yang tidak berdaya.

Mereka juga menyebutkan dari Abu Bakar, bahwa dia
berkata kepada para gubemumya, "Jangan pemah kalian
membunuh tuanita, anak kecil, orang fua jompo. Engkau akan
meler,vati kaum lnng tinggal berada biara-biara dan mereka
beribadah kepada Allah, biarkan saja mereka bersama tujuan diri
mereka unfukn3n. Kalian juga akan melewati kaum yang berlari
dari tengah-tengah kalian, mereka membuang rasa belas kasihan
seperti pada anak-analq maka hunuslah pedang kalian kepada
metreka-"

DiriwaSatkan dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Mereka
biasanya tidak membunuh para pedagang dari kaum musyrikin dan
mereka katakan, 'kami hanya membunuh orang yang berperang,
sedangkan mereka tidak berperang'."

Inilah semua dalil mereka, dimana semua itu adalah tdaklah
benar.

Mengenai hadits Al Muraqqa', maka Al Muraqqa' ifu sendiri
mempakan periwalat Snng tidak diketahui identitasnya.
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Sedangkan hadits lbnu Abbas, tern3ata itu diriunyatkan

seorang Syaikh orang Madinah yang tidak disebulkan nuunanya,

sebagian mereka menyebutrya adalah hmhim bin Ismail bin Abi
Hubaibah dan dia ifu merupakan periwapt yau;g dha'if. Dua
riwayat lainnya adalah mutaL Demihan pula hadits Rasyid juga

mutal, dimana rfuuayat yang muralini tdak bisa diiadilon hujjah.

Sementara hadits Anas, maka ifu mertrpakan riurapt Khalid
bin Al Farz, dan dia itu termasuk periura3pt yangt tidak diketahui
identitasnSn.

Hadits Hammad bin Salamah bersumber dari seorcng

Slraikh di Mina dari ayahnya. Ini jelas sangat aneh, tetapi Snng
lebih aneh lagi jika ini dipakai untuk melawan Al Qur'an.
Sedangkan hadits Qais bin Ar Rabi', maka Qais ifu sendiri

bukanlah periua5nt Snng kuat dan juga Umar maulaAnbasah tdak
diketahui identitasngn, sedangkan Ali bin Al Husain belum lahir
ketika kak"lmrc meninggal dunia. Dengan demikian gr.lgurlah

sernua dalil 5nng mereka pergunakan.

Sedangkan rirraSrat dari Abu Elakar, rnaka ini merupakan
keanehan mereka Snihr dalam redaksi riwapt ifu juga ada lamngan
dari Abu Bakar unfuk membunuh unta, atau kambing kectrali

hanya untuk dimakan. Di dalam riwa5nt ini juga terdapat larangan

unfuk memotong pepohonan, fidak boleh menenggelamkan lebah.

Mereka menyelisihi pendapat Abu Bakar, karena tidak sesuai

keinginan mereka, padahal itu tidak boleh dibantah, karena ihr
memang berdasarkan As-Sunnah dan tidak ada yang menyelisihi-

np di kalangan sahabat.

Kemudian di tempat yang sama mereka juga menjadikan-

nya sebagai hujjah, padahal ada sahabat lain lnng berteda
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pendapat dengannya. Ini merupakan suafu keanehan yang rypta
padahal khabar-nrya ih.r sama.

Mengenai pendapat Jabir, dimana mereka tidak membunuh
para pedagmg, maka ini tdak bisa dijadikan hujjah unfuk mereka,
karena Jabir tidak mengatakan bahwa mereka tidak melakukan ifu
di negeri 5nng pafut dipelangi, melainkan harryu mengatakan
sesuatu png bersifat global.

Kalaupun itu shahih dan dijelaskan telah terjadi, maka itu
pun tetap belum bisa dijadikan hujjah, karena Udak ada
keterangan, bahwa mereka dilarang melakukan ifu. Mereka
berinisiatif unfuk tidak melakukannya.

Diriwa3ntkan kepada kami dari Al Hasan; Mujahid, Adh-
Dhahhak tentang larangan membunuh omng yang tua renta, tapi
riwayat ini fidak shahih sampai kepada Mujahid dan Adh-
Dhahhak, karena riwagnt ini bersumber dari ialur periwayatan
Juunibir dan Laits bin Abu sulaim. Dengan demikian, khabardari
Abu Bakar juga tidak shahih, karena dari Yahya bin Sa'id, Atha',
Tsabit bin Al Hajjaj dan semua mereka dilahirkan satu abad setelah
meninggalnya Abu Bakar S-

Diriwayatkan pula dari lalur perir,va3ntan Al Hajjaj bin
Arta'ah - dia merupakan periwayat yang Halik (binasa; dha'i*.
Kalaupun kita ingin berdalil dengan khabariwayatAl Hasan yang
bersambung dari Samurah, dari Nabi $, serta riwayat Al Hajjaj

yans musnae r*; ,i*,: *-;tli, a# ,#i ,,Buruhtuh

oftng-o,zng fua dari kalangan mus5rikin dan biarkan pn
renajan5n."lo Berarti ada keraguan yang masuk kepada kita,

10 Al Allamah Majduddin Abu As-sa'adaat berkah dalam An-Niha5ah, "Maksud
l<ata sgatkh dahm hadib ini adalah, omng-orang grang srrdah cukup usia
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padahal Allah @ sudah memelihara kita untuk fidak berdalil

kecrrali dengan yang shahih, dan apa png terdapat dalam Al

Qur'an dan As-Sunnah sudah ctrkup bagi kita.

Mengenai perkataan mereka: "Kami hanf membunuh

slapa yang ikut berperang", maka perkataan ini bathil. Yang benar

kita membunuh siapa saja gnng sebelumqn kita aiak masuk Islam

dari kalangan musyrikin itu sampai mereka beriman, atau

membayar jialah kalaupun mereka adalah ahli kitab, hal ini
sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah & dalam Al

Qur'an, bukan sebagaimana yang diperintahkan oleh Abu Hanifah

ketika dia mengatakan, "Apabila seorang wanita ifu murtad, maka

dia tidak boleh dibunuh, tetapi kalau dia membr-rnuh, maka dia

hanrs dibr.rnuh. Jika ada orang muqrrik ahli dzimnah memaki

Nabi $, maka dia tidak dibunuh dan biarkan saja mereka mencaci

Nabi $ sampai puas hati mereka dan kaum muslimin tefiina

dengan ifu." Celakalah pendapat ini dan juga 3nng
melontarkannya.

Diriurayatkan kepada lorni dari firhr periunptan Waki';

Sut an menceritakan kepada kami, Abdul Matik bin Umair Al

aurazhi menceritakan kepada lorni, Athi!,tah Al Qurazhi

menceritakan kepada kami, dia berkata, 'Aku dihadapkan kepada

tetapi prrya kelilatan dan menrpakan tokoh di rnastaml<atrta, hrkan omng
tua jompo, sdangkan Sprkharfrrrlya adalah pernuda 1Bng belum balbh.
Ada pula gnng mengatakan, bahwa St"rykh itu artir4B orang iompo grang

kalaupun diladikan budak tetap trdak bisa dirnanfaatkan untrk membanhr,
sedangkan Sgrkh A$t Stabab artinla adalah para pernuda 1ang bisa

dirnanfaatkan jika dijadikan budak.
l<ab gfrr*alflrya s€suahl ,ae Syadh Stabb, artirya awal masa
muda. I(ah ini b€ntuk infinitf 31'ang bisa b€rlaku pada sahr, dua,
tiga orang atau lebih. Ada puh yang mengatakan, bahwa ini adalah bentuk
phrral dari kata $prikh, seperti pada kata Sgnb 1nng bentuk pluralnya
adalah $a*.
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Rasulullah $ pada hari (penaklukan) Quraizhah. Semua yang

sudah tumbuh bulu kemaluannya akan dibtrnuh dan yang belum
akan dilepaskan, dan aku termasuk orang yang belum tumbuh bulu
kemaluannSn."

Ini berlaku urnum dari Nabi $ dan beliau tidak

membedakan mana Srang pelayan, pedagang, petani, dan orang
fua. Ini adalah ijma'yang benar dari mereka & dan juga jelas

kebenarannya, karena mereka furut dalam suatu kejadian di
Madinah, dimana informasi yang ada tidak lagi tersembunyi bagi
orang yang ada di sana.

Diriwa5atkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah;

Ayyub As-Sikhtiyani dan Ubaidullah bin Umar mengabarkan
kepada kami, keduanya berkata: Diriwayatkan dari Nafi', dari
Aslam maula Umar bin Al Khaththab, dia berkata: Umar bin AI
Khaththab menulis kepada beberapa panglima pasukan, "Jangan

sampai ada orang kafr yang berkesempatan menyerang kita.
Bunuh mereka semua! Jangan membunuh anak-anak yang telah
bermimpi basah, iangan membunuh anak kecil dan u/anita."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan hnu Abi Syaibah; dari
Ibnu Numair, Ubaidullah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia
berkata, "[Jmar menulis kepada para tentara, "Jangan kalian
membunuh para wanita, dan anak-anak, bunuhlah semua anak
muda gang telah bermimpi basah."

Uhatlah bagaimana Umar & tdak mengecualikan oftrng

hra, rahib, pelaSnn, bahkan siapapun kecuali para wanita dan
anak-anak. Tidak ada keterangan yang shahih dari para sahabat
yang menyelisihi ini.
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Juga ada kasus dimana Duraid bin Ash-Suma lpng
terbunuh padahal dia hanya seorang tua yang renta bahkan
akalnya tak normal dan hal itu udak diingkari oleh Nabi #. Jika
ada yang mengatakan: Karena dia punya wawasan yang bisa
membanfu musuh. Maka kita lauab: Siapa lnng membedakan
empunlra wawasan dengan yang tidak? Tidak ada kefundukan dan
tidak perlu mendengar pembedaan sema@rn ini, karena yang bisa
membdakan seperti itu hangn Al Qur'an atau dari Nabi$,
hanya kepada Allah & sajalah kami mohon kekuatan.

929. Masalah: Pepemngan terhadap orcng kafir tetap
dilakukan meski di bar,rnh kepemimpinan orang fasik, apalagi jika
pemimpinnp bukan fasik. Pepemngan juga tetap d$alanlon
bersama mereka Snng berperang dan yang bisa mengalahkan
musuh, sebagaimana halnyra berperang bersama imam (pemimpin
negara). Bahkan jika seorang diri pun bisa berperang, maka dia
tetap hanrs melaksanakannya, sebagaimana firman Allah &,

is'rs ;{ iF ifie {t't ir? }i iF $iG,s

vqiSri:"rtifiiifrf;
"Dan tolong.menolonglah l<amu dakm (mengerjat<an)

kebajikan dan talum, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat
dosa dan dan bemlunlah kanu kepda Allah,
Saungguhntn Allah Amat bqat sil<a-N5n." (Qs. Al Maa'idah [5]:
21.

Kami telah sebutkan di ar,ral pembahasan jihad, sebuah
riwayat dari Nabi $ mengenai wajibnya mendengar dan taat
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selama tdak diperintahkan
Allah $ berfirman,

unfuk bertuat maksiat.

{G3;6q\,?j
"Maka berangkatlah l<alian baik dalam kadaan ringan

maupun bent" (Qs. At taubah: 41).

Allah juga telah mengetahui akan ada para pemimpin yang
fasik, tapi Dia tdak membuat ahrran khusus untuk mereka,
melainkan men5ramaratakan dengan pemimpin 5nng lain. Maka,
semua pemimpin lrang menyeru pelaksanaan shalat sebagaimana
mestinla, menunaikan zakat kepada yang berhak, menjalankan
puasa, haji dan jihad sesuai aturan, maka unjiblah taat kepada
mereka, hal ini berdasarkan nash-nashyang disebutkan di atas.

Setiap ajakan bertuat maksiat; baik dari imam maupun
lainnya, fidak boleh didengarkan atau ditaati, kitab Aflah-rah
semata yang benar, syarat dari Allah-lah semata lang harus

dipegang teguh, dimana Nabi $ juga telah bersabda, g ts;'t',F,
C./ "Setiap sesuafu terganfung apa !,ang diniatkan."

Dirivrayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Al
Bukhari; Abu Al Yaman menceritakan kepada kami, Syu'aib (yaitu
hnu Abi Hamzah) mengabarkan kepada kami, dari Azz)hri, dari
Sa'id bin Al Musalyib, bahwa Abu Hurairah berkata:
Rasulullah $ mernerintahkan kepada Bilal untuk menyerukan

kepada oftmg barynk,
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" Tidak akan masuk surga k@nt jion Sang muslim, dan
bahowanya Allah smgguh al<an manquhkan agama ini dengan
s eorang tEng dwjanl." 11

930- Masalah: Barangsiapa yang berperang di baunh
kepemimpinan orang fasik, maka hendaklah dia membunuh orang
kafir, merusak persawahan mereka, rumah dan buah-buahan
mereka, serta mengumpulkan wanita dan anak-anak, dimana ihr
semua harus dilakukan dan tak ada jalan lain. Mengeluarkan
mereka dari gelapnln kekaftran menuju cahala Islam itu
merupakan ka,uajiban, oremg Snng meninggalkan hal ini berarti
mendurhalei Allah selama mereka mampu melaksanakan hal itu.
semua maksiat ifu lebih ringan daripada membiarkan mereka
tetap dalam kekafiran dan juga menolong mereka unfuk tetap di
dalam kekufuran tersebut.

Tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa melarang
orang unfuk berjihad, serta melarang unfuk menyeru manusia
unfuk masuk Islam. Kefasikan seomng muslim ifu tdak
menyebabkan orang lain itu dihisab lantaran adan5n orang
kefasikan diringra ifu.

1l Disebutkan se@ra ringkas oleh penulis dari stnhih Ar Bukrnd, iuz 4, hal.
766..
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931. Masalah: Orang kafir hatri tdak memiliki harta
muslim sedikitpun, bahkan juga harta kafir dzimmi, kecuali dengan
cara jual beli yang benar, atau hibah yang benar, atau juga

berdasarkan warisan antam orang dzimmi dengan oftmg kafir, atau
juga dengan segala benfuk fuansaksi yang dibenarkan dalam Islam.

Semua yrang mereka rampas dari peperangan, berupa harta
kaum muslimin ataupun harta kaum kafir, atau juga harta orang
Islam 5nng mereka temukan, maka ifu tetap menjadi milik pemilik
sebelumnyra. Kapanpun dia bisa mengambil kembali harta ifu; baik
setelah dibagi-bagikan oleh musuh maupun belum; baik setelah

memasuki negeri musuh ataupun belum, maka dia boleh
mengambilnya.

Dengan ifu, si pemilik asal tidak perlu mengganti atau
membayar dalam bentuk apapun. Tapi pimpinan kaum muslimin
menggantinSra dengan apa yang menjadi miliknya dari saham
rampasan perang dari setiap harta milik jamaah kaum muslimin.

Tidak ada akad yang berkekuatan hulmm; baik bempa
pembebasan budak, sedekah, hibah, jual beli, budak wanita
menjadi ummul wnkd. Semua itu hukumryn sarna dengan harta
yang dirampas oleh seoftxng muslim dari muslim lainnya, tidak ada
beda sama sekali. loi merupakan pendapat Asy Syaf i dan Abu
Sulaiman.

Sedangkan pam ulama salaf punya tiga pendapat selain
pendapat ini.

Pendapat Pertama: Semua itu tdak dikembalikan kepada
pemilik lama; baik sebelum dibagikan maupun setelahnp, fidak
pula dibayar dengan trang nrirupun benda. Itu menjadi milik Snng
memihki sahamnSa.
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Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ibnu Abi
S!,aibah, dari Mu'tamir bin Sulaiman At-Taimi, dari agnhnla,
bahwa Ali bin Abu Thalib berkata, "Apa yang diperoleh musuh
dari harta kaum muslimin, maka itu kedudukannya sama dengan
harta mereka." Hasan Al Bashri juga memufuskan dengan
pendapat ini.

Dirirrnyatkan dari Qatadah, bahura ada seorang budak
mukatib yang ditaunn oleh musuh, lalu dibeli oleh seorang laki-
laki. Kemudian Abu Bakar bin Qarunsy bertanya kepada AIi bin
Abi Thalib tentang hal itu, dimana Ali menjaunb, "Apabila tuanryn
itu yang meminta sang budak itu kembali, maka dia bisa

menenrskan akad kibbalTnya, tetapi jika dia enggan memintanya,
maka budak itu menjadi milik ormg yang telah membelinya."

Diriun5atkan dari Qatadah, dari Khilaas, dari Ali, "Apa
yang telah diperoleh oleh musuh, maka ihr menjadi barang yang
boleh ditransaksikan kepada orang lain."

Diriwaptkan dari Qatadah, dari Ali, "Itu adalah /af bagi
kaum muslimin dan tidak lagi dikernbalikan."

Diriwayatkan dari Ma'mar, dari AzZuhri, "Apa lnng
diperoleh orang-orang musyrik kernudian direbut oleh orang
muslim, maka ifu menjadi milik si muslim tersebut selama yang

direbut ifu bukan orang merdeka atau mu'ahad."

Diriwayatkan dari Ma'mar, dari seorcmg laki-laki, dari Al
Hasan yang sama seperti redaksi ifu.

Pendapat kedua: Jika harta itu direbut sebelum pembagian

atau /ai) maka harta itu dikembalikan kepada pemilik
asalnp. Apabila dia belum tahu, lalu harta itu dibagikan, maka
harta itu menjadi milik orang yang diberikan harta itu dan tidak
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dikembalikan kepada pemilik asalnya; baik'dibayar dengan uang
maupun yang lain.

Diriwayatkan kepada kami dari Umar yang berupa nash
dari jalur periwaSratan Sa'id bin Abi Arubah; dari eatadah, dari
Raja' bin HaSrunh, dari Qabishah bin Dzu'aib, bahwa Umar bin
Al Khaththab berkata, "Apa yang telah direbut oleh kaum
musSrikin dari harta kaum muslimin, lalu pemilik awal menemukan
hartanya itu sebelum dibagikan, maka dia lebih berhak
mengambil.yu, tetapi jika sudah dibagikan, maka dia tidak lagi

berhak atas harta ifu."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; dari
Isa bin Yunus, dari Tsaur, dari Abu Aun, dari Zahrah bin Yazid Al
Muradi, bahwa ada seorang budak wanita milik seorang muslim
yang berdiam di tempat musuh, lalu suafu ketika kaum muslimin
berhasil merampasnya sebagar ghanimah, kemudian fuannya yang
pertama mengetahui hal itu, lalu Abu Ubaidah bin Al Jarrah
menulis surat kepada umar. Kemudian Umar membalas suratnya
itu dengan mengatakan, "Apabila belum di-takhmis(dibagi perlima)
dan belum dibagikan kepada anggota (pasukan), berarti harta itu
masih bisa dikembalikan kepada yang memiliki, namun jika harta
itu sudah di-taklunisdan dibagi, maka tak bisa diambil lagi."

Diriunyatkan pula pendapat senada dari Zaid bin Tsabit.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Artha'ah,
dari Abu Ishaq, dari Sulaiman bin Rabi'ah tentang apa Srang telah
diambil oleh mustrh, dia berkata, "Pemiliknlra lebih berhak selama
belum dibagi."

Diriurayatkan dari jalur periwayatan Husyaim; dari Al
Mughirah dan Yunus juga dari Al Mughirah, dari hrahim,
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sdangkan Yunus mengatakan, dari Al Hasan, keduanya berkata,
'Apa yang diambil musuh dari harta kaum mtrsrimin lalu direbut
kembali oleh kaum muslimin sebagai rarnpasan perang, maka
pemilik pertamanya lebih berhak, tetapi jika sudah dibagi, maka
dianggap telah terlanjur (dan tidak bisa dikembalikan lagi).,,

Ibnu Abi Az-znad menyebutkan dari agahnya yang senada
dengan pendapat ini dari Al Qasim bin Muhammad, urvrnh bin
Az-zuban, Kharilah bin Zaid bin Tsabit, ubaidillah bin AMullah bin
utbah, Abu Bakar bin Abdunahman dan sulaiman bin yasar
tentang pendapat para guru l.ng sezarnan dengan mereka.
Mereka semua berkata, apa yang berhasil dirampas oleh musuh
dari kaum muslimin, kemudian direbut kembali oleh kaum
muslimin, maka pemilik lamanya ifu lebih berhak selama belum
dibagi kepada para pasukan. Akan tetapi jika sudah dibagi, maka
udak ada lagi jalan bagi pemilik harta yang lama untuk
mengambilnya kembali.

Telah diriwaya&an dengan shahih dari Atha' dimana
diapun berpendapat demikian. Inilah juga yang menjadi pendapat
l.aits dan Ahmad bin Hanbal.

Pendapat ketiga: Apabila harta itu didapatkan sebelum
pembagian, maka harta ifu dikembalikan kepada fuan asalnya
tanpa imbalan. Akan tetapi jika dia tahu setelah pembagian, maka
dia tetap berhak mengambil harta ifu dengan membayar harganya.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan
AMurrazzaq; dari Muhammad bin Rasyid, dari Makhul, dari umar
bin Al Khaththab.

Ada pula riwayat dari Su[,ran, dari Al Mughirah, dari
Ibrahim An Nakha'i. Ada pula dari jalur perir,vayatan lainnya dari
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Ibnu Sirin, dari Syraih. Ada pula dari jalur periwa5ratan Abdullah
bin Idris, dari ayahnya, dari Mujahid.

Pendapat pertama mengatakan, bahwa apa yang telah
diarnbil kaum musyrikin dari harta, maka itu Udak lagi
dikembalikan kepada pemilik pertama; baik setelah dibagi maupun
sebelumnga, fidak pula dengan pembaSraran harga atau barang

Srang lainnya. Pendapat ini diriwayatkan dari Ali,diriwayatkan pula
secara shahih dari Al Hasan, Az-Ztrhn dan Amr bin Dinar.

Namun riwayat dari Ali ini Udak shahih, karena ifu
diriwayatkan dari jalur periwayatan Sulaiman At Taimi dan

Qatadah, dari Ali, padahal mereka berdua tidak pemah berjumpa
dengan AIi. Sedangkan riwayat Al Khillas dari Ali adalah sah,

hanya saja di sana tidak ada keterangan lang mendukung
pendapat ini, karena pendapat ifu han5n menjelaskan, bahwa apa
yang diambil musuh, maka harta itu boleh dimiliki, lalu kita tidak
tahu apa makna kata "harta ifu boleh," yang ada dalam riwayat
ifu. Ada kemungkinan makanannya adalah, harta itu boleh diambil
oleh pemilik aslinSn jika dia mendapatkannya.

Pendapat kedua, bahwa barang itu bisa dikembalikan
kepada yang punya sebelum terjadi pembagian dan tidak bisa lagi
setelah pembagian, pendapat ini dirir,rayatkan dari Umar, Abu
Ubaidah, Zaid bin Tsabit, akan tetapi tdak satupun ada riwa5rat

yang shahih dari mereka. Ritrnyat pertama dari Qubaishah bin
Dzu'aib, dia tidak pemah bertemu dengan Umar.

Riuapt lnng bersumber dari jalur periurayatan Abu Aun
atau hnu Aun, maka keduanSn tidak pernah bertemu dengan Abu
Ubaidah dan Umar, Ialu pada riraayat lainnga, kita tidak tahu siapa
png meriuayatkan hal itu dari Zaid bin Tsabit.

AlMuhalla - EI-l



Diriuaptkan pula dari ketujuh ahfi fihh Madinah, akan
tetapi tak safupun yar$ shahih dari mereka. Karena semuanla
dirir,rnyatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Azzinad dan dia ini
merupakan periwayat yang dha'if, serta dari riua5rat Sulaiman in
Rabi'ah, yang juga hdak shahih, karena melalui jalur periunyatan
Al Hajjaj bin Artha'ah.

Riunpt yarrg shahih h*3n dari lbrahim, Slnuaih, Hasan
dan Atha'.

Pendapat ketiga, bahwa jika harta itu didapat sebelum
pembagian, maka dikembalikan kepada pemiliknya tanpa imbalan.
Jika ifu terjadi sesudah pembagian, maka pemiliknp masih bisa

mengambil dengan membaSrar hargangn. Ini diriwa5atkan dari
Umar tetapi ndak shahih darinp, karena ini diriuayatkan dari jalur
periuaSntan Makhul, padahal dia tidak pemah bertemu dengan
Umar.

Yang shahih hanya dari riurapt lbrahim; Syuraih, Mujahid,
dan ini adalah pendapat Malik dan Al Auza'i. Diriunyatkan dari
pendapat Malik, bahwa seorang budak yang lari dan llang
didapatkan dari rampasn perang, maka statusnya satna.
Sedangkan budak mudabbar dan mukabb serta ummul mta{
stafusnya juga sama dalam hal ini, hanlra saja fuan dari unmul
onlad dipal<a unfuk membebaskann5n.

Di sini ada pendapat kelima nalnun Udak pemah diketahui
bersumber dari seorang salaf; yaifu pendapat Abu Hanilah dimana
tidak diketahui ada orang lrang mengatakan itu sebelum dia. Dia
berpendapat, bahwa budak yang lari ke kaum musldkin, maka dia
harus dikembalikan kepada pemiliknSn; baik sebelum pembagian
maupun sesudahnya tanpa imbalan pembalpran..Hal lang sama
juga berlaku saat mereka mendapatkan ghanimah berupa budak
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mudabbar, budak mukabb dan ummul walad, tidak ada bedanya.

Pendapatn5ra ini disetujui oleh Sufyan.

Abu Hanifah berkata: Apapun yang berhasil direbut oleh

musuh, baik berupa budak wanita, budak pria, hannn, barang; jika

ifu didapat sebelum mereka masuk ke negeri yang patut diperangi
dan kita berhasil mendapatkannya sebagai maka itu
dikembalikan kepada pemiliknp sebelum adanya pembagian harta

ifu tanpa pembalaran ganti rugi apapun. Adapun setelah

pembagian, maka pemiliknya lebih berhak tetapi dengan

membalnr ganti rugi jika dia menginginkan, narnun jika dia tidak

mau, maka harta ifu fidak dikembalikan kepadanya."

Abu Muhammad berkata: Ini adalah pendapat 5nng jelas

bercampur aduk dan juga fasid di saat melakukan pembedaan

perkara seperti itu. Tidak ada dalil yang mendukung pembdaan
perkara yang dia lakukan, baik dari Al Qur'an, ,As-Sunnah,

bahkan rfurnSnt png lemah sekalipun, Udak pula ada pendapat

sahabat dan tabi'in, ataupun eijms, atau pendapat Snng cerdas

yang mendukungryn.

Sebagian lagi mengatakan, bahwa mereka hanrc memiliki
harta dari kita apabila perpindahan kepemilikan itu sah antar kita.

Abu Muhammad berkata: Pendapat mereka ini benar,

karena hubungan antar S€ge66 muslim udak bisa saling

mengambil barang orang lain dengan cara lrang bathil. Makanln,
tidak ada perpindahan kepemilikan lantaran ghashab, dan tidak
ada ghashab yang lebih diharamkan daripada seomng kafir harti
mengambil paksa harta seorang muslim. Maka secara global

pendapat ini bathil.
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Kemudian mari kita tinjau pendapabpendapat lain. Kita

dapati pendapat Malik bahua jika sekiran3ra mereka

mengganfungkan pendapat mereka dengan pendapat Umar, maka

temyata riwayat lain dari Umar lrang menentangnya ifu lah yang

Iebih kuat dibanding riwayat yang mereka pegang. Kemudian ada

riwayat dari Ali dan itu sama dengan riwayat yang mereka pegmg,

lalu apa yang membuat riwalnt ini lebih berhak dipegang

dibanding riwayat lain?

Sebagian orang ada yang mengatakan, makna pendapat

Umar dalam riwayat lain, "Maka tidak ada apa-apa baginya dan

biarkan dia menempuh jalannya' maksudnya kalau tidak dibayar

harganya. Kami katakan, tidak susah unfuk bertohong bagi orang

yang tidak beragama, maka kami bisa pula mengatakan, bahwa

makna pendapat (Jmar, "Dia lebih berhak apabila membayar

harga harta tersebut," maknanln adalah jika mereka berdua

sepakat unfuk itu, namun jika salah safun5a tidak sepakat, maka

pernilik pertama itu tdak bisa mengambilnya. Jadi, apa beda

kebohongan ini dengan ifu?!

Kemudian kita dapati mereka berhujjah dengan khabar
yang diriwaptkan kepada kami melalui jalur perivuayatan Hammad

bin Salamah dan yang lainnya; dari Simak bin Harb, dari Tamim

bin Tharafah, bahwa Utsman pemah membeli seekor unta dari

musuh, lalu pemilik asli unta ifu mengetahuinya, kemudian dia
mengadukan hal itu kepada Nabi $ dan mereka berdua pun

bersengketa, sehingga Nabi $ berkata kepadanya, 'Jika kamu

(Utsman) mau, kamu harus menggantinya sesuai harga unta yang

kamu beli itu kepadanya (pemilik lama), akan tetapi jika tidak,

maka dia menjadi miliknya."
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Riwapt tni munqathi', frdak bisa dijadikan hujjah, apalagi

Simak itu merupakan periwaSat yang dha'if dan menerima diktean

orang lain, dimana ini disalsikan oleh Sy.r'bah dan yang lainnya.

Yasin Az-7-aylatjuga menyebutkannya secarcr musnad dari Simak,

dari Tamim bin Tharafah, dari Jabir bin Samurah. Mengenai Yasin

ini, maka tidaklah dipertolehkan mengambil

Sebagian omng ada 5ang meriwa3ratkannya dari hrahim bin

Muhammad Al Hamdzani atau Al Anbari, dari Ziyad bin Alaqah,

dari Jabir bin Samumh secara musnad, tapi hrahim bin

Muhammad Al Anbari atau Al Ham&ani ini fidak ada satu

orangpun yang tahu siapa dia.

Ada pula Hasan bin Umarah dan Ismail bin A3yasy Snng

merivrnyatkannlra secam musnad, keduanya meriunyatkan dari

Abdul Malik bin Maisarah dari Thawus, dari Ibnu Abbas, bahwa

Nabi $ bersaMa tentang unta lnng direbut oleh musuh,

kemudian setelah ifu berhasil direbut kembali oleh kaum muslimin,

"Jika kamu mendapati unta ihr sebelum pembagian, maka kamu

lebih berhak tanpa memba3pr apapun, akan tetapi iika kamu

mendapatinya setelah pembagian, maka kamu berhak

mendapatkann5ra dengan membayar ganti nrgi."

AI Hasan bin Umarah itu merupakan periuaSnt yang halik
(binasa; dha'ifi dan Ismail bin A1ryasy juga merupakan periwapt
yang dha'if Sebagian orang ada yang meriwalntkann5a dari Ali
bin Al Madini dan Ahmad bin Hanbal.

Ali berkata: Yahp Al Qaththan menceritakan kepada kami.

Sedangkan Ahmad mengatakan: Diriwaptkan dari Ishaq Al Azmq,

dari Mis'ar dari AMul Malik bin Maisarah. Tapi riwayat ini
mutqathi'dan Udak musnaf apalagi jalur dari Ali dan Ahmad
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adalah merupakan jalur periwalatan Snng lemah sekali. Tidak ada

riwaSat yarg shahihtentang ini dari Yahf AI Qaththan.

Apabila mereka berdalih, bahwa hadits mutal itu juga

merupakan hujjah, serta riwayat Al Hasan bin Umarah dan Ismail
bin A5yasy itu juga hujjah. Maka kami lauab, bahun itu hujjah
bukan untuk l<alian.

Dirir,rnyratkan dari jalur periwayatan AMurrazzaq; dari Ibnu
Juraij, dari Atha', Ikrimah bin Khalid mengabarkan kepadaku, dia
berkata: Usaid bin Zhahir Al Anshari -lrang mempakan gubemur

Yamamah pada masa pemerintahan Mu'awi5ah- mengabarkan
kepadaku, bahwa Nabi $ memufuskan perkara pencurian;

-C
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"Andai aja bmng tnng diiual4n itu adalah hnng tnng
dianrinya dan tidak ada lagi kmrnann, maka pernilik awal boleh

memilih aplah mengambil kembali banng ifu dengan mengganti
atau dia mink perbnggungiawaban dari si pencuri."

Dengan itulah Abu Bakar, (Jmar, Utsman dan Usaid bin
Zhahir menetapkan keputusan.

Abu Muhammad berkata: Ada beberapa oremg lagr yang

memufuskan seperti ifu, antara lain, Umairah bin Yastra -seorang
hakim di Bashrah pada masa pemerintahan Umar-. Ini juga yang

merrjadi pendapat Ishaq bin Rahawaih. I{habar ini lebih baik
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daripada l<habar yang kalian jadikan dalil dan lebih dapat
dilaksanakan, maka hendaknya kalian mengambilnya sebagai

pendapat, jika tidak bemrti kalian hanya bermain-main.

Sedangkan kami sqak awal tidak memakai pendapat itu,
karena lkrimah bin Khalid bukanlah periwa5rat yang kuat. Apapun
keadaannSa, dia (lkrimah) sebenamSa lebih kuat daripada Yasin

dan Hasan bin Umarah serta Ismail bin Ag4psSr dan dia tidak

bemda di baunh tingkatan Simak pada dasamSp. Namun anehnln,
para pengikut Abu Hanifah menolak hadits png berbunyi,

,.(
3>l

.r7 ,1r /o ,/ cl ,rr? ,/ / o.
Je P ry k-t+t Ab+ -V7 ,t

,r/

.;;Jt;
'Elanngsiap mendaptkan bnngntn O*r* bukfr

lenglep pda diri seonng tnng banglmtt abu Filit, mala dia lebih

berhak mendaptlan bnng itu dibanding pda debitur." Padahal

ini adalah hadits yang shahih.

Apabila mereka berkata: Ini bertentangan dengan dasar,

dan orang lnng bangkrut ifu sendiri ada dua kemungkinan;

memiliki barang itu atau tidak memilikinf. Jika dia tidak memiliki

barang tersebut, maka kalian tidak berpendapat seperti ifu, akan

tetapi jika dia dianggap memiliki barang tercebut, maka tidak ada

hak bagi yang menjual barang ihr unttrk mempunyai kepernilikan
pada barang yang telah ada di tangan pembeli lang telah

mernbeliryn dengan suka rela.

Mereka meninggalkan bantahan ini di sini dan berpedoman
pada abar yang dipalsukan dan bertentangan dengan dasardasar

Al Qur'an dan As-Sunnah. Sebab, kita bisa katakan bahwa orang-
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orang kafir harbi itu punya dua kemungkinan ketika dia telah

merebut harta milik kita, apakah mereka menjadi pemilik sah

barang itu atau bukan. Jika mereka dianggap tidak memiliki harta
itu sebagaimana pendapat kami, maka harta itu wajib
dikembalikan kepada pemilik awalnya jika berhasil direbut kembali;

baik sebelum maupun sesudah dibagikan, tanpa dipungut biaya

ganti rugi sedikitpun. Akan tetapi jika terjadi perpindahan

kepemilikan lantaran pengambilan harta oleh orang kafir itu, maka

si pemilik awalnya sudah tidak berhak lagi meski dengan

membayar ganti rugi; baik sebelum maupun sesudah pembagian

harta itu. Akibatrya adalah, bahwa harta itu akan disamakan

dengan semua harta ghanimah yang lainnya, tanpa ada

pembedaan yang safu dengan yang lainnya. Maka masih adakah

yang lebih aneh daripada pendapat mereka di atas?!.

Safu hal lagi, orang yang kebefulan mendapatkan harta

tersebut ke dalam bagiannya (sahamnya dan ghanimal) juga tak
lepas dari dua kemungkinan; apakah dia dianggap sebagai pemilik

sah ataukah bukan. Jika dianggap bukan pemiliknya, berarti
pendapat kamilah yang benar, bahwa harta itu harus dikembalikan

kepada pemilik awal.

Jika mereka mengatakan: Merekalah pemilik harta ifu,

berarti tidak ada lagi hak bagi pemilik awal dan apa pula yang bisa

memaksanya unfuk mengembalikan harta tersebut kepada orang

lain; baik dengan ganti rugi maupun Udak, selama dia tidak merasa

rela untuk itu?! Coba perhatikan apa ada pendapat yang lebih

kacau daripada pendapat-pendapat di atas?! Belum lagi kontradiksi
antar safu sama lain serta bhakkum (klaim tanpa bukE) atas agama

Allah serta sembarangan memperlakukan harta milik manusia

dengan kebathilan, ini semua jelas terlihat dalam pendapat-
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pendapat tersebut. Jadi, gugurlah semua pendapat ihr, karena

fidak ada safupun atsar dan hadits yang shahih yang

mendukungngn.

Sementara pendapat yang mengatakan: Harta ifu
dikembalikan sebelum pembagian dan tidak lagi dikembalikan jika

sudah dibagi, ini juga pendapat yang tidak didasarkan pada dalil

yang shahil4 baik itu berupa nash maupun riurayat yang dha'if,

bahkan juga tak sesuai dengan teori suatu hukum dari sisi

manapun.

Sedangkan pendapat yang mmgatakan: Tidak bisa lagi

dikembalikan kepada pemilik lama; baik sebelum maupun sesudah

pembagian, maka pendapat ini lebih sedikit konbadiksinya

dibanding pendapat png lainn5n. Alasan mereka adalah, karena

musuh 3png telah merebut harta kita telah menjadi pernilik sah

dari barang tersebut. Jika saja dasar mereka ini benar, maka

pendapat merekalah png benar, akan tetapi kami katakan, ada

firman Allah 37ang bertunyi,

" Dan janganlah karnu mal<an hafu wrra, l<alian dengan

an yang bathil." (Qs. Al Baqarah [2]: 188).

Juga ada sabda Rasulullah $,

.?t?'{* g;t:r!ic2 oy

"%ungghn5n danh dan hara kahn hanm bagi saama
kalian."

Ada pula saMa Rasulullah lainnln,

';p+i'fi#6rifre*;
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" Tidak ada hak (kepemilikan) bagi keringat 3nng zalim (hasil

usaha 5mng zhalim)."

Beliau juga bersaMa,

i. z J.r, _* G;l ,1r'*1"\; ,j.". U
" Banngsiapa tmng melakukan sesuafu tidak atas dasar

perinlah kami, mal<a itu brtolak."

Tolong kabarkan kepada kami tentang apa yang telah

diambil oleh kafir harbi dari harta kita, apakah mereka

mengambilnya dengan hak ataukah dengan bathil? apakah harta
kita termasuk harta yang dihalalkan Allah untuk mereka ambil
paksa? Ataukah mereka dianggap zhalim dalam hal ini? Apakah
mereka melakukan ifu sesuai dengan perintah Allah & da" Nabi-

Nya,#, atau bertentangan dengan itu semua? Lalu apakah

mereka masih diwajibkan masuk Islam, sehingga andaikan mereka

tidak mau, maka mereka akan kekal di neraka? Semua ini harus

dipilih salah satunya.

Apabila dikatakan, bahwa mereka telah mengambil harta

itu dengan hak, mereka tidak men-zhalimikaum muslimin lantaran

perbuatan mereka itu, mereka juga tidak menyelisihi perintah Allah

dan Rasul-Nya, serta mereka juga tidak harus masuk Islam, bahwa

itu merupakan pendapat yang mengandung kekafiran Srang nyata

tanpa diragukan lagi, maka gugurlah pendapat ini. Jika hal ini
gugur, maka tak ada lagi yang tersisa kecuali pendapat lain dan
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itulah lrang merupakan pendapat yang benar lagi melrakinkan,
yaifu bahura omng kafir harbi itu mengambil harta kaum muslimin

derrgan bathil dan mereka melakukan kezhaliman terbesar dalam

hal tersebut, dimana apa yang mereka lakukan itu bukanlah

perintah Allah dan Rasul-N3n dan mereka pun tetap diwajibkan

unfuk mastrk lslam.

IGlau ildah b€itu, apa yang mereka ambil dengan bathil
itu tertolak dan mempakan kezhaliman 3nng hanrs dihilangkan, tak
ada hak bagi mereka, sehingga harta tersebut tetap menjadi milik
pemilik semula sampai kapanpun. Pendapat ini kami tidak tahu
bagaimana bisa tersembunyi dari semua orang, padahal mereka

yang berbeda pendapat dengan kami dalam.masalah ini sepakat

bahwa orang lofir itu tidak bisa menjadikan orang merdeka di
kalangan kaum mushmin sebagai budak, dan mereka tetap akan

dibebaskan sebelum maupun sesudah saham ghanimah

tanpa imbalan apapun. lalu apa yang melrrbedakan antam orang

merdeka dengan harta yang dimiliki secara bathil dan zalim. Ini
tenfu saja bisa dicema kalau mereka mau mernikirkan.

Mereka juga sepakat, bahura seorerrg muslim tdak bisa

memiliki harta mr.rslim lainnya dengan ara ghreha6 (ambil paksa),

Ialu bagaimana mungkin orang kafir ifu dibolehkan mengambil hak
muslim dengan paksa dan kepemilikannln ifu menjadi sah?!

Sebagian mereka mengatakan pendapat dengan pendapat

lnng menunjul&an rusakn5n agama mereka, 5nihr ketika mereka

mengatakan, "Ifu adalah kezhaliman yang hartrs berkelanjutan."

Salah safu hukum bandingann3n adalah pelaksanaan hibah kepada

anak-anak, dimana salah sahr anak diberikan lebih dari Snng lain.

Di sini otang 57ang }fiil ini menghasilkan kebohongan dan

kelnrfirran, karena dia tdah meni$atlon pendapat dari
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Rasululhh # p"g membolehkan pelebihan hibah yang dilakukan

oleh Basyir kepada salah seorang anakn3a. Ini merupakan berita
bohong, dimana 5nng benar jtrstutr Rasulullah $ memerintahkanryn

unfuk menarik kernbali pemberian tersebut.l2

Kemudian dia juga menisbahkan kepada Nabi $, bahwa

beliau membiarkan kezhaliman berlaku dan berkonsekuensi

hukum. Ini jelas bentuk kekafimn dari orang lang mengatakannya,

kita berlindung kepada Allah dari kehinaan ini.

Abu Muhammad berkata: Dengan demikian, maka gugurlah

pendapat-pendapat ini.

Kami sudah katakan, bahwa tidak ada pendapat yang
shahih dari para sahabat Nabi S, benar hanlru ada pendapat

sebagian tabi'in saja, tapi mereka tdaklah terjaga dari kesalahan,
hunyu Rasulullah # yang maksum (terjaga) dari kesalahan.

Jika semua ini sudah dianggap gugur, maka hanya
pendapat kami yang tersisa dan ihrlah pendapat yang benar. Tidak
halal menyelisihinya berdasarkan apa lnng telah kami sebutkan
sebelum hal ini, yaifu bahrln oremg kaftr fidak halal memilik harta
kita kecuali dengan apa yang telah dihalalkan Allah sesuai
kehendak-N1ra. Alla & sendiri telah berfirman,

t2 Ibnu Al Atsir berkata dahm tlsd At Gtnbah dalam pambahasan biografi
Bast r agnh Nu'rnan, bahwa dia pemah datang kepada Nabi $ mernbawa
seorang arnknya dan dia berkata, "Wahai RasthJlah, Aku memberikan
arnldru ini seormg budak dan aku ingin anda menyaksikannya."
Rastrlullah & berkata padanlra, 'Apakah kamu punSra anak hin selain dia?"
Dia menjawab, "Ya." Beliau b€rkata lagi, "Apakah sernua anakmu engkau
berikan pula pemberian spesial seperti yarg kau b€rilGn padanya?" Dia
menjawab, "Tidak." Rasulullah $ bersabda, "I(alau bqitu, aku fidak nnu
fuaksi unh*n5a."
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,;1'TJL

"Perangilah merel<a sampai tidak ada U, O** 0", agama

hanya menjadi milik Allah semuanya. "(Qs. Al Anfaal[S]: 39).

Kemudian, pendapat inilah yang babitdari Rasulullah #.
Diriwa5ntkan kepada kami dari jalur periwayatan Abu

Daud; Shalih bin Suhail menceritakan kepada kami, Yahya (yaitu

hnu Abi Za'idah) menceritakan kepada kami, dari Ubaidillah bin
Umar, dari Nafi', dari hnu (Jmar, dia berkata, "Ada seorang budak

laki-laki milik hnu Umar yang melarikan diri kepada musuh,

kemudian kaum muslimin berhasil merebuturla kembali, lalu
Rasulullah S mengenrbalikannya kepada Ibnu Umar tanpa

membagikannya sebagai saham ghanimah."

larangan Nabi $ menjadikannlra saham ghanimah

merupakan dalil Udak bolehnp membagikan harta tersebut, dan

ifu bukan hak orang-orang yang berpeftmg. Kalau saja ih.r menjadi
hak mereka, tenfu Rasulullah $ sudah membagikann5n kepda
mereka,"

DiriwaSatkan dari jalur periwayatan AMurazzaq; dari hnu
Juraij, Aku mendengar Nafi' maula Ibnu Umar berkata, "Ada

seorang budak milikkr 5nng melarikan diri pada peperangan

Yarmuk, kemudian kaum muslimin berhasil merebutnya kembali,

lalu diapun dikembalikan kepadaku."

Diriwalatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah;

Syarik menceritakan kepada kami, dari Ar Flakin, dari ayahn3n

atau pamannya, dia berkata, "Ada seekor kuda milikku yang
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tertambat, lalu diambil oleh musuh, kemudian kuda ifu berhasil
direbut kembali oleh kaum muslimin dan aku mendapatinya ada di
tempat penambatan milik Sa'd, lalu aku katakan, "Kudaku!" Dia
berkata, "Mana buktinya?" Aku berkata, "Aku akan memanggilnya
dan dia akan menurut." Sa'd berkata, "Baiklah jika dia menurut,
maka kami tak perlu bukt lagi darimu."

Ini terjadi setelah pembagian dan dilakukan oleh kaum
muslimin, yaitu Khalid bin Walid dan hnu Umar, mereka tidak
membedakan antara sebelum dan setelah pembagian. Kami juga

meriwayatkan pendapat ini dari Al Hakam bin Utaibah. Semoga
Allah selalu memberikan taufik-Np.

932- Masalah: Demikian pula jika kafir harti ini singgah
di tempatmu sebagai pedagang, atau utusan yang diberi keamanan
oleh negara, sehingga menjadi karcjiban kita untuk menjaga
keamanan mereka. Kemudian kita dapati mereka membawa
tawanan dari kaum muslimin atau ahli dzimmah kita, atau budak
laki-laki maupun wanita milik kaum muslimin, atau ada harta
benda kaum muslimin yang terlihat bersama mereka, maka semua
ifu langsung dirampas tanpa imbalan apapun; baik mereka suka
ataupun udak. Kemudian harta ifu harus dikembalikan kepada
pemilik aslinla dan Udak ada perjanjian 3png harus kita penuhi
dengan mereka jika menyelisihi hal ini, karena Rasulullah S$ telah

bersaMa,

.|Ys. * *tqq e,A y"k
"Sen ua synrat yang fr'dak tudapt dalan kibb Allah maka

dia bathiL
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Kami bisa bertanln kepada mereka 3nng berbeda pendapat

dengan kami, bagaimana jika mereka membuat persyaratan lnng
menghamskan kita untuk tidak shalat dan tidak puasa?!

Hals ini sama halnya jika mereka masuk Islam atau berubah

menjadi attli dzimmah, maka semua harta kaum muslimin yang

dulunya mereka rampas harus diambil dan dikembalikan kepada

pemiliknya; baik milik muslim ataupun l<aht dzimmi. Semua itu

dikembalikan tanpa ada ganti rugi kepada mereka, namun jika

harta itu di tangan mereka dan habis terpakai, maka mereka juga

tidak berkewajiban mengganti selama mereka masih berstatus kafu

harbi.

Apabila ada seorang pedagang ahu ufusan masuk ke

negeri harbi, lalu orangorang di negeri hafii itu memberikan

tebusan seorang tawanan, atau mernbrikan tawanan ifu
kepadanSn, atau dia membeli barang dari kafir harbi, dimana

sebenamya barang ihr adalah milik kaum muslimin yang berhasil

mereka rebut, lalu dia kembali ke negeri Islam, maka barang

tersebut boleh diambil dari tangan pedagang atau utusan muslim

yang masuk ke negeri hafritadi dan dikernbalikan kepada pemilik

asalnSn. Ini dianggap sebagai kerugian si pembeli, tanpa ada ganti

rugi sedikitpun berdasarkan apa yang kami telah sebutkan di bab

sebelum ini, yaifu bahwa kebathilan Sang paling zlzalim dan rendah

adalah ketika seorang kafir merampas harta milik orang Islam atau

dzimmi, dan kezalirnan ifu harus di-f6akh dan bukan malah

diberikan kekuatan hukum.

Jika ada seoremg tawanan musuh yang berkata kepada

pedagang atau ufusan seperti yrang disebut di atas, "Tebus diriku,

nanti biayanya akan menjadi utangku ." Maka berlakulah

sebagaimana png dia katakan dan itu menjadi utang yang hanrs
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dibayar si tawanan ini, karena dia telah meminjam sesuafu, dimana

si pedagang atau ufusan muslim ini memberikan pinjaman

kepadanya. Ini adalah pendapat yang benar.

Malik dan Ibnu Al Qasim berkata: Jika ada kafir harbiyang
singgah ke negeri muslim dengan jaminan keamanan dan dia

membawa kaum muslimat yang merupakan tawanan mereka,

maka itu tdak boleh diambil dan tidak boleh dilarang apabila kafir
harbini mau menggaulinya (sebagai budak).

hnu AI Qasim berkata: Apabila kafir harbiberubah menjadi

ahli dzimmah dan dia punya budak hasil rampasan perang padahal

sebelumnya si budak ini merdeka, maka dia tetap akan menjadi

budak di tangan kafir harbiyang telah berubah menjadi dzimmiini.

Kami tidak tahu ada yang lebih rusak daripada kedua
pendapat ini. Kami berlindung kepada Allah dari kedua pendapat
ini. Andai saja aku tahu, bagaimana menumt mereka jika kafir
harbiini punya budak berupa orang-orang tua dari kalangan kaum

muslimin dan mereka menghalalkan perbuatan kaum Luth
(homoseks), maka apakah para pendukung pendapat di atas akan

membiarkan mereka?! Atau jika mereka mempunyai mushaf Al
Qur'an, maka akankah pam penduktrng pendapat di atas

membiarkan mereka mengelapkannya ke pantat mereka?! Kami
berlepas diri kepada Allah dari pendapat ini dengan selepas-

lepasnya dan kami berlindung kepada Allah dari kehinaan.

933- Masalah: Jika mereka menyebutkan kisah Abu
Jandal bahwa Rasulullah $ mengembalikannya kepada kaum

mus5rikin, maka ini sebenamya bukanlah hujjah mereka dengan

beberapa alasan:

I so 
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Alasan Pertama: Rasulullah $ mengembalikan Abu Jandal

kepada mereka (kafir Quraisg, dimana kala itu perianjian belum

sempuma antara mereka dan beliau. Akan tetapi tidak ada yang

berpendapat seperti ini

Alasan Kedua: Beliau sebenamln fidak bersedia

mengembalikannya sampai kemudian datanglah Mukarraz bin
Hafsh 3nng menjamin, bahwa Abu Jandal ini tdak akan disakiti.

Alasan Ketiga: Nabi $ sudah diberitahu oleh Allah, bahwa

Abu Jandal ini akan diberikan jalan keluar dan kita tidak tahu

tentang ifu.

Alasan Keempat l{habar tersebut mansukh oleh firman
Allah & yo"g turun setelah kisah Abu Jandal,

eb:$U,gi ?'{i 6LW(

Jt-'ii;+ fi *|'tl$ lg "'t*y 
{6 Kt ZSH,
'"5i q$i

",A":^'i{;-{L:;}{;K
'Hai onng-onng tlang beriman, apbila datang berhijnh

kepdamu wrempuan-perempuan yang beriman, maka hendaHah

l<amu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengebhui tenbng
keimanan merel<a; maka jika kamu telah mengetahui, bahuta

merel<a (benar$enar) beiman, maka janSenlah kanu kembalikan

merel<a kepada (suami-suami mereka) onngorzng kafir. Mereka

tiada halal bagi onng-orang kafir itu dan onng-omng kafrr itu
tiada halal pula bagi muel<4 "(Qs. Al Murntahanah [60]: 10).
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Dengan itu, Allah S membatalkan perjanjian dengan kaum

musyrikin dalam hal mengembalikan wanita mukminah.

Kemudian Allah menurunkan lagi ayat:

@ 6FrS i,* i3 JL=L6, i(iii6i
fr'-^af*-jyl o\;-;i

'(Inilah pem5ntaan) pemutusan hubungan dari Allah dan

RasulNgn (yang dihadapkan) kepada orang-oftng musyrikin yang

katnu (kaum muslimin) telah Mengadakan Perjanjian (dengan

merel<a). Maka berjalanlah kamu (kaum musyrikin) di muka bumi
selarna ernpt bulan.(Qs. At-Taubah l9l:1-21.

Allah S lalu berfirman lagi masih dalam $.rah Bara'ah (At-

Taubah):

Li iiti 
"--- 

1;1 'u-'4- 4-;tK-r7:'^
"rg b -:j1'rre i ^it Oji $y a;

"Bagaimana bisa ada Perjanjian (anan) dari sisi Allah dan
RasulNya dengan orang-oftng mus5rikin, kecuali oftng-orang
yang kamu telah mengadakan perjanjian (dangan mereka) di dekat
MasjidilAl Hanm?. "(Qs. AlTaubah l9l 7l.

Ayat ini membatalkan semua perjanjian dengan kaum

mus5lrikin, kecrrali orang-orcng yang mengadakan perjanjian di
masjid Al Hamm.

Mereka juga berpendapat dengan firman Allah png lain,

I s, I - Ar Muhana



L"'qt"fil i;fi6 '$ ,fi,<rt'# 6g

oy "*;;'iL it l't.j;r; i'iLG i;'Y' i;3*
"94'rfu ,i4liyjr4,,t-AiVGVV6

"Apabila sudah habis bulan-bulan Hanm itu, maka

bunuhlah oftng.oftng mus5rrikin ifu dimana saja lamu jumpi
merel<a, dan bngl<aplah merela. Kepunglah merel<a dan intailah

ditempt penginbian. jika mereka bertobat dan mendiril<an shalat

dan menunaikan akat, mala benlah kebebasan kepda merel<a

untuk berjalan. '(Qs.At-Taubah [9]: 5).

Mereka juga berpendapat dengan firman-N3ra,

<,i*
'Perangilah oftng-o,zng tnng fidak beriman kepda Allah

dan frdak (puk) kepda hari kemudian, dan mqeka frdak

mengharaml<an apa t/ang dihanmkan oleh Allah dan Rasul-N5m

dan tidak bengana dengan agama gng benar (agama Allah),

(Yaitu tnng diberikan Al Kibb kepda merda,

$: 2$i r$\9't & <-,Ui-S 4$ lj:;3

A d i* 6Ai $5,$;; {ifr (3 Y 6;;?

|GJ651

Al Muhalla - tll-l

,r./ / /e)*c



sampai mereka membatnr jtzyah dengan patuh sdang mereka

dalam keadaan tunduk. "(Qs.At-Taubah l9l:29!,.

Dengan itu Allah membatalkan semua perjanjian dan tidak

lagi menganggapnya ada. Tak ada jalan lain bagi kaum musyrikin

kecuali pqmg, atau Islam, dan khusus bagi ahli kitab sala boleh

membayar jizyah dalam keadaan lebih rendah dari kaum muslimin.

Orang yang minta keamanan dan perlindungan akan

dilamin keselamatannya, atau utusan musuh sampai dia selesai

melaksanakan fugasnya. Orang yang minta perlindungan ifu
diperdengarkan kalam Allah sampai mereka dikembalikan ke

negeri asal, tak lebih dari ifu.

Semua perjanjian selain ini, maka bathil (tidak

berlaku) terhapus dan tidak perlu dilaksanakan, karena sudah
bertentangan dengan syarat yang dibirikan Allah $ dan juga

bertentangan dengan perintah-Nya.

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Al Bukhari;

AMullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, AMurrazzaq

menceritakan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami,

Az-Zrhn mengabarkan kepadalar, dia berkata, Urwah bin Az-

Zubair mengabarkan kepadaku, dari Al Misr,var bin Makhramah

dan lainnya....lalu dia menyebutkan hadits Hudaibi5yah di

dalamnp terdapat perkataan kaum muslimin, "Subhanallah,

bagaimana dia harus dikembalikan kepada kaum musyrikin
padahal dia datang dalam keadaan Islam?"

Ketika mereka sedang ramai membicarakan itu tiba-tiba

datanglah Abu Jandal bin Suhail bin Amr lrang berjalan tertatih-

tatih dengan ikatan masih ada di badannya. Dia keluar dari bawah

Makkah dan menceburkan diri ke kalangan kaum muslimin. Ketika
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itu Suhail berkata, "lni merupakan hal pertama dimana aku minta

keadilanmu, hendaknya kau kembalikan dia kepadaku."

Nabi S menjawab, "Kib belum menyelmikan perjanjian " Dia

berkata, "Demi Allah, kalau begitu alou tidak mau mengadakan

perjanjian denganmu dalam hal apapun selamanya."

Nabi $ menjawab, "Kalau be.gitu bolehl<an dia datang kepadaku."

Suhail menjawab, "Aku tidak akan menyerahkannya kepadamu."

Rasulullah $ mendasak, "Harus kamu senhkan." Suhail berkeras,

"Tidak akan aku lakukan." Akhimya Mukarraz (yaitu putra Hafsh

bin Al Ahnafl berkata, "Baiklah aku akan menjamin keselamatan-

nya unhrkmu."lS

Hadits Abu Jandal ini adalah hujjah yang membantah

mereka, bukan hujjah yang mendukung mereka, sebagaimana

telah kami jelaskan-

DiriwaSatkan dari jalur periwayatan Muslim; Abu Bakar bin
Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Affan (yaitu putra Muslim)

menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan

kepada kami, dari Tsabit, dari Anas, "Bahwa oremg-orang Quraisy
mengadakan perjanjian damai dengan Nabi $. Di antara butir

perjanjian itu adalah, "Siapa gnng datang kepada kami dari kalian,

maka kami tidak akan mengembalikanngp kepada kalian, tetapi

siapa yang datang kepada kalian dari kami, maka kalian harus

mengembalikann5a kepada karni-" Para sahabat protes, 'Wahai

Rasulullah, apakah anda akan menyefujui ini?" Beliau menjawab,

" Ya, siapa yang hd dari kiA kepada merela, bemrti Allah sudah

menjatfikannSa (dad ldta), sdangl<an tang dabng dari mereka

13 Hadits Abu Jandal ini sahr rangkaian dengan kimh perianjian Hudaibiyah,
dimana ini bisa dilihat dalam Shahih Al Buklmri, pembahasan beragam
p€rq/aratan, lnb ArySyuruth frl Jihad Wal Mdnhhah Mab Ahhl Hafi..
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kepada kita, nisaya Allah akan memberil<an jalan keftar dan
kqul<smn Fdanp."

Informasi ini adalah informasi 3nng pasti dan wajib diyakini
dari Rasulullah #.

Diriwaptkan dari jalur periwayatan Al Bukhari; Yahyra bin
Bukair menceritakan kepada kami, Al-Laits (!/aifu lbnu Sa'd)
menceritakan kepada kami, dari Uqail bin Khalid, dari Ibnu Syihab,
Urwah bin Az-Zubar mengabarkan kepadaku, bahwa dia
mendengar Al Miswar bin Makhmmah dan oftmg lain
mengabarkan dari sahabat Nabi $ lalu dia menyebutkan hadits
perjanjian Hudaibiyah, di dalamnya terdapat:

"Pada hari itu ada Abu Jandal yang dikembalikan kepada
ayahnya, !/aifu Suhail bin Amr. Semua laki-laki yang datang
kepada beliau akan langsung dikembalikan selama masa perlanjian
tersebut, meski dia sudah masuk tslam.

Kemudian, datanglah rombongan unnita mukmin lnng
berhijrah, png furut serta dalam rombongan itu adalah Ummu
Kultsum binti Uqbah bin Abi Mu'ith lnng masih benrsia remaja
dan baru baligh. Datanglah keluarganSn memintanlra kembali (ke
Makkah), akan tetapi Rasulullah #i tdak mau mengembalikannSn

setelah furun alat:

'*ti6ff,'1iloX,9#Lr3:fi?&6y-
"Apabih datang kepadanu wanib-wanib mukminah

bahijnh maka ujilah merel<a. Allah lebih tahu tenbng keimanan
merel<a." (Qs. Al Mumtahanah [50]: 10).
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934- Masalah: Barangsiapa yang menjadi tawanan bagi

orang kafir, lalu mereka mengadakan perjanjian dengannya unfuk

ditebus dan mereka melepaskannya dengan tebusan ifu, maka

tidak halal baginya untuk kembali kepada mereka dan tidak pula

dia boleh memberikan apapun kepada orang-orang kafir itu. Sang

imam (pemimpin negeri Islam) juga tidak boleh memaksanya untuk

memberi apapLrn kepada mereka. Akan tetapi jika dia tidak bisa

pergl kecuali setelah menebus, maka kaum muslimin wajib

menebusnya jika tawanan ini tidak memiliki harta yang mencukupi

untuk itu.

Allah $ berfirman,

"Dan sebagian lalian mernal<an haxa onng lain

dangan can tnng bathiL (Qs. Al Baqarah [2]: 188).

Menawan seorang muslim merupakan kebathilan yang

paling bathil. tak kalah bathilnya ketika oftmg kafir mengambil

hartanya demi tebusan, sehingga tidaklah sah memberikan sesuafu

yang bathil itu dan tidak boleh pula melakukan tolong-menolong

dalam hal ini. Adanya perjanjian tersebut tidak dianggap, karena

dia terpaksa melaksanakan perjanjian itu, karena tidak ada lagi

jalan untuk melepaskan diri selainnya. Tidak diperbolehkan pula

baginya menetap di negeri kafir selama dia masih bisa keluar,

sebagaimana saMa Rasulullah $,

t;fii c, oqAU tLar ,sf * e)
Ot/.dc

,wi&{i5frr3G73
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" umatku dimaalkan jika melald<an sauafu lanbnn salah,
lupa atau karena dia dipksa."

Hal yang sama berlaku untuk semua perjanjian kita dengan
mereka sampai kita bisa membebaskan semua orang Islam berikut
hartanp dari tangan mereka. Tapi kalau kita udak mampu
membebaskannla kecuali dengan membayar tebrlsan maka
wajiblah bagi kita menebusnya karena hadits Rasulullah # sn"g
telah kami sebutkan diriwayatkan dari jalur periunyatan Abu Musa
AI Asy'ari,

.G.6trftre6;ltb:+l
-z

"Berilah makan kepada oftng yang lapar dan bebaskanlah
omng tnng menderib."

Ini men-rpakan pendapat Abu Sulaiman dan As!, Syafi,i.

935- Masalah: Tidak boleh mernbebaskan tawanan
muslim kecuali dengan harta atau dengan tawanan orang kalir
G,ung ada pada kita). Tidak boleh mengembalikan anak kecil Snng
sudah diladikan budak di negeri lr ifir hafri kepada mereka; baik
dengan tebusan atau apapun. Sebab, dia sudah terikat dengan
hukum Islam sejak diperbudak oleh omng Islam dan dia termasuk
anak-anak kaum muslimin, fidak ada yang membedakan. Ini
adalah pendapat Al Muzani.

936. Masalah: Apa yang diberikan oleh kafir harbi
kepada ufusan kaum muslimin, atau pedagang muslim yang
memasuki negeri mereka, maka hukumn}n halal dan men-rpakan
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hibah yar$ shahihselama bukan harta milik orang Islam, atau kafir

dzimmi. Demikian pula barang yang dibeli oleh seorang muslim

dari mereka merupakan jual-beli yang sah selama bukan milik

orang Islam atau kafir dzimmi. Sebab, mereka adalah pemilik sah

dari barang-barang tersebut selama belum direbut kaum muslimin

dari tangan mereka sebagaimana firman Allah Sl,

"Dia mewariskan kepada kamu tanah-bnah, rumah-rumah

dan harta benda merel<a, "(Qs. Al Ahzaab l33l:27).

Di sini Allah menjelaskan, bahwa Allah menjadikan harta-

harta ifu milik mereka sampai Allah menetapkan peru,rarisannya.

Per,r,rarisan ifu tidak akan terlaksanakan kecuali atas dasar

kepemilikan, jika tidak, maka Udak bisa dianggap merr.rarisi setelah

kita tak mampu menggapainya. Allah hanya menetapkan harta ifu

unfuk orang yang merebuhltd, bukan unfuk orang yang tidak

merebutnya di medan perang-

937. Masalah: Apabila seorang kahr harbi masuk Islam

apakah ihr di negeri harbi, atau dia segera hurah ke negeri muslim,

ataukah tetap di negerinya, atau dia pergi dulu ke negeri Islam lalu

masuk Islam, semua ifu hukumnya sama. Semua hartanya tetap

menjadi miliknya yang sah; baik yang dia bawa ke negeri muslim,

atau tetap di negerinya berupa rumah, tanah, hevuan, uang, barang

berharga dan piutangnya. Tidak ada yang berhak mengambilnya

dan tidak boleh dijadikan jika itu semua jahrh ke tangan

pasukan Islam ketika menaklukkan tanah tersebut.

?tfi#-:5"r*5&,is
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Barangsiapa yang merampasnla se@ra paksa; baik oleh
l<ahr harbi maupun dari kaum muslimin atau kafir dzimmi, maka

harus dikembalikan kepada pemilik awalnya. Harta itu akan dia
wariskan saat dia meninggal nanti, sedangkan semua anak-

anaknya yang masih kecil dan dalam keadaan Islam langsung

menjadi merdeka, demikian pula yang masih berada di dalam

kandungan istinya.

Sedangkan isfui dan anak-anaknya png sudah besar, maka

itu akan menjadi fai' jil<a mereka diperbudak oleh kaum muslimin,

akan tetapi hukum nikahnyra tetap berlangsung bersama isfuinya itu
dan sang istri menjadi budak bagi orang yang dibagikan

Dalil dari pendapat ini adalah jika dia masuk Islam, maka

tanpa ada perbedaan pendapat dan juga berdasarkan pada rasi Al
Qur'an dan A*Sunnah, maka dia adalah muslim, dimana jika dia
muslim, maka stafusnya sama dengan mrrslim yang lainnya.
Rasulullah $ sendiri pemah bersaMa,

.?r? "# &t?1, €t;f r'€,6 : Lt

" Darah, ham dan kehormabn kalian hanm bag kalian
antar sfu frma lain."

Sehingga semua harta, darah dan kehormatannya haram
diganggu dan hanp dia yang berhak memilikinya.

Pemikahan orang kafir sesarna mereka dianggap sah,
karena Nabi $ mengakui pemikahan mereka, jika saia ifu
dianggap fasd maka tentu beliau tdak akan mengakuinya.

Bahkan dari pernikahan orang kafirlah beliau dilahirkan, dan beliau

fidak dilahirkan melainkan dari pemikahan lrang sah. Maka,

l-60-l - AlMuharla

,l



pemikahan mereka tetap, Udak dibatalkan oleh apapun, kecuali

berdasarkan nash terrtarrg batalnya pemikahan mereka-

Anehnya, orang-orang yang menyelisihi kami tidak

menentang kami, bahwa darah, kehormatan, kulit orang seperti

stahrs di atas adalah haram diganggu, tetapi mereka jadi rancu

dalam masalah hartanya, dan ini sungguh aneh sekali.

Pendapat kami ini sarna dengan pendapat Al Auza'i, Asy
Syafi'i dan Abu Sulaiman.

Apabila dia masuk Islam di negeri yang pafut diperangi dan

tetap tinggal di sana, kemudian kaum muslimin menaklukkan

negeri tersebut, maka dia tetap menjadi orang merdeka (tdak

boleh dijadikan budak). Hartanya tetap menjadi miliknya dan tidak

boleh dijadikan sedikitpun, juga apa yang dia titipkan

kepada muslim atau dzimmi. Anak-anaknya yang masih kecil tetap

merdeka kecuali tanah dan janin dalam penrt isbinya, dimana

semua ifu adalah ghanimah. Sedangkan istri dan anaknya yang

sudah besar (tapi belum Islam) dijadikan fai, tetapijaninnya sendiri

muslim.

Abu Yusuf berkata: bahwa tanahnya pun tetap menjadi

miliknln.

Abu Hanifah berkata: Apabila dia masuk Islam di negeri

harbi, kemudian keluar pindah ke negeri Islam, maka anak-

anaknSn yang masih kecil tetap Islam dan tidak boleh dijadikan

ghanimah serta semua png dia titipkan kepada muslim atau

dzimmi al<an tetap menjadi miliknSn, tdak boleh dijadikan

Adapun sanua Spng ditinggalkannSp di negeri hatbi;

berupa tanah, mmah, perabotan, hawan dan lainlain adalah harta
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ghanimah. Demikian pula janin yrang dikandung istoinya, tetapi
janin itu dihukumi sebagai bayi muslim.

Jika dia masuk ke negeri Islam dalam keadaan kafir lalu
masuk Islam, maka dia sendiri akan menjadi muslim yang

merdeka, sedangkan semua yang ditinggalkannya berupa tanah,
bangunan dan lain-lain termasuk anak-anaknya lrang masih kecil
akan menjadi harta ghanimah dan anak-anaknya tidak menjadi
Islam dengan keislaman dirinya.

Abu Muhammad berkata: Jika dikatakan kepada seseorang,
"lemahlah lalu berusahalah," maka dia udak akan mampu
melakukan lebih dari ini. Pembagian seperti di atas udak diketahui
pemah dilakukan oleh seorangpun dari kalangan muslim sebelum

Abu Hanifah, fidak pula ada yang dia sandarkan sebagai dalil; baik
dari Al Qur'an, hadits, riwayat yang lemah, perkataan sahabat,

tabi'in, qi5nsbahkan pendapat orang 5nng bemkal sekalipun. Kami
berlindung kepada Allah dari kehinaan ini. Malah yang seperti ini
bertentangan juga dengan Al Qur'an dan As-Sunnah, karena telah
membolehkan orang lain mengambil harta dan anak seoftrng
muslim yang masih kecil itu sebagai ghanimah dengan cara yang

bathil.

Pendapat di atas juga bertentangan dengan logika, karena
dengan larinya dia ke negeri muslim ifu sesuai kehendak dirinya
sendiri, dan dengan masuk Islam, dia seolah-olah dianggap telah
melakukan dosa besar, sehingga dia berhak dihukum berupa
pengambilan anak-anaknya yang masih kecil dan seluruh hartanya
sebagai ghanimah. Inilah balasan orang yang rela masuk Islam

menurut Abu Hanifah

Sebaliknya, jika dia tetap mau tinggal di negeri kafir, maka
semua hartanya itu haram (dijadikan ghanimahl kecuali tanahnya,
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haram pula anak-anaknya kecuali janin, akan tetapi itu
diperbolehkan unfuk yang kafir dan kaum harbi dalam rangka

memiliki harta kaum muslimin secara paksa, sebagaimana yang

sudah kami terangkan sebelumnya.

Selain itu, Abu Hanifah juga membolehkan orang kafir
memaki Rasulullah $ dengan makian yang paling keji dan

mendtrstakan beliau di pasar-pasar, dimana jika ada orang Islam

yang membunuh mereka, maka orang Mrlslim ifu juga harus

dibunuh (qishalt.l-antas apa pendapat kalian tentang pendapat

orang ini?

Ini juga bertentangan dengan ima'png sudah diyakini

adanya, karena tidak akan diragukan oleh seorang mukmin bahkan

kaftr sekalipun, tidak pula di5nkini oleh orang jahil maupun alim,

bahwa para sahabat Nabi $ memiliki beberapa periode, sebagian

mereka masuk Islam di Makkah, lalu ada yang lari dari Makkah

membawa agama mereka seperti Abu Bakar, Umar Utsman dan

lain-lain.

Ada pula sebagian lagi keluar dalam keadaan kafir, lalu

masuk Islam seperti Amr bin Al Ash png masuk Islam ketika

berada di negeri Najasyi dan Abu Sufuan grang masuk Islam di
bawah pengawasan pasukan Nabi S.

Ada pula sebagian mereka yang masuk Islam dan menetap

di Makkah seperti halnya para mustadh'afn dat', kalangan para

\ /anita dan yang lain. Allah $ berfirman,

i *3,,fr,rr-'i:1;{r'& ;ilil S< 
"5( 
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"Dan Dia-lah yang menahan bngan merel<a dan

(menbnasal<an) kanu dan (menahan) bngan l<amu dari
(membnasakan) merel<a di tengah kob Malrt<ah squdah Attah
memenangl<an kanu atas merel<a, dan adahh Attah Maha melihat
apa 5ang katnu keiakan. Merel<ahh oftng-oft,ng tlang kafir Sang
menghahngi l<amu dari (masulr) Masjidil Hanm dan menghalang
heuan kotban sampai ke tempt (wtwnbelihan)rya. dan kalau
frdaMah karana lakiJaki Snng mulmtin dan perernpuan-wempuan

tnng mukmin tnng tiada kanu kebhui, bahqa kanu akan
membunuh mqel<a Jnng menyebabl<an l<amu ditimp kqusahan
bnp pengebhuanmu (tentulah Allah frdak akan menahan
bngannu dari mernbinasal<an merel<a). supt/a Allah mqnasul*an
siap tnng dikehendaki-N5a ke dalam mlunat-N5n. Sekinryn
merel<a frdak berampur-baur, tqfulah lkmi al<an mengaab
oftns7orzng jag kaftr di anbm merela dangan aab 5nng
pdih;'(Qs. Al Fath [48] ' 

2+251.

Semua mereka itu berada di luar daerah dan ketika
Rasulullah * menaklukkan Makkah, kembali ke

': ?!; -r )-t
P- ,-r r1;2 - l )l'7(9
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rumah mereka masing-masing dan harta mereka tetap bersama

mereka- Kemana orang-orang yang masuk Islam di luar itu? Andai

saja orang-orang yang berbeda pendapat ini mau rnengoreksi diri

mereka?!.

Sebagian mereka ada pula yang datang ke tempat tersebut

untuk selamanln, dimana Allah S berfirman,

45rt5 de u#Oii -cryrt;r ;frfr;
'Yaifu unfuk orang-oftng muhajirin Jnng fakir dimana

mereka telah diusir dari rumah dan harta merel<a." (Qs. Al Hasyr:

8).

Disebutkan pula apa yang kami riwayatkan dari jalur

periwayatan Abu Ubaidah; dari Abu Al Aswad Al Mishri, dari hnu
[ahi'ah, dari Yazid bin Abi Habib, bahwa Umar menulis surat

kepada Sa'd bin Abi Waqqash, "Siapa yang masuk Islam sebelum

peperangan dirnulai maka dia termasuk kaum muslimin, dia ptrnya

hak yang sarna dengan kaum muslimin yang lain, dimana dia juga

punya saham dalam pembagian Sedangkan mereka

yang masuk Islam setelah peperangan, atau karena diserang, maka

hartanya ihr menjadi fai baE kaum muslimin, karena mereka

menyimpannya sebelum mereka masuk Islam."

Dia berkata: Allah menamakan mereka sebagai {uqan',
sehingga benarlah bahwa harta mereka telah diambil oleh orang

kafir.

Abu Muhammad berkata: Seharunya dia malu dengan

mempertontonkan kebodohan nyata seperti ini. Isyarat seperti apa
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yang ditunjukkan a5rat tersebut, adakah seperti yang dia katakan?
Jushr aSnt di atas menunjukkan kebohonganryra dalam pendapat
tersebut, karena Allah $ lshr menetapkan hak kepemilikan tetap
pada mereka berupa harta dan rumah-rumah Sang ada, karena
Allah menisbatkannya kepada mereka. Allah juga sangat
mengingkari, karena mereka telah dikeluarkan secara zhatim dari
harta dan rumah-rumah tersebut, tetapi memang mereka
teranggap fakir karena tidak mampu secara finansial.

Mereka juga sepakat dengan kami, bahwa kalau ada
seorang penduduk Maghrib atau Masyriq melaksanakan haji lalu
harta di tangannya habis, maka dia bisa disebut fakir png berhak
menerima zakat wajib meski di kampungnSn dia memiliki rumah
me\ rah, harta berlimpah, barang-barang bagus, uang seiuta dinar
dan lain sebagainln.

Demikian pula orang yang antara dia dengan hananya
terhalang sesuafu, atau barangnya ifu dirampas dengan palsa,
sehingga dia tidak bisa menggunakannSTa di saat perlu, maka tdak
ada bedanp. Kalau memakai perrdapat merdra akan
bertambahlah penderitaan kaum muslimin lnng lernah tak
berda3n. segala puji bagi Allah Srang telah menunjukkan kami jalan

Snng benar.

Sedangkan riwayat dari Umar rg, maka sanadnya gugur

karena terputus, sebab Yazid bin Abu Habib dirahirkan lama
setelah meninggalnya umar &. Di dalam sanadnln juga terdapat
Ibnu [ahi'ah, dimana dia ini merupakan periua3pt yang dha if.

Sekalipun riurapt it.t shahih, maka ifu tetap bukan dalil
bagi mereka, jusfuu bahkan riwa5nt ifu selaras dengan pendapat
kami, karena teks dari hadits ifu mengatakan bahwa siapa yang
masuk Islam sebelum perang, maka dia dianggap bagian dari
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kaum muslimin dan punya hak yang sama dengan kaum muslimin

yang lainnya, sehingga benarlah bahwa hartanya itu menjadi

miliknya secara utuh. Kemudian dalam riwayat itu pula; jika dia

masuk Islam setelah peperangan atau karena kalah perang, maka

hartanya menjadi /ai untuk kaum muslimin, karena harta tersebut

telah disimpan oleh kaum muslimin sebelum dia masuk Islam. Ini

sama dengan pendapat karni. Karena sebelum dia masuk Islam,

hManya sudah ada di tangan kaum muslimin. Silahkan anda

terheran-heran dengan pendapat mereka lnng menipu unfuk

menyesatkan siapa yang terpengaruh dengan pendapat mereka

ini.

938. Masalah: Apabila janin yang ada di dalam perut

sang istri belum ditiupkan ruh padanya, maka istrinya tersebut

dianggap merdeka dan tidak boleh dijadikan budak. Karena Di saat

itu janinnya dianggap bagian dari dirinya dan tidak boleh dianggap

budak lantaran dianggap muslim.

Nah, orang yang sebagian dirinya dianggap merdeka, maka

dia dihukumi sebagai orang Snng merdeka (bukan budak), hal ini

berdasarkan apa yang akan kami sebutkan dalam pembahasan Al
'Itq (pembebasan budak). Namun itu berbeda hukumnya jika janin

tersebut sudah ditiupkan ruh sebelum islamrya kedua orang tua,

karena dalam keadaan demikian sang janin berarti terpisah dari

anggota tubuh ibunyn, dimana ada kemungkinan dia ifu laki-laki

atau perempuan. -Hanya kepada Allah sajalah kita mohon taufik.-

939 - Masalah: Setiap wanita yang masuk Islam dan dia

memiliki suami gnng masih kafir; baik kafir dztunni maupun harbi,
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maka akad nikah mereka otomatis batal sejak dia masuk Islam.
Hal ini sarna saja apakah suaminya ini masuk Islam setelahn5a
sekejap mata ataupun lebih, apalagi kalau tidak masuk Islam.
Tidak ada lagi jalan bagrnya untuk mendapatkan istinya ifu
kembali kecuali dengan memulai pemikahan baru. Hal ini sama
saja apakah suami ini kafir dzimmiatai<ah harbi

Kalau keduanla masuk Islam secarcr bersamaan, maka
hukum pemikahan mereka ifu tetap sebagaimana biasa. Jikalau si
suami adalah orang yang lebih dahulu masuk Islam, maka lika
istinya adalah wanita kitabit/trah (Yahudi atau Nashrani), maka
pemimnan mereka juga tetap sah baik si isti nantinlaa masuk
Islam ataupun tdak. Akan tetapi jika bukan kibb\/wh di saat
islamngn sang suarni, maka pemikahan mereka menjadi batal; baik
si isti ini masuk Islam setelah ifu maupun fidak. Sekalipun sang
strami sudah masuk Islam, dia tetap fidak bisa melanjutkan
hubungan suami ishi kecuali dengan pemikahan banr dan dengan
keridhaan si isti. Jika sang isti tidak mau, maka akad pemikahan
baru tersebut tidak bisa dilanjutkan. Dalam hal ini sama saja
apakah sang suami ihr mempakan l<afir hafiiatauloh dzimni

Ini adalah pendapat Umar bin Al Khaththab, Jabir bin
Abdullah dan hnu Abbas 4g. Pendapat inilah yang dipegang oleh

Hammad bin Zaid, Al Hakam bin Utaibah, Sa'id bin Jubair, Umar
bin AMul Aiu, Adi bin Adi AI Kindi, Hasan Al Bashri, eatadah,
Asy $n'bi dan Snng lainn5n.

Abu Hanifah berpendapat: Siapa saja 3rang masuk Islam
terlebih dahulu; baik suami maupun isti dan mereka ada di negeri
Islam, maka hendaknya ditawarkan Islam kepada Spng belum
beragama Islam dari mereka. Jika dia bersedia masuk Islam, maka
pernikahan mereka tetap diakui, namun jika dia enggan, maka

EI - ArMuhaua



saat itulah terjadi perpisahan dan si istri sudah harus memulai tiga

l<ali haidh sebagai nr.sa iddah. Akan tetapi jika sang suamilah yang

masuk Islam terlebih dahulu, maka pemikahannya dengan istuinya

yang masih kafir ifu tetap sah.

Kalau si unnita ihr masuk Islam di negeri hafri, lalu dia

keluar dengan merrlrfi seorang muslimah atau menjadi kafir

dzimmi, maka ketila dia sampai di negeri muslim otomatis

berakhirlah ikatan perkarrinan dengan suaminSp 5nng masih kafir,

sedangkan sebelum itq maka ikatan ihr masih ada.

Akan tetapi kalau salah safu dari mereka murtad dari Islam,

maka sejak saat ifu al<ad nikah merekapun batal(fasaHi.

Malik berkahr Apabila seorang wanita masuk Islam tetapi

suaminln fidak, rnaka perlu dilihat dahulu permasalahannya; jika

stramin5a ini menyr*l masuk Islam di masa iddah, berart akad

nikah mereka tetap safu namun jika sudah selesai masa iddah, dla

belum juga masuk Islarn, maka istrin5n langsrng terthalak &a'in

dariryn.

Akan tetapi jika *amiqplah yang masuk Islam, sedangkan

istinya ini bukan u,anita ahli kitab, maka ditawarkanlah kepadanya

unfuk masuk Islam- Apabila dia menerima, maka pemikahan

mereka itu ditenrskan, narnun jika dia enggan, maka nikahnya

fasal<h (batal) seiak saat penolakannya.Sedangkan jika salah

seorang dari mereka ihr murtad, maka pemikahan mereka batal

saat itu juga.

Ibnu $nrbrurnah memiliki pendapat yang berlawanan

dengan pendapat Mafih 3nitu jika suamiryralah 3Bng masuk Islam,

sedangkan isfuiqn ini adalah wanita pagan (agama penyembah

berhala, bukan ahh ldtab) maka perlu dilihat terlebih dahulu
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permasalahannya; jika sang suami masuk Islam sebelum habis

masa iddah istrinya, berarti dia masih ditetapkan sebagai isbi yang

sah, tetapi jika tidak demikian, maka dengan berakhimya masa

iddah si istri itu berakhir pula hubungan mereka, meski pada saat

berpisah itu dia masuk Islam.

Al Auza'i, Al-Laits dan Asy S3nfi'i berpendapat: Semua itu
sama saja, semua harus memperhatikan iddah. Jika salah safu dari
suami atau pun isti masuk Islam sebelum habis masa iddah, maka
pemikahan mereka diteruskan, akan tetapi jika masa iddah in)
habis dan ada salah safu yang belum masuk Islam, maka
pemikahan mereka batal. Ini juga menjadi pendapat Az-Ztrhi,
Ahmad bin Hanbal, Ishaq dan salah safu pendapat Hasan bin
Halry.

Abu Muhammad berkata: Mengenai pendapat Abu
Hanifah, maka pendapat itu jelas salah, karena tidak ada dulil 3n ,S

mendukung pendapat tersebut; baik dari Al Qur'an maupun dari
hadits ataupun ijma'. Mereka harus menetapkan batas wakftl
p€nawaran Islam kepada salah safu dari srami atau isfoi ini dan

tidak ada jalan unfuk itu kecuali berdasarkan pendapat yrang salah.

Pendapat ini juga belum pemah dikenal orang sebelumnya. Ini
sama dengan pendapat Malik, yang tidak ada bedanya dengan Abu
Hanifah. Sebagian mereka ada yang memperkeruh suasana,

dimana diam ifu lebih baik bagi mereka jika saja mereka mau

mengintrospeksi diri, dan hal ini akan kami sebutkan nanti insya

Allah.

Diriuaptkan kepada kami jalur periwaSratan Ibnu Abi
Syaibah; Muhammad bin Fadhl menceritakan kepada kami, dari
Muthanif bin Tharif, dari Asy Sya'bi, dari Ali bin Abi Thalib yang

berkata, 'Apabila isti seorang Yahudi atau Nashrani masuk Islam,
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maka dia lebih berhak untuk menikahinya, karena dia punya

perjanjian."

Diriwayatkan pula kepada kami dari jalur periwayatan

Sy-r'bah; dari Al Hakam bin Utaibah, bahwa Hani' bin Hani' bin

Qabishah AryrSsraibani -dan dia sebelumnya adalah orang

NashranF memiliki empat orang istri, dan kemudian keempat

isbinya itu masuk Islam. Hani' lalu datang ke Madinah dan

singgah di tempat Abdurrahman bin Auf lalu Umar merestui isti-
isbinya ifu tetap padanya. Syu'bah berkata, 'Dari siapa ini?" Al
Hakam menjawab, "B€rita ini sudah terkenal."

Diriwayatkan pula kepada kami dari jalur periwayatan

AMurrahman bin Mahdi dan hnu Ja'far Ghundar. Abdurrahman

berkata: Dari Sufipn Ats-Tsauri, dari Manshur bin Al Mu'tamir dan

Mughirah bin Miqsam. Sedangkan Ghundar berkata: Sgr'bah

menceritakan kepada kami, Hammad bin Abi Sulaiman

menceritakan kepada kami, kemudian Al Mughirah, Manshur dan

Hammad somo-silrn menyebutkan dari lbrahim An- Nakha'i,

tentang seotang unnita dzimmi yang masuk Islam, sedangkan

suaminln juga seorang kafir dzimmi, dia berkata, "Dia tetap

bersama suaminlra-"

Ini pula 17ang difatwakan oleh Hammad bin Abi Sulaiman.

Ini juga pendapat Abu Sulaiman hanlra saja dia

menambahkan, 'Tidak boleh disetubuhi oleh suaminln ifu." Ini

adalah satu pendapat png beredar di kalangan ulama.

Ada pula pendapat lain dari Umar yarg shahih daringp,

kami meriunptlonnSp dari jalur periwaSntan Hammad bin

Salamah, dari Ayyub As-Sikhtipni dan dari Qatadah, dari

Muhammad bin Sirin, dari Abdullah bin Yazid Al Khuthami, bahwa
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ada seorang Nashrani yang istinya masuk Islam, lalu Umarpun
menyuruhnya unfuk memilih; apakah akan berpisah dengan
suaminya itu atau tetap bersamanya.

Kami juga meriwayatkannya dari jalur periv,raptan Ma'mar,
dari A1yub, dari hnu Sirin, dari AMullah bin Yazid Al Khuthami
dari Umar srna dengan di atas. AMullah bin Yazid ini sempat
menjadi sahabat Nabi g$.

Ada pula pendapat ketiga dari Umar; diriwayatkan kepada
kami dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah; dari Daud Ath-
Tha'i, dari Ziyad bin AMurrahman, bahwa Hanzhalah bin Bisyr
menikahkan pufuinya yang seorang Nashrani dengan
keponakannya yang beragama Nashrani. Kemudian Auf bin Al
Qa'qa' naik kendaraan menemui Umar dan melaporkan hal itu.
Umar lalu menulis surat tentang masalah ini: "Jika dia mau masuk
Islam, maka dia bisa tetap memperistirya, tetapi jika dia tidak
mau, maka mereka harus dipisahkan."

Tem3nta si suami ini Udak mau mastrk Islam, sehingga

mereka pun dipisahkan, lalu unnita ihr dinikahi oleh Auf bin Al
Qa'qa'.

Akan tetapi mereka tidak ada png berpendapat seperti ini,
karena bagi mereka tidak boleh memulai akad dengan stafus istui

muslimah dan pria non muslim, terlepas apakah nantinya suami ifu
masuk Islam setelah akad atau Udak.

Dari Umar pun ada pendapat yang keempat, tapi tidak
shahih darinya yaitu yang diriurayatkan kepada kami dari lalur
periunyatan AMurrazzaq; dari Sufuan Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq

Asy Syaibani, dia berkata, "Anak dari wanita yang dipisahkan dari
suaminSa oleh Umar ifu mengabarkan kepadaku, bahwa Umar

@ - AtMuhatta



menaund{an Islam kepadaryn tetapi dia menolak, maka Umarpun
menrisahkan mereka."

DmyEntkan dari ,"hr periua5ratan lbnu Abi St aibah

Abbad bfoi Al Aulrarn mcnceritakan kepada karni, dari Abu Ishaq

AslrqEibani 3nng berlofta, dili Yadd bln Ahrnah bahun tJbadah

bin }hr'rnan At-Taghlibi pernah meniloh d€ngan seorang uanita
dari Banu Tamim. t&rndbn unnita itu mad( Ishrn, rnaka

be*atahh t rrar k€eada (Jbadah, "Kamu nnu mastrk lslam atau

ah plnhlnn kamu dengan isfuimu?" Terr4pta dia menolak rna$k
Islam, sehingga Umar ptn mernisahlon mereka.

Diriu4ndran trrla dari iahr perluqntan hnu Abi Srcibah;
A[ btor ltftshir menceritakan lcpada kanri, dali Abu l"haq Aslr
q,aibdd, dari As-Saffah bh Mdhar At-Taghlibi, dari Daud bin
I(adus, bahun l*i Ubadah bfoi ArFlft'tnan bfoi ar'ah lar€ orarg
Tanrim yang rnasuk lslasn, tetapi UUaaannya s€ndtoi tihh nran
rnasuk Islam, alfifon3p Umar pm menrisahkan kcfuan]ra.

Abu tshq tldak berterru dengil (Jrna, sedangkilt As-
Satrah dan Dnd bfoi lGrdus dn perinapt yang

malhul $dentitasrUn tdak dketahui). Denrikiirn prda Yadd btor

Ahrnah.

Lalu ada pendapat hin yang iuga diriuayatlon dari Ali btui

Abi Thalb dari iahr periwayatan Harnrnad bin Salamah; dari

Qatadah, dari Sa'id bin Al Musa3ryib, bahura Ali bin Abi Thaftb
berleta tentang pasangan suami ishi Snng duaduanya kaftr, lalu
salah safu dari mereka rnasuk Islam, "Snminga lebih berhak

perttnnan mereka selarna masih dalam
penrelitraraanryn."
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Diriwayatkan kepada kami dari jalur periun3atan Sutpn
bin Upinah; dari Muthanif bin Tharif, dari AgrSya'bi, dari Ali,
"Dia (suaminya) lebih berhak menjadi suamin5a selama wanita ihr
belum keluar dari negerinSra."

Ada pendapat lain png diriwayatkan dari jalur periwalntan
Ibnu Abi S3pitnh; Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada
kami, dari Ma'mar, dari Az-Ztrhri, "Apabila si isfui masuk Islam dan
suaminga fidak, maka mereka pemikahan mereka tetap, kectrali
jika dipisahkan oleh sulthan (pihak berwenang).'

Yang memperhatikan adanya penawamn Islam kepada
salah safu pihak dari suami maupull isfui adalah sebagaimana lrang
kami dirir,rnyatkan kepada kami dari jalur petiuayatan Ibnu Abi
SSnibah; Abdah bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dari
Sa'id bin Abi Arubah, dari Qatadah, dari Al Flasan, dia berkata,
"Apabila si istri masuk Islam dan suamingn tdak, maka status

istinln itu langsung terthalak b' n dan si isti itu bq-iddah s*rnt

l<ali (haidli."

Hal lnng sama juga dikatakan oleh llaimah

Abu Muhammad berkata: Di sini tidak ada keterangan,
bahwa dia enggan masuk Islam setelah istinSn, karena bisa jadi dia
masuk Islam bersama denganngn.

Sedangkan mereka yang memperhatikan persoalan iddah,
maka telah shahih dari Atha', Mujfid dan Umar bin Abdul Mz.
Sementara pendapat kami diriura5ntkan dari beberapa oftmg
sahabat ig, sebagaimana yang diriunSntkan kepada kami dari;alur
perftralratan Syr'bah; Abu Ishaq Aqfsyaibani mengabarkan
kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Yazid bin Alqamah
bqkata, bahwa kakek dan nenekn3a adalah nashrani lalu
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nenelmln masuk Islam, sehingga Umar bin Al l(haththab

memisahkan mereka berdua.

Dirir,vaptkan dari jalur periwayatan Hammad bin Zaid, dari

Ayytb As-Sikhtlrani, dari llaimah, dari hnu Abbas tentang

seorang u/anita Yahudi atau Nashrani lrang masuk Islam,

sementara suamin!,a masih Yahudi atau Nashrani, "M€treka harus

dipisatrkan, Islam itu tinggi dan tidak boleh ada yang lebih tinggi

darin3ra.'

Ini pula 1nng diht^rakan oleh Hammad bin Zaid.

Diriwayatkan pula dari jalur periwayabn Abdurrazzaq; dari

Abu Az-Zubair, bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata,

"Wanita ahli kitab ifu halal bagi kita, tetapi u/anita kita haram bagi

merelta."

Diriun3ptkan p.rla secara shahih dari Al Halorn bin
Utaibah, bahwa dia berkata tentang pasangan Majusi, dimarn
salah safu dari mereka masuk Islam, "Huhrngan pem*anan
mereka terputrs."

Dirivrngptkan pula secara shahih dari Sa'id bin Jubair;

tentang uranita Nashrani png masrrk Islam serrentara suaminSa

masih Nashrani, 'Islam telah memisahkan mereka."

DiriwaSatkan pula secara shahih dari Atha'; Thawus dan

Mujahid serta Al Hakarn bin Utaibah tentang uranita kafir png
mastrk Islam, sementara suaminya masih kaftr, mereka

berpendapat, bahua Islam telah memisahkan mereka.

Diriuaptkan pula secara shahih dari Urnar bin AMul Adz
dan Adi bin Adi pendapat lrang sama.
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Diriwayatkan pula secara tsabit dari Al Hasan bahwa dia
berpendapat siapa saja dari suami isbi tersebut png masuk Islam,

maka mereka otomatis berpisah. Hal senada juga diriwayatkan dari
AsySSn'bi.

Abu Muhammad berkata: Semtra pendapat Snng kami
kemukakan ini, tdak kami ketahui berdasarkan huijah sdikitpun
kecuali lang mengatakan, bahwa si istui ini tetap menjadi isti
suaminya lnng masih kafir, tetapi dilarang berhubungan badan,
mereka berdalil bahwa nikah orang kafir itu shahih dan tidak bisa
dibatalkan kecuali dengan sesuahr ynng mryakinkan.

Mereka juga berdalil dengan apa lrang diriunyatkan kepada
kami dari jalur periwayatan Abu Daud As-sijistani, dia berkata:
Abdullah bin Muhammad An-Nufaili, Muhammad bin Amr Ar-Razi
dan Al Hasan bin Ali (yaitu Al Hulunni) menceritakan kepada
kami. An Nufaili berkata: Muhammad bin salamah menceritakan
kepada kami, sedangkan Ar-Razi berkata: Salamah bin Fadhl
menceritakan kepada kami, dan AI Hulwani berkata, "Yazid t/aifu
Ibnu Zurai'atau hnu Harun, salah safu dari kduanya),

Kemudian Salamah, hnu Salamah dan Yazid semuanya
dari Muhammad bin Ishaq, dari Daud bin Al Hushain, dari llaimah,
dari hnu Abbas, bahwa Rasulullah $ mengembalikan pernikahan
putiqn pitu Zainab kepada Abu Al Ash dengan alrad pertama.la

14 Riunyat ini terdapat dalarn suran Abu Dad, iE 2 tal- 239. penuris

menyatakan dalam catatan kakinya, "Dalam seh.ah riwayat disebutkan tiga
bhun, sedangkan AI Hafizh dalan Al.Fanh mengiryaratkan adanya cara
kompromi dalam memahami keterangan png bertentangan dalam berbagai
riwayat ini, dia b€rkata, "Maksud enam tahun di sini adalah antara hilrahnya
zaimb dengan islamnyra, lalu dua atau tiga tahun adalah jarak antara

turunnya firrnan Allah, f L '; g "Mereka Mak tnlat bgi omngonng
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Muhammad bin Salamah menambahkan, "dan tdak
mengadakan (acara) apapun. "

Salamah menambahkan, "Setelah enarn tahun".

Dalam redaksi Yazid, "Setelah dua tahun"-

Mereka sernua berkata, Nabi $ mengakui pemikahan

sernua orang kafr (tanpa mengadakan alod baru) dengan isti-ishi
mereka, padahal ada isti mereka Snng lebih dahulu masuk Islam

sebelum $amintp.

Abu Muhammad meniawab: Tidak ada hujjah bagi mereka

dalarn hal ini selain yg kami sebutkan di atas. Adapun perkataan

mereka. bahwa nikah oftmg kafir itu sah dan tdak bisa dibatalkan

kecuali dengan sesuatu gnang lpkin, maka mereka benar dalam hal

ini. Tapi sesuafu yang lrakin ifu sudah ada dan akan kami sebutkan

sebentar lagi inst/a Allah.

I{habr png mereka sebutkan itu shahih b"*pu hadits

dimana Zainab dengan suaminlp Abu Al Ash $,, tetapi tdak bisa

mereka radilon hujiah, karena IslamnSa Abu Al Ash itu adalah

sebelum peristiura Hudaybilph, dan saat ih.r belum furun ayat

pengharam muslrrik kepada orang lofir.

Sedangkan dalil mereka dengan banlpkrya orrng Arab
png masuk Islam iuga tidak menjadi ialan bagi mereka untuk

menetapkan adanln khabar yang shahih, bahwa orcmg tersebtrt

rnailk Islam terlambat setelah isfuinyra masuk Islam terlebih dahulu,

lalu Nabi $ meresfui keberlangsungan hubungan mereka (tanpa

nilGh ulang).

bftr itu...." (Qs. Al l,frnntaharnftr [60]: 10), dengan datangrm Abu Al Ash
s€bagai sryarg muslirn, karena ih'r ianknf dua tah.rn'
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Apabila fidak ada jalan untuk mendapatkan itu, maka

berarti tidak boleh memutlakkannya kepada Rasulullah $, karena

itu adalah pemutlakan dusta dan bentuk berkata tanpa di dasari

ilmu.

Jika ada yang berkata: Ada riwayat bahtrn Abu Sufun
masuk Islam sebelum Hindun dan istri Shafiran masuk Islam

sebelum Shafipan. Maka kami katakan: Dari mana kalian

mendapat khabar yang shahih, bahwa mereka berdua ditetapkan

dengan nikah mereka yang pertama dan tidak ada pembaruan

akad?

Apakah ada informasi tentang ifu dengan sanad yang

shahih bersambung sampai kepada Nabi $, bahwa beliau

mengetahui dan membiarkannya? Sungguh itu tidak ada!

Abu Muhammad berkata: Di sini kelompok ulama fikih Asy-

Syafi'i dan Malih mengeluarkan pendapat yang kacau.

Ulama fikih Asy-Syafi'i berhujjah dengan sernua ini dan juga

hadits Abu Al Ash, lalu mereka mengatakan bahwa yang menjadi

barometer dalam hal ini adalah masa iddah.

Maka dikatakan kepada mereka: Anggap saja semua yang

kami sebutkan di atas ifu shahih, akan tetapi bagaimana kalian bisa

mengambil kesimpulan, bahwa barometemya adalah masa iddah

dalam kasus Abu Al Ash, Hindun, Shafwan dan semua yang

masuk Islam terpisah antara suami dan istri? Siapa yang

mengabarkan kepada kalian tentang hal ifu?

Dalam semua khabar di atas tidak ada 5nng menyebutkan

masalah iddah dan memang tidak ada dalil yang mengarah ke sana

dan Udak pula ada iddah dalam agama Allah & ini selain iddah

thalak atau iddah wafat. Seorang wanita yang dithalak bebas
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menentukan dirinSa. Seorang muslimah bersuamikan kafir, atau

rrnnita kafir yang srnminya masuk Islam, atau salah sahr dari

mereka Snng murtad, maka fidaklah termasuk ke dalam kategori

penerima iddah itu, lalu darimanakah kalian membawa iddahirn?
Tidak ada jalan bagi mereka untuk mengntakan eksistensi hal

tersebut kecuali dengan klaim yang dusta. Bagaimana tdak,
bukankah Zainab telah masuk Islam sejak aunl diufusn3n sang

ayah $?! Tidak ada pertedaan pendapat dalam masalah itu,

kemudian dia hijrah ke Madinah sedangkan suamin5a masih kafir.

Jarak wakfu antara Islamnya Zainab dengan Islamnya Abu Al Ash

sang suami itu lebih dari 16 tahun dan pada saat itu telah lahir

putra mereka bemama AIi bin Abi Al Ash. L-alu di mana iddah
yang dimaksud jika memang kalian ini b€rakal?!

Sedangkan untuk ulama fikih Maliki; jika mereka bersikeras

unfuk berdalil dengan kasus istinp ShafuEn, maka bisa

dipertentangkan dengan kasus Abu Al Ash ini dan kasus Abu

Sufun. Apabila mereka berdalil dengan firman Allah, ikn {;

)F h, 'Janganlah kalian tetap berrupng pda tali

perkawinan dengan wanibqnnita kaftr." (Qs. Al Mumtahanah:

10).

Maka hendaknya merelo juga berpegang pada ayat png

srna: ",13il'i{; { L'$ {" M"rrta fuanib mukminah) tidak

halal bagi mere,l<a (orary kafir) dan mqel<a (onng ka{ir) frdak hakl
bagi merela finniA mulminah)." (Qs. Al Mumtahanah: 10).
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Dengan demikian, jelaslah nrsaknSn semua pendapat ini.-

HanF kepada Allah-lah kita memohon taufik.-

Abu Muhammad berkata: Bukti kebenaran pendapat kami

adalah firman Allah &,
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"Hai onng:omng gng beriman, apbila dabng berhiinh

kepadamu perempuan-perempuan tang buiman, maka hendaHah

kamu uji keimanan) merel<a. Allah lebih mengebhui tentang

keimanan mereka; maka jika l<amu telah mengebhui bahwa

mereka (banar$enar) beriman, mal<a l<amu kembalil<an

mereka kepda m*eka) orzng.orzng l<afir. Merel<a

fiada halal bagi onng-onng kafir ifu dan onng-onng l<afir itu
fiada halal pula bagi merela. Dan beril<anlah kepda (suami suami)

mereka, mahar tnng telah merel<a balnr. Dan tiada dos absmu

mengawini mqel<a apbila lamu ba5ar kepda mqel<a mahamgn.

Dan ianqanlah kamu tebp berpqang pda bli (perlawinan)

dengan perempuzn?erempuan lafir; dan hendakhh kamu minb
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-l 
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mahar tnng telah lamu ba5nr; dan hendaHah mereka meminta

mahar tnng telah merel<a bayar Demikianlah hukum Allah yang

ditetapkan-Nya di anbm kamu. Dan Allah Maha mengebhui lagi
Maha Bijakana."(Qs. Al Mumtahanah [60]: 10).

Ini adalah hukum Allah yang tidak halal bagi siapapun

unhrk keluar darinln dan Allah telah mengharamkan kembalinya

para wanita mukminah kepada orang-orang kafir.

Telah diriwaSratkan pula secara shahih dari Nabi $ bahwa

beliau bersaMa,

.lbh, *+t1 ';.^ J '.fit
" Onng t/ang berhifah itu adatah Jnng *Ur* dari apa

t/ang dilanng oleh Alhh;'

Maka setiap png masuk Islam berart dia telah berhilrah

dari kekafiran png dilarang oleh Allah.

Allah & j,rgu memberi nash, bahvrn kaum muslimin boleh

menikahi para wanita ifu, sehingga jelaslah bahwa hubungan

suami istri ifu terputus seiak dia masuk Islam.

Benar pula adanp bahwa laki-laki yang sudah masuk Islam

Udak boleh lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan

wanita kafir. Dari sini jelaslah, bahwa pada saat salah safunya

masuk Islam, maka terlepaslah ikatan perkawinan. Demikian pula
jika salah safu di antara keduanya ada Snng murtad. Membedakan

antara dua masalah ini merupakan bentuk pencampur adukan

perkam lang mncu dan juga merupakan klaim dalam agama tanpa

adanya dalil.

-Hanln kepada Allah-lah kami mohon tauftk.-
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94O- Masalah: Barangsiapa png mengucapkan "Iaa
Ilaaha lllalkaah" (tiada illah selain Allah), atau dia mengucapkan

"Muhammad adalah uhrsan Allah" diantara penduduk kafir selain

Yahudi, atau Nashrani atau Majusi, maka dia langsung menjadi

muslim dan berlakulah pada diriqn bertagai hukum Islam. Jika dia

tidak mau masuk Islam, maka dia harus dibunuh.

Sedangkan orang Yahudi, Nashrani dan Majr.rsi, belum

otomatis dianggap muslim hanp dengan mengucapkan kalimat ifu
sampai dia menambahkan dalam ucapannln, 'Aku adalah

muslim", atau 'Sekarang aku sudah masuk Islam," atau "Aku

berlepas diri dari semua agama selain Islam".

Diriunlratkan kepada kami dari jalur periwaSatan Muslim;

Harmalah bin Yahya menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb

menceritakan kepada kami, Yunus mengabarkan kepadaku, dari

Ibnu Syihab, Sa'id bin Al Musayyib mengabarkan kepadaku, dari

agnhnya, dia berkata: Ketika Abu Thalib menjelang ajalqn tiba,
Rasulullah $ berkata padanSn, "Wahai pamanku, ucapkanlah

'Iaa llaaha lllallall sebuah kalimat ynng akan aku percaksikan

untukmu di sisi Allah." lalu dia menyebutkan haditsnp secara

lengkap.15

Diriw4ntkan dari jalur periurayratan Muslim pula; Ya'qub

Ad-Dauraqi menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan

kepada kami, Hushain (dia adalah putra AMurrahman)
menceritakan kepada kami, Abu Zhib5nn mengabarkan kepada

15 Ri5rawat ini ada dalam Shahk Muslim, iuz 1, hal. 23, Srarg berbunyi:
Rasululhh $ mendatangin!,a (Abu Thalib) dan di sana zudah ada Abu Jahal

dan Abdullah bin Abi Uma5ryah hn Al Mqhirah. Rastrlullah Ai berlota, ...."
(dst).

Sementara dalam Slnhih Al Efuklmd, riunyat ini terdapat pada juz 1, hal.
r99.

I s, I - NMuhana



kami: Aku mendengar Usamah bin Taid bin Haritsah

menceritakan: Rasrlullah $ mengutr,rs kami dalam satu pasukan.

Kami sampai di Huruqat, suafu ternpat di Juhainah. Kami berhasil

memporak merelo. talu aku dan seorang teman dari

kalangan Anshar bertemu dengan salah seorang dari Juhainah ini.

K€fika kami berhmil mengepungnya diapun mengucapkan, "Iaa
Ilaaln llblhalf si orang Anshar ini merrahan diri (fidak

mernbunuhnyra) sementara aku tetap menikam dan akhimp
mernbunuhqn. Hal itu sampai kepada Rasulullah # d*
beliaupun berkata kepadaku, "Wahai Usamah, apakah kamu

membr.rruhnln padahal dia telah mengatakan, "'I-aa lhaha

Illalbanf' Aku katakan, 'Wahai Rasulullah, dia itu sebenam5n

berpurapura untuk melindungi diri." Beliau kembali bersabda,

"Apakah kamu membunuhnya padahal dia telah mengatakan,

"Laa llaaha llhllaalfll" Beliau tems saja mengulangnErlang kata-

kata itu sampai aku menghaSnl andaikan aku belum masuk Islam

sebelum hari itu."

Abu Muharnrnad berkata: Ini teri.di di akhir masa

keislaman, s.dangkan hadits Abu Thalib dan cerita-cerita Islam

png lain teriadi sebelum itu. Si orang Anshar ini menahan diri

sehingga fidak mernbunuh si lofir tersebut kefika dia

mengucapkan 'Laa llaaha lllallaah." Tetapi Usamah tdak

diu/ajibkan membayar denda, karena dia mernbunuh dengan

prasangka bahwa ormg tersebut masih lofir, sehingga dia tidak

mernbunuhnlp dengan sengaja lantaran orzlng ifu telah menjadi

muslim.

DnrU4atkan pia dari jalur peritryayatan lvltrshm; Al Hasan

bin A[ Al Huhmni menceritakan keeada lorni, Abu Taubah -Ar-
Rabi'bh Nafi'- m€nceritakan kepada lorni, Mu'awiSnh -hnu Salarn-
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menceritakan kepada kami, dari Zaid -yang merupakan saudaranla

sendiri-, bahwa dia mendengar Abu Salam berkata: Abu Asma' fu-
Rahabi, bahwa Tsauban maula Rasulullah $ menceritakan

kepadanya, dia berkata: Aku pemah b€rdiri di sisi Rasulullah # lulu

datanglah seorang pendeta Yahudi dan berkata, "Assahnu Ahika
(keselamatan bagimu) unhai Muhammad." I-alu aku merdorongnya
sampai dia hampir jahrh. Dia berkata kepadaku, "Mengap kamu

mendorongku?" Aku menjawab, "Mengapa kamu tdak.katakan,
"Asslamu alaika yn RasuMlalf'. Orang Yahudi ini mengatakan,

"Kami harrlra dengan narna 5ang diberikan oleh

." Razulullah #h pun angkat bicara, g$ "t:;;./t ll.

#1 y, GY "Memang natnaku dalah Mrhanmd dan itulah tung
diberil<an oleh keluaryaku." Kemudian dia menSrebud<an haditsnSra

secarer lengkap di akhimSn si Yahudi tadi berkata kepada beliau,
"Engkau benar, dan errgkau mernang sungguh s€orcmg Nabi."
Kernudian dia pergi.

Dalam khabar ini Tsauban memukul orcng Yahudi ihr
karena Udak menyebut kata, "Rasulullah" (ufusan Allah),
Rasulullah #t tdak mengingkari perbuatan Tsauban, sehingga

benarlah, bahwa ifu merupakan ka,vajiban, karena jika fidak
demikian, maka tenfu beliau sudah mengingkari ucapan ifu. Dalam
hadits ini juga terdapat perkataan si Yahudi, "Engkau memang
benar-benar seomng nabi" tapi Nabi # tdak menganggap, bahwa

si Yahudi ini telah meninggalkan agamanya.

Dirir,rn5ratkan dari jalur periwayatan Al Bukhari; AMullah
bin Muhammad, Abu Rauh Harmi bin Umarah menceritakan

kepada kami, Sytr'bah menceritakan kepada kami, dari Waqid -
hnu Muhammad bin Zaid bin AMullah bin Umar bin Al Khathtab-,
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dia berkata: Aku mendengar ayahku menceritakan dari hnu Umar,
dia berkata, Rasulullah $ bersabda,

6) r; t&L z)z

U) U13

(rkJ L?t tur

tty ,irs'pr r-fi-:

iy y 'olt tri*i- & d6t'rFSl
,iit'}r f&t,fur lro ! zJ-rt

'o:t L'rl
a

Y!
o t'
gae

:t e r*V t f*!i'e' Y,&t;1rt
"Alflt diryinbhkan unfuk memerangi manusia ampai

merel<a bersaksi bhum tiada illah selain Allah, dan bahvn
Muhammad itu ilalah utusan Allah, mendirikan shalat,

menunail<an ^t*t 
jila mereka melakul<an ifu, maka terjagalah

danh dan hannya darilil keanali abs dasar hak Islam, dbiana
prhitungan mqet<a ada di sisi Allah."

Ini semua adalah pendapat Asy S3afi'i dan Abu Sulaiman.

941- Masalah: Tidak diterima dari seorang Yahudi atau

Nashmni, atau Majusi penyerahan jizyah, kecuali kalau mereka

mengakui bahwa Muhammad adalah ufusan Allah kepada kita dan
mereka Udak boleh menghinanya, serta tidak boleh melecehkan
agarna Islam sedikitpr.m berdasarkan hadits Tsauban grang telah
kami sebutkan tadi dan berdasarkan ftrman Allah,
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n #t-';,Z-S 4 W p2-'. e lj:E:

;#'"ti
" Dan merel<a mencer@ agamarnu, mala

pemimpin-pemimpin orzng-orzng kaftr ifu, l<arena sesungguhnSn

mereka itu adalah oftng-orang 6png tdak dapt dipegang)
janjinya." (Qs. At-Taubah [9]: 12).

Ini merupakan pendapat Malik. Dalam Al Musbkhnjah dia
berkata, "Siapapun di antara Ahli Dzimmah lnng berkata,
"Muhammad ifu diufus kepada kalian, bukan kepada kami", maka

ifu fidak masalah. Tetapi jika mereka mengatakan, "Dia bukan
nabi", maka yang mengatakan ifu harus dibunuh."

942- Masalah: Barangsiapa png mengatakan, bahwa

dalam ajaran lslam, ada sesuafu png batin tak tampak dalam zahir
dan hangn diketahui oleh si hitam dan si merah (orang-omng

tertenfu, bukan orang awam), maka dia kafir dan harus dibunuh,
hal ini berdasarkan firman Allah &,

!#g.fi$fiiFtS
"SaungguhnSn kewajiban Rasul IGmi, han5nlah

meryrunpikan (arnanat Alkh) dengan temng. " (Qs. Al Maa'idah
15h e2l.

Juga berdasarkan firman Allah lainnya,
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" Agar kanu Muhammad) menenngkan pada wnat
manusia ap yang telah difurunkan kepada mereka," (Qs. An-Nahl

116l, M).

Bamngsiapa lnng menyelisihi ini, berarti dia telah

mendustakan Al Qur'an

943- Masalah: Semua hamba sahaya -laki-laki mauplrn
perempuan- yang dimiliki oleh orang kafir; jika mereka masuk

Islam di negeri harbi rnaupun di luar negeri harbi, maka mereka

secara otomatis merdeka- Derrikian pula jika mereka itu dimiliki
oleh seorang l<ahr dzimmi,lalu mereka masuk Islam, maka mereka
jadi merdeka sejak mazuk Islam tersebut. Hal yang sama juga

berlaku pada mudabbaryang dzimmi atau hatbi, budak mukabb
dzimmi atau harbi, dan juga ummul walad baik yang harbi
maupun dzimmi-

Siapa saja yang masuk Islam di antara mereka, maka dia
langsung jadi merdeka dan akan kitabah (kalau dia budak mukabA
langsung batal, dernikian pula pembayaran sisanya. Budak yang

masuk Islam ini tdak p€rlu mengganti apapun dari apa 5nng telah

sang fuan ambil seMum masuk Islam. Dia boleh mengambil

semua Snng diberikan setelah dia masuk Islam, hal ini
berdasarkan firman Alhh e,

V-u--1{'eClfiL'rt5:i*J5
'Dan Allah selaltsl<ali frdak akan mqnbqi jalan kepda

orzng-oftng l<afir (unfuk manguasai) orang-oft,ng t/ang beiman.'
(Qs. An-Nisaa' I4l' 1rt4).
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Yang dimaksud Allah dalam hal ini tak lain adalah hukum-

hulom agama. Sedangkan prihal m€nguasai dunia, karena

kezhaliman ifu sendiri tidak mungkin dibenarkan, dan perbudakan

merupakan jalan 5nng paling besar, dimana Allah menggugur-

kannya dengan keislaman seseorang, lalu kita berhak bertanya

kepada sang fuan yang menjual budaknya, Mengapa anda

menjualnya? Apakah dia seorang marnluk (budak 3nng dimiliki)

atau bukan? Sebab, perkara terkait seorang budak tidak mungkin

lepas dari kedua hal tersebut.

Jika ada lang mengatakan: Mereka bukan lag,n mamluk,

maka mereka benar dan hal ini sama dengan pendapat kami,

bahr,ra jika mereka ifu bukan mamfuk, berarti mereka merdeka.

Namun jika yang bersangkutan mengatakan: Mereka masih

merrjadi mamfuk bagi penjualn5n. Maka kami hatakan: Lalu

mengapa anda batalkan kepemilikan sang budak ynng sebelumnya

anda sahkan tanpa adanSn nash atau Qma? Apa bedanya jika

ormg lain memiliki sang budak selama safu jam, dua jam, sehari,

dua hari, sejum'at, dua jum'at, sebulan, dua bulan, setahun atau

dua tahun ataupun sepanjang hidupnya? Bagaimana penetapan

anda, bahwa kefika sang budak dijual, maka bagi si

pembeli adalah sah dan bisa dianggap benar. Mengapa pula jika

ditetapkan kepemilikannya yang lebih dari itu, maka itu dihukumi

sah. Bisa jadi dalam waktu sebulan budak itu fidak teriual.

Mengapa fidak kalian perlakukan mereka sebagai budak milik
penuh bagi si penjual, seperti Snng kalian pada budak

mudabbar, ummul unkd dan mulaAb ketika mereka masuk

Islam?

Andaikan telah diperbolehkan menetapkan status sebagai

mamfuk bagi tuan si mudabbar, mul<abb dan ummul walad tadi,
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maka tentunya hal ifu juga boleh diperlakukan pada sesrang abd
(hamba penuh). Akan tetapi jika sekiranya hal itu tidak boleh
dilakukan, maka tentu tidak boleh pula memperlakukan budak
tersebut terkait dengan mukabb, mudabbr dan urnmul qmlad.lni
jelas merupakan kontadiksi yang nyata, serta pendapat Snng
rusak tanpa diragul<an lagi.

Mari kita tanp pula kepada mereka tentang orang kafir

lnng membeli seomng budak muslim atau muslimah. Berdasar.kan
pendapat mereka, akad tersebut fasl<h, maka kita tanyakan
mengapa kalian anggap fasWi? Mengapa tidak kalian bolehkan
saja dia menjual budak itu jika dia Islam dalam kepemilikan si kafir
tersebut, apa bedanya dengan kasus yang sedang kita bahas?

Jika mereka berlr,,ata: Karena ini mempakan awal
kepemililGn. Maka kami iawab: Betul, lalu kenapa? Halmf. untuk
menjual tidak mungkin dipisahkan dari proses aunl kepemilikan-
nlra tefiadap budak lnng dia jual ifu, dan bagaimana bisa
kepemilikann5ra itu dianggap sah, dimana tdak ada kemungkinan
lain Spng ketiga.

Jika mereka berkata: Jusbm aunl kepemilikan mereka ifu
berdasarkan hal yang udak halal mereka miliki. Maka kami katakan
kepada mereka: Kalian benar, lalu mengapa kalian halalkan
kepemilikan budak ihr pada saat penawaran kalian kepada mereka
unfuk menjual budak$udak muslim tersebut jika mereka memang
masuk Islam dalam kepemilikannya (si orang kafir tadi)?

Apabila mereka berkata: Berdasarkan kehalalan
kepemilikanqp. Maka kami katakan: Lalu m€ngapa kalian anggap
fasakh jual beli sesuatu yang memang halal mereka miliki seiak
aunl? Bahkan, merylapa kalian menjual atas nama si kafir ini tadi
sesuatu yang memang halal untuk dia miliki?!
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Jika mereka berkata: Budak ihr adalah milik mereka se@ra

sah sebelum masuk Islam dan kepemilikan ifu tdak batal dengan

masuknya mereka ke dalam Islam. Maka kami katakan: Baiklah,
kalau begifu mengapa kalian menjual budak itu atas namanya? Ini
adalah kontradiksi yang sangat parah, pendapat png bathil tanpa
adanya dalil. Bahkan yang lebih mengherankan lagi, yaitu ketika
mereka mengingkari hal ini terhadap Allah & dan terhadap
Rasulullah $. Mereka berpendapat terhadap pernikahan

Rasulullah $ dengan Shaflyah Ummul Mukminin dan beliau

menjadikan pemerdekaan Shafi5yah ihr sebagai

Kemungkinannlra adalah, beliau menikahi Shafiyyah sebelum

memerdekakannlra, atau setelah memerdekakan. Apabila dianggap

bahwa beliau menikahinya sebelum memerdekakan, maka
bukankah seseorang ifu Udak boleh menikahi budak uranitanSa

sendiri? Namun jika dikatakan, bahwa beliau menikahirya setelah

memerdekakan, maka bukankah dia sudah merdeka, hlu kapan
pemberian mahamya?

Mereka juga berpendapat seperti ini dalam masalah
pembebasan budak menggunakan undian sertia dalam kasus

seseorang menemukan barangqa di tangan muflis (orang png
dihukumi pailit) dalam semua kasus ini mereka tidak mernasukkan
berbagai penentangan yang mereka masukkan di sini, kemudian

mereka tidak menEngkari ini atas diri mereka, padahal inilah
target pengingkaran yang sebenam5a. PenyebabnSra adalah,

karena mereka be6icara dan memutuskan berdasarkan pendapat
mereka yang rusak. Padahal Rasulullah $ sebenamgra har,Sa

berbicara dan memufuskan dari wahyu Allah S sebagaimana yang

tertera dalam firman-Nya,
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@aI4;6S,r,6lir1
'Dia tidak ditan5m tenbng apa trurg dipefruat-N5n dan

merekakh Jnng akan dibntni."(Qs. Al Anbillaa' l21l 231-

Jika mereka berkata: Kami menjtral budak tersebut atas

dasar dia kafir, sebagaimana kalian menjual budak muslim ketika

kalian mengeluhkan bahaya dan juga dalam kasus falZb (kepailitan).

Maka kami katakan kepada mereka: Kami tidak akan pemah

menjual seorang budak muslim atau muslimah kecuali jika ada

dasar lnng benar dan r,mjib serta harus terlaksana, dimana tak ada

jalan lain kecuali dengan meniualnya. Tanpa hal itu semua, kami

tdak akan memalrsa 3png bersangkutan unfuk menjual budaknSra-

Hal pertama yang mengharuskan agar hartanya dijual

adalah, jika dia mempun5ni utang Snng harus segera dia lunasi,

atau nafkah png hanrs dia tanggung; baik untuk dirinya maupun

budaknlp, atau siapa saja yang memang harus dia tanggung, atau

karena ada bahaSn jika sang budak Udak dia lual.

Terkait dengan hak Snng wajib dihrnaikan selama kami

masih menemukan adanya dinar dan dirham png ada pada orang

yang bersangkutan, maka kami tdak akan menjual apapun

darinya. Namun jil(a fidak ada jalan lain dan tidak ada benda lain

selain budak, maka itulah 5nng akan dijual (secara paksa) dari

dirin57a, karena budak laki-laki maupun perempuan adalah harta

yang bisa diperjualbelikan sebagaimana harta-harta lainnya-

Allah $ berfirman,

;t^.';3 Wii1-4;rj\3'g
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'Uadilah kamu oftng yang benar-benar penegak keadilan,

menjadi saksi karena Allah, "(Qs. An-Nisaa'[4]: 135).

Salah safu benfuk penegakan keadilan adalah, memberikan

hak kepada setiap orang yang berhak mendapatkannya.
Rasulullah $ melaksanakan perintah ayat ini dengan benar, ketika

disampaikan dari beliau oleh Salman dan Abu Ad-Darda' Ag.

Sementara yang dimaksud dengan bahaln adalah kenka

kita bisa memastikan bahwa si budak pria atau wanita ini berada

dalam kepemilikan orang yang aman, atau ada png menjamin
keselamatannya, maka kita tidak boleh menjualnya, namun jika

kalau tdak, maka kita terpaksa menjualnyra demi mencegah

adangra kezhaliman kepada mereka, karena tidak ada cara untuk
saling tolong-menolong dalam kebaikan dan menghindar dari
permusuhan selain dengan cara itu. Allah & sendiri telah

berftrman,

"Dan janganlah l<alian saling banru dalarn dos dan
permusuhan." (Qs. Al Maa'idah [5]: 2).

Jika mereka berkata: Jika begitu kondisin5n, maka kami
bisa katakan, bahwa adanya seoftmg budak muslim di bawah
kepemilikan oftrng kafir itu adalah suatu perkara png berbahuln.
Maka kami katakan: Seandainya terbukti dalam kenyataan sehari-

hari, bahwa tuan si budak muslim yang kafir ini berlaku baik pada

mereka dan tak pemah menyakiti mereka, bukankah itu
membatalkan anggapan kalian yang menyatakan adan3n baha5n

buat mereka? Ini jelas dan tak perlu diragukan lagi.

o-Sifr' ;$i7i366{i
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Jika mereka berkata: Kami takut agama mereka akan nrsak

jika terlalu lama berada di bawah kepemilikan ttnn4a Snng kafir

itu. Maka kami katakan: Jika memang demikian kondisinya, maka

pisahkan pula antara budak dengan anaknln iika salah satunya

masuk Islam. Atau ada budak pria maupun wanita 3nng fasik,

dimana ada kemungkinan dia akan minum l<hatnq atau

meninggalkan shalat, bertuat zhalim dan lain sebagainp, maka

hendaknp dia diiual juga bendasarkan faktor penyebab yang kalian

sebutkan tadi. Yang seperti ini jelas tak dapat dihindarkan, segala

puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

Allah @ berfirman,

ebLix,:A ?5r, tiL br;
Jt- iii;j, fi *rY l;H U **, {6 Xfr ''i^;.;:A

'& {;\fidt -f $},t:j,,i,.:4 
-i

''gA"i#t;$y-l;rij;{i;\{$
" Hai omng.onng tnng beriman, apbila dabng berhijnh

kepadamu perempuen-perempuan yang beriman, Maka hendaHah

kamu uji (keimanan) merela. Allah lebih mangebhui tenbng
keimanan merel<a; mal<a jika kamu telah mangebhui, bahqa

merel<a (benar-bqar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan

mereka kepda (suani-suani merel<a) oftng-orzng kafir. Mereka

tiada halal fugi onng-onng kafir itu dan onng-onng l<aftr itu
tiada halal pub bgi merela. Dan beril<anhh k@a (suami-suamil

mereJ<a mahar t/arg telah mqel<a baWr. Tida doa atasmu

,51 qli

{;'{L"i{:Ks
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mqrgawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka
maharnya," (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10).

Ini mempakan dalil yang pasti tentang wajibngra

mernerdekakan amah (budak wanita) bail< dzimmi atau hatbi yang
tdah mastrk Islam, karena Allah @ melarang hta mengembalikann5a

kepada orang-orang kafir, dan mereka ifu fidak halal unhrk orang
lofir, bahkan kita dipertolehkan menikahi mereka. Ini adalah sebuah

pedntah urnurn yang ma,uajibkan adaryra pemerdekaan se@ra

danrat.

Jika ada yang mengatakan: Firman Allah & di ayat ini
"Dan beril<anlah kepada mereka apa tnng telah mereka
mflahkarl' mengandung arti para istri. Maka kami jawab: Ayat ini

urnurn mencakup semua wanita beriman dan semua

lnng masuk dalam kategori muslim, sedangkan hukum
mernberikan apa yang telah mereka nafkahkan khusus

merrynngkut nafkah istri mereka. Tidak mesti bahwa semua makna
ayat ini berlaku khusus, karena memang fidak demikian adanya
dari segi bahasa maupun syariat. -Hanya kepada Allah lah kami
memohon taufik.-

Telah diriwayatkan secara shahih, bahwa Abu Bakrah
kehrar menemui Rasulullah $ dalam keadaan muslim dan dia

langsung dimerdekakan.

Jika mereka berkata: Itu hukum bagi png keluar dari
nqpri harbi menuju negeri Islam. Maka kami katakan: Apa
bedanya pendapat anda dengan mereka lang mengatakan,
"Hukum ini hanya berlaku unfuk mereka png keluar dari Tha'if
saja"?! Apakah ada perbedaan di kedua masalah tersebut?

Kemudian kita tanya mereka, 'Apa dalil kalian dalam masalah ini?
Abu Bakrah datang kepada Rasulullah # dalam status budak dari
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orang kafir lalu beliau pun memerdekakannya. Saat itu
Nabi S tidak mengatakan, "Aku memerdekakannya hanya karena

dia lari dari negeri hafri." Omng lnng menisbatkan seperti ini
kepada Rasulullah $, berarti dia telah berdusta atas nama beliau

dan mengklaim sesuattr pada diri beliau tanpa adanya bukti yang

nyata. Kalian juga meng-qiya*kan batu kapur dengan buah kurma,

dengan gandum, jinten dengan gandum dan kurma

tanpa ada bukti unfuk ifu. Kalian juga meng-qgn*l<an kemaluan

wanita yang telah menikah di tangan seorang pencuri. Tapi

anehnya sekarang kalian jusfurr membedakan antara dua orang

budak muslim dengan budak muslim lainnln lrang sama-sama

masuk Islam ketika berada di tangan orang kafir; baik penyembah

berhala maupun seorang Yahudi, ini sungguh pendapat kalian

yang melenceng.

Jika mereka menyebutkan kisah pemerdekaan Bilal oleh

Abu Bakar, dimana Abu Bakar membeli Bilal terlebih dahulu, atau

Salman melakukan alrad mulatabah kepada tuann5n. Jika saja

mereka berdua (Bilal dan Salman) dianggap otomatis merdeka

ketika masuk Islam, maka tenfunya Abu Bakar tdak sah memiliki

tnla- Bilal dan tidak pula sah pemerrd kala itu. Maka

kami jaunb: Mengenai persoalan Bilal, maka itu terjadi di aual
Islam tanpa ada satr.rpun yang membantahqn, dimana ifu pun

terjadi beberapa tahun sebelum furunnya alnt yrang kami sebutkan,

karena ayat ifu merupakan ayat madani5y;ah dalam surah An-

Nisaa', bahkan shalatpun kala itu (Bilal) belumlah wajib, begitu

pula zakat, puasa dan haji serta r,mrisan. Dimana kala ifu juga

belum ada pengharuunan wanita-wanita muslimah menikahi para

pria penyembah berhala, atau para pria muslim menikahi u/anita

penyembah berhala, sehingga tdak ada hujjah dalam

permasalahan Bilal.
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Sedangkan permasalahan Salman; dia berada di Madinah,
dan dia menjadi budak seorang dari Bani Quraizhah. Mereka tidak
terikat dengan peraturan negeri Rasulullah $, mereka adalah

kelompok tersendiri yang punya benteng-benteng sendiri. Semua
sepakat bahwa Islamnya Salman adalah sebelum perang Khandaq,
dan Khandaq adalah perang pertama yang dia ikuti, sementara
kehancuran Bani Quraizhah dengan adanla pembunuhan dan
pengepungan ifu terjadi setelah perang Khandaq, tanpa ada ulama
yang berteda pendapat.

Salah satu bukfi yang sudah pasti adalah, bahwa
kepernilikan fuan salman ifu menjadi batal kefika Salman masuk
Islam, dimana bahwa Salman ifu merupakan budak mut<abb bag
tuannya, tapi akhimya wala' Salman tidak diserahkan kepada
tuannya si orang Quraizhah tergebut tetapi diserahkan kepada
Allah dan Rasul-Nya. Ini semua sudah disepakati oleh ulama yang
settrju maupun yang konfua; yang baik maupun yang jahat. Andai
saja kepemilikan si orang Qurai"fiah tadi sah, maka tentulah unla'
Salman akan dikembalikan kepadarrya, dan jika begitu pastin5n
Rasulullah #t tdak akan membiarkann3a meninggalkan unla'
tersebut. Dalam kasus ini ada hujjah 1nng bagr orcmg lrang mau
mengintuospeksi diri. Andaipun mereka tdak ingin memakai hujjah
ini, maka tetap saja tidak ada dalil bagi mereka bahwa kasus
salman ini terjadi setelah furunnya aSrat tersebut (An-Nisa' ayat
l44). -Hanln kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Pendapat ini dipegang oleh sebagian pengikut Malik
sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Sya'ban dari mereka, bahwa
seorang budak milik kafir dzimmi akan otomatis merdeka sesaat
setelah dia masuk Islam.
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Asyhab berkata: Ketika seorang budak milik seorang hafii
masuk Islam, maka dia langsung merdeka; baik dia keluar dari

negeri tersebut maupun tidak.

Malik berkata: Apabila ummul walad yang dzimmi itrt
masuk Islam, maka dia langsung merdeka-

Abu Hanifah dan murid-muridnSn berpendapat: Jika

seorang budak hafii masuk Islam di negeri harbi, maka dia tetap

menjadi milik tuannya yang masih kafir itu. Jika dia telah meniual

sang budak atau menghibahkannp kepada seorang muslim, atau

juga seorang kafir, maka budak ifu otomatis menjadi bebas dan
jual beli atau hibah itu pun menjadi batal.

Abu Hanifah juga berkata: Jika seorang l<afir harbi membeli

budak ynng muslim, maka budak ihr menjadi miliknya, ketika dia

membawanln ke negeri harbi, maka pada saat memasuki negeri

tersebut si budak tadipun langsung merdeka.

Perhatikan, adakah yang pemah mendengar pendapat lebih

buruk daripada kerancuan di atas? Ini adalah pendapat yang belum
pemah dikenal oleh ulama sebelumnya.

Terkait dengan pendapat Malik, jika saja dia menganggap

ummul walad telah merdeka lantaran masuk Islam padahal dia

masih menjadi budaknya, maka berarti dia melakukan kontradiksi,

karena dia tidak menganggap budak muslim atau muslimah jadi

merdeka hanya lantaran telah masuk Islam, padahal tidak ada

beda antara keduanln.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan

; dari Ibnu Juraij, dia mengabarkan kepada kami

bahwa dia mendengar Sulaiman bin Musa berkata, 'Seorang kafir
tidak boleh mempe6udak seorang muslim."
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Ini sama dengan pendapat kami, karena secara umum dia

mernbatalkan kepemilikan budak Snng muslim bagi orang kafir.

hnu Juraij berkata: Ibnu Syihab ditaqn tentang ummul

walad png tadinya Nashrani kernudian masuk Islam, maka dia

menjawab: Islam memisahkan mereka berdua (ummul whd dart

tuannSd dan dia otomatis merdeka.

hnu Juraij juga berkata: Belum bisa dimerdelokan sampai

tuannya ini juga diajak untuk masrk Islam, jika dia tidak mau

barulah si unmul ualaditu mendeka.

Abu Muhammad berkata: Keduanya memastikan bahun

ummul owlad merdeka dan tidak ada artinSTa memperlambat

penawaran masuk Islam kepadan3n.

DiriwaSntkan dari jalur periuraptan hnu Abi Sfibarh; Ma'n

bin Isa menceritakan kepada kami, dari hnu Abi Dzi'b, dari Az-

Zuhri, "Sudah jadi konsenstrs dalam sunnah, bahun seorang kafir

itu fidak berhak memiliki budak seoftmg mustm."

Diriuagratkan dari jalur periunyatan Abdunazzaq; dari

Ma'mar, dari Amr bin Maimun, dia berkata, '(Jmar bin Abdul Aziz

menulis: "Barangsiapa yang masuk Islam dari kalangan budak

milik ahli dzimmah, maka hendaklah budak itu diiual dan jangan

biarkan mereka mempertudaknya lagi, kemudian harganya

dikembalikan kepada mereka. Siapa ak orang Islam

dan melaksanakan shalat, lalu kamu mampu mengambilnp, maka

hendaklah kamu memerdekakan budak ihr." - -

Diriuralntkan pula dari jefir periuagatan Abdurrazzaq; dari

Ibnu Juraij, dia berkata: Ada salah seorang u/arga kampung lGrni

lnng mengabarkan kepadaku, bahura ada seorang Nashrani

memerdekakan budak muslim, maka Umar bin Abdul Mz
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berkata, "Berikan kepadanya harga dari budak itu dari Baiful Mal

dan urala' budak tersebut hanln kepada orcnsforang Islam."

Abu Muhammad berkata: Di sini Umar bin AMul Aziz

memandang, bahwa pemerdekaan budak lnng dilakukan si

Nastrani tadi tidak sah dan iuga menganggap bahun unla' budak

lnng dimerdekakan tersebut tetap b€rada di tangan kaum

muslimin. Ini sama dengan pendapat lmrni, akan tetapi

pendapatrya yang mengatakan, bahwa orang Nashrani ifu
diberikan seharga budak tersebut dari Baitul Mal, maka kami tidak

setuju dengan ifu, karena tidak ada hak orang kafir dari Baiful Mal

kaum muslimin.

9M. Masalah: Orang kafir laki-laki grang tertawan dan

dijadikan budak sebagai hasil rampasan perang (sibaWllt ataru

r,vanita dan mereka mempunlai suami atau isti baik Snng ikut

terbudakkan bsama mereka ataupun tdah maka hubungan

$ami istri mereka tetap dinptakan sah, kecuali jika salah safu dari

mereka masuk Islam, maka otomatis terpisah sebagaimana Stang

telah kami jelaskan.

Alasan unfuk tetap menganggap sah perkawinan mereka

adalah, karena pernikahan orang musyrik ifu sah dan telah diakui
oleh Rasulullah $, dimana tidak ada nash yang menjelaskan,

bahwa perbudakan terhadap mereka dari hasil peperangan

(siba5nl) ihr membuat pemikahan itu batal; bk sibaSnh unhrk

keduanln maupun salah safu dari mereka.

Jika ada yang mengatakan: Allah & tehh berftrman,

) ,t .z n)ilzgL-,a.at-ttJ
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'Dan juga l<amu mengawini) wanib tnng
bercuami, kecuali budak-budak tnng l<amu miliki," (Qs. An-
Nisaa'I4l:24],.

Maka kami;awab: Ifu benar, bahwa jika dia masuk Islam,

maka menjadi halal bagi tuannya yang muslim. Jika ayat ini
dianggap berlaku se@ra urnurn, maka tenfunln budak wanita yang

sudah menikah itu halal juga bagi fuannya, karena masuk kategori,
"budak-budak yang kamu miliki," dimana tidak ada launn kami

5nng berpendapat seperti ifu.

Ada pendapat dari Ibnu Abbas dan png lainnya, bahwa

siapa yang menjual seorang budak wanita yang bersuami, berarti
dengan penjualan itu otomatis dia terthalak. Tetapi kami fidak
sependapat dengan ini, sebagaimana 5nng ins5n Allah akan kami
jelaskan pada bab pemikahan.

945- Masalah: Bila ada salah satu dari orangtua png
masuk Islam, maka anak-anak mereka png belum baligh otomatis

dianggap Islam dengan islamnya salah safu dari kedua orangtua

tersebut baik ayah maupun ibu. Ini adalah pendapat Utsman Al
Batti, Al Atrza'i, Al-l.aits bin Sa'd, Al Hasan bin Ha1y, Abu
Hanifah, AsySpfi'i, dan semua pengikut mereka.

Malik dan Abu Sulaiman : Mereka tidak akan

dikatakan Islam kecuali kalau ayahrya lang masuk Islam dan tidak
demikian jika hanya ibunp saja 5nng masuk Islam.

Sebagian ahli fikih Madinah mengatakan: Anak-arnk hanln
akan menjadi Islam secara otomatis jika Snng masuk Islam adalah
ibunln. Jika yang masuk Islam hanln ayahn5a, maka tdak bisa

dikatakan anaknSTa (1png belum bftgh ifu menjadi Islam, karena
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mereka itu mengikuti ibu dalam hal kemerdekaan atau juga ketika

diiadikan budak, tidak demikian keadaannln derrgan arch.

Abu Muhammad berkata: Kami tidak mengetahui bahwa

mereka yang berpendapat si anak akan otomatis menjadi mr.rslim

kalau gnng masuk Islam adalah bapakngna, dan tdak demikian jika

yang masuk Islam hanp sang ibu. Kita blsa bertan3n kepada

mereka dalam masalah anak seorang mushmah S1ang lahir karena

ibunp diperkosa, dimana mereka mengatalor\ bahwa anak ifu

akan menjadi Islam jika ibunln masuk Islam- Dalam kasus ini

mereka meninggalkan pendapat mereka, bahura penenhr Islamnya

anak adalah sang bapak. Mereka juga sepakat dengan kami,

bahwa jika kedua orangtua masuk Islam, dan dia punya anak-anak;

baik laki-laki maupun perempuan yang sdah beranjak dalasa,
maka mereka tetap dalam agama mereka dan tidak dipaksa masuk

Islam. Inilah pendapat kami Snng berdasarkan firman Allah &,

W1,6b#ssi
" Tidak ada 5ang diumhakan oleh *tiap dai keaali

akan dia bnggung sendiri." (Qs. Al An'aam [6], 164).

Garrg png sudah baligh merupakan target dari hukum-

hukum sSnriat, termasuk hukum tentang k€kafiran dan ahh

dzimmah, sebagaimana telah kami terangkan sebelumn5ra.

Malik berkata: Apabila seorang anak telah mencapai usia

jaai6 dan telah hampir blish narnun b€hrrn baligh, maka dia

tetap dalam agamanla png sernula.

16 Dahm kamus , sh-Shilnh dikatakan, bahua firzrin artinln anak lah-lah
Snng sudah lanat unfuk mernbanfu pekeriaan orang rrg- Ya'qub mengatakan,
"Dia adalah anak yang s.ldah hampir bligh
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Ini adalah kesalahan png fatal, karena jazur belum bisa

dikatakan baligh, dan siapapun yang belum baligh, maka hukum
yang berlalnr padanya adalah hukum anak png belum baligh,

bukan hukum yang sudah baligh. -Hanln kepada Allah lah kami
memohon taufik.-

Mengenai mereka yang meng-qiyail<an agama dengan
kemerdekaan atau pertudakan, maka semua qiyas itu adalah gips
yang bathil. Allah $ berfirman,

,ivt 5,4t ;rl 6b-W g$.a€. r ;;6

6{$ 4( 3-4i 4";i #'$1W
@'o;L;-J ,i4i'1*

'Maka hadapkanlah owjahmu dengan lurus kepda agama
Allah; (tebplah abs) fttah Allah tnng telah mencipbkan manusia
menurut fitah itu. ndak ada peubahan pda fitah Allah. (Itulah)

agarna J/ang lurus; tebpi kebanyakan mantsia tidak mengebhui.'
(Qs. er Ruum [30]: 30).

Maka benar adanya, bahwa tidak boleh mengubah agama
Islam bag siapapun dan fidak boleh membiarkan siapapun
mengubahnya kecrrali orang 3nng diperintahkan Allah & u"trk
membiarkanngra mengubah agama.

Allah $ berfirman,

rr'J1fi&6:**--t*'&6',
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J'\\u; ;i';'o, Y
zo! 6ze-€

'Bamngsiap menari agama selain agama Islarn, maka

sekali-l<ali tidaHah al<an diterima (agama itu) daipadanja, dan Dia

di akhint termasuk onng-oftng yang rugt.' (Qs. Aali Imraan [3]:

85).

Dengan ini benar adanln, bahwa tidak boleh diterima baik

di dunia maupun di akhirat agama seseomng selain Islam, kecr.rali

yang dalam masalatrmasalah yang diperintahkan Allah @, dimana

kita harus menerima dan menetapkannya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Abu Bakar bin

Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Abu Mu'awiyah

menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Abu Shalih, dari
Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah S bersaMa,

Ao

#tyrto
ll-z , loz.+itJ a:.e

" Tidak ada byi yang ditahirkan melainkan dalam 
j*ru*

agama ini (Islam) ampai jelas apa yang diucapkan lidahn5m."

Artinya adalah, bahwa semua orang ihr beragama Islam

sampai dia sendiri !,ang menerangkan, bahwa dia bukan muslim.

Siapa saja yang Allah izinkan kepada kita mengakui, bahwa dia

terlahir dalam keadaan non muslim barulah kita boleh

menganggapnya sebagai non muslim, dan siapa yang tidak

demikian maka kita tidak boleh menetapkannya sebagai non

muslim.

Diriwa5atkan pula dari jalur periwayatan Muslim; Hajib bin
Al Walid menceritakan kepada kami, Muhammad bin Harb

menceritakan kepada kami, dui Az-Zubaidi, dari Az-Ztrhri, Sa'id
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bin Al MusaSryib mengabarkan kepadaku, dari Abu Hurairah, dia
berkata: Rasulullah $ bersabda,

., I z lz .z) zb
ca;l-***t-1 yl -.-e:15

.iG:t; uW'-,;'rF ri;;;

;"

t3
itit ,e'hir
tro .1. J o!
a^.&Jl d

.z9tl

!l)Jg-

d; vr );;a6
,
4+.#

" Tidak ada 5ang dilahirlan k@nli dahn kadaan fituh,
lafu kdm oftng tuanSalah tnng menjadikannSa Yahldi, Nashmni
ahu Majusi. Sebgaimana hufun hewan tnng langkap anggok
tubuhrya aplah kalian meftBi, dia psti al<an mehhirkan heuran

tnng cacat?

Abu Muhammad berkata: Benar prla ud*!ru, bahrna

seseotang tdak boleh dibiarkan meninggalkan Islam kecuali iika
kedua orang ttnn3a sepakat meniadikanqn Yahldi, atau Nashrani
atau Majusi. Jil<a salah sahr dari mereka rnasuk Islam, berarfi
bukan Snng menjadikannya Yahudi, atau Nashrani atau
juga Majusi, sehingga dia tetap dalam stattrsnga k€fika lahir, yaittr

dalam keadaan beragama Islam.

Ada sebagian orang png keliru menganslap ayat dan
hadits ini dan itu adalah perjanjian !,ang diambil oleh
Allah & u"tuk setiap jiwa ketika menciptakanqn sebagaimana

firman-Nyn,
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i3;!$'#;, 1r# u i',L -,r'u,4, A tf
p$ J-64'Sile -g',La1 6 ip

';ov6ri6 3;€LGy.i;alt
" Dan (ingathh), kdka Tbhanmu mengefuarl<an keturunan

anak-anak Adam &d sulbi merel<a, dan Allah menganbil
kakian terhadap jiua merel<a beratn Bukankah aku

ini Tuhanmu?' mqela mer{auab: 'Beful (hgkau fithan kami),

IGmi menjadi saksi'. (anni lakukan tnng demikian itu) agar di Had
Kiarnat kamu tidak mangabkan: '&sunguhnSa IGmi (Bani

Adan) adalah onngoang tpng lengah tahdap ini (keaaan

Tuhan)'." (Qs. Al A'raaf Vl: 1721.

Ada perbedaan pendapat Atha' dalam menafsirkan ayat

ini:

Sesekali dia menafrirkan seperti 5nng lorni tafsirkan, bahr,rn

anak Snng bam dilahirkan ihr adalah muslim dengan Islamnya

salah satu dari kedua omng fua mereka.

Safu ketilo dia menafsirkan, bahwa anak-anak orang kafir
tersebut muslim hanp jika ibunya 5rang masrk Islam, dan tidak

terpengaruh dengan Ishmnya sang ayah.

Ada pula versi lain darinya, bahwa yang masuk

Islam dari kdua orarrg tuanya, maka dia akan mer,rarisi anaknya

yang meninggal dunia dimana anak-anak mereka png masih kecil

ini akan menerima urarisan darinya.
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Kami meriwalntkan pendapat-pendapat ini dari jalur

periwayatan Abdurrazzaq; dari lbnu Juraij, dari Atha'. Kami juga

merir,vayatkannya dari Syu'bah, dari AI Hakam bin Utaibah dan

Hammad bin Abi Sulaiman, bahwa keduanln berkata tentang anak
kecil yang mana salah safu dari kedua orang tuanln ihr muslim,
lalu si anak ini meninggal dunia, maka orang fuanp yang muslim

tadi mendapatkan hak waris dariryn dan bisa menshalati
jenazahnya.

Diriuayatkan dari jalur periwa3ntan Ma'mar; dari Amr dan

Al Mughirah, Amr berkata: Dari Al Hasan, sedangkan Al Mughimh
berkata: Dari Ibrahirn An-Nakha'i, keduanga berkata tentang dua
pasangan Nashrani gnng mempungni anak kecil lalu salah safu dari
mereka masuk Islam, maka anak mereka itu ikut menjadi Islam

dan terjadi hak waris antar dia dengan arnkqn,

Al Auza'i berkata: Jika lokek si anak kecil ittr masuk Islam

atau juga pamannya, maka dia juga hrnrt masuk Islam secam

otomatis.

Sulaiman bin Musa berkata: Perlrara yang biasa dilakukan
orang-omng generasi aunl hta (generasi salafl, bahwa apabila ada

dua pasangan zuami isti yang Nashrani dan mereka punya anak
yang masih kecil, lalu ibunln masuk Islam, maka dia akan meunrisi
kitab Allah dari si anaknya itu dan sisanla diMkan kepada kaum

muslimin. Apabila kedua orang tuanp ini Nashrani dan dia masih

belum der,rnsa lalu punya seorang saudara laki-lah dari ibu 37ang

muslim atau saudari perempuan yang muslimah, maka saudamnSa

5nng muslim tadi akan manarisinSra kitab Allah, kemudian sisanln
diberikan kepada kaum muslimin.
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Hal ini dirirlnyatkan dari jalur periwa3ntan AMurrazzaq;

dari lbnu Jtraij, bahun dia mendengar Sulaiman bin Musa berkata,
"lni adalah 'Atha'."

Sulaiman bin Musa adalah ahli fikih dari $nm dan dia
sernpat bertemu dengan beberapa tabi'in senior- Tapi kami Udak

sependapat iil{a anak itu otomatis meniadi muslim dengan

hlamnya sang lokek, paman, saudara atau saudari, jika kedua

orang fuanya tetap Yahudi atau Nashrani atau Majusi, hal ini
sebagaimana !,ang disabdakan oleh Rasulullah $.

946- Masalah: Anak zina milik wanita kafir dzimmi atau
kafir hafii abu hasil perkosaan, maka anak tersebut harus

dianggap muslim, karena dia terlahir dalam keadaan agama Islam

dan tidak ada dua orang ttra 3nng menjadikan dia Yahudi atau

I{ashrani atau juga Majusi, berarti dia tetap dalam keadaan

muslim. HanF kepada Allah lah karni memohon taufik.-

947 - Masalah: Barangsiapa lrang tertaruan dalam

keadaan sibagh (dijadikan budak setelah lolah perang) dari
kalangan anak kecil orang l<afir harbi, maka sarna saja apakah dia
tertatvan bersama orang fuanya atau sendirian, maka se@ra

otomatis dia dianggap muslim, tak ada jalan lain. Sebab, hukum
kedua omng fuanln telah hilang dan fuannya menjadi omng !,ang
lebih berhak atas dirinya, sehingga tidak sah menetapkannya

sebagai non muslim, dimana dia sebenamSra dilahirlon dalam

keadaan fitah beragama Islam.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan

AMurrazzaq; dari lbnu Juraij, Khallad mengabarkan kepada lomi,
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dia berkata: Amr bin Syu'aib mengabar.kan kepadaku, bahun
umar bin Al l{haththab 6dak p€rnah menrharkan Yahudi atau
Nashrani mernasul*an anak mereka ke dalam agama mereka di
wihlrah Arab. lni menrpakan n6h pendapat l€mi dan l€rni tdak
tahu ada sah*at Nabi yang m€nyehihtq,a hal ini.

lni irgo menrpakan pendapat S4xan AileTsani" Al Auza'i,
Al Mnzani. -l{aq,a kepada Alhh hh kanri m€nrohar tilfrk-

948. Itlasalatr: Barangsiapa lnng menemukan harta
lomn lnng dihnam oleh orang kafir hkan ddnni baik
penimhrnnp itu di nrasa rahilit ah ataup.ur hilBn, rnaka dihahlkan
elnpat perfirna dari khwu*rya bagi lpng menennrlon ters€hd.
SelanFt[/a glang khunnrs (seeertrna hgil dbaglkan s*agatonana
khunns pada harta gtrutmd sang sultan titlak diberikan harta
itu sedikitpn kanli lnlau da adahh Inranr Snng adl mdra bolch
dib€ri s€pqtma saia Ffularrn ffi b€rldCI$ bdk hilta ihr ditennrlsr
d Erah hparqg kaunsan Arab, ahl d Erah hl@, ahr d Erah
!,ang dilapat dengn lrdrcraan, ahl d tanah ha$l perdarnaiim,

atau di rurnanrya sendiri, atau d rurnah rmsfim lahrya" atau di
runrah orarg Anni atau dimana prn da dapatkur, malra
hukurnnp sarna seeerti yang telah lorni jelaskan. Begifu puta

hulumrryTa apaloh png menenrukan ini orang m€rdelo ataukah

hdalq lalclah maupun perempnn.

Allah $ berfirman,

$]$ r1 e:{6 ri} i # (3r$;r,
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'Ketahuilah, ap aja tnng dapat kantu
peroleh sebagai ft,rnpaen pffing, mal<a seperlima unfuk Arah,
Rasul, "(Qs.Al Anfaal [8]: 41).

Allah & jrgu berfirman,

3;rL,fri SyrX i6r, c+ iL "# Ew
@u

'Maka makanlah dari sebagian nmrysan perangyang telah
kamu arnbil itu, sebagai makanan Jnng hahl tagi baik, dan
bertakwalah kepada Allah; saungguhryn Attah Maha pengampun

lagi Maha Pen5a5nng. "(Qs. Al Anffal t8]: 69).

Harta oftrng kafir non dzimmi dalah baE SanS
menemukannla.

Telah dirirrayatkan kepada kami dari jalur perir,rnyatan
Malik; dari hnu Syihab, dari Sa'id bin Al Musagrib, dari Abu
Hurairah, bahr,va Rasulullah $ bersaMa,

.J^3it ;t{'}t e)
'Dalam harla rikaz harang tunuan) ifu ada l<humus

(seperlima milik Allah dan Rasul-Nya).

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan kepada kami dari
jalur periwayatan Yahya bin Sa'id Al eaththan, Sytr,bah
menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Muhammad bin Al
Muntasyir menceritakan kepadaku, dari ayahnya, dari Aisyah
Ummul Mukminin.l&. bahwa ada seorang laki-laki berkata
padanSn, 'Aku menemukan harta kamn, lalu aku melaporkannya
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kepada sultan (penguasa)." Aislah berkata padanya, "Di mulutmu
ada tanah."

Pendapat kami ini sama dengan pendapat Abu Sulaiman.
Keberadaannya di tanah yang dimiliki seorang muslim itu tdak
serta merta menjadi miliknya, karena harta karun ifu bukanlah

tanah, sehingga pemilik tanah ifu Udak menjadi pemfik isinya, Hal
ini sama seperti dia tidak memiliki heunn buruan 5ang ada di
tanahnya, barang temuan, harta 5nng dikubur dan png lain
sebagainya.

Asy Spfi'i berpendapat sama dengan pendapat kami tapi
perbedaannlp, bahwa dia mengatakan jika si pernilik tanah ifu

, bahwa dia sebenamya telah menernukan harta ifu dan
dia memb saja di situ, maka hana itu menjadi pemilik si

pernilik tanah tersebut.

Pendapat Asy q;afi'i ini tak perlu dihiraukan karena

klaim tanpa bukfi, sehingga harta ifu tetaplah menjadi
milik siapa lang menemukannla. Kecuali jika ada bekas, bahun
harta tersebut pemah digali kemudian dikernbalikan lagi semula,
maka jadilah dia milik si pemilik tanah se@ra hak. Sedangkan jika
ditemukan tanpa ada bekas apapun, maka klaim si pemilik tanah
itu jelas dusta.

Malik berkata: Harta tersebut tdak bisa di;adikan milik oleh
p€nemunya, kecuali jika dia menemukannya di padang pasir Arab,
barulah itu bisa menjadi milikngra setelah disisihkan

sebagai l<humus. Apabila dia mendapatkanngra di tanah yang
direbut se@ra kekerasan (dari musuh), maka sehrnrhnp akan
menjadi milil'.ryn bersama anggota pasukan 5nng menaklukkan

hnah tersebut, begihr juga ada l<hunusdi dalamnya.
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Namun jika dia mendapatkannya di tanah hasil perdamaian,

maka semua akan menjadi milik para peserta perjanjian damai dan
tidak ada l<humusdi dalamqn.

Ini jelas pendapat Snng salah dari beberapa sisi:

Pertama: Dia menggugurkan hak khumus5nng didapat dari
tanah hasil perdamaian dan ini bertentangan dengan sabda

Rasulullah *,'g:&it i'?1 Q: "Dalam banng temuan itu ada

khumus." Beliau menyatakan itu secara urnum dan fldak
mengkhususkan tanah-tanah tertentu seperti tanah hasil

perdamaian dan lain sebagainya.

Kedua: Mereka akan memberikan imbalan perdamaian
(shulhl dari apa Snng mereka miliki, bukan dari harta grang tidak
mereka miliki atau tidak mereka ketahui.

Ketiga: Jika mereka berhak memiliki setiap rikaz yang
didapat dari tanah hasil perdamaian, maka tentu wajib pula harta
itu dimiliki oleh orang arab png masuk Islam di negeri mereka
sendiri, dan ini bertentangan dengan pendapat mereka.

Sementara pendapat Malik mengenai apa yang didapat dari
tanah hasil rampasan perang, bahwa ifu menjadi milik ahli waris
mereka yang ikut serta dalam penaklukan, maka itu merupakan
bentuk kesalahan. Sebab, mereka yang ikut dalam penaklukan

suatu negeri hanya berhak mengambil ghanimah dari penaklukan

ifu, sementara yang tidak menjadi mereka berarti bukan
lagi hak mereka. Rikaz termasuk harta di luar ghanimah dart
mereka juga Udak menemukan atau mengambilnya sehingga
mereka tidak berhak atas harta tersebut.
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Anehnya lagi mereka tidak menetapkan, bahwa tanah yang
didapat dengan peperangan menjadi milik pasukan yang
menaklukkannya, padahal jelas mereka yang meraihnya, tapi bisa-
bisanya mereka menetapkan dkaz yang ada dalam tanah itu
menjadi milik pasukan penakluk padahal itu bukan temuan
mereka.

Sementara ulama madzhab Hanafi mengatakan: Harta ifu
akan menjadi milik orang yang menemukannya dan dia harus
mengeluarkan seperlima sebagai khumus. Dia juga boleh
mengambil bagian dari khumus ifu kalau dia memang
memerlukan. Kecuali jika dia menemukannSra di negeri yang
direncanakan oleh muslim atau di negeri harbi. Apabila dia
menemukannya di negeri yang direncanakan oleh mr-rslim, maka
rikaz itu menjadi milik yang merencanakan dan harus dikeluarkan
seperlimanya (sebagai khumud. Namun jika dia menemukannya di
negeri harbi, maka semua menjadi milik pemilik di negeri tersebut.
Lain halnya jika dia menemukannya di tanah tak berfuan di negeri
harbi tersebut, maka dia boleh mengambil semuanya dan tidak
perlu mengeluarkan khurnus.

Pembagian semacam ini benar-benar pembagian yang
rusak (keliru besar), bertentangan dengan perintah Rasulullah S,
bahwa dalam harta rikaz itu harus dikeluarkan seperlimanya. Tidak
ada yang melakukan pembagian seperti ini sebelum Abu Hanifah,
padahal itu adalah pendapat tanpa dalil dan tidak didukung oleh
afsarsalaf.

Antara lain; diriwayatkan kepada kami dari jalur
periwayatan Ibnu uyainah; dari Ismail bin Abi Khalid, dari Asy-
sya'bi, bahwa Ali didatangi seorang laki-laki membawa seribu rima
rafus dirham yang didapatkan dari sebuah perkampr.rngan punah
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(perkampungan yang srdah ditinggalkan penghuninSra) di negeri

Sawad. AIi berkata kepadanya, "Jika kamu mendapatkannya dari

sebuah kampung Snng punah tapi khamt'nya ditanggung oleh

negeri yang hidup (berpenghuni), maka rikaz ini menjadi milik

mereka. Namun jika tdak ada yang menanggung l<harafnya,

berarti kamu mendapat empat perlima dan kami mendapat

seperlimanSra dan akan aku bersihkan unfuk karyu_semuan3ra."

Ini jelas bertentangan dengan pendapat Hanafi dan Malik,

sebab negeri Sawad didapatkan dengan cara kekerasan, bukan

dengan perdamaian. Di masa pemerintahan Ali negeri ifu masuk

ke dalam negeri Islam sejak beberapa puluh tahun sebelum itu.

Diantaranln ada pula atsaryang diriwayatkan kepada kami

dari Qatadah, bahun Abu Musa menemukan jasad Danial di

G*- dia menaklukkan negeri ifu, dan dia

menemukan barang berharg
dari harta temuan itu unhrk iangka u/aktu Fng ditentukan d-mi
keperluan mereka.

Kefika ilrasa pengembalian barang ifu tiba dan yang

meminjam belum iuga mengembalikan, maka dia akan terkena

penyakit kusta, lalu Abu Musa pun menulis surat kepada Umar

tentang hal itu.

Umar menulis sumt balasan kepadaryn dengan
mengatakan, 'Kafanilah dia (Nabi Danial S), beri walangian dan

shalatkan lalu kuburkan sebagaimana menguhrr para Nabi yang

lain, dan jadikan harta yang ada padanya itu di Baitul Mal kaum

muslimin."

Ini jelas benar, karena harta yang.ditemukan Abu Musa ifu
bukan rikaz melainkan harta Snng tampak dan terlihat orang, juga

Al Muhalla - I 113 I



bukan harta milik orang kafir yang boleh diperlalmkan hukum

khumus dart ghanimah melainkan harta seorang Nabi, sehingga

diwariskan kepada kaum muslimin unhrk kepentingan mereka.

Ada lagi khabar dari Umar kami riwayatkan melalui jalur

Simak bin Harb, dari Jarir bin Rayyahl7, dari ayahnya bahwa

mereka menemukan sebuah kuburan di Mada'in dan di dalamnya

ada sesosok mayat yang pakaiannya bersulam emas dan ada

barang berharga bersamanya. [-alu Ammar bin Yasir menulis surat

kepada LJmar, dan Umar membalasnya dengan mengatakan,

"Berikan kepada mereka harta ifu dan jangan cabut dari mereka."

Ini sama dengan pendapat kami dan berbeda dengan

pendapat mereka, hanya saja di sini tidak ada penyebutan masalah

khumus, padahal dalam kaidah dasar, kami maupun mereka tentu

harus ada pembahasan khumus.

ffi tfrr6-; diriunSntkan dari jalur

periwayatan Husyraim; dari Mujalid, dari AqrSf'bi, bahwa ada

seoftmg laki-laki menemukan seribu dinar Snng terkubur di luar

kota Madinah, maka dia membar,mn5a kepada. Umar. Umar

kemudian mengambil seperlimanya 5nitu dua rafus dinar dan

menyerahkan sisa kepada yang menemukan. Kemudian yang dua

ratus dinar tadi dibagi oleh Umar kepada siapa saja yang hadir di
kalangan kaum muslimin kala ifu, dan masih tersisa, maka ifu
diberikan kepada yang menemukann5n tadi.

Ini sarna dengan pendapat kami, kecuali pada benfuk
pembagian khumus.

17 Dahm mantrsluip nomor 14 tertulis Rabah, tapi aku tidak menemukan siapa
Jarir bin Ratlrah atau bin Rabah ini dalam kitab-htab biografi periwaft
hadits Snng tercetak. Aku hanya menemukan biografi a5ahnya !,aitu Ra!4/ah
dalaffi Tahddb At-Tahdz'b, jr:z 3, hal. 229 .
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Diriwa5ratkan dari jalur periwayatan hnu Juraij; bahwa Amr
bin Syuaib mengabarkan kepadanya, bahwa ada seorang budak

laki-laki menemukan sebuah harta karun di masa pemerintahan

Umar bin Al Khaththab, lalu Umar memerdekakan budak itu
dengan menggunakan harta ifu sebagai tebusan dan memberikan

harta itu kepadanya, kemudian selumhnya dimasukkan ke Baiful

Mal. Akan tetapi para ulama fikih Maliki dan Hanaft tidak

berpendapat seperti ini. Namun bagi kami ifu sama saja hukumnya

apakah yang menemukan ikaz ifu orang lnng merdeka ataukah

budak.

Kami meriwalntkan drn khabar; salah safunya diriwayatkan

dari jalur periwayatan Az-?,clfffi,8 dari bibinya bemama Qaribah

bint AMullah bin Wahb, dari ibunya bemama Karimah bint Al
Miqdad bin Al As\ /ad, dari Dhuba'ah binti Az-Zuban bin Abdul

Muththalib, bahwa AI Mqdad keluar melaksanakan keperluannya

di Baqi' Khabkhabah, tibatiba ada jardam (tikus jantan) keluar dari

sebuah bahr membawa safu dinar, lalu mengehrarkan safu uang

dinar lagi, kemudian mengefuarkan bungln.rsan kain berwama

merah dan temSrata isinln adalah 18 dinar. Dia (Al Miqdad) lalu

mengambilnln dan membawanya kepada Nabi $ dan

Rasulullah $ berkata padanSn, "Apakah kamu menurunkan

tanganmu ke bahr ifu?' Dia menjawab, "Tidak."

Rasulullah $ berkata lagp, "Ihlau begitu ambillah, semoga Allah

membqkahimu di dalannya." 19

Dalam Yamaniyyah tertulis Ad-Dam'i dan ini adalah salah tulis.
Narna Az-Zam'i ini adalah Mr-rsa bin Ya'qub bn Abdullah bin Wahb bin
Tarrt'ahbin Al Asurad bin Al Muththalib Abu Muhamrnad Al Madani.
Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, hnu Mehh dan hin-lain berdasarkan
apa lang dikatakan oleh Ad-Dumair. Hadits ini disebutkan oleh penulis
dengan ringkas.
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I{habar ini tidak sesuai dengan pendapat siapapun yang
kami sebutkan dan sanadnya tidak dapat diketahui. Az-z;rrn'i
meriwayatkan dari bibinya yang bemama Qaribah, dimana
Qaribah ini rnempakan periwayat yang tidak diketahui
identitasnya. Ada kemungkinan dinardinar ifu adalah barang yang
dikuburkan oleh seorang muslim yang tidak diketahui siapa dia dan
sudah tidak mungkin lagi mencari siapa pemiliknya, sehingga ifu
menjadi milik orang yang menemukannya secara keseluruhan-

I{habar lainnya diriwayatkan dari jalur periwayatan yahya

bin Ma'in; dari Wahb in Jarir bin Hazim, dari ayahnya, dari
Muhammad bin Ishaq, dari YahSra bin Abi Bujair, dari AMullah bin
Amr bin Al Ash, bahwa dia bersama dengan Rasulullah $ ketika
keluar ke Tha'if lalu mereka meler,vati sebuah kuburan.
Nabi $ bersaMa,

)oz
c4')9

lJ+r L:il;.tbi C ?3t Url e" Ai
gu ldt trr ok, )vt ,sj ; ua

/ I t -z

', L* u'd! ^fr eu; tr, q4'di;,K:.ir
J !.b z z )oz c b- z1 o xf o., ,1

.o_2JJr I a;,-e f4 el d! r.-.-s5
I

"Ini adalah kubunn Righal dan dia membela bnah haram
ini. Ketika dia keluar dia tercerang penSnkit yang juga menimpa
kaunrym di tempat ini, lalu dia dikuburl<an di dalannja. Tanda
dari itu adalah bahura dia dikubwkan bersana sebatang nnting
dan' emas. IGlau kalian bongl<ar kubumn ini, mal<a kalian akan
menemukannSn."
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Orang-orangpun berlomba menggali dan memang mereka

menemukan ranting png dimaksud.

I{habar ini tdak shahih karena melalui jalur periwayatan

Yahya bin Abi Bujair dan dia itu merupakan periwayat yang

malhuL [-agi pula tidak ada hujjah bagi siapapun yang berpolemik

dalam masalah ini seperti yang telah kami sebutkan pendapat

mereka masing-masing, karena dalam khabarim hurrln diceritakan

pembongkaran kuburan orang musyrik. -Hanlp kepada Allah lah

kami mohon taufik.-

949- Masalah: Seperlima dan rilaz dan seperlima dari

dibagi lagi menjadi lima bagian: Satu bagian merupakan

hak preogratif imam dan dia bebas memberikannya kepada siapa

saja 5nng dia anggap baik untuk kepentingan kaum muslimin. Satu

bagian lagi diMkan kepada Bani Hasyim dan Al Mutthalib bin

AMi Manaf; baik yang kaya maupun yang miskin, !,ang laki-laki

maupun yang perempuan, yang kecil mauprn png besar, yang

baik maupun lpng buruk perangain3p" s€mua sarna saja

(mendapat bagian dari khumus), tetapi para maumli dan hulafa'
(mantan-mantan budak dan sekutu) mereka tidak mendapat apa-

dpo, juga fidak diberikan kepada kefurunan dari anak-anak

perempuan mereka yang bapakn5a bukan dari kalangan mereka,

tidak pula kepada siapapun dari makhluk Allah selain mereka dan

tidak pula dari orang yang sudah kafir dari kalangan mereka (Bani

Hasyim tersebut).

Bagran ketiga diberikan kepada arnk-anak ptim dari

kalangan muslimin. Bagran keempat diberikan kepada orang-orang

miskin dari kalangan muslimin. Serta baEan kelima diberikan

kepada lbnu fubildari kalangan kaum muslimin.
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Kami telah menafsirkan orang-orang miskin dan lbnu Sabil

dalam pembahasan Zakat, sehingga tidak perlu diulang di sini.

Sedangkan yatim adalah yang ditinggal mati ayah mereka dan jika

mereka sudah baligh hilanglah nama yatim dari mereka dan tidak

lagi mendapatkan baEan dan khumus.

Dalil hal ini adalah firman Allah &,

,s ).6 )fi1*L4 ;ttt6 ri$' i # 6 rjfi,

;^A1 -y:; $,3r, {{: )r, 6;fr
" Kebhuilah, apa saja yang dapat kanu

peroleh sebagai r€rmpasan perang mal<a seperlima unfuk Allah,

Rasut, kerabat Rasul, anak-anak tntim, orang-oftng miskin dan

ibnu sabil," (Qs. Al Anfaal [8]: 41).

Juga firman Allah &,

eLfri|filai'bKi 6
" Sup5n ham ifu jangan berdar di anAn orzng-oftng

l<a5n saja di anbn kamu," (Qs.Al Hasyr [5911 7).

Dengan demikian, tidak seorangpun boleh keluar dari
pembagian 5png telah ditetap Allah &.

Diriwa5ntkan dari lalur periruayratan Abu Daud; Musaddad

menceritakan kepada kami, Hus5raim menceritakan kepada karni,

dari Muhammad bin Ishaq, dari Az-Zrhi, dari Sa'id bin Al
Musa5ryib, dia berkata: Jubair bin Muth'im mengabarkan

kepadaku, dia berkata, 'Pada perang Khaibar
Rasulullah $ menetapkan bagian kari kerabat unfuk keturunan
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Has!,im (Bani Hasyim), Bani Al Muththalib dan meninggalkan Bani

Naufal dan Bani Abdu Syams. lalu aku dan Utsman bin Affan
berangkat menemui Rasulullah # d* kami berkata, "Wahai

Rasulullah, kami tidak mengingkari ketrtamaan Banu Hasyim,

karena Allah telah mendudukkan engkau dalam posisi ini dan

engkau termasuk dari kalangan mereka. Tapi mengapa hanya

Banu Al muththalib yang engkau berikan dan engkau tdak
memberikan saudaranSa; lnitu kami padahal kekerabatan kita

satu?" Rasulullah g menjawab , '$ b8 e.'Of ti ,r-rEir {.: rit

e,kl c;.'&t ,A1ie ii '*; tst;.1&t "rGmi Banu At

Muththalib tidak beryecah di masa Jahilitynh dan di masa Islam.

I{ani dan merel<a adalah satu fteliau meliptkan jari kedua

tanganngafo."

Hal ini menrpakan keterangan Snng jelas dan isnadnya
juga sangat shahih.

Ahmad bin Muhammad Ath Thalamanki menceritakan

kepada kami, Muhammad bin Ahmad bin Famj menceritakan

kepada kami, Ibrahim bin Ahmad bin Fims Al Abqasi Al Makki

menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad bin Salim An-
Naisaburi menceritakan kepada kami, Ishaq bin Rahuyah

menceritakan kepada kami, Wahb bin Jarir bin Hazim

menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami,

dia berkata, Aku mendengar Muhammad bin Ishaq berkata, Az-

Z'rhri menceritakan kepadaku, dari Sa'id bin Al Musa3ryib, dari
Jubair bin Muth'im, dari Nabi $ (sama seperti hadits png telah

kami sebutkan).

20 Dahm kunrng adalah tambahan dari Sunan Abu Daud inn,3, hal. 107.
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Di dalamnSa terdapat kalimat, "Maka Rasrlullah $ membagi

anhr mereka berupa gandum, la:rrrra dan biji-bijian."

Isnad ini juga sangat shahih dan jelas, menjelaskan bahwa
bagan Allah dan Rasul-Nyn adalah sama; 5nitu seperlima dari
khumus.

Yusuf bin Abdutlah An-Namiri menceritakan kepada kami,
Abdul warits bin sufuan bin Jabrun menceritakan kepada kami,

Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Ahmad bin Zuhair
bin Harb menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada
kami, Rauh bin Ubadah menceritakan kepada kami, Ali bin
Suwaid Manjuf menceritakan kepada kami, Abdullah bin Buraidah
Al Aslami menceritakan kepada kami, dari ayrahngra, bahwa
Rasulullah $ mengutus AIi kepada Khalid untuk mernbagikan

l<hunus.

Ali lalu memilih seorang gadis lrang sudah dijadikan
sabgyah (budak hasil rampasan perang), karena itu Ali di pagi hari
sudah meneteskan air di kepala (kemmas). Khalid kemudian
berkata kepada Buraidah, "Tidakkah kamu lihat apa lang
dilakukan orcmg ini?!" Buraidah menjawab, "Akupun marah pada
Ali."

lalu aku (Buraidah) mendatangi Nabi $ dan ketika aku

melaporkan hal ifu kepada beliau, beliau malah berkata, "Apakah
kamu mernbenci Ali?" Aku menjawab, "Ya."Beliau berkata,
"Sekanng dltailah dia, larena dia berhak
mendapt lebih dari itu dari harh khumus."

Isnad iru dalam puncak keshahihan dan sangat jelas

menerangkan, bahwa bagtan setiap oftmg dari kalangan kerabat
Nabi $ terbatas dan kadamSn juga sudah dit€ntukan.
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Dirir,rnptkan dari jalur periwalntan Abu Daud; Ubaidullah

bin Umar bin Maisarah menceritakan kepada kami, AMurrahman
bin Mahdi menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Al
Mubarak, dari Yunus bin Zaid, dan Az-Ztahri, dia berkata, Sa'id bin

Al Musayyib mengabarkan kepadaku, Jubair bin Muth'im
mengabarkan kepadaku, bahwa dia dan Utsman bin Affan
menghadap Rasulullah $ menyampaikan masalah pembagian

khumus kepada Bani Hasyim dan Bani Muththalib. Aku berkata,

'Wahai Rasulullah, anda membaginya kepada saudara kami dari

kalangan Bani Muththalib tetapi tidak memberikannya kepada

kami sedikitpun, padahal kekerabatan kami dengan mereka adalah

sarna. Maka Nabi S pun bersabda, ;d ,lylt FJ CG * 6t
iztj " Sesungguhnya Bani Hasyim dan hni At Muththatib adatah

safu-" Jubair berkata, "Nabi #i tidak membagikannya kepada

kefurunan AMu S5ams dan kefurunan Naufal dari khumus
(seperlima harta Shanimali, sebagaimana yang beliau berikan

kepada Bani Hasyim dan Bani Muththalib.

Dia berkata, Abu Bakar juga membaE l<humus seperti
pembagian Rasulullah S hanya saja dia tidak membagikannSn

kepada kerabat Rasulullah # yung biasa beliau bagikan. Umar

juga memberikan lagi kepada mereka, demikian pula Utsman.

Isnadim shahih dan menerangkan dengan jelas. Abu Bakar

tidak memberikan kembat Nabi sebagaimana yang beliau lakukan

adalah karena beliau mengembalikan baEan mereka itu dan

kebuhrhan kaum muslimin pada masa Abu Bakar lebih berat. Akan
tetapi tdak mungkin Abu Bakar menghalang-halanE mereka

mendapatkan hak mereka yang disebutkan oleh Allah dan Rasul-
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Nyu, maka kita berlindung kepada Allah bahura Abu Bakar
melakukan itu-

Diriwalntkan dari jalur periwayatan Abu Daud; Abbas bin
Abdul Azhim AI Anbari menceritakan kepada kami, Yahya bin
Abu Bukair menceritakan kepada kami, Abu Ja'far dia adalah

AMullah bin AMullah Ar-Razi hakim daerah Rayy menceritakan

kepada kami, dari Mutharrif -putra Tharif-, dari AMurrahman bin
Abu I aila, dia berkata: Aku mendengar Ali berkata, "Dan karena
aku adalah utusan Rasulullah #,rrfuk membagi harta khutnus,

maka aku menempatkannya di tempat 5nng benar di masa
Rasulullah #, di masa hidup Abu Bakar dan Umar, kemudian dia
(Umar) datang kepadaku membawa harta dan memanggilku

dengan berkata, "Ambillah harta ini." Aku jawab, "Aku tdak
menginginkannya." Dia berkata lagr, "Ambillah, kalian lebih
berhak mendapatkann5ra." Aku katakan, "Kamu sudah fidak
memerlukannla lagr." Akhimya dia menyimpannla di Baiful
Mal."2l

Abu Ja'far Ar-Razi merupakan perivrnyat Spng tsiqah,
Abdurrahman bin Mahdi dan lainnya meriwa5ratkan darin5ra.

Dirft,va5atkan dari lalur periwayatan Muslim; hnu Abi Umar
menceritakan kepada kami, Sufun bin U!/ainah menceritakan
kepada kami, dari Ismail bin Uma147ah bin Amr bin Sa'id bin Al
Ash, dari Sa'id bin Abi Sa'id Al Maqburi, dari Yazid bin Hurmuz,
bahwa hnu Abbas menulis surat ke Najdah, yang

isinya: "Kamu menulis surat padaku menan5nkan kerabat

2r Hadits ini terdapat &larn Sunan Abu Daud,iuz 3, hal. 102.
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Rasulullah # d* siapa saja mereka, juga kami 5nkin bahwa kami

termasuk di dalamngra, tapi kaum kami enggan mengakui itu."22

Bebempa l<habaryang shahih ini cukup jelas dan tidak bisa

ditentang oleh l<habar yang tidak shahih, atau yang dijelaskan

orang png tidak berkepentingan apa-apa di dalamnya. Pendapat

kami dalam masalah ini sama dengan pendapat Abu Al Alil4/ah,

serta juga dirir,ualntkan pendapat senada dari Umar bin AMul
Aziz.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abd bin

Humaid; Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, dari Zuhair, dari
Al Hasan bin Hurr, Al Hakam menceritakan kepada kami, dari
Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dia berkata, "seperlima dari
l<hunusadalah untuk Allah dan Rasul-NSru #."

Diriungntkan pula dari jalur periwalratan AMu bin Humaid;
Amr bin Aun mengabarkan kepada karni, dari HuqTaim, dari Al

Mughimh, dari Ibmhim An-Nakha'i tentang firman Allah gi, YSif,

{g(r 6jJl1 c$ )il5 f4 ;r.'{6 ,a e 146
*{,At; . "Ketahuilah, saungguhnSa apa aja tnng dapt l<amu

peroleh sebagi rampnn pffiryI maka sepalima untuk Allah,
Rasul, kenbat Rasul, anak-anak 5ntim, oftnganzng miskin dan

ibnu abil, " (Qs. Al Anfaal [8]: 41). Dia berkata, "segala sesuatu
yang disebutkan sebagai kepunyaan Allah, bagian Allah & dan

baEan Rasul-Np adalah safu bagian yang sama. Sedangkan selain

ihr dibagi empat bagian."

22 Hadits ini tertera drllan. Stahih Muslim, jn 2,l:nl. 77, lrya disebutkan oleh
Afrr-Thabari dalam tafsimga, juz 10, hal. 5 dari jalur periunptan lainn5a dari
hnu Abbas.
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Diriwa5atkan dari jalur perivrayratan Abd bin Humaid;
AMullah dia adalah puba AMul Majid Ats Tsaqafi-, dari Sa'id -
Ibnu Abi Arubah-, dari Qatadah, dia berkata, ghanimah itu dibagi
lima perlima. Empat perlima dibagikan kepada mereka yang ikut
berperang, kemudian sisanya (seperlima, atau l<humud dibagi lagi
lima bagian: seperlimanya adalah bagian Allah dan Rasul-Np,
seperlima untuk kerabat Rasulullah $, seperlima lagi untuk anak-

anak 5ntim, seperlima lagi unfuk lbnu &bil, seperlima lagr unfuk
orang-oftmg miskin."

Abu Muhammad berkata: Ini merupakan pendapat Al
Auza'i, Sufuan Ats-Tsauri, Asy S5nfi'i, Abu Tsaur, Ishaq, Abu
Sulaiman, An-Nasaa'i dan mayoritas ahli hadits, serta pendapat
terakhir Al Qadhi Abu Yusuf ketka dia rujuk dari pendapat
lamangn.

Terkecuali Asy Syafi'i yang bqkata: Kamu laki-laki dari
kalangan kerabat Rasulullah $ bagiannln satna dengan bagran

dua orang perempuan dari mereka.

Ini jelas salah, karena tidak ada nash dan ini bukan warisan,
sehingga dibagi seperti itu. Ini adalah pernberian dari Allah &,
sehingga semua mereka dibagi sama.

Malik berkata: Mengenai l<humus, semuanya diserahkan ke
Baitul Mal, sedangkan karib kembat Rasulullah $ diberikan

berdasarkan pertimbangan Imam dan tidak ada batasan tertenfu
untuk itu.

Ashbagh bin Fari berkata: Yang dimaksud kerabat
Rasulullah $ adalah serrua orang Quraisy.

Abu Hanifah berkata: Harta l<hunusitu dibagi tiga; kepada
lf,qan', orang-orcng miskin dan lbnu Sabil.
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Ali berkata: Semua pendapat ini nrsak seluruhngra, karena

bertentangan dengan Al Qur'an secam tegas dan bertolak
belakang dengan sunnah yang telah tsabit. Pendapat Abu Hanifah
ini fdak dikenal pernah dikemukan ormg Islam sebelum dirinSn.

Semua yang mereka kemukakan telah kami bahas dalam kitab

kami Al IshaaL Bagi lang memperhatikan dalil mereka,

sebenamya itu adalah hadits-hadits palsu dari rirrapt Az-Zuban
dan semisul.ln, atau hadits-hadits murcal, atau bisa jadi hadits

shahih namun tidak menunjukkan apa lnng menjadi pendapat

mereka, atau pendapat para sahabat yang terkadang berselisih

antar mereka, tak lebih dari ifu. -Hanya kepada Allah lah kami

memohon tauftk-.

950- Masalah: Empat perlima harta ghanimah yang
tersisa setelah diambil seperlimanya tadi dibagikan kepada mereka

5nng furut serta dalam peperangan. Pasukan berkuda mendapat

tiga porsi, unfuk diriq;a safu porsi dan kudaryn dua porsi. Bagi
yang berjalan kaki atau pengendara baghal dan keledai hur,lra

mendapat safu porsi saja. Ini merupakan pendapat Malik, Asy
Syafi'i dan Abu Sulaiman.

Abu Hanifah berkata: Pasukan berkuda mendapat dua
bagian, penunggangnlp safu porsi dan kudanya safu porsi dan
unfuk semua yang kami sebutkan (penuriggang keledai dan pejalan

kaki) mendapat satu porsi. Ini adalah pendapat Abu Musa Al
Asy'ari.

Ahmad berkata: Penunggang kuda mendapat tiga porsi,
penunggang unta dapat dua porsi dan selain ihr dapat safu porsi.
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Abu Muhammad berkata: Kami tidak tahu hujjah pendapat
Ahmad ini dari mana sumbemgra. Sedangkan pendapat Abu
Hanifah, maka mereka berdalil dengan beberapa a&arSnng dha'if.

Salah safunya adalah, dari lalur periwayatan Mujammi, bin
Ya'qub bin Mujammi' bin Yazid bin Jariyah Al Anshari; dari
a5nhnya, dari pamanngp -Abdurmhman bin Yazid-, dari pamannya
-Mujammi' bin Jariyah AI Anshari, dimana dia merupakan salah
seorang gd'-, bahwa Rasulullah $ memberikan pasukan

berkuda sebesar dua porsi dan pejalan kaki sebesar safu porsi.

Mujammi' ini merupakan periwaSnt 3nng tidak diketahui
identitasnya, demikian pula ay"ahngn.

Dari jalur perir,uatyatan Abdullah bin Umar, dari Nafi,, dari
hnu Umar, bahwa Rasulullah $ menetapkan bagan penunggang

kuda sebesar dua porsi dan peialan kaki safu porsi.

AMullah bin Umar yang meriuralatkan dari Naft,
merupakan periwayat yang sangat lemah.

Ada juga riwayat dari salah seorcng S!/ailfi di Syam, dari
Makhul lnng senada seperti itu. Ini jelas riunlnt yang amat buruk,
karena stafus periwayafurya majhul ditambah riwaSratrSa yang
murcaL

Abu Hanifah berdalil dengan logika lnitu dengan
mengatakan: Alm tidak akan melebihkan her,rnn dibanding
manusia- Maka hal itu bisa dijawab: Tetapi engkau sendiri
menyamakan keduanya, maka ini sungguh suafu keanehan. Jika
memang diperbolehkan menyamakannyra, lalu mengapa
melebihkan salah satunya tidak boleh?
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Kemudian, dia juga memberikan saham (porsi) kepada kuda

meski tidak digunakan untuk berperang tapi dia tidak memberikan
porsi kepada muslim yang berdagmg, atau bumh kecuali kalau

mereka itu ikut perang. Dengan begitu, dia telah melebihkan

her,van daripada mantrsia.

Dia juga berpendapat tentang manusia 5nng membunuh

anjing milik seorang muslim atau babi milik seorang dzimmi, yartl
dendanya lebih besar daripada membunuh budak milik seorang

muslim. Menurukrya, harga anjing dan babi ifu adalah 20.000
dirham sedangkan harga budak yang harus diganti adalah 10.000
dirham, silahkan anda terheran-heran dengan pendapat nyeleneh

yang satu ini. -Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan

kita.- Lihatlah, bagaimana dia telah melebihkan harga seekor

heuran dibanding manusia.

Mereka berkata: Telah diriwalntkan se@ra shahih

mengenai ijma'tentang dua porsi tersebut. Maka kami katakan:
Jika kalian tidak katakan, berdasarkan yang shahih dari Nabi $,
maka kami akan katakan ifu kepada kalian, bagaimana mungkin

ada ijma'dalam p€rkara ini seperti yang klaim kalian, sungguh ifu
hurrln klaim dusta.

Kemudian bug y-S mengatakan, seoftlng penunggang

kuda dilebihkan bagiannya daripada pejalan kaki, hal itu tidak ada

bedanya baEan pejalan kaki dengan pengendara bagh"l,

sebagaimana tidak ada bedanSra bagian orang grang berani dengan

orang gnng lemah dan penakut menghadapi musuh.

Kemudian, jika kalian menolak dasar ma&hab kalian ini,
maka kalian hartrs menolak pula kauajiban zakat pada madu yang

telah kalian tetapkan dan beberapa komoditi selain ihr. Dimana

kelak batal pula pendapat kalian tentang ditnt orang kafir, karena
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tidak ada iima'tentang hal ifu semua. Ini akan menghananrkan
banyak pendapat dalam madzhab kalian.

Mereka juga meriwayatkan, bahwa orang pertama yang
menjadikan dua bagian pada kuda adalah Umar bin Al Khaththab.

Dirir,rn5ntkan dari jalur periwayatan Al-Laits; dari Al Hakam
dan ini adalah sanad yang mtnganbi'(terputus). Apalagi mereka
berpendapat, bahwa hukum Umar dalam masalah cambuk
peminum l<hamer sebanyak 80 kali adalah sunnah, maka
seharusnya di sinipun mereka juga berpendapat, bahwa memberi
kuda dua porsi ifu juga sunnah.

Dirir,rn3ratkan kepada kami dari jalur periun5ntan Al
Bul"hari; Ubaid bin Ismail menceritakan kepada kami, dari Abu
Usamah, dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi', dari lbnu Umar rg,
dia berkata, "Flasulullah # menetapkan bagian kuda adalah dua
porsi dan bagi pemiliknya satu porsi."

DiriwaSntkan pula dari jalur periunSntan AI Bukhari; Al
Hasan bin Ishaq menceritakan kepada kami, Muhammad bin sabiq
menceritakan kepada kami, Za'idah menceritakan kepada kami,
dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi', dari hnu Umar rg, dia
berkata, Rasulullah $ memberi bagian dua porsi kepada kuda dan
satu porsi kepada pejalan kaki (invanteri)di hari l(haibar."

Inilah pendapat Snng tidak boleh diselisihi karena keshahitr
annya. Sebab, jika hadits-hadits im shahih, berarti tambahan pada
l<habar-khabar sebelumnya dan tambahan dari orang yarry tsiqah
itu fidak boleh ditolak.

Ini juga merupakan pendapat Sa'id bin Abi Waqqash, Al
Hasan, dan Ibnu Sirin. Ibnu Sirin mengungkapkan, bahwa ittr
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adalah pendapat para sahabat. Ini pula Sang ditetapkan oleh Umar

bin AMul AAz. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik-.

951. Masalah: Barangsiapa yang datang membawa

beberapa kuda lagr, maka dia Udak mendapatkan bagan
melainkan hanlra tiga porsi. Ada satu kaum mengatakan dibagikan

kepadanSra porsi unfuk dua ekor kuda saja. Yang lain mengatakan,

setiap kuda akan mendapat porsinya masing.masing, akan tetapi

pendapat ini tdak ada dalil yang menguatkannya.

Jika ada lrang mengatakan: Ada riwalnt dari Nabi * yuns

memberikan dua porsi kuda kepada Az-Zubair. Maka kami

katakan: RiunSat k'tr murcal dan tidak shahih. Hadits Snng paling

shahih dalam hal ini adalah yang diriwa3atkan kepada kami dari
jalur periunptan hnu Wahb; dari Sa'id bin AMurrahman, dari

Hisyam bin Urunh, dari Yahya bin Abbad bin Abdullah bin Az-

Zubair, dari kakelmp, dia berkata, 'Di perang Khaibar,
Rasulullah $ mernberikan ernpat porsi kepada Az-Zubair: Satu

porsi unfuk Zubair, satu porsi sebagai kerabat Rasulullah &,-hrk
Shaft!,fh bint Abdul Muththalib, dan dua porsi untuk lnrdanya.

952. Masalah: Orang yang diupah, pedagang, hamba

sahaln, dan ormg merdeka, orang sakit dan sehat, sernua

mendapat bagian lnng sama. Ini berdasarkan firman Allah tr*,

Wit"#EW
'Maka makanlah dari sebagian mrnpen pmng yang telah

l<amu antbil itu, sebagai mal<anan tnng halal kgi baik, dan
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bertakvwkh kepda Allah; Sesunggwhn5a Alhh Maha Pangampun
lag Maha Perynyang. "(Qs. Al Anfaal [8]: 59).

Juga berdasarkan beberapa abaryangtelah kami sebutkan
tadi, bahwa beliau $ membaEkan tiga porsi kepada penunggang

kuda dan satu porsi kepada pejalan kaki. Dalam hal ini,
Nabi $ tidak memberikan perlakuan khusus kepada hamba

sahaya atau orang merdeka, orang upahan atau pedagang, dan
yang lainnSra, semua diperlakukan sarna dan tdak boleh
mengkhususkan hal ifu dengan praduga yang salah.

Jikalau mereka berdalih dengan perkataan hnu Abbas
dalam kepada Najdah yang bertan5n tentang budak dan
wanita menghadiri pembagian ftunpasan perang; apakah mereka
diberi bagian atau tidak, ataukah mereka haqn diberi ala kadamya
tanpa mendapat prosi tertentu. Maka ini hanyalah pendapat hnu
Abbas semata.

Diriunyatkan kepada kami dari jalur periuayatan funr bin
Syr'aib; dari Sa'id bin Al Musa5iyib, dari Umar bahun budak tidak
mendapatkan apapun dari ghanimah, maka kami katalon, bahwa
tidak ada hujjah bagi siapapun selain Rasulullah #.

Betapa banyak kasus para ulama be6eda pendapat dengan
Ibnu Abbas seperti permasalahan menjual utnmul watad
penukaran uang dirham dan dinar (sharil, bug* kerabat
Nabi $ dan lain sebagainya.

Jika mereka menyebutkan hadits yang diriunSntkan kepada
kami dari jalur periwayatan Ahmad bin Hanbal; Bisyr bin Al
Mufadhdhal menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin zaid
bin Al Muhajir, umair maula Abu Lahm menceritakan kepadaku,
dia berkata, "Aku ikut di perang Khaibar bersama para majikanku.

I rso I - Al Muhaua



Mereka berticara tentang Rasulullah $, lalu akupun menyandang

pedang dan ketika aku menyeret pedang ifu, dan disampaikan

kepada beliau bahwa aku adalah seorang budak, maka beliau

memerintahkan unfuk memberiku sedikit dari perabotan rumah

tangga."

Ini jelas tidak bisa dijadikan hujjah, karena Muhammad bin

Zaid bukanlah periwalnt yang masyhur.B

Juga dirirrrayatkan kepada kami dari jalur periwayatan

Hafsh bin Ghiyats, Muhammad bin 7aid. Di sini juga ada

penyebutan, bahwa dia (Umair) menyeret pedang dan itu biasanya

adalah tanda bahwa dia belum baligh.za Oleh karena itu kami

katakan, siapa 5rang belum baligh, maka dia fidak akan

mendapatkan bagian dari ghanimah.

Jika mereka berdalil dengan apa yang dirir,uayatkan kepada

karni dari jalw periunyatan Ats-Tsauri; dari hnu Abi Laila, dari
Fudhalah bin Ubaid, bahwa mereka pemah bersama Nabi $ di

sebuah pep€rangan dan di antara kami (Fudhalah) ada para budak,

mereka ini tdak mendapat bagian dan ghanimah.

Riwalnt ni munqathi', karena jika png dimaksud hnu Abi
I aila di sini adalah Muhammad, maka dia dilahirkan jauh setelah

wafatr5n Fudhalah. Kalaupun yang dimaksud adalah AMurrahman
(afh Muhammad), maka Ats-Tsauri dilahirkan setelah

AMurrahman ini wafat.

Dahm sehrah manuslaip disehrlftan "bin Yazid". Ada kernungkinan penulis
di sini salah datram melihat nanra, maka dia berkata 'tilak nra4,fir.r," padahal
sebenamfa dia rnaq,rtrw dan dahm Sutnn Afu Daudirya dis€htkan riurayat
itu dengan sarnd png slnhih, scbagaimana halngra di sini.
Karena yang nrasih pendek, sehingga p€darg 1ang di pinggangnSra

sampai terseret ke tanah. Wallahu A lam.
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DiriwaSratkan kepada kami dari jalur periwalratan Abu
Daud; Ibrahim bin Musa Ar-Razi menceritakan kepada kami, Isa

mengabarkan kepada kami, Ibnu Abi Dzi'b mengabarkan kepada
kami, dari Al Qasim bin Abbas Al-Lahbi2s, dari AMullah bin
Dinar, dari Urwah, dari Aisyah ummul mukminin, dia berkata,
"Ayahku membagikan (ghanimah); baik kepada yang merdeka
maupun yang budak."

Diriraraya&an pula dari jalur periwayatan hnu Abi Syaibah;

Waki' bin Abi Dzi'b menceritakan kepada kami, dari pamannya
yaitu Al Harits bin AMurrahman, dari Abu Qunah Snng berkata,
"Abu Bakar memberiku bagian (dan ghanimahl, sebagaimana dia
memberi kepada majikanku."

Diriwayatkan pula kepada kami dari jalur periwa5ntan Ibnu
Abi Syaibah; Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada kami, dari
Asy'ats, dari AI Hakam bin utaibah dan Al Hasan Al Bashri serta
Muhammad bin Sirin, semua mereka mengatakan, "Siapa saja

lnng menghadiri peperangan baik dari kalangan merdeka maupun
budak, ataupun orang yang diberi upah, maka dia mendapatkan
sahm (baEan dari ghanimah)."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan hnu Abi S5raibah lagi;

Jarir menceritakan kepada kami, dari Al Mughirah, dari Hammad,
dari hrahim An-Nakha'i dalam masalah ghanimah yang
didapa&an oleh tentara Islam, dia berkata, 'Jika ada pedagang
yang membantu mereka dan juga budak, maka pedagang dan
budak itu diberikan sahamnSn bersama para tentara."

?5 Dahm mantrskrip Yaman disebutkan, "Al Batti" ini adalah kesarahan, coba
periksa natnanlra dalam Mian Al I'tidal.
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Abu Bakar berkata: Muhammad bin Fudhail menceritakan
kepada kami, dari Al Mughirah, dari Hammad, dari hrahim An-
Nakha'i, dia berkata, "Apabila seorang pedagang atau budak

menghadiri (perang) maka mereka juga dibagil<an (ghanimah);'

Drir,vayatkan dari lalur periwa5ntan lbnu Abi Syaibah;

Ghundar menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Amr bin
Sytr'aib yang berkata, 'Untuk budak dibagikan (Shanimafit" lni
mempakan pendapat Abu Sulaiman.

Mereka semua sepakat dengan kami, bahwa kuda itu diberi

bagiannyra da''i ghanimah, padahal menurut mereka mereka lah
yang ahli qiyas. Seharusnya dalam kasus ini mereka juga memberi
bagian kepada budak berdasarkan qiyaskepada kuda.

Kalau mereka menyebutkan &n l<habar tentang orcng
upahan yang pemah diseua di masa Rasulullah $ dengan

bayamn tiga dinar lalu Nabi $ tidak memberikan bagian

ghanimah kepada mereka, maka kedua khabar tersebut tidak
shahih. Karena salah safunya diriwayatkan Diriwagntkan dari jalur
periwaptan Abdul Aziz bin Abi Rar,rnrad, dari Abu Salm Al Hirnshi
bahwa Rasulullah # ....

Abu Salm ini merupakan periwalnt yang majhal (tdak
diketahui identitasn5n), ditambah lagi sanad riuralnt iniini terputus.

Hadits kedua; diriwa5ntkan dari jalur periwayatan hnu
Wahb; dari Ashim bin Hakim bin Yahya bin Abi Amr Aqr
q/aibani, dari AMullah bin Ad Dailami, bahwa Ya'la bin
Mr-rnabbih....

Ashim bin Hakim dan AMullah bin Ad-Dailami adalah dua
periwapt yang mafiuL
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Al Hasan, Ibnu Sirin, Al Auza'i dan Al-Laits mengatakan,
bahwa orang yang diupah tidak diberikan sahamdari ghanimah.

Abu Hanifah dan Malik berkata: Mereka tidak diberi bagian
kecuali jika mereka furut berperang.

Sufyan Ats-Tsauri berkata: Pedagang itu mendapatkan
saham (dari Shanimahl tersebut. Al Hasan bin Ha1ry berpendapat,
bahwa orang png diberi upah itu diberi bagian dari ghanimah.

953. Masalah: Wanita tidak diberi bagian dari ghanimah
demikian pula yang belum baligh, baik mereka ikut perang

maupun fidak- Mereka berhak mendapat sejumlah harta yang

nilainya di batrnh bagian satu orang laki-laki (dan Shanimahl.
Orang kafir fidak perlu ikut perang bersama kaum muslimin. Jika
pun mereka ikut berperang, maka mereka tdak diberi saham
ghanimah, bahkan tidak diberi nalT (seiumlah harta ala kadamya
dari ghanimahl; baik status mereka ikut perang maupun tdak.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periunptan Muslim;
Ibnu Qa'nab menceritakan kepada kami, Sulaiman -lbnu Hilal-
menceritakan kepada kami, dari Ja'far bin Muhammad bin Ali bin
Al Husain, dari ayahnSa, dari Yazid bin Hurmuz, dari Ibnu Abbas,
bahwa Rasulullah S pemah berperang membawa para wanita.

Mereka berhrgas mengobati pasukan yang terluka, dan mereka
mendapat sedikit dari ghanimah, tetapi tidak berbenfuk saham
khusus lrang diperunfukkan bagi merel<a.26 Kalau nafl yang

mereka dapat jumlahnya sama dengan saham pria 5nng ikut
pamg, berarti salna saja dengan mereka dapat saham ghanimah.

26 Hadits ini diringkas oleh penulis dan disebrnkan panjaurg lebar dalam shahih
Muslim, fin 2,lal. 77 .
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Ini adalah pendapat Sa'id bin Al Musa5ryib, Abu Hanifah, Asy

S5nf i, Sufuan Ats-Tsauri, Al laits dan Abu Sulaiman.

Sedangkan Malik berpendapat: Mereka udak diberi sarna

sekali. Ini jelas salah dan bertentangan dengan ataryang baru saja

kami sebutkan, Vaihr; diriwa5ntkan dari jalur periwayatan Abu

Daud, hrahim bin Sa'id menceritakan kepada kami, Zaid bin Al

Hubab mengabarkan kepadaku, Rafi' bin Salamah bin Ziyad

mengabarkan kepada kami, dia berkata: Haq,rraj bin Ziyad

menceritakan kepadaku, dari neneknya pifu ibu dari ayahnya

yang menceritakan bahwa dia ikut perang bersama

Nabi $ bersama dengan enam orang wanita lainnya, dia berkata,

"Beliau memberi kami bagian {dan ghanimah) sebagaimana halnSa

dengan para pria."

Sanad ini udak dapat diketahui, Rafi' dan Hasyraj adalah

dua periua5nt yang majhul

Diriwalatkan dari jalur periwaSratan Wald', Muhammad bin

AMullah Asy Syu'aitsi, dari Khalid bin Ma'dan, dia berkata,

Rasulullah $ memberi saham kepada para r,rnnita, m* kecil dan

kuda." Akan tetapi jalur periwa5atan iru muraL

Diriunyatkan dari jah:r periwa5ratan Ibnu Abi Syaibah;

Waki' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Rastfd

menceritakan kepada kami, dari seorang yang tidak dikenal, dia

berkata, Rasulullah $ memberikan saham kepada para

r,uanita, anak kecil dan kuda." Ini juga merupakan riwayat lnng
mural.

Diriwalatkan pula dari jalur perir,rn5ntan lbnu Abi Syaibah;

Abu lGalid Al Ahmar menceritakan kepada lorni, dari AMul
Hamid bin Ja'frr, dari Yazid bin Abi Habib, dari Sufuan bin Wahb
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Al Khulani, dia berkata: Umar bin Al l(haththab membagi
ghanimah kepada orang-orang, dia membagikan masing-masing
safu dinar dan menetapkan bagian u/anita dan pria adalah sama.

Diriwa5ntkan pula dari jalur periwayatan Waki'; Syu'bah
menceritakan kepada kami, dari Al Awr,vam bin Mtrzahim, dari
Khalid bin Saihan, dia berkata, 'Ada empat wanita furut serta
berperang bersama Abu Musa antara lain Ummu Mujzi'ah bin
Tsaur, lalu Abu Musa Al Asy'ari memberikan saham
kepada mereka."

Ini adalah pendapat Al Auza'i, dan seharusnya pendapat ini
dipegang oleh Ahlul Qtyas, karena jika saia kuda mendapat
baEan, maka tentunya wanita ifu lebih berhak lagi mendapat
baEan, ini dapat diterapkan sekiranya q$ns memang menrpakan
metode yang hak.

Abu Muhammad berkata: Perbuatan Rasulullah $ adalah

kata kunci dalam permasalahan ini, dan ihr mengalahkan pendapat
lainnp. Mengenai anak kecil, maka mereka bukanlah mukhathab
(target perintah), akan tetapi memberikan mereka dari seperlima
harta khunus ifu diperbolehkan, karena masuk kategori maslahat
semua kaum muslimin.

Sedangkan unfuk omng kafir, maka ada riwayat yang
sampai kepada kami dari jalur periwayatan Waki'; Sufuan Ats-
Tsauri menceritakan kepada kami, dari hnu Juraij, dari Az-Zuhri,
bahwa Rasulullah $ pemah berperang membawa orang Yahudi
dan beliau memberikan saham kepada mereka.

Kami juga meriwa5ntkan dari Az-Zuh,ri, dari beberapa jalur
periwayatan 5ang kesemu arrya shahih.
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DiriwaSntkan pula dari jalur perir,rnSptan Waki'; Al Hasan

bin Hagy menceritakan kepada kami, dari Aslr$nibani -Abu
Ishaq-, bahwa Sa'd bin Malik {bnu Abi Waqqash- berperang
dengan membawa beberapa orang Yahudi, lalu dia memberi
mereka sejumlah harta (hasil perang).

Diriwayatkan pula dari jalur perirrrayatan Waki'; Suf5an

menceritakan kepda kami, dari Jabir, dia berkab: Aku bertanya

kepada AqrSrc'bi tentang kaum muslimin berpemng membawa

ahli kitab, maka dia menjawab, "Aku mendapati para Imam; baik
yang ahli fikih maupun 5rang tidak, ketika mereka berperang
membawa serta ahli dzimmah, maka mereka ifu membagikan
ghanimah kepada orang yang mereka bawa dan juga

menghapuskan pembayaran jizphmereka-"

Yang seperti ini merupakan pernberian nafl (pemberian

suka rela) 5nng baik Aslrq/a'bi sendiri dihhirkan pada aunl
pemerintahan Ali dan bertemu dengan squdah sahabat

setelahnya.

Pendapat di atas juga sama dengan Al Auza'i dan
Sufinn Ats-Tsauri, bahwa orang muslrrik tetap dibagikan

jika mereka furut serta berpemrE dengan kaum
muslimin.

Diriwaptkan kepada kami dari Flur periwayatan

Abdurrazzaq, dari Ma'mar: Aku menderrgar Qatadah ditanya
tentang Ahlul Ahd yang furut serta berperang bersama kaum
muslimin; dia meniaurab, "Mereka mendapatkan apa lrang menjadi
hak mereka dalam perianjian damai dan ifu merrjadi milik mereka."

Abu Hanif-ah, Malik, Asy Spfi'i dan Abu Sulaiman
berpendapat mereka (orang kafir yang turut berperang membanfu
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kaum muslimin) tidak diberikan bagian dan ghanimah. Bahkan
Abu Sulaiman berpendapat, bahura mereka tdak diberi apapun
dan tidak boleh minta bantuan kepada mereka.

Abu Muhammad berkata: Hadits Az-Z.)hn ini mutal,
dimana hadits mursal tidak bisa dijadikan hujjah, tapi sebenamya
hal ini jushr mengharuskan ulama fikih Hanafi dan Maliki yang
mengakui kehujjahan mrzrcalunfuk mengakui pendapat ini, karena
ini termasuk mursal yang paling baik, apalagi ada perkataan Asgr
S}ra'bi, bahwa dia mendapati orang-orang mempmktikkan seperti
itu. Kami juga tidak mengetahui ada dari kalangan sahabat yang

menyelisihi Sa'd dalam hal ini.

Salman bin Rabi'ah juga pemah meminta banfuan orang
musyrik untuk memerangi orang musyrik pula. Akan tetapi hujjah
dalam hal ini adalah apa yang diriunSntkan kepada kami dari lalur
periwayatan Malik; dari Al Fudhail bin Abi Abdillah, dari Abdullah
bin Dinar, dari Urwah, dari Aisph bahwa Rasulullah $ bersaMa,

.!;L.tyX tGt

'Kami frdak meminta banfuarl f"-- o-nn -urri."
Diriwaptkan pula dari jalur periunlatan Muslim;

Muhammad bin Rafi' menceritakan kepada kami, AMurrazzaq
menceritakan kepada kami, Ma'mar bin Hammam bin Munabbih
mengabarkan kepada kami, Abu Hurairah menceritakan kepada
kami, dari Rasululluh #, bahwa beliau bersaMa,

" Tidak dihalalkan ghanimah bagi siappun sebelun kita."

wb *:ut'pt l;'*
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Maka benar adanya, bahwa tllak ada hak terhadap harta

ghanimahbagi selain orang Islam.

g54- Masalah: Apabila kita terpaksa meminta banhran

kepada orang musyrik sebagai penunjuk jalan, maka dia akan

diberikan upah dari uang yang sudah ditentukan sebelumnya tapi

bukan da'i ghanimah. Ini berdasarkan apa yang diriwayatkan

kepada kami dari jalur periwayatan Al Bukhari; Ibrahim bin Mtrsa

menceritakan kepada kami, Hisyam -hnu Yusuf- menceritakan

kepada kami, Ma'mar menceritakah kepada kami, dari Az-Zuhri,

dari Urwah bin })zrztfuair, dari Aisyah r$, dia berkata,

"Nabi *-d^ Abti-Bakar menyetdra seorang laki-laki dari Bani Ad-

Dail yrang masih memeluk agama kafir Quraisy sebagai penuniuk

ialan."z7

955- Masalah: Setiap orang 5nng membunuh oftmg

mnsyrik maka dia berhak mengambil sakbnya, salna saja apakah

itu diputuskan oleh Imam maupun tidak. Sama saja bagaimanapun

caranya membunuh; apakah dengan cara membiarkannya rnati

pelan-pelan atau dalam peperangan. Salab ifu sendiri tdak
dimasukkan ke dalam harta yang harus dibagi lima; baik sedikit

maupun banyak. Dia juga tidak akan diberikan keanali dengan

bukti SBng nyata jika diajukan ke pengadilan- Jika tidak ada bukti

atau khawatir akan diambil dari pemegaryFya, atau takut akan

dibagi lima (layaknya khumu$, maka dia boleh menyembunyikan,

atau tidak memberitahu siapapun tentang sakbyangdia ambil.

27 Riunpt ini terdapat wda Shahih Al Bukhan,juz 3, hal. 181.
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Salab itu berupa lnrda--milik orrng 5nng te6unuh, atau
pelananya, atau ladamnrTa dan semua pakaian dan perhiasan yang

menempel di badannya, ataupun tongkat keledai dan semua
persenjataan yang dia miliki beserta semua uang yang dia bawa
saat terbunuh.

Diriuraptkan kepada kami dari jalur periurayatan Malik; dari
Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Ibnu Aflah -Umar bin Katsir bin
Aflah-, dari Abu Muhammad maula Abu Qatadah, dari Abi
Qatadah, bahwa Rasulullah $ bersaMa setelah selesai perang

Hunain,

"Siap yang telah membunuh musuh mal<a dia berhak
menganbil alab-n5a."

Dirivrnlntkan pula dari jalur periwalntan Al Bukhari; Abu
Nu'aim menceritakan kepada kami, Abu Al umais (dia adarah
utbah bin Abdullah bin utbah bin Abdullah bin Mas'ud)
menceritakan kepada kami, dari lSras bin Salamah bin Al Akwa',
dari aynhn5ra, dia berkata: Nabi $ didatangi oleh seorcmg mata-
mata dari kaum musyrikin ketika beliau berada dalam safar. (orang
ifu lalu duduk bersama beliau, bertincang-bincang lalu pergi)2s.
Maka Nabi $ kemudian berkata, "Kejar dan bunuh dia!" salamah
berkata, "Aku lalu membunuhnya dan Nabi $ memberikan
kepadaku semua salaborang ifu."

Dirir,rn5ntkan pula dari jalur periwayatan Abu Daud; Musa
bin Ismail menceritakan kepada kami, Hammad -hnu z*,id-

ui Yang dalam kurung itu merupakan tambahan dari stnhih Ar Bukhari,ln 4,
hal. 161.

tti, til !,1. oi, >{j 1 ',4 o ,
.4:,1*, ile ud * 4J U#JEf na
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menceritakan kepada kami, dari Ishaq bin Abdullah bin
Thalhah, dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah g$ pada

Hunain berkata,

'^I-'ii t1;ts ,y; ;
"Siapa tpng membunuh orang kafrr, maka dia bqhak

mendapt .alabryta."

Hari itu Abu Thalhah berhasil membunuh dua puluh omng,

maka dia mengambil semua salab dari mereka.

Hadits-hadits ini menujukkan apa yang kami sebutkan dan

dia diriwa5atkan secaEr mutawatir, sebagaimana bisa engkau lihat

di sini.

Dirir,va5ntkan pula kepada kami dari jalur periwayatan

Waki'; dair Sufun, dari Al Aswad bin Qais Al Abdi, bahwa pada

perang Al Qadisiynh Bisyr bin Salamah berhasil membunuh

seorang pembesar Persia, lalu dia membawanya kepada Sa'd bin
Abi Al Ash dan temSrata salabnya berjumlah 12 ribu, maka Sa'd
pun memb kepada Bisyr.

Dari jalur periwayatan Watsilah bin AI Asqa'; bahwa dia

mengendarai kendamannya sendiri sampai menuju pinfu

Damaskus. Lalu ada beberapa kuda yang menuju ke arahnya. Dia

berhasil membunuh tiga orang dan mengambil kuda-kuda mereka

lalu membawanlra kepada Khalid bin Al Walid. Bersama Khalid

ada seorang pembesar Romawi dan dia menjual salah safu

peralatan kuda tersebut seharga sepuluh ribu dan itu diberikan
semua kepada Watsilah bin Al Asqa'.

Abi
hari
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Ini semua adalah perbuatan Watsilah, Khalid dan dan Sa'd
dengan disaksikan oleh para sahabat lainnya.

Diriwayatkan pula dari jalur periwa5ratan hnu Abi Syaibah;
Abdurrahim bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dari Hisyam
bin Hassan, dari Muhammad bin Sirin, dari Anas bin Malik, dia
berkata, 'Tadinya salab itu tidak dijadikan perlima, dimana salab
pertama yang dibagikan seperlima dalam Islam adalah salabnya N
Bara' bin Malik, dia berhasil membunuh seorang panglima musuh
dengan menumpas pasukannya. Ketika kami datang ke Madinah,
maka Umar memimpin shalat Shubuh dan berkata, "Dahulunya

kami tidak membagi salab menjadi lima bagian, tapi kali ini slab
Al Bara' bin Malik adalah harta, maka aku akan membaginya lima
bagian."

Kemudian Umar memanggil seorang muqaotutim (akuntan)

dan menilai berapa hasil salab AI Bara'29 dan temyata jumlahnya

mencapai 30 ribu, lalu Umar mengambil6 ribu dari situ."

Diriun5ntkan dari jalur periwayatan hnu Juraij; Aku
mendengar Nafi' berkata, 'Kami senantiasa mendengar kalau
pasukan muslim dan kafir bertemu, Ialu si muslim berhasil
membtrnuh orang kafir, maka dia berhak mendapatkan salabnya.
Kecuali jika yang terbunuh banSnk dan tidak diketahui siapa

membunuh siapa."

Al Bara' bin Malik adalah saudara kandung Anas bin Malik. Dia adalah
seorang panglima perang yang berani dan tangguh. Coba lihat kisah
kepahlawanannya dalam buku-buku sejarah, akan tedihat kehebatan yrang
luar biasa yang dia miliki, bahkan tak terjangkau oleh akal, dimana ini
menunjukkan kekuatan fisik dan kekuatan imann5ra.
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Ini adalah informasi dari para salaf, dan juga khabamya dari

Abu Bakar dan khalifah setelahnya serta para gubemumya pun

telah shahih.

Naft' mengabarkan bahwa dia senantiasa mendengar

informasi demikian dan dia memang banlnk beriumpa dengan

para sahabat. Sehingga, jelaslah itu adalah pendapat semua

mereka png ada di Madinah, dan tidak boleh hta mengira bahr,rn

Umar telah menyelisihi sunnah Rasulullah $, sehingga benarlah

bahwa dia melakukan itu karena kerelaan hati dari Al Bara'.

Ini shahih dan hasan udak kita pungkiri. Ini adalah

pendapat Al Auza'i, Sa'id bin Abdul Aziz, Al-l-aits bin Sa'd, Asy

SSnfi'i, Ahmad, Abu Tsaur, Abu Ubaid dan Abu Sulaiman serta

semua para pemuka ilmu Hadits. Hanla saja As!, Syafi'i dan

Ahmad berpendapat kalau dia membunuhn5a dalam keadaan fidak

melawan, maka dia tidak berhak mendapat ahbnya. Ini jelas

pendapat lnng slah, karena dengan hadits Salamah

bin Al Akwa' png telah kami sebutkan, karena dia membunuh

orang musyrik tanpa perlawanan dan bukan di mdan perang lalu

dia mengambilryn atas perintah Rasulullah #.
Jika ada 3nng mengatakan: Apabila kalian mengambil

keumuman hadits Nabi $, maka hendaklah kalian

memperlakukan sarna terhadap oftrng yang membunuh orang

Islam atas dasar qishas, rajam, pemberontak, pelaku kejahatan,

semua hendaknya diambil gia salabnya. Maka kami katakan: Jika

bukan karena Allah telah mengharamkan harta seorang muslim

melalui firman-Nya dan juga melalui lidah Rasr.rl-NSn, niscaya kami

akan melakukan apa lrang kalian katakan. Tapi dengan keharaman

ittr, maka salab seorcrng muslim tidak termasuk dalam keumuman

tel<s l<habar-l<habar di atas, dan yang berlaku hanya unfuk salab
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orang kafir saja, ini berdasarkan hukum Allah Snng disampaikan
melalui ucapan Rasul-Nya,

DiriwaSntkan kepada kami dari jalur periwa5atan hnu Abi
Syaibah, Adh-Dhahhak bin Makhlad -hnu Ashim An Nabl-
menceritakan kepada kami, dari AI Auza'i, dari Az-zuhri, dari Al
Qasim bin Muhammad yang berkata: Ibnu Abbas pemah ditanya
tentang salab, dia menjawab, "Tidak ada akb keqnli dari nafl
dan pada setiap nafliu ada khurnus."

Dengan demikian, Ibnu Abbas melarang adanya slab
kecuali dari nalJ. Maka ini termasuk salah safu pendapat
sebagaimana pendapat-pendapat lain png kami kernukakan. Akan
tetapi di sini dia menganggap harus tetap diberlakukan sistem
l<humus (dibasi lima) dan ini adalah pendapat Ishaq bin Raharlaih.

Sementara ifu Abu Hanifah, Sufi,an dan Malik
berpendapat, bahwa slab sorban fidak menjadi milik
pembunuhnya kecuali jika pimpinan mengatakannyn sejak awal
sebelum perang, yaifu dengan mengatakan, "Siapa lnng
membunuh sorban, maka dia berhak mendapatkan arabnya".
Jika sang pemimpin sudah mengatakan ifu, barulah harta benda
tersebut bisa menjadi hak pembunuhnya dan tdak dibagi
seperlima.

Abu Muhammad berkata: Ini adalah pendapat yarg fasi4
karena mereka mengklaim sebagai pensilnrt hadits, tetapi kali ini
mereka tdak menjalankann5n, bahkan malah menentangnya.
Rasulullah $ sendiri mengucapkan ifu setelah peperangan (bukan

sebelum perang), dan ini jelas bertentangan dengan pendapat
mereka, dimana Rasulullah # fidak mengatakan' ifu kecuali pada
perang Hunain. Ini jelas aneh, mengapa? Ya, anggaplah beliau tidak
mengatakannyra kecuali pada hari ihr saja, maka apakah kalian
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merasa keberatan menjalankan keputtrsan Rasulullah,$meski

beliau har,la memutuskannya sekali?! Atau kalian menganggapnya

bathil kecuali jika itu diucapkan bemlang-ulang?! Allah tidak hendak

menetapkan kesesatan seperti ini. Tidak ada bedanya beliau

mengucapkann5n sekali atau sejuta kali, semuanya adalah agama

dan semuanya adalah kebenaran, semuanya adalah hukum

Allah &, dan semuanya tidak boleh diselisihi oleh siapapun.

Mereka menutup-nutupi kesalahan diri dengan berdalih

pendapat Umar, tetapi mereka menyelisihinya, karena Umar

memutuskan, bahwa salab orang yang terbunuh ifu menjadi milik

pembunuhnya tanpa menyebutkan hal ihr sebelum perang, hanya

saja dia membaginya menjadi seperlima dan itu tidak, dipersoalkan

oleh Al Bara', sehingga jelaslah, bahwa Al Bara' merestuinya dan

ini adalah perbuatan baik (dari Al Bara') dan tidak kami pungkiri.

Mereka juga berceloteh dengan beragam hal yang akan

kami sebutkan kemudian insya Allah. Sebagian mereka yang

membela sikap taqlid, berlandaskan pada firman Allah &,

)i;5,i.1 fi. tu r*' i #6r#V
" Dan ketahuilah bahwa apa yang kalian peroleh dai

ghanimah maka seperlimanya unfuk Allah dan RasuLNya," (Qs. Al

Anfaal [8]:41).

Abu Muhammad berkata: Ini justu menjadi dalil yang

tertuju kepada mereka, bukan malah dalil mereka. Sebab, yang

memerintahkan kita untuk melakukan ihr adalah Allah yang juga

mewahyukan kepada Rasulullah,$$, bahwa salab itu menjadi milik

pembunuhnya-
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Kemudian kami katakan kepada mereka: Dalil ini jusb.,
membatalkan pendapat kalian, bahwa seorang Imam jika berkata,
"Salabnya unfuk yang membunuhnya," barulah menjadi milik si
pembunuh. Dengan demikian, kalian menjadikan titah Imam yang
bisa jadi dia tidak harus ditaati perintahnya sebagai hujjah melawan
ayat di atas, sedangkan kalian tidak menjadikan titah Imam yang
mana tidak ada kepemimpinan bagi siapapun serain pafuh pada
perintahnya sebagai penjelasan dari ayat tersebut. sungguh, ini
aneh sekali.

Yang lebih aneh dari ifu adalah, bahwa mereka tidak
menjadikan ayat ini sebagai dalil unfuk diri mereka bahwa tanah
yang didapat sebagai ghanimah tidak ada khumusrrya, padahal
inilah tempat pendalilan dari ayat ini sejatin5a.

Mereka juga menyebutkan khabar yang diriwayatkan
kepada kami dari jalur periwayatan Auf bin Malik Al Asyja'i;
tentang seseorang yang membunuh seorang pasukan berkuda
Romawi di perang Mu'tah, lalu dia mengambil senjata dan
kudanya. Kemudian Khalid bin walid mengirim utusan padanya
dan mengambil salabnya. Auf berkata, "l-.alu aku mendatangi
Khalid dan kukatakan padanya, "Apakah kamu udak tahu,
Rasulullah $ memutuskan bahwa satab itu untuk yang
rnembunuhnya?" Dia menjawab, "Benar, tapi aku merasa ini
terlalu banyak unfuknya." Akupun memaksanya dengan
mengatakan, "Kamu harus mengembalikannya atau aku akan
melaporkanmu kepada Rasulullah #." Akan tetapi dia tetap saja

tidak mau mengembalikannya.

Akhimya kami berkumpul bercama Rasulullah & da"
akupun melaporkan hal ifu kepada Rasulullah. Beriau bertanSn
kepada Khalid, "Apa yang membuafunu tidak mau menyerahkann5n
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wahai Khalid?" Dia menjawab, "Aku merasa ifu terlalu banyak

unh-rknyra (wahai Rasululla$s0." Rasulullah $ bersaMa, "Wahai

Khalid, kernbalikan kepadan5n apa lrang telah kamu ambil." Auf

berkata: Maka aku berkata kepada l{halid, "Wahai Khalid, msakan

kamu g?, bukankah sudah kusampaikan kepadamu?!"

Nabi $ bertanSn, "Apa itu?" Akupun menjelaskanqn, temyata

beliau marah dan berkata, "Wahai Khalid, jangan kembalikan

kepadanya! Apakah kalian meninggalkanlar terhadap para pehrgas

lrang aku tugaskan. Kalian mendapatkan kejernihan perintah

mereka dan merekalah lang menanggung kenfinyra."

Abu Muhammad berkata: Dalam hadits ini fidak ada hujjah

bagi mereka, jushr malah hujjah yang membantah mereka dari

beberapa sisi pandang:

Pertama: Didalamnya ada nash yang jelas,

Rasulullah $ memutuskan, bahwa salab ifu diberikan kepada png
membunuh dan ifu adalah pendapat kami.

Kedua: Beliau $ memerintahkan Khalid unhrk

mengembalikan barang ifu .

Ketiga: Rasulullah #i fidak jadi memerintahkan Khalid

unfuk mengembalikan, karena beliau tahu orcmg ifu
memberikannp dengan kerelaan hati dan l$alid tdak
mernintaqa dan Auf berbicam unhrk sesuahr dimana dia tidak

memiliki hak untuk hana itu.

30 Dahm kurung tambatnn yang ada pada Sunan Abu Daud iuz 3, hal. 23.
Mu'bh adalah s€bLrah perkampungan q/am di Kirlnrk, sebagairnana

dikatalon oleh An-Nawawi. Riwapt ini juga diriwaptkan oleh Muslim.
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Keempat: Kalaupun makna hadits ini seperti yang mereka
sangkakan, maka tetap saja tidak ada hujjah buat mereka, karena
perang Hunain terjadi setelah penaklukan Makkah dan
tertunuhq;a Ja'far, zaid bin Haritsah dan AMullah bin Rawahah
pada perang Mu'tah terjadi sebelum penaklukan Makkah. Maka,
perang Hunain menghapus hukum yang pemah terjadi di perang
Mu'tah.

Mereka juga berdalih dengan peristiwa perang Badar di
kasus pembunuhan Abu Jahl, dimana Rasulullah # memufuskan,
bahwa salabnya diserahkan kepada Mu'a& bin Amr bin Jamuh,
dimana dia adalah salah seomng pembunuhn5n, dan juga kepada
Mu'adz bin Afra' serta Abdullah bin Mas'ud yang juga turut
membunuhn5n, sehingga Rasulullah $ memberikan pedang Abu
Jahal kepada hnu Mas'ud.

Abu Muhammad berkata: Tapi di sini tidak ada hujjah buat
mereka. Jarak antara perang Badar dan perang Hunain ifu
beberapa tahun, bahkan hukum-hukum ghanimah ifu pun hrrun
pasca pemng Badar, lantas bagaimana bisa menetapkan hukum
salab itu kepada pembunuh?

Mereka juga berdalih dengan khabar yang gugur
keabsahannya, yang diriwayatkan kepada kami dari jalur
periwayatan Hammad bin salamah; dari Budail bin Maisarah, dari
Abdullah bin syaqiq, dari seorang laki-laki dari daerah Balqin yang
berkata, "Aku berkata, wahai Rasulullah, apakah ada seseorang

5nng lebih berhak mendapatkan harta ghanimah daripada orang
lain?"
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Beliau menjawab, "Bahkan sebuah anak panah yang dia

ambil dari sisiryn pun dia fidak lebih berhak mengambilnln

daripada teman-temannya yang lain."

Abu Muhammad berkata: Perkataan ini berasal dari

seorang yang tidak diketahui; apakah dia jujur atau tidak dalam

klaimnp sebagai sahabat Nabi $. Kemudian, andaipun itu shahih

maka tetap tak bisa dfiadikan huijah buat mereka, karena l<hunus

termasuk Shanimah dan menrpakan hak bagi mereka SEng tidak

berperang. Tidak ada pertedaan pendapat dalam masalah ini.

Sehingga, slab masuk pula ke dalam contoh tersebut berdasarkan

nash 3nng ada.

Kernudian dikatakan kepada mereka, mengapa kalian tidak

berhujiah dengan l<habar ini atas diri kalian sendiri pada pendapat

kalian, bahun pernbunuh itu lebih berhak salab

korbannlp daripada 1nng lain jika Imam sudah menentulennlna

seiak aunl. I(habr ini kalian anggap dvbkhsish oleh pendapat

orang Sang tak ada nilainln di sisi Allah &, lalu kalian tidak men-

btchsist>nyadengan perkataan orang yang jika tdak kalian pahrhi,

maka lGlian tdak beriman?! Celakalah logika Snng tidak beres

sepert ini!

Mereka juga menghembuskan lagi dalil riwa5nt SBng sampai

kepada kami Diriwalatkan dari jalur peduayatan 'Amr bin Waqid,

dari Musa bin Yasar, dari Makhul, dari Junadah bin Abi Umaylnh,

bahwa Habib bin Maslamah membunuh seorang musuh lalu Abu

LJbaidah ingin membagikan salabqn menjadi perlima, lalu Habib
ber|rata padanya, "Sestrngguhnln Rasulullah $ mernutuskan

bahun sahb ifu menjadi milik pembunuhnln." Kemudian Mu'adz

berkata, "Sebentar unhai Habib, Aku mendengar
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Rasulullah s bersabda, y6l 'F g U)b 6 ,:;4. C,3l

" sesunggwhnya mitik seseorang itu hanya bita hati pemimpinnya
senang."

Abu Muhammad berkata: Ini adalah khabaryang buruk dan
dusta tanpa keraguan, karena bersumber dari riwayat Amr bin
Waqid, dimana dia merupakan orang yang sering meriwayatkan
hadits munkar, sebagaimana perkataan Al Bukhari dan lainnya,
dari Musa bin Basysyar yang ditinggalkan oleh yahSra Al eaththan.

Diriwa5ratkan pula kepada kami dari jalur periwayatan Musa,
bahwa dia berkata, "Dahulunya sahabat Muhammad $ adalah para

Amb Badui yang tak beralas kaki. lalu datanglah kami anak
kefurunan Persia, kami meringkas agama ini."

Lihatlah oleh kalian bagaimana mereka berhujjah
menentang hadits yarg tsabit

Kemudian ada pula riwayat dari Makhul, dari Junadah.
Akan tetapi Makhul ini fidak pemah bertemu dengan Junadah.

Lalu, sekalipun riwayat itu shahih, maka riwayat ini tetap
menjadi hujjah yang membantah mereka, karena riwayat ifu
membatalkan perkataan mereka sendiri yang mengatakan, bahwa
jika seseorang menemukan harta karun (rikail, maka dia berhak
mengambil semua tanpa harus mendapat resfu dari Imam.

Lalu kami katakan lagi untuk mereka yang berdalil dengan
khabar ini; apakah menumtmu, jika sang Imam tidak rela dengan
beberapa tentara untuk mendapatkan harta ghanimah, maka
apakah kemudian kepemilikan mereka atas ghanimah ifu menpdi
batal? Sesungguhnya ini suafu keanehan, karena mereka sendiri
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tidak berpendapat seperti ini, sehingga merekalah kelompok

pertama yang menentang apa yang mereka jadikan dalil sendiri. Ini

merupakan perbuatan orang yang tidak memiliki rasa wara'.

Mereka juga mengatakan, ada riwayat yang diriwayatkan

dari jalur periwayatan Ghalib bin Hujrah dari Ummu Abdillah binti
Al Milqam bin At-Talab, dari ayahnya -Milqam-, dari ayahnya -

Talab-, bahwa Rasulullah $ bersabd u, 'ofu * j"* lfr 6" Supu

yang membawa maula maka dia berhak -urnu-brl salabnya.'

Mereka mengatakan, kalian harus berpendapat dengan ini juga.

Abu Muhammad berkata: Kami jawab, pendapat ini

menjadi pengikat bagi mereka yang setuju dengan isi hadits

Mubasysyir bin Ubaid Al Himshi yang berbunyi, " Tidak ada mahar
bila kumng dari sepuluh dirham."

Serta hadits Abu Zaid maula Umar bin Huraits tentang

bolehnya wudhu dengan khamer. Semua itu adalah kehinaan

belaka. Sebab, khabar ini disandarkan dengan khabar-khabar

tersebut.

Adapun bagi mereka yang hanya mengambil pendapat dari

orang tsiqah ke orang tsiqah lainnya, maka dia harus sefuju

dengan apa yang diriwayatkan oleh Ghalib bin Hujrah dia
menrpakan periwayat yang majhul, dat', Ummu AMillah binti Al
Milqam -yang kita tidak tahu siapa dia-, dari ayahnya -yang juga

tidak diketahui siapa dia-. Orang-orang ini benar-benar dalam

kebutaan, kita berlindung kepada Allah dari keadaan seperti

mereka. Demi Allah, andai apa yang mereka dalilkan itu shahih,

kami pasti merujuk padanya dan kami tidak akan pemah

keberatan unhrk ihr-
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Kalau mereka menyebutkan apa yang diriwayatkan kepada

kami Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id, dari Qatadah, ada
pula yang rnengatakan bahwa Amr bin Syu'aib meriwayatkan dari
ayahnya, dari kakeknya tentang sebab turunnya ayat surah AL
Anfal bahwa Nabi $ memberikan nafal (hasil perang) salam orang

kafir kepada orang muslim yang membunuhnya, maka Allah
memerintahkan beliau unfuk mengembalikannya kepada meraka

satu sama lain, firman-Nyu,',3={ 3l'rli$l;'fr't6j " Maka

bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah apa yang ada di antara

kalian." (Qs. Al Anfaal [8]: 1). Artinya adalah, hendaklah masing-

masing kalian saling mengembalikan safu sama lain.

Ini jelas tidak berarti apa-apa, karena hanya merupakan
lembaran riwayat yang mursaL sekalipun ifu shahih, maka
kejadiannya adalah, ketika perang Badar, dan sudah kami katakan
bahwa beliau S memutuskan perihal salab diberikan kepada

pembunuh di perang Hunain dan ifu funrn enam tahun, atau

sekitar ifu setelah perang Badar.

Kemudian mereka meramaikan dalil mereka dengan
berbagai qiyas yang buruk, dimana semuanya memberatkan bagi

mereka dan tidak memberatkan kami. Salah safunya ketika
mereka mengatakan, bahwa orang yang mendapatkan ghanimah

tidak lebih berhak mendapatkan harta maka demikian
pula halnya salab untuk yang membunuh musuh. Jika saja salabitt
merupakan hak dari yang membunuh, maka tenfunya semua salab

yang tidak diketahui siapa pembunuhnya itu menjadi harta status

quo, sama seperti luqathah (barang temuan).
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Abu Muhammad berkata: Ini merupakan qiyas Snng bathil,

sebenamya qiyas seperti ini hanya akan berlaku bagi yang

menganggapnlra shahih, dan mereka termasuk orcmg yang

menganggapnya shahih, sehingga konsekuensinya adalah

tanggungan mereka dan dengan itu mereka membatalkan

pendapat mereka sendiri, bahwa salab akan dimiliki oleh yang

membunuh musuh jika Imam mengatakan demikian sejak sebelum

pemng, dan ini berlaku dan mengikat pendapat mereka saat

mereka berpaling dari konsekuensinya.

Sedangkan kami berpendapat, bahwa semua harta yang

tidak diketahui siapa pemiliknya maka dia dikembalikan untuk

kepentingan kaum muslimin. Semua salab yang tdak dapat

dibuktikan oleh pembunuhnya, maka dia termasuk ghanimah

berdasarkan hukum dari Rasulullah # dun kita tdak boleh

melampaui itu. -Segala puji bagi Allah; Tuhan semesta alam.-

Cukuplah dalam hal ini adanya firman Allah,

6 fA A1;;;{ifr;i,tiLi;, {; {Ai,(Y5

"Dan tidaHah ptut bagi laki-laki tnng muhnin dan tidak

(pula) bagi perempuan tnng mukmin, apabila Allah dan Rasul-N5n

telah menebpl<an suafu ketebpan, akan ada bagi merel<a pilihan

6nng lain) tenbng unEEn mereka, "(Qs. Al Ahzaab [33]: 36).

Rasulullah #f telah memutuskan, bahwa salabmenjadi milik

pembunuhnya iika dia membawa bukt, bahwa dia lah yang

Ua'#;l:K
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membunuh pemilik salab itu. Kalaulah ketaatan kepada
Rasulullah # it" adalah wajib, berarti sakb menjadi hak orang
yang membunuh selama dia bisa membawakan bukt. ndak boleh
ada keraguan bagi siapapun; baik Imam maupun orang lain unfuk
bisa menyelisihi ini. semua berdasarkan nash firman Allah ra'ala.

Sebaliknya, jika ketaatan kepada Rasulullah *b itu menjadi
tidak wajib, maka berarti itu adalah kekafiran dari orang yang
berpendapat seperti itu. Jika salab itu tdak menjadi hak
pembunuhnya berdasarkan saMa Nabi $, bahwa itu menjadi
miliknya saat dia bisa membuktikan sebagai pembunuh pemilik
alab tersebut, maka dari manakah dia keluar dari mereka?
Dimana pula mereka mendapatkan apa lang diwajibkan oleh
pendapat mereka yang salah tersebut?

Sebelumnya mereka mengatakan, bahwa jika Imam
mengatakan, 'siapa yang membunuh musuh, maka salab korban
menjadi miliknya," barulah salab diberikan kepada si pembunuh,
lalu kita tidak boleh membutakan mata, bahwa perkataan Imam ini
apakah mengharamkan ataukah malah mewajibkan.

Dari sini jelaslah rusaknya pendapat mereka dan kosongnya
pendapat tersebut dari dalil. Ini adalah pendapat Snng tidak pemah
dihafal dari seorangpun sebelum mereka; baik dari kalangan
sahabat maupun tabi'in. -Hanya kepada Allah lah kami memohon
taufik.-

956- Masalah: Apabila si Imam memberikan nafl
(pemberian sukarela) dari sumber harta ghanimah baik setelah
menyisakan seperlimanya maupun sebelum ifu, lalu si Imam ini
memberikannya kepada orang-orang kaya, para wanita yang ikut
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perang dan juga anak kecil yang belum baligh, maka itu
mempakan perkara yang baik.

Jika dia melihat, bahwa orang yang masuk dalam ghanimah

seperempat setelah dibagi lima, atau sepertiga dan tidak boleh

kurang dari itu, maka itu juga perkara yang baik. Semua itu
berdasarkan sebuah riwayat dari jalur periwayatan Muslim; Abdul
Malik bin Su'aib bin Laits menceritakan kepada kami, ayahku

menceritakan kepadaku, dari kakekku, Aqil bin Khalid
menceritakan kepadaku, dari hnu Syihab, dari Salim bin Abdullah
bin Umar, dari alnhnya, bahwa Rasulullah $ pemah memberikan

harta hasil peperangan kepada beberapa orang yang beliau ufus

dalam ekspedisi pasukan khusus unfuk diri mereka, di luar
pembagian umurn yang didapatkan oleh semua tentara.

Sedangkan khumusdalam hal itu semua menjadi wajib.

Diriwaptkan pula dari jalur periwayatan Abu Daud;

Mahmud bin Khalid menceritakan kepada kami, Marwan bin
Muhammad menceritakan kepada kami, Yahya bin Hamzah
menceritakan kepada kami, dia berkata, (Aku mendengar Abu
Wahb berkata):31 Aku mendengar Makhul berkata: Aku
mendengar Ziyad bin Jariyah berkata: Aku mendengar Habib bin
Maslamah berkata: "Aku menyaksikan Rasulullah $ membagikan

har.ta rampasan perang seperempat di saat permulaan sercmgan

dan sepertiga di saat pulang dari ekspedisi penyerangan."

Diriuaptkan pula dari jalur periuraptan Muhammad bin
Abdis Salam Al Khasalnni;32 Muhammad Al Mutsanna

Tambahan di atas b€rasal darl. Surnn Abu Dad,fiE 2, hal.33 dan ini
disehrd<an dalan TaMdb At-Tahddb, iuz 10, 1:n1.292. Di sini tertutis Abu
Wbhaib, ini adalah kesalahan hnis.
Demlkian yang tertulis dalam naskah Yarnani!4/ah, sedangkan dalam naskah
no. 14 t€rtulis AMus Salam Al Khasyani tanpa ada kata Muharnmad. Baik
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menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan
kepada kami, sufiyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari
Abdurrahman bin Al Harits, dari sulaiman bin Musa, dari Makhul,
dari Abu sallam Mamthur Al Habasayi, dari Abu umamah Al Bahili,
dari Ubadah bin Ash-shamit, bahwa Rasulullah $ mercber*an nall
di saat permulaan serangan sebanyak seperempat dan di saat
pulang dari penyerangan sebanyak sepertiga-

Dirir'myatkan dari jalur periwagatan hnu Abi $aibah; Affan
bin Mtrslim menceritakan kepada kami, dari Abu Aunnah, dari
Ashim bin Kulaib, dari Abu Al Juu/airiy!/ah yrang berkata, Ma'n bin
Yazid As-fulami berkata padaku, Aku mendengar
Rasulullah $ bersaMa, "Tidak ada nall (pemberian dari mmpasan
perang) keorali setelah dipisahkan seperliman5na (khumuC1." Ini
mempakan pendapat sebagan ulama salaf.

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin
Salamah; Daud bin Abi Hind menceritakan kepada kami, dari Asy-
Sya'bi, bahwa Jarir bin AMullah Al Bajali datang menghadap
umar bin Al Khaththab dengqn membawa kaumnya 5rang hendak
menuju ke Syam. Umar berkata padanya, "Apakah kamu hendak
menuju Kufah dan aku akan memberimu sepertiga setelah
dipisahkan unfuk khumusdari semua tanah atau apapun?"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari lbnu
Juraii, Sulaiman bin Musa mengabarkan kepadaku, dia berkata,
orang-orang biasa menerima nafal lebih dari sepertiga sampai
kemudian pada masa Umar bin Abdul Aziz yang menulis, bahwa

Muhamrnad maupun Abdussalam belum aku temukan namanya dalam kitab-
lttab n'jiaL Hary^ saja dalam N Ansabn:lisan As-sarn'ani terdapat kata, "Dan
Ahmad bin Khalaf anakryra adalah Muhammad bin AMr.rssalam wafat tahun
28 H..." Aku (Ahmad Stlakir) tidak tahu apakah ini adalah yang dimaksud
dalam riwapt di atas ataukah orang lain. Wallahu Alarn.
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tidak didapat keterangan dari Rasulullah # y*S sampai kepada

kita, bahwa beliau pemah memberikan nafllebih dari sepertiga-

Ini merupakan pendapat Al Auza'i dan Abu Sulaiman.

Abu Muhammad berkata: Khumus sudah ditetapkan oleh

Allah & unhrk orang-orang tertentu, sedangkan nafl yang diambil

dari khumus tersebut merupakan bagian Nabi $ saja; yaitu

seperlima da.'i khumus. Sedangkan 5nng lain tetap

diberikan kepada orang-orang yang berperang dan mendapatkan-

nya. Sehingga, tidak halal mengeluarkan bagian para pasukan

penerima itu kecuali berdasarkan apa yang dibolehkan
Allah &,rntuk dikeluarkan, atau diwajibkan pengeluarannya

melalui lisan Rasul-Nya'#, dan ifu hanya berupa salab kepada

pembunuhnya, atau memberikan nafl sebanyak seperempat, atau

sepertiga jika penyercngan dilakukan dalam perjalanan pulang dari

ekspedisi.

Demikian pula seperti yang kami riwayatkan dari Anas dan

Sa'id bin Al Musagryib, bahwa tidak ada nall kecuali setelah

dibagikan khumus. -Hanya kepada Allah lah kami memohon

taufik.-

957 - Masalah: Ghanimah itu dibagikan sebagaimana

adanya dengan harga barang dan tidak boleh dijual, karena tidak

ada nash yang membolehkan penjualannya. Pembagian juga

disegerakan di negeri harbi. Tanah hasil perang juga dibagi dan

disisihkan seperlima, sebagaimana ghanimalrghanimah yang lain

dan tidak ada bedanya. Apabila semua tentara merasa rela untuk

tidak mengambil ghanimah ifu, maka Imam boleh manraqafkannya
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kepada kaum muslimin, namun jika tidak, maka ghanimah itu tdak
boleh diwaqafkan.

Siapa saja boleh menyerahkan bagiannya, tetapi bagi orang

yang tidak menyerahkan bagiannya tersebut, maka dia berhak

mengambil bagiannya dan tidak ada hal lain yang boleh dilakukan

selain itu. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman.

Malik berkata: Ghanimah boleh dijual lalu harganya

dibagikan, sedangkan tanah diwaqafkan dan tidak dibagi serta

tidak menjadi milik siapapun.

Abu Hanifah berkata: Imam boleh memilih; jika dia mau,

dia boleh membagikann5n, dan jika dia tidak mau, maka dia bisa

maraqafkann5ra. Apabila dia ma,ruaqafkannya, maka itu menjadi

milik orang-onmg kafir yang tadinya memiliki tanah tersebut.

Ghanimah tidak boleh dibagi kecuali setelah keluar dari negeri

harbi.

Abu Muhammad berkata: Pendapat kami dijelaskan oleh
ftrman Allah &,

Wi{L"#EW
'Maka makanlah dai apa Wng telah kamu perobh sebagai

ghanimah sebagai banng yang halal dan baik. "(Qs. Al Anfaal [8]:

6el.

Di sini Allah fidak mengatakan, "Makanlah dari harga

ghanimah kalian.'

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Bukhari; Musaddad

menceritakan kepada kami, Abu Al Ahr,rnsh menceritakan kepada

I rss I - Al Muhalta



kami, Sa'id bin Masruq menceritakan kepada kami, dari hayah bin

Rifa'ah bin Raft', dari ayahnya, dari kakeknya yaitu Rafi' bin

Khudaij, bahwa mereka pemah mendapatkan ghanimah lalu

Nabi $ membagikannya kepada mereka dan beliau menilai satu

ekor unta sama dengan sepuluh ekor kambirrg.33

Di sini jelas, bahwa beliau membagikan barang hasil

ghanimah, bukan harganya (bukan dijual lalu dibagi uangnya -
penerj). Lagr pula hak mereka hanSnlah terdapat pada apa yang

mereka peroleh dat'. ghanimah, dimana menjual milik mereka

tanpa adanya keridhaan dari awal sampai akhir, maka itu fidak

diperbolehkan, sebagaimana sabda Rasulullah,{$,

.?t?'#'gt?| ,sic2ly
"saungguhnya darah dan harta kalian adalah haram bagi

kalian satu sama lainn5a."

Akan tetapi jika para tentara tersebut rela, terkecuali sahr

orang yang tidak mau, maka dia berhak mendapatkan hartanya

dalam benfuk utuh, karena itu adalah haknya, sedangkan yang lain

boleh di;ual, ini berdasarkan firman Allah &,

W$*it-4=<s7;
" Dan frdaHah seorang membuat dosa melainkan

kemudhamtann5n kembali kepada diinya sendiri," (Qs. Al An'am

[6]:164).

33 Hadis ini disebutkan oleh AI Bukhari dalam Shahibnva lebih dari satu
ternpat; ada riwa5at yang panjang dan ada pula gnng ringkas. Penulis hanya
menyebutkan tempat dalil saja. Ljh. Shahk Al Bul<hari,lu7,hal 178.
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Dalam hal ini, ada beberapa atsar tentang perang Hunain,
Badar dan lain{ain. Misalnya perkataa Ali, "Aku mendapatkan

harta yang berharga dari hasil ghanimah." Juga seperti kasus

Juwairi5ryah yang menjadi milik Tsabit bin Qais bin Syammas serta

hal-hal lain yang cukup banyak terjadi. Demikian pula pasca

Nabi s seperti perkataan Umar, "Ada seorang jariyah (gadis belia)

menjadi bagianku di perang Jalula'." Yang seperti ini adalah
pendapat Sa'id bin Al MusaSryib dan yang lainnya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari hnu
Juraij, Abu Az-Zubair mengabarkan kepadaku, bahwa dia

mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Aku tidak suka menjual

khurnus sampai dibagikan terlebih dahulu." Pendapat ini tidak
kami ketahui ada yang menentangnya dari kalangan sahabat.

Sementara menyegerakan pembagian dikarena-

kan mengulur-ngulur pemberian hak kepada orang yang berhak,

maka ifu adalah kezhaliman, dimana sebaliknya, yaitu

melaksanakannya sesegera mungkin adalah suafu kewajiban.

Para ulama madzhab Hanafi mengatakan: Tentara yang

mati sebelum sampai dari negeri Islam, atau dia terbunuh di negeri

harbi, maka gugurlah sahamnya (dan ghanimah\.

Mereka juga mengatakan siapa yang keluar dari negeri

harbi lalu sebelum keluar mereka bertemu dengan bala banfuan

tentara Islam menuju negeri Islam, maka mereka masih berhak

mendapatkan ghanimah.

Ini jelas benfuk kezhaliman yang nyata, serta pendapat

lnng sangat rusak tanpa dasar yang jelas. Yang benar adalah,

bahwa siapapun yang menghadiri peperangan dan dari
peperangan itulah diperoleh harta atau menyaksikan
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pengumpulan ghanimah, maka dia berhak mendapatkan ihr serta

me'u.rariskannya- Akan tetapi siapa yang tidak menyaksikan

peperangan, maka dia udak berhak mendapatkannya. l-antas

apakah ada kezhaliman yang lebih buruk daripada menghalangi

pasukan mendapatkan lalu memberikannya kepada

yang tidak ikut perang?!

Sedangkan terkait dengan tanah hasil peperangan, maka

para sahabat berbeda pendapat. Kami meriwayatkan dari hnu Az-

Zubair, Bilal, dan yang lainnya bahwa mereka menyeru pada

pembagian tanah. Sedangkan Umar, Ali, Mu'adz, Abu Ubaidah

berpendapat, bahwa tanah harus dibiarkan seperti semula- Semua

itu adalah pendapat pribadi mereka. Jika mereka berselisih

pendapat, maka hendaklah dikembalikan kepada firman Allah &,

*$rAr'

;'i'';riiKoY.;;:st fii JLt;li ,,3 c\p oV

"Kalau kalian berselisih akan squafu, mal<a kembalikanlah

kepda Allah dan Rasul, kalau aja kalian beiman kepda Allah

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

Kami dapati orang yang mengikuti pendapat Umar

menyebutkan rivrasat yang sampai kepada Lrami; Diriwayatkan dari

jalr.r periwa3ntan Malik; dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya yang

berkata, Umar berkata, "Kalau bukan karena akhir kaum muslimin

tenfu setiap kali aku menaklukan suafu negeri, akan aku bagikan

tanahnya sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah * di tanah

Khaibar."
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Abu Muhammad berkata: Ini justru menjadi hujjah terbesar
yang membantah mereka ditinjau dari beberapa sisi:

Pertama: umar membenarkan, bahwa Rasulullah $ menrbagi

tanah Khaibar.

Kedua: Umar mengabarkan, bahwa dia tidak membagi
tanah Snng ditaklukkan demi melihat kepentingan kaum muslimin
yang lain, yaitu yang akhir. Satu hal yang tak dapat dibantah,
bahwa Rasulullah $ pastinya telah melihat kepentingan kaum
muslimin dari awal sampai akhimya melebihi perhatian umar.
Beliau #i tdak berpendapat sama dengan umar, melainkan beliau
melihat, bahwa yang harus dilakukan kaum muslimin terakhir
adalah seperti yang dilakukan awal mereka, yaitu berupa jihad di
jalan Allah Sang pilihannya adalah mati sSnhid atau mendapat
ghanimah- Kemudian beliau menetapkan, bahwa orang yang
meninggal dunia dari mereka meninggalkan warisan terhadap ahli
warisnya, menetapkan perdagangan, halan temak dan pertanian.

Ketiga: Az-Zuban menyelisihi pendapat Umar ini dan
tidaklah salah satu dari mereka lebih layak diikut dibanding yang
Iainnya. Bahkan andaipun benar apa yang mereka sangkakan dari
Umar rg,, maka tetap saja ifu tidak menjadi hujjah buat mereka,
apalagi pendapat Umar itu sebenamya sarna dengan pendapat
kami, sebagaimana yang akan kami sebutkan sebentar lagi, insya
Allah.

I{habar dari Umar ini mendustakan kebohongan yang
mereka tutuphrtupi berupa hadits-hadits palsu, bahwa
Rasulullah # udak membagi tanah khaibar semuanya. Mereka
mendustakan pendapat umar demi menolong pendapat mereka
yang fasiddan prasangka mereka yang keliru.
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Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Umar;

bahwa dia berkata, "Kalau aku masih hidup sampai tahun depan,

maka tidak ada negeri yang ditaklukkan melainkan akan aku bagi,

sebagaimana Rasulullah $ membagi tanah Khaibar."

Ini adalah benfuk penarikan kembali perkataan yang

sebelumnya telah dilakukan oleh Umar, yaitu akan membagi tanah

hasil ghanimah.

Mereka berhujjah pula dengan khabar yang shahih yang

kami riwayatkan dari jalur periwayatan Abu Hurairah, bahwa

Rasulullah $ bersaMa,

$xK

i,il' '113 ,c:e) ti17_12 ist;lt'.;a
o.b t/ .r../ z .ztozo to

€* t C t6": : 6; tL "k'u,4 rG t6-: : 6:i

"Irak dijaga oleh dirham dan gandumnSn, SSnm dijaga oleh

mud dan dinarnya, Mair dijaga oleh irdab dan dinamya dan kalian

kembali, sebagaimana kalian memulainSn."

Menurut mereka, hadits ini menegaskan adanya l<harai

yang ditetapkan pda tanah dan itu mamjibkan agar tanah itu

dijadikan u/aqaf.

Abu Muhammad berkata: Ini adalah penyelalengan dalil

yang mereka lakukan dengan logika yang bathil dan bentuk

mengklaim suahr hukum dalam l<habar tanpa adanla landasan

nash dan dalil. I{habar iru sebenamSn tdak lepas dari dua
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kemungkinan saja, atau merangkum kedua kemungkinan ifu
sekaligus.

Kemungkinan pertama, bahwa Nabi S mengabarkan
tentang jiqnh yang ditetapkan atas para penduduk negeri tersebut
jika mereka ditaklukkan dan ini sama dengan pendapat kami,
karena jizyah adalah kewajiban yang berdasarkan Al eur'an dan
sunnah, dimana tidak ada nash yang mannjibkan kharai,
sebagaimana yang mereka sangkakan.

Kemungkinan kedua, ini adalah peringatan dari
Nabi S bahwa akan terjadi kesudahan yang buruk, dan juga
bahwa kaum muslimin yang akan terhalangi unfuk mendapatkan
hak-hak mereka di negeri-negeri tersebut dan mereka akan
kembali sebagaimana mereka memulai. Ini juga suafu yang nyata
dan telah terbukti, -Inna ultahi wa Inna lraihi Raji'uun,- maka
khabartti menjadi hujjah yang membantah mereka.

Apabila udak ada lagi dalil yang membenarkan pendapat
mereka, maka sekarang kami akan menjelaskan dalil-dalil
pendukung kebenaran pendapat kami.

Allah @ berfirman,

'Dia meumriskan kepada l<amu tanah-tanah, rumah-rumah
dan harta benda mereka, "(Qs. Al Ahzaab l31l:22lr.

Di sini, Allah menyamakan semua ifu dan tidak membeda-
bedakan, maka kita tdak boleh membedakan harta yang kita
dapatkan dari negeri harbi; baik ifu berupa tanah maupun lnrrg
lain, padahal nashdalam Al Qur'an menegaskann5a srna.

'#tfi;+-:3-r*5#;L

l_
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Allah & jugu berfirman,

,s ).9 $);,L1 4- t6 r*, i # LSY;:I&

ir;Ifr
" Ketahuilah, apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai

rampasan peftng, maka seperlima unfuk Allah, rasul, kerabat

Rasul. "(Qs.Al Anfaal [8]: 41).

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Al

Bukhari; Abdullah bin Muhammad - Al Musnadi-, Mu'awiyah bin

Amr menceritakan kepada kami, Abu Ishaq -Al Fazari-

menceritakan kepada kami, dari Malik bin Anas, Tsaur

menceritakan kepadaku, dari Salim maula Ibnu Muthi' bahwa dia

mendengar Abu Hurairah r$a berkata, "Kami menaklukkan

Khaibar tetapi kami tidak mendapatkan emas sebagai

dan tidak pula ada perak, unta, sapi, barang-barang dan kebun-"

Di sini jelas ada penyebutan kebun. Kebun-kebun salna

dengan ghanimabghanimah yang lain, dia harus disisihkan

seperlima berdasarkan nash Al Qur'an, dimana apa yang

disisihkan seperlima berarti boleh dibagi tanpa ada perselisihan

dalam masalah ini.

Diriwayatkan pula kepada kami dari jalur periwayatan

Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawaih; keduanya dari

AMurrazzaq, Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Hammam

bin Munabbih, Abu Hurairah menceritakan kepada kami, dia

berkata, Rasulullah $ bersaMa,
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"Negei manapun yang kalian datangi dan kalian kuaai,

maka saham kalian ada di sz,na. Negei mana saja Sang dwhaka
kepada Allah, maka khumus-nya adalah milik Allah dan Rasul-Nya,

kemudian dibagikan kepada kalian."

Ini merupakan nash png tegas dan tak ada cara lain unfuk
membelokkan nashrni.

Telah diriwayatkan pula secara shahih, bahwa
Nabi $ membagi-bagikan tanah Bani Quraizhah dan Khaibar.

Ya.rg aneh dari semua ini adalah, bahwa Malik di sini

mengikuti pandapat Umar, kemudian dalam masalah yang kalian
sebutkan sebagai waqaf, tidak diinfokan bagaimana cara
memberlakukan khant'nya. L-alu dia mengakui tidak tahu
bagaimana yang dilakukan Umar tentang hal itu. Maka apakah di
bumi ini ada yang lebih aneh daripada kebodohan berupa terburu-
bum mengambil hujjah?!

Sedangkan Abu Hanifah, maka sungguh dia mengambil
hujjah yang tidak kuat dalam masalah ini, yaihr png datang dari
Umar lalu dia meninggalkan riwayat-riwayat dari Umar yang lain
dan dia men5ntakan itu salah tanpa memberikan bukti
kesalahannya. Kami sudah menjelaskan hal ihr dalam htab Al
Ishaal. -Hanya kepada Allah kami memohon perlindungan, dan
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hanya kepada Allah segala pujian,- padahal riwayat Umar yang

shahih itulah yang menjadi pendapat kami.

Sebagaimana diceritakan kepada kami oleh Ahmad bin

Muhammad bin Al Jasur, Muhammad bin Isa bin Rifa'ah

menceritakan kepada kami, Ali bin AMil Aziz menceritakan

kepada kami, Abu Ubaid menceritakan kepada kami, dari

Husyaim, Ismail bin Abi Khalid menceritakan kepada kami, dair

Qais bin Abi Hazim, dia berkata, "Tanah Bajilah adalah Rabe
orang bar,rck di perang QadisiWah, maka Umar menetapkan ra6'

sawad sebagai tempat mereka, lalu mereka mengambilnya dua

tahun atau tiga tahun. Selanjutnya, Ammar bin Yasir mengufus

orang menemui Umar bin Al Khaththab dan dia bersama dengan

Jarir bin Abdullah. Umar berkata, "Wahai Jarir, jika bukan karena

aku ini seorang pembagi (harta orang b*yak) yang akan dimintai

pertanggungjawaban tenfu kalian, akan tetap memiliki apa yang

aku berikan kepada kalian, tetapi aku melihat manusia sudah

semakin banyak, sehingga aku berkeinginan mengembalikannya

kepada mereka. lalu berkatalah Ummu llarz Al Bajaliyyah,

"Wahai Amirul Mukminin sesungguhnya ayahku telah meninggal

dunia dan bagiannya masih ada di Sawad dan aku tidak akan

menyerahkannya unfuk diwaqafkan. Umar berkata padanya,

"Wahai Ummu Karz, kaummu sudah melakukan seperti apa yang

kamu ketahui."

Dia berkata, "Kalau mereka melakukannya maka aku tidak

menerima sampai anda memberikan kepadaku seekor unta yang

penunrt, 5ang di atasnya ada petikan merah dan anda harus

memenuhi kedua tanganku ini dengan emas."

34 Rab' artinya tepat Sang berpagar milik satu kaum bim b€rb€ntuk kebun,

bangr.rran atau tanah.
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Umar menyanggupi dan dia memberinya etnas senilai 80
dinar."

Inilah riwayat yang shahih dari Umar dan ini sesuai dengan
pendapat kami, karena di sini Umar tidak malaqafkan tanah ifu
sampai mendapat persefujuan semua ghanim (orang yang terlibat
penaklukkan tanah tersebut) atau ahli warisnya jika yang
bersangkutan sudah meninggal dunia. Inilah yang pasti dari Umar
dan tidak ada hal lain dapat ditafsirkan dari perbuatan umar selain
ini. Betapa banyak mereka menyelisihi umar dalam berbagai
masalah misalnya dalam masalah pembagian salab menjadi lima
bagian dan lain{ain- Yang anehn5n, mereka menggugurkan
ka,najiban jizyah dari pemilik tanah kharaj.

Diriwayatakan kepada kami dari jalur perir,uayatan lbnu Abi
Syaibah; Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada kami, dari
Muhammad bin Qais, dari Abu Aun Muhammad bin ubaidillah
Ats-Tsaqafi, dari Umar dan Ali bahr,va mereka berdua berkata,
'Apabila dia masuk Islam dan memiliki tanah maka kita akan
menggugurkan jtzyah darinya dan kami akan mengambil kharal
dari penghasilan tanah itu."

Ibnu Abi Syaibah menceritakan kepada kami, dari Husyaim,
dari Hushain, bahwa ada dua orang dari penduduk Ulais35 masuk
Islam lalu umar menulis surat kepada utsman bin Hunaif unfuk
menghapus jizyah darinya, lalu memungut khanj dan tanah
mereka-

35 Menurut Yaqut Al Hamawi dalam Mu'jan>ngra Ulais dengan wazan kata
'Fulais" adalah sebuah tempat dimana pemah terjadi perang antara kaum
muslimin dengan Persia di sana di tanah pertama Irak di sisi perkampungan
Badui.
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Ibnu Abi Syaibah mengatakan: Waki' menceritakan kepada

kami, Sufuan menceritakan kepada kami, dari Qais bin Muslim,

dari Thariq bin Syihab, bahwa ada seorang pembesar kaum dari

sungai Al Malak36 masuk Islam, maka Umar pun berkata,

"Kembalikan tanah kepadanya dan dia hams membayar khamj

dari tanah ihr."

Ibnu Abi Syaibah berkata: Waki' menceritakan kepada

kami, dari Sufuan, dari Jabir, dari Asy-Sya'bi, bahwa Rafil seorang

tokoh di dua sungai masuk Islam, maka Umar menetapkan dua

ribu kepadanya, lalu dia membebaskannya dari pembayaran jizyah,

serta mewajibkan l<hanj dari tanahnya.

Jika ada lnng mengatakan: Hadits Aun ifu mursal?!. Maka

kami katakan: Maha Suci Allah, jika diriwayatkan secara mursal

dari Mu'adz dalam masalah ijtihad menggunakan pendapat akal,

maka itu boleh dijadikan hujjah, sementara dalam masalah ini,

tidak boleh dijadikan hujjah?! Dalam masalah yang kami sebutkan

ini, tidak diketahui ada yang menyelisihinya dari kalangan sahabat.

958. Masalah: Tidak ada yang diterima dari orang kafir

selain Islam, atau pedang, laki-laki dan perempuan dalam hal ini

sama. Kecuali ahli kitab yaitu Yahudi dan Nashrani serta Majusi

saja. Mereka boleh memilih untuk membayar jizyah dan mereka

diakui dalam hal ini dengan keadaan sebagai orang kecil.

Abu Hanifah dan Malik berpendapat: Yang bukan ahli kitab

khusus di kalangan bangsa Arab, maka hanya ada dua pilihan:

Islam atau pedang (diperangi). Sedangkan ahli kitab yang ajam

36 Menurut Yaqut dalam Mufun>nya, itu sebuah daerah yang luas di Baghdad

setelah sungai Im.
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(non Arab) dan lainnya sama saja, semua mereka dipertolehkan
membayar jizyah.

Ini jelas bathil, karena AIIah @ telah berfirman,

I 4,1' ,l ti
fii'jEG n'f{' ;#* * |r fi i lblle p2_E-j ;b;;_wJ +'+6-r"*lt l;$

Yjr4,,*91 vtiY' ij26 g ;-;'H & b rl;,;

"Wlk"rHli
"Maka bunuhlah orang-oring ifu dimana saja

kamu jumpi mereka, dan bngkaptah mereka. Kepungrah mereka
dan intailah ditempat pazgintaian. Jika mereka bertobat dan
mendirilan shalat dan menunaikan 

"akat 
maka bentah kebebasan

kepda mereka unhtk berjalan." (es. At-Taubah t9l: 5).

Allah & irgu berfirman,

#6:5Ai11 A;;{ifif3t1
/-/n ii ? f4 6.tbj>.)t IJJa+ C3>

<,i;i
'Penngilah orzng-orEng yang tidak beriman kepada Altah

dan frdak (pula) kepada hari Kemudian, dan me,rel<a b.dak
menghamml<an apa wng diharamkan oleh Altah dan Rasur-Njm
dan tidak dengan agama t/ang benar (agama Allah),

Si r$i, A\1' ti\, <ri-i-S A;fi g*
/ )oz)
cS* 4
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(Yaitu onng-orang) yang diberikan Al Kitab kepada mereka,

sampai mereka membayar j@ah dengan pafirh sdang mereka

dalam Kadaan tunduk. "(Qs. At-Taubah :291.

Di sini Allah tidak mengkhususkan Arab dengan Ajam

dalam kedua hukum tersebut.

Telah diriwayatkan pula secara shahih khabar bahwa

Rasulullah $ mengambil jizyah dari Majusi Hajr, maka benarlah,

bahwa mereka adalah ahli kitab, karena tidak

Rasulullah $ menyelisihi kitab Allah.

Apabila mereka menyebutkan riwayat,

Nabi S bersaMa,

mungkin

bahwa

r eitW€?i;
,rJt e;# i$ *.s ;'.^!I.J CL

"Aku hanya menginginkan mereka safu kab sebagai agama

orang Arab, kemudian orang Ajam membaymr iizyah kepadanSn."

Ini tidak bisa dijadikan hujjah pendukung pendapat mereka,

karena mereka tidak berbeda pendapat, bahwa ahli kitab di

kalangan bangsa Arab harus membayar iizyah, sedangkan orang

Ajarn yang masuk Islam ihr tidak membayar iizyah.Maka, jelaslah

bahwa l<habar ini tidak berlaku secara ulnuln, dan yang dimaksud

oleh Nabi $ adalah pembayaran iizyah dari sebagian orang Ajam,

bukan seluruhnya, dimana Allah & pun telah menerangkan siapa

mereka, 5nitu hanya ahli kitab.
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Bahkan yang aneh adalah ketika mereka menjadikan firman

Allah &, il$e|'.fr.(i($"sesudan itu kamu boreh membebaskan

mereka atau menerima tebusan," (as. Muhammad, 4). Di-

mansut<holeh firman-Nya, j#f, L"',4{--:A i;$6 ,Maka

bunuhlah orang-orzng mus5trikin ifu dimana aja karnu jumpai
mereka." (Qs. At-Taubah [9]: 5).

Akan tetapi mereka tidak menjadikan alrat ifu sebagai

penjelas bagi saMa Rasulullah &, ei-;zjlt &t e\i "Dia akan

membayar jia/ah kepda kalian." Andai saja mereka melakukan
sebaliknya, maka justm mereka akan benar. Ini semua adalah
klaim berlandaskan kebathilan.

Mereka berkata: Allah @ berfirman, Ai C ii$y {
" 7idak ada pksaan dalam agamd', (es. ru Baqamh I2l: ZSGI.
Maka kami katakan: Kalianlah yang pertama kari berpendapat,
bahwa Arab Sang paganis itu dipaksa unfuk memeluk Islam dan
oftmg murtad juga dipaksa kembali ke Islam. Terah shahih pula
informasi, bahwa Nabi $ memaksa kaum musyrikin Arab unfuk
memeluk Islam, sehingga benarlah bahwa ayat ini bukan atas
zahimya melainkan difujukan kepada oftmg-orang yang memang
kita dilarang unfuk memaksa mereka, 5aifu khusus unfuk ahli
kitab- Pendapat kami ini sarna dengan pendapat AqlSyaf i dan
Abu Sulaiman.

959. Masalah: Ash-Shaghaar (kelompok orang lnng
berskala kecil) termasuk orang yang diberlakulon hukum Islam,
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dimana mereka tidak boleh menampakkan hal-hal yang

menunjukkan kekafiran mereka, serta hal-hal yang diharamkan

dalam Islam. Allah @ berfirman,

b_li i,H, I(Jb- 5K \ t{ "J}*,

hAL
"Dan perangilah mereka, supaya iangan uoi Or* ,*

supaya agama itu semata-mata untuk Alkh," (Qs. Al Anfaal [8]:

3e).

Banu Taghlib dan kaum lainnya juga memiliki stahrs

hukumnya yang sama dalam masalah ini, karena Allah & dan

Rasul-Nya I tidak membeda-bedakan siapapun di antara mereka-

Sebagai orang kecil, mereka terikat perjanjian dengan Umar;$.

Muhammad bin Al Hasan bin Abdul Warits menceritakan

kepada kami, Abdurrahman bin Umar bin Muhammad bin An-

Nahhas menceritakan kepada kami, Abu Al Abbas Muhammad bin

Ishaq bin Abi Ishaq Ash-Shaffar menceritakan kepada kami, Abu

Al Fadhl Ar Rabi' bin Taghlib menceritakan kepada kami, Yahya

bin Uqbah menceritakan kepada kami, dari Abu Al Aizar, dari

Sufyan Ats-Tsauri, dari Thalhah bin Musharrif, dari Masruq, dari

Abdurrahman bin Ghanam, dia berkata, "Aku menulis surat unfuk

Umar bin Al Khaththab ketika dia mengadakan perjanjian damai

dengan Nashrani Syam- Dia memberi persyaratan kepada merekat

Mereka tidak boleh membangun gereja, biara, atau tempat ibadah

khusus pendeta di negeri mereka dan sekitamya, mereka juga

tidak boleh membangun gerejagereja yang sudah roboh. Mereka

tidak boleh melarang kaum muslimin trntuk singgah di gereia
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mereka dan selama tiga malam mereka hams menjamu kaum
muslimin tersebut, jangan pula mereka menurunkan mata-mata,
tidak boleh menipu kaum muslimin, tidak mengajarkan Al eur'an
kepada anak-anak mereka, tidak menampakkan kesyirikan, tidak
melarang keluarga mereka unfuk masuk Islam bila mereka
memang menginginkannya, harus menghormati kaum muslimin,
harus berdiri di saat kaum muslimin ifu ingin duduk di majelis
mereka, tidak boleh menyerupai kaum muslimin dalam hal
pakaian, kopiah, surban, sandal, belahan rambut dan tidak boleh
bicara layaknya pembicaraan kaum muslimin, tidak boleh ber-
kunyah dengan kunyah yang sama dengan kaum muslimin, tidak
mengendarai kuda di atas pelana, tidak boleh menenteng pedang,
tidak boleh mengambil apapun sebagai senjata, tidak mencap
cincin mereka dengan huruf Arab, tidak boleh menjual l<hamer,
membayar jizyah setiap kepala mereka, selalu menggunakan
pakaian khas mereka dimanapun berada, mengencangkan ikat
pinggang mereka, tidak boleh menampakkan salib atau kitab suci
mereka di jalan-jalan kaum muslimin, tidak boleh mendampingi
kaum muslimin dalam hal pengurusan mayat mereka, tidak boleh
membunyikan lonceng gereja kecuali dengan pelan, tidak boleh
mengeraskan suara dalam membaca di gereja-gereja mereka,
dimana ada kaum muslimin di sekitamya dan tidak boleh mereka
keluar merayakan hari raya sa'anin, tidak boleh mengeraskan
suara ketika mengumsi jenazah, tidak boleh menampakkan api
bersama mereka, tidak boleh membeli budak yang merupakan
bagian kaum muslimin.

Jika mereka menyalahi sahr saja dari persyaratan itu, maka
tidak ada jaminan keamanan lagi buat mereka dan kaum muslimim
halal melakukan apa yang boleh dilakukan kepada orang yang
mengkhianati perjanjian. "
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Masih diriwayatkan dari Umar, "Mereka tidak boleh

memelihara babi di dekat kita."

Abu Muhammad berkata: Salah satu bentuk perafuran bagi

Ash-Shagghaar (kelompok orang yang berskala kecil) adalah, dia

tidak boleh mengganggu seorang muslim, tidak boleh

menjadikannya bawahan dan tidak boleh seorangpun dari mereka

dijadikan pejabat negara yang mengatur kepentingan kaum

muslimin.

960. Masalah: Jizyah itu wajib dibayarkan oleh setiap

orang kafir baik yang merdeka maupun budak; laki-laki maupun

perempuan, yang miskin ataupun yang kaya, bahkan rahib pun

hanrs membayar, tetapi semua itu hanya unfuk orang yang baligh

saja, hal ini berdasarkan firman Allah Hb,

<'*ifi {;" tli\r:,'i;
" Sampai merel<a memba5mr jtzy'ah dalam keadaan tertaHuk

(sebagai onng kecil)." (Qs. ALTaubah 191:291.

Tidak ada perbedaan pendapat, bahwa utang tetap harus

dibayar oleh wanita, dimana dia sama dengan pria. Tidak ada nash

yang membedakan keduanya dalam masalah jizph. Begitu juga

ada l<habar yang shahih dari Umar bin AMul Aziz, dimana dia

mawajibkan para rahib membayar jizryh sebesar dua dinar dari

setiap orang.
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DiriumSratkan dari jalur periwaSatan sufi7an Ats-Tsauri,
bahwa umar bin AMul Aziz merrgambil jizwh dari para budak
kaum muslimin yang masih beragama Yahudi dan Nashrani.

Malik berpendapat, bahwa siapa saja yang diperbudak oleh
kaum muslimin maupun kafir, maka tidak ada jiryahatas mereka.

Sementara itu Abu Hanifah, Asy Syafi'i dan Abu Sulaiman,
mereka berpendapat, bahwa jrzyahifu dipungut dari mereka, tetapi
kami tidak tahu, bahwa pendapat Malik ini punla landasan sarna
sekali.

Jika ada yang mengatakan: Ada khabar yarg shahih dari
setiap ormg png bisa menunggang hannn kecuali uanita. Maka
lorni katakan: tGlianlah or.rng pertama Srang menyelisihi hal ini,
dimana kalian menggugurkanryra dari para budak, para mhib.
sedangkan bagi kami, fidak ada hujjah yang lalnk diarnbil selain
perkataan Rasiullah #.

Ada beberapa atsar murcaldalam hal ini, sebagaimana Snng
diriunyatkan kepada karni dari jalur peritmyatan Abdunazzaq,
Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari Al A'masgl, dari Abu
Wa'il $Bqiq bin Salamah, dari Masruq, dia berkata:
Rasulullah $ mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman dan betiau
mernerintahkannya mengambil jhtnh dari setiap or:rng gnng sudah
deruasa; baik laki-lak maupun perempuan di kalangan ahli
dzinnah bertrpa safu dinar atau yang seharga dengan ifu benrpa
l<an mubfrr.

Abu Muhammad berkata: Dengan dasar isnad ini, mereka
berdalil untuk mengambil bbi'(sapi sahr tahun) pada tiap tiga
puluh ekor sapi dan musinnah (sapi dua tahun) pada setiap empat
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puluh ekor. Tidak mungkin bisa mengambil satu hadits yang sama

unfuk masalah tertenfu, akan tetapi tidak untuk masalah lain
padahal haditsnya sama.

Diriwayatkan dari lalur periwayatan AMurrazzaq; dari hnu
Juraij, dia berkata tentang surat Rasulullah & kepada penduduk

Yaman, "Barangsiapa yang tidak mau masuk Islam dari kalangan

Yahudi, atau Nashrani, maka dia boleh tetap dalam agarna

mereka, tetapi mereka harus membayar jizph dari setiap orang

dewasa; baik yang laki-laki maupun perempuan, merdeka maupun

budak berupa safu dinar, atau seharganya dari kain mu'aftr, atau

barang berharga lainnya. "

Diriunyatkan dari jalur periwaSntan Abu Ubaid; Jarir bin
AMul Hamid menceritakan kepada kami, dari Manshur -lbnu Al
Mu'tamir-, dari Al Hakam bin Utaibah, dia berkata:

Rasulullah $ menulis surat kepada Mu'adz Srang saat itu ada di

Yaman, "Wajib bagi setiap orcmg devuasa laki-laki dan perempuan

membayar safu dinar, atau yang setara dari kain mu'afir."

Para ulama madzhab Hanafi dan Maliki berpendapat:

Riwayat murcallebih kuat daripada musnad, dimana mereka akan

melandaskan pendapat mereka kepada yang riwayat yang murcal
jika ifu sesuai dengan dasar mereka. Maka mereka juga seharusnya

mengambil landasan ifu dalam masalah ini, karena tidak ada

murcalyang lebih kuat daripada beberapa riwayat mursal di atas.

Sedangkan kami fidak melandaskannya pada hadits-hadits

tersebut, melainkan hanya melandaskannln pada makna urnutn

Snng dikandung ayat Al Qur'an.

Jika mereka berkata: Jizyah ihr hanya dipungut dari mereka

5nng berperang. Maka lorni katakan: Jiltra demikian, maka iangan
dipungut dari orang sakit, atau perkampungan kafir yang hanp
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diam di mmah-rumah dan ada di pasar-pasar, tidak memerangi
kaum muslimin.

Jika mereka katakan: Maka tafsirkanlah ayat, Y O-ilitj*
i,-t 61_$7; rt;;fri?Y 6j:;{i ;$1 ,A\13 4t 6};i.
@ 6*i fi * e'{Hl,L!,';*,:-drGJ 6.51A 6t
" Perangilah oftng-oftng gng tidak beriman kepda Altah dan
frdak (pula) kepada hari Kemudian, dan merela frdak
mengharamlran apa tnng dihanmlan oleh Allah dan RasulNSn

dan tidak dengan agana t/ang benar (agama Allah),
(Yaitu onng-onng) tnng diberil<an Al Kitab kepda mereka,
sanpi mqel<a membSar jtzyah dangan pafuh sdang merel<a

dahm kadaan tunduk (Qs. At-Taubah t9l: 29).

Maka kami katakan: Benar, kita diperintahkan unfuk
memeftmgi mereka saat mereka memerangi kita hingga mereka
sernua membagrar jizgh dengan pahrh, sebagaimana dalam teks
a3nt tersebut, karena kata ganti dalam apt ifu kembali kepada
kata terdekat yang disebutkan sebelumnSn.

Yang aneh adalah, bahwa ketrka pam ulama madzhab
Hanafi menilai sedekah gnng diwajibkan atas Bani Taghlib sebagai
pengganti jizyalr, kemudian mereka menggugurkanngra dari para
wanita, lalu mereka enggan mengambil jizph dari para uranita.

Jika mereka berkata; Umar pemah melarang pengambilan
jtzyah dari kaum wanita. Maka kami katakan: Yang shahih dari
Umar adalah, dia memisahkan antara &n mahmm lnng menikah
di kalangan agama Majusi, tetapi kalian malah tidak sependapat
dengan Umar di masalah tersebut dan dalam seribu masalah Snng
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sering kami sebutkan. Maka kami tidak tahu kapan Umar bisa

menjadi hujjah dan kapan bukan hujjah.

Jikalau mereka mengklaim adanya ima'berarti mereka

berdusta dan mereka tidak mendapatkan riwayat lain yang

melarang hal itu selain dari Umar. Sedangkan Masruq bertemu

dengan Mu'a& dan tahu betul apa yang dia pufuskan di Yaman

dan dia menyebutkan, bahwa Nabi S men5ruratinya agar

mengambil jizyah dari kaum wanita. Mustahil jika Mu'adz

menyelisihi apa yang dihrlis oleh Rasulullah $. -Hanya kepada

Allah lah kami memohon taufik.-

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ibnu Abi

Syaibah; Waki' menceritakan kepada kami, Al Fudhail bin lyadh

menceritakan kepada kami, dari Laits, dari Mujahid, dia berkata,

"Para penyembah diperangi agar mereka mau masuk Islam,

sedangkan ahli kitab diperangi agar mereka membayar jizyah." lni
berlaku urnum baE pria dan wanita dan ifulah pendapat kami.

Asy Syfai'i dan Abu Sulaiman berpendapat Jizph frdak

diterima kecrrali dari ahli kitab. Sedangkan yang lain hams

masuk Islam, atau dibunuh; baik pria maupun wanita dan ini

adalah nash N Qw'an. Sehingga, memilah antara semua ifu

tidaklah diperbolehkan. Tidak diperbolehkan membiarkan seorang

mukallaf yang mempakan target (mukhathab) nash hidup tidak

dalam keadaan Islam dan tidak pula membayar jizrph tetapi tidak

pula dibunuh, karena itu bertentangan dengan Al Qur'an dan

hadits.

Tidak ada perbedaan di kalangan umat, bahwa vrnnita png
mukallaf melaksanakan agama Islam dan memisahkan diri dari

kekafiran juga punln karajiban yang sama dengan para pria.

Maka, tdak diperbolehkan membiarkan mereka hidup dalam
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kekafiran, melainkan hams dalam keadaan Islam, atau membayar
jtzyah.

Apa yang kami sebutkan ini diperoleh keterangan yang
shahih dari Nabi # yang telah kami sebutkan sanadnya bahwa

beliau bersabda,

lzo . 6z)w- e g.Gf "oi L'rf
t;ij ,ixar t#:) ),o ! . E.J-rt Cts

.. .o t-o tL"{ l-ng-Sl+"tf
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"Aku diperintahkan unfuk memerangi manusia sampai

mereka bersaksi tiada illah selain Allah dan bahwn aku adalah

ufusan Allah, mendiikan shalat, menunaikan zakat, beiman
kepada apa tnng aku diutus (ajaran gng kubawa).

Kalau mereka melakukan ifu, maka danh dan harta
mereka dariku, kecuali tnng berdasarkan haknya dan perhitungan

mereka ada di sisi Allah."

Mereka tidak berbeda pendapat, bahr.ua konsekuensi ini
juga berlaku secara keseluruhan pada wanita. Harta para wanita
jika didapatkan di negeri kafir, maka termasuk ghanimah,

sebagaimana harta para pria, sehingga dengan ifu jelaslah, bahwa

mereka ini tdak terjaga darah dan harta mereka kecuali dengan

masuk Islam atau membayar jtzyah sekalipun mereka ahli kitab,
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hanya itu caranya dan tidak ada jalan lain. -Hanya kepada Allah

lah kami memohon taufik.-

96L- Masalah: Tidak diperbolehkan bepergian

membawa mushaf ke negeri harbi baik dalam rombongan tentara

maupun bukan tentara.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ma'mar;

dari Ayyub As-Sikhtiyani, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata,
"Rasulullah S melarang pembawaan mushaf Al Qur'an ke negeri

musuh, karena khawatir akan diambil oleh musuh."37

Malik berpendapat: Kalau itu ada dalam pasukan yang

terjamin, maka tidak mengapa.

Abu Muhammad berkata: Ini salah. Pasukan yang terjamin
pun terkadang kalah, sehingga tidak boleh hukumnya membantah
perintah Rasulullah $.

962. Masalah: Tidak halal berdagang di negeri harbi j:drra

hukum-hukum yang berlaku di sana diterapkan pula kepada para

37 Hadits ini ada ddam Shahih Muslim dari jalur periwa5ntan di atas; fuz2,hal.
94. Dalam Sunan Abu Daud, jz2,hal.2N. fu ada juga di dalam Sunan
lbni Majiah.

Berdasarkan tekstual penyajian penulis pada kalimat, "Karena khawatir akan
jahfi ke tangan musuh," adalah perkataan Rasulullah $. Memang seperti
itnlah 1ang terdapat rElda Shahih Muslim dan Sunan hnu Majah. Sedangkan
dalam Sunan Abu Daud, kalimat itu merupakan tafsiran dari Malik RA,
karena dalam Sunar Abu Daud dia berkata, "Malik berkata, "Aku msa karena
dikhawatrkan jatuh ke tangan musuh."
Al Hafizh lbnu Hajar menjawab ini dengan perkataannya, "Kemungkinan
Malik memastikan itu, lalu menjadi ragu apakah kalimat ifri marfu', sehingga
dia menjadikannya sebagai tafsiran pribadi. Wallahu A'lam-
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iS iX; ;{,(F il{r(i {'r't tirT }i'&; iiiG,,

pedagang. Tidak diperbolehkan pula menjual senjata atau kuda di
sana lang bisa mereka pergunakan unfuk melindungi diri dari

serangan kaum muslimin. Ini adalah pendapat Umar bin AMul
Aziz, Atha', Amr bin Dinar dan lainnp.

Diriwayratkan kepada kami dari jalur periwalntan Abu
Daud; Hannad bin As-Sari menceritakan kepada kami, Abu
Mu'awi5nh menceritakan kepada kami, dari Ismail bin Abi Khalid,

dari Qais bin Abu Hazim, dari Jarir bin AMullah Al Bajali, dia
berkata: Rasulullah $ bersaMa,

?,e e S, 'u iej.(l
,

.'r;pjt
" Aktt berleps diri dad semua muslim tnng mukim'(tinggat)

di tengah-tazgah onng lafir."$

Barangsiapa yang masuk ke lingkungan mereka bukan

dengan fujuan jihad atau mengantar surat, maka berdiam safu jam
saja sudah termasuk qamah(tinggal).Allah S berfirman,

" Dan tolong:menolonglah lcamu dalam (mmgerjalan)

kebajil<an dan blum, dan jangan olong dalam berbuat

dos dan " (Qs. Al Maa'idah [5], 2).

Allah & iusu berfirman,

38 Hadits ini dhingkas oleh penulis hanSra pada topik gang dibicarakan. Lih,
Sumn Afu Daud, W 2, hal. 3r[[l-
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€;fr$';f -e,O63
"Dan skpkanlah unfuk menghadapi mereka kekuatan ap

saja 3ang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang diAnbat untuk

fr7ang dengan perciapn ifu) kamu menggentarlan
musuh Allah," (Qs. Al Anfaal [8]: 60).

Allah mauajibkan kita untuk memberikan rasa takut kepada

mereka, sedangkan siapa yang membantu mereka dengan

membawa barang-barang kepada mereka, berarti dia ildak
meneror melainkan membanfu mereka dalam kejahatan dan
permusuhan.

963- Masalah: Tidak halal bagi siapapun mengambil apa
yang menjadi ghanimah pasukan atau ekspedisi; baik berupa
benang apalagi lebih dari itu.

Sedangkan jika benfuknya adalah makanan, maka semua

yang bisa dibarua, maka haramlah bagi kaum muslimin unfuk
mengambilnya kecuali yang mereka terpaksa memakannya dan
tidak memperoleh barang lain.

Sedangkan semua barang yang tidak bisa dibawa, maka
boleh dirusak atau dimakan meski tidak terpaksa. Ini berlaku unfuk
semua barang yang mereka miliki, sedangkan barang yang tidak
mereka miliki seperti her,r,ran buruan, baut, ranting, buah dan lain
sebagainya, maka ihr dipefrolehkan, seperti halnya yang berlaku di
negeri Islam, sebagaimana firman Allah &,
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E.'11i;;-'{rq,>6- l4;:t
"Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan fttmpasan

perang, Maka pada Hari Kiamat dia akan datang membawa apa
yang dikhianatkannya,rtu " (Qs. Aali Imraan [3]: 161).

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Malik; dari

Tsaur bin Yazid Ad-Daili, dari Abu Al Ghaits maula hnu Muthi',
dari Abu Hurairah, dia berkata, "Ada seorang budak hitam
dihadiahkan kepada Rasulullah # y*g biasa dipanggil Mud'im.

Ketika dia sampai di sebuah lembah kampung dan ketika itu
Mud'im sedang menambatkan her,uan kendaraan Rasulullah $,
tiba-tiba ada anak panah nyasar yang tak diketahui pemiliknya

mengenai dirinya hingga dia meninggal dunia karena itu. Orang-

orang pun mengatakan, "lndahnya surga baginya-" Tetapi

Rasulullah $ malah berkata, '?T- tli"i gir ii",;.rlr 4 y", { *llr:
.f$ *'H i*i:i' W t f.d, b '# *Demi 

tpns jiwaku di

Tangan-N5a sunggwh sebuah lilin yang dia ambil pada hari Khaibar
dai barang ghanimah Wng belum dibagi akan men5nlakan api
nemka baginya (di akhirat)."

Ketika mereka mendengar hal ifu ada seorang laki{aki
membawa sebuah tali sepafu atau sepasang tali sepatu kepada

Rasulullah #, du., beliaupun berkata, "lni adalah tali sepafu, atau

sepasang tali sepafu dari api neraka."

Makanan adalah bagian dari harta mereka.

Jika saja ada orang yang menyebutkan riwayat yang sampai

kepada kami dari jalur periwayatan hnu Umar, dimana para
pasukan di masa Rasulullah @ pemah mendapatkan ghanimah

berupa makanan dan madu, dimana mereka tidak menjadikannya
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dalam harta khunus. Justru dalil ini menjadi hujjah terhadap diri
mereka, karena mereka berpendapat bahwa kalau lebih banyak

dari ifu dan mungkin dibawa, maka hams diperhitungkan ke dalam

harta khumus. Sedangkan kami berpendapat bahwa ayat, t3I Yff(,

€-{5 6frt ,s}5 );}$ & ;". "b1; ,;} u # "Ketahuitah,

apa saja Jnng dapat kamu peroleh sebagai

rampaen peft,ng, maka saungguhryn seperlima unfuk Nlah,
Rasul, kenbat Rasul, anak-anak 5mtim," (Qs. Al Anfaal [8]: 41),

dan juga hadits tentang ghulul di atas adalah keterangan tambahan

dari hadits yang mereka sebutkan. Sehingga, khabar mereka itu
mansukh oleh ayat dan hadits ghulul di atas, karena kami yakin,

bahwa ayat dan hadits ghululitutidak mansukhsejak dihrnrnkan.

Apabila mereka menyebutkan hadits hnu Umar yang

berkata, "Kami pemah mendapatkan anggur dan madu dalam
peperangan kami, maka kami memakann5a dan fidak
menghifungnya (dalam ghanimal)." Ini jelas karena termasuk

barang 3nng tak bisa dibawa, sehingga akan lebih baik memakan

atau membuangnga, dan memang begitulah pendapat kami-

Apabila mereka menyebutkan hadits hnu Mughaffal
tentang kantong lemak, maka tidak ada hujjah buat mereka di
sana, karena merekalah orang pertama lnng menyelisihinya.

Mereka mengatakan, tdak halal mengambil kantong kulit 1rang

halal, sementara menurut sebagian mereka lemakn5ra saja 3nng
diharamkan.

Khabar ini pun sampai riwalntrya kepada kami dengan
tambahan sebagaimana kami diriwayatkan dari jalur periuaptan
Muhammad bin Abdul Malik bin Ayrnan; Ahmad bin Zuhair bin
Hart menceritakan kepada kami, Affan bin Muslim dan Muslim
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bin hrahim mmceritakan kepada kami, berkata,

Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Humaid bin Hilal, dari
AMullah bin Mughaffal yrang berkata, "Kami pemah berada dalam
pengepungan Khaibar, lalu ada sebuah kantong yang

menggelinding ke kami, di dalamnya terdapat lemak. Aku ingin
mengambilnya dan kami bemiat unfuk Udak memberikan
siapapun, lalu aku menoleh temyata di belakangku ada
Rasulullah $ sedang tersenyum, sehingga akupun malu

mengambilnya."39

Kemudian, jika pun ini shahih, maka ifu sesuai dengan yang

kami sebutkan, bahwa ifu lantaran ada keperluan mendesak unfuk
mengambiln5ra- Hal itu dijelaskan oleh riwayat yang sampai kepada

kami dari jalur periwayratan Al Bukhari; Ali bin Al Hakam Al
Anshari menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan
kepada kami, dari Sa'id bin Masruq, dari hayah bin Rifa'ah bin
Rafi' bin Khudaij, dari kakeknya, dia berkata, "Kami pemah
bersama Rasulullah # di Dzul Hulaifah, lalu orang-orang

menderita dan mereka mendapatkan unta dan kambing,
sedangkan Nabi $ berada di barisan terakhir. Orang-orang

kemudian mendahului dengan menyembelih dan memasak di
panci-panci. Kemudian datanglah Nabi # dan beliau memerintah-

kan agar panci-panci tersebut dibalik (ditumpahkan), kemudian
dagingdaging ifu dibagi dan temyata sepuluh ekor kambing sama

dengan safu ekor unta."

Di sini beliau Udak membolehkan mereka unfuk
memakannSra, karena sudah datang wakfu pembagian, sehingga

setiap orang mendapatkan haknya masing-masing. -Hanya kepada

Allah lah kami memohon taufik.-

39 Hadits ini iqa ada dalam Shahih Al Bukhad,juz 7, hal. 168.
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964- Masalah: Setiap orang dari kaum muslimin yang

melakukan penyerangan lalu mendapatkan di negeri

harbi; baik dia sendiri maupun ramai; baik dengan izin imam

maupun tdak, maka semua ifu sama saja. Mereka tetap harus

menyerahkan l<humus (seperlima) dari apa yang mereka dapatkan

dan sisanya diambil oleh yang mendapatkan berdasarkan firman

Allah,

,*&tur6,i#6rffV
"Ketahuilah apaptn Wng l<alian daptl<an sebagai

ghanimah mal<a untuk Allah seperliman5n." (Qs. Al Anfaal [8]: 41).

Juga berdasarkan firman-Nya,

"#Ew
'Maka mal<anlah apa Jnng lalian daptkan sebagai

ghanimah-" (Qs.Al Anfaal [8]: 69).

Abu Hanifah berkata: Tidak ada pembagian khumus kecuali

yang didapatkan oleh kelompok famaah).

Sedangkan Abu Yusuf berkata :Apabila yang mendapatkan

Shanimahifu sernbilan oftrng atau lebih.

Pmdapat-pendapat ini semuanya lemah, karena

bertentangan dengan Al Qur'an, ,*-Sunnah dan akal sehat.

Allah S berfirman,
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" Perangilah orang-onng kafir yang ada di dekat kalian dan

hendaknya mereka merasakan sikap kems kalian-" (Qs. At-Taubah

[9]: 123).

Allah fidak mengkhususkan, bahwa masalah ini hanya

boleh berlaku jika ada perintah Imam. Kalaupun sang Imam
melarang unfuk memerangi ahli harb, maka jusbu ifu harus

dilawan dan tidak boleh menunrti larangannya ifu, karena ifu
termasuk perintah unfuk bermaksiat dan tidak boleh ada ketaatan

dalam hal kemaksiatan.

Allah & berfirman,

"6t5rJy-,-#3Jff$e,F
'Maka berperanglah kanu pada jalan Allah, frdaHah kamu

dibebani melainkan dengan kamu sendiri," (Qs. An-
Nisaa'[4],84).

Ini adalah khithab yang drtujukan kepada setiap muslim,

hingga semua orang diperintahkan untuk berjihad meski tak ada

temannya.

Allah & jrsa berfirman,

I rss I - Ar Muhalra
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"Berangl<atlah l<alian dakm keadaan ringan maupun bqat"
(Qs. At-Taubarh [9]: 41).

Allah & jrgu berfirman,

@(;tie'tjqLit#'=(,
" Majulah (ke mdan pertempunn) berkelompok-kelompok,

atau majulah bersana-sna!'(Qs. An Nisaa' l4lt77l.

965- Masalah: Disunahkan keluar mengawali perjalan di
hari Kamis. DiriwaSntkan kepada kami dari jalur perir,ua5ratan Al
Bukhari; Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami,

Hisyam bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ma'mar
mengabarkan kepada kami, dari pe-h)hri, dari AMurrahman bin
Ka'b bin Malik, dari alnhnya, bahwa Rasulullah # *ka keluar di

hari Kamis.

966. Masalah: Barangsiapa yang berangkat safar pada

siang hari, maka hendaklah dia masuk (kembali ke kampungnln) di
malam hari. Barangsiapa yang berangkat pada malam hari, maka

hendaklah dia masuk pada siang hari, kecuali jika ada halangan.

Diriuraptkan kepada kami dari jahr perir,raptan Sgr'bah;

dari Yasar, dari AqrSya'bi, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata,
Rasulullah $ bersaMa,
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"Apabik salah seorang kalian dabng pada malam hari,

maka janganlah dia mendabngi di malam hari sampai
para ovanita yang lama ditinggal pergl bisa berhias dan yang
rambuhtya masih acak-acakan bisa bersisir."N

Diriunyratkan kepada kami dari jalur periwaptan Husgraim,

dari Yasar, dari AsySya'bi, dari Jabir, kami datang bersama
Rasulullah * di kota Madinah, lalu kamu mempercepat jalan

unfuk segera masuk ke dalam kota tersebut, tetapi
Rasulullah $ malah mengatakan,

&6'*

i+:it'"r?u',f )5 ;,.:-rl

x$( otS'\i)li;;f ?*6t

4. : ol
,? l;l4,.l

/
)z - .

Ot,.aOz.ajdl w:
'Pelan-pelan saja, satnpai l<alian bisa sampi di sana malatn

hari, supaSn pan ownik yang ditinggal afar bisa berhias dan png
nnbuhya masih acak-acal<an bisa bersisir."

967 - Masalah: Tidak boleh menggantungkan apapun di
leher unta demikian pula tidak boleh menggunakan lonceng unhrk
budak. Diriwayatkan kepada kami dari jalur periua5ntan Malik,

dari AMullah bin Abi Bakr bin Muhammad bin Hazm, dari Abbad

bin Tamim, dimana Abu Basyir Al Anshari mengabarkan

40 Hadits ini terdapat dalari Shahih Muslim,lE2,hal.1.O7.
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kepadan5a, bahwa dia pemah bersama dengan
Rasulullah $ dalam sebuah perjalanan, lalu beliau $ mmgutus

seseomng menemuinya dengan menyampaikan, "Jangan kamu

sisakan ada kalung di leher unta, bempa tali busur atau kahrng

biasa, semua harus diputuskan."

Diriunyatkan dari jalur periwayatan Abu Daud; Ahmad bin
Yunus menceritakan kepada kami, Zuhair -hnu Mu'awiyah-

menceritakan kepada kami, Suhail bin Abi Shalih menceritakan

kepada kami, dari alnhnya, dari Abu Hurairah, dia berkata:

Rasulullah $ bersaMa,

'):l ,i-k ut. 
^SsVit 

JLi y
,, /.
'd-f

"Malaikat frdak akan menyertai sebuah tnng
di dalamn5n ada anjing dan lonceng."

Juga ada riwaSnt yang shahih tentang lonceng dari Aiqph
dan Ummu Salamah serta Abu Hurairah, dimana tdak diketahui

ada kalangan sahabat lang mengrngkari mereka. Namun tidak ada

atsar yrang shahih tentang lamngan mengahrngkan apapun di leher

lnrda.

968. Masalah: Dipertolehkan menghias pedang, tempat

hh, tombak, tongkat besi, pelarn lnrda, ladam kuda dan
peralatan lainnya dihias menggunakan perak, permata, akan tetapi

fidak bol€h dengan ernas sedikitpun.

Allah & berfirman,
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" Dan dari masing.masing laut ifu kanu dapt memakan

daqng tnng segar dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang
dapat kamu memakainya," (Qs. Faathir [35]: 12).

Dalam ayat ini, Allah membolehkan kita memakai permata.

Allah & irgu berfirman,

V4eliie.c &g,sitr.j"
"Allah menciptakan semua Wng ada di bumi untuk kalian

semuantn." (Qs. Al Baqarah l2l 291-

"Padahal Sesungguhryn Allah tehh mery:ekslan kepda
kamu ap tnng dihammkan-N5n atasmu." (Qs. Al An'am [6]: 119).

Artinln, semua benda adalah halal kecr-rali 37ang diterangkan

keharamannyra bagi kita, dimana tdak ada keterangan akan
keharaman perak kecuali unfuk bejana saja.

DiriwaSntkan kepada kami dari jalur periwayatan Abu
Daud, Muslim bin hrahim menceritakan kepada kami, Jarir bin

&ci;e Fi#S,
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Hazim menceritakan kepada kami, Qatadah, dari Anas, dia
berkata, "Tangkai pedang Rasulullah $ tertuat dari perak."4l

Abu Muhammad berkata: Ada sebagian kaum

mengqiyaskan pedang, cincin, mushaf dan ikat pinggang dan

mereka melarang semua ifu, sehingga tidak ada qiyas yang mereka

tolak dan tidak ada nashyang mereka ikuti.

Yang lebih aneh lagi adalah, dalam pengharaman mereka

tentang memakai perhiasan dari hasil perang berupa pelana dan

tali kekang kendaraan, padahal tidak ada larangan unfuk itu, lalu

mereka membolehkan pemakaian sutera dalam peftrng, padahal

telah shahih l<habaryang mengharamkannya secara urnurn.

969- Masalah: Ribath (berjaga) di perbatasan merupakan

perbuatan baik. Tidak diperbolehkan melakukan ribath di daerah

yang bukan pertatasan; baik dahulunya adalah perbatasan

maupun bukan. Ifu adalah bid'ahyang besar.

Diriwaptkan kepada kami dari jaltr periwalntan

perirrayatan Muslim; AMullah bin Abdurrahman bin Bahram Ad-

Darimi menceritakan kepada kami, Abu Al Walid Ath-Thagnlisi

menceritakan kepada kami, laits (gnifu hnu Sa'd] menceritakan

kepada kami, dari Awub bin Musa, dari Makhul, dari Syurahbil bin

As-Simth, dari Sulaiman Al Farisi, dia berkata: Alm mendengar

Rasulullah $ bersaMa,

41 Riwayat ini diriuaftkan oleh Abu Daud datam Stanrrxla,\n2,,}nl- ?-35.
Dahm Al @mts disehrlftan, "Qablbtussi? adalah ternpat m€mqlang
p€darg terlx.rat dat perak atau besi.
Al Munddri mengatakan, "Diriwayatkan oleh At-Tirrni&i dan An-I.lama'i,
dimara At-Tirnridd mengatakan hasn glnrib.
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'Ribath satu hari dan safu malam lebih baik

daripada berpuasa sebulan penuh yang disertai dengan shalat

malan sebulan ifu. Elarangsiapa Snng meninggal dunia ketika

ribath, maka pahalanya akan terus mengalir dan ruekinya akan

terus diberikan serta diselamatkan dari dua malaikat finah(di alarn

kubw)."

Semua tempat selain Madinah kota Rasulullah $dulunya
merupakan pertatasan dan merupakan negeri harbi, tempat jihad

dan target serangan. Mengkhususkan sahr tempat di muka bumi
dengan fujuan, karena musuh ada di sana tanpa menuju bagian

bumi yang lain adalah sebuah kesesatan, kebodohan, dosa, fitrah
dan hal bid'ah.

Jika hendak menuju masjid tertenfu di dalamnya, maka
berarti itu lebih sesat lagi, karena Nabi $ melarang melakukan ke

masjid-masjid (secara khusus untuk ibadah) kecuali masjid Makkah,

Masjid Madinah dan masjid Baitul Maqdis.

Jika berada di tepi pantai, maka pantai itu dari uiung barat

sampai ujung timumya dianggap sama, sehingga tidak ada beda

pantai 5ang sahr dengan yang lainnya dalam masalah agama dan

semua harus diperlalarkan sarna.

Jika itu lantaran adanya bekas seorang Nabi, maka ifu
bagus, karena para sahabat Nabi $ dengan tempat shalat beliau
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dan mereka juga meminta beliau untuk shalat di rumah mereka,

tepatngn di tempat yang mereka jadikan sebagai mushalla dan

beliaupun mengabulkan permintaan itu.

97O. Masalah: Mengajarkan bidikan panah dengan busur

merupakan kebaikan; baik kepada orang Arab maupun non Arab.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Muslim bin

Hanrn bin Ma'ruf; hnu Wahb menceritakan kepada kami, Amr bin

Al Harits menceritakan kepada kami, dari [Abu Ni1+z Tsumamah

bin Syufai, dari Uqbah bin Amir, dia berkata: Aku mendengar

Rasulullah g bersaMa, ,# +C; --, ijt i.iVJit, .{)\;J-JJ
'e9." ,;!ieah Lr lf Q!la\ Lt :f. H;y, $;:'; -*,o6j
*)'t* ti "€b| 'FX w ?rr '64kr 'ohtti "g' 'Dan

unfuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang

kamu sanggupi dan dari kuda-kuda Wng dibmbat untuk
(yang dengan persiapan itu) kamu menggenbrl<an musuh Allah

dan musuhm4 " (Qs. Al Anfaal [8]: 60/. Ingatlah, saungguhng
kel<uatan ifu adalah memanah, sesunggahrya kel<uatan ifu adalah

memanah.# saungguhn5a kekuatan ifu adahh memanah Akan

bantnk negeri Wng dibHukkan untuk l<alian dan cukuplah Allah
bagi lralian (sebagai panolong) mal<a janganlah ada jnng malas

unfuk bahibur dengan anak pnahn5m."

Tambahan ini bersumber dari Shahk Mudimln 2, hal. 105.
Dalam Slahih Muslim, kalirrnt ini diulang sebanpk tiga kali dan hanya
sampai di sitn redaksi haditsnya. Hal yang sama juga dalam Sumn Aht
Daud- S&ngl<an tambahan, "Malca janqpnlah.... "adalah redaksi dari hadits
lain dan Flan yang sama sebelumnyn.

42

43
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Dirir,rnyatkan dari jalur periwayatan L-aits: dari Al Harits bin

Ya'qub dari Abdurrahman bin Syammasah, Uqbah bin Amir, dia
berkata: Rasulullah $ bersabda,

'r1i)t

" Banngsiapa yang bdinya ui kqiatan memanah

lalu meninggalkannSm, maka dia bukan dari kami (abu dia telah

bermaksiat).M"

97L- Masalah: Berlomba dengan kuda, baghal dan

keledai, atau lomba lari adalah sesuatu 5rang baik. Bertanding

dengan pm&, pedang dan tombak juga merupakan perkara yang

baik.

Diriunlratkan kepada kami dari jalur periwayatan Abu
Daud; Abu Shalih Mahbub bin Musa Al Anthaki menceritakan

kepada kami, Abu Ishaq Al Fazari mengabarkan kepada kami, dari

Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah Ummul Mukminin -
bahwa dia pemah bersama Nabi $ dalam sebuah perjalanan-, dia

berkata, "Aku pemah menang lomba lari melawan Rasulullah $.
Tapi ketika aku sudah mulai gemuk, maka beliau menang ketika

lomba lari dariku. lalu beliau berkata, "lni adalah balasan dari

kekalahanku waktu ifu."

M Tambahan ini berasal dan Shahih Muslim, hadits ini seknm!,a panjang tapi
disehrtkan oleh penulis dengan ringlos.

U
aa

. r5,a9
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Diriwalatkan dari jalur periwayatan Abu Daud; Ahmad bin

Yunus menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Dzi'b menceritakan

kepada kami, dari Nafi' bin Abi Nah' -maula Abu Ahmad-, dari
Abu Hurairah, bahwa Rasulullah $ bersabda,

,y'l ri-,,*'s't, 
V6, G \\'d; :\

|Tidak ada perlombaan kecuali pada yang memakai khuf
(unta), hafir (kuda), abu nashl (mab pdang atau tombal<)."As

Abu Muharnmad berkata: I{huf adalah benda yang

dilekatkan pada unta, sedangkan haftrttdak ada kecuali pada kuda,

keledai atau baghal, nashl tidak akan ada kecuali pada pedang,

tombak, atau panah . Safu artinya hadiah yang diberikan kepada

pemenang.

972. Masalah: Safu adalah harta 5nng dikeluarkan oleh

amir atau orcmg lain sebagai hadiah bagi yang menang lomba dari

salah satu perlombaan yang telah disebutkan dan itu adalah baik.

Atau harta itu diberikan oleh salah satu dari dua orang

peserta lomba mengatakan kepada lawannya, "Jika kamu menang,

maka kamu berhak mendapatkan hadiah ifu, namun jika kamu

kalah, maka kamu tidak mendapat apa-apa dariku dan kamupun

Udak harus memberi apa-apa kepadaku," maka ini juga

mempakan tindakan yang baik.

Inilah dua bentuk glang diperbolehan dalam bentuk hadiah

dari pertandingan lrang kami sebutkan. Akan tetapi tidak boleh

45 I.Jh, Stnan Aht Dard, iv 2,l:rrl- 334-
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memberikan hadiah untuk perlombaan selain yang disebutkan di
atas, ini berdasarkan khabaryarrg telah kami sebutkan tadi.

Jika masing-masing pihak yang berlomba ingin
mengeluarkan uang sebagai hadiah bagi pemenang, maka ifu pada

dasamya tidak diperbolehkan kecuali dalam pacuan kuda saja.

Kemudian, tidak diperbolehkan pula hal itu dalam perlombaan

pacuan kuda kecuali mengikutsertakan penunggang kuda yang

dapat berlomba menunggangi kuda tersebut, di mana kuda yang

safu bisa berlomba dengan kuda yang lain. Tetapi si penunggang

kuda ini tidak boleh membayar apapun. Siapapun yang

mengeluarkan uang untuk orang yang keluar sebagai pemenang,

maka dia fidak boleh mengeluarkan uangnya melainkan

menahann5ra dan hanya mengambil uang yang dikeluarkan oleh

Iawannya secara halal.

Apabila penunggang kuda ifu menang, dia biasa disebut

muhallil maka si penunggang ini berhak mengambil uang yang

sudah disetor dari dua pihak yang bertanding. Akan tetapi jika dia
kalah, maka dia tidak harus membayar apa-apa. Selain perkara ifu,
maka haram.

Tidak boleh pula hukumnya jika orang lang menang harus

menjamu penonton ynng hadir.

Diriwayratkan kepada kami dari jalur periwayatan Abu
Daud; Musaddad menceritakan kepada kami, Al Hushain bin

Numair menceritakan kepada kami, Sufun bin Husain

menceritakan kepada kami, dari Az-Zutui, dari Sa'id bin Al
Musayyib, dari Abu Hurairah, dari Nabi $, bahwa beliau

b€rsabda,
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"Barangsiapa yang memasukkan safu kuda di anbra dua

kuda dan tidak ada jaminan, bahwa dia akan menang, maka ifu
bukan taruhan (qumad. Askan tebpi banngsiapa yang

memasukkan safu kuda antan dua kuda, dan dipastikan al<an

menang mal<a ifu adalah taruhan.

Abu Muhammad berkata: Selain ifu, maka hukumnya sama

dengan memakan harta dengan bathil.

-Hanya kepada Allah kami memohon taufik-, dan sampai di

sinilah pembahasan jihad. -Segala puji bagi Allah, cukuplah Dia

sebagai pelindung kami dan hanya kepada-Nya kami berserah diri-.
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973- Masalah: Menyembelih her,van kurban hukumnya
sunnah dan merupakan perbuatan yang baik. Menyembelih her,van

kurban bukanlah sesuatu yang bersifat r,,rnjib. Oleh karena ifu,
barangsiapa tidak melaksanakan kurban, maka dia tidak berdosa,

selama bukan karena membenci atau fidak suka

terhadap syaria! kurban ini. Siapa saja yang berkurban untuk
istrinya, atau anaknya, atau budak perempuannla, maka
perbuatannya itu adalah baik, dan apabila dia tidak melakukannya,

maka dia pun Udak berdosa

Barangsiapa bemiat melaksanakan kutan, maka dia
dilarang mencabut safu pun rambut yang ada di fubuh atau

kukunya ketika masuk bulan Dzulhfijah; baik dengan mencukur

atau memotongnya; dengan menggunakan kapur penghilang

rambut, atau pun dengan cara lainnya, sampai dia selesai

melaksanakan hrrbannya. Akan tetapi, barangsiapa yang tidak
bemiat untuk berkurban, maka dia Udak wajib melakukan hal-hal

tersebut ketika masuk bulan Dzulhijjah.
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Diriwalratkan kepada kami dari jalur periwayatan Abu

Daud; [Jbaidillah bin Mu'adz bin Mu'adz Al Anbari menceritakan

kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Muhammad bin

Amru menceritakan kepada kami, Umar bin Muslim6

menceritakan kepada kami, aku mendengar Said bin Al Musayyib

mengatakan: Alm mendengar Ummu Salamah berkata:

Rasulullah $ bersaMa,

'u'oJtU \t,U/ttz ,'oa.,?w
,9, ,

" hnngsiap memiliki hewan kurban dan ingin

disembelihn5n, apabila hilat bulan Dzuthijjah telah terliha(7, maka

janganlah dia mqtabut safu pun ratnbut atau h*unya hingga dia

s elaai m elaksanalan kurbannya."

DiriwaSratkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib;

Sulaiman bin Salm Al Balkhi -seorang periwayat yang b@alT

mengabarkan kepada kami, menceritakan kepada kami, An-

Demikian redaksi grang tertera pada seluruh naskah Al Muhalla. D dalam
kitab Sunan Abu Daud, fin 2, hal 51, disebutkan dengan redaksi "Amm."
Memang ada riwayat yang menyebutkannSra dengan redaksi "[Jmar". Setelah
menyebutkan hadits ini, Abu Daud mengatakan, "Para ahli hadits
menuhl{<an redaksi nama yang berbeda setelah Malik dan Mutnrnrnad bin
Urnar.
Di antara mereka ada yang menyebtrlkan Urnar, tetapi rnayoritas
m€nyehrdmn Amru. Perawi 37ang dimaksLrd adalah funru bin Mttstm bin
Akmtlrah Al{ritsi Al Junda'i."
Di dalam funan Afu Daud disebutkan dengan redaksi "Maka apbik hikl
(bmpal<)."

t^)r,si J:v.'J^It;f A>; os ,y
ytWTl \) ,9-P
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Nadhar bin Syumail menceritakan kepada kami, Syu'bah
menceritakan kepada kami, dari Malik bin Anas, dari hnu
Muslim€, dari Sa'id bin AI Musagyab, dari Ummu Salamah, dari
Nabi $, beliau bersaMa,

,6';#""olt;trlv aL;r e J\ ,si, u
'r#" rp ytwlt'u\) 9r*A bt U

"Barangsiapa melihat hikl Zulhiiah, lalu dia bemiat
melaksanakan kurban, maka janganlah dia menabut rambut atau
htkurym, sarnpai dia selesai melaksanal<an kurbann5n."

Konteks saMa Nabi $, "lalu dia hendak melaksanakan

l<urbad'mempakan dalil, bahwa perlaksanaan kurban ifu kembali
kepada keinginan seorang muslim, dan semua ibadah yang
pelaksanaanngra dikembalikan kepada kehendak seorang muslim,

maka ibadah itu hukumnya tidak unjib.

Abu Hanifah berpendapat: Melaksanakan kurban
wajib, dan seorang muslim wajib berkurban unfuk

istrinya.

Melalui pendapabrya ifu, sungguh, Abu Hanifah telah
melakukan beberapa kesalahan:

Pertama, dia mannjibkan lax&an.

't8 Di dalam funan An-Nasaa'i, ivz 7, hat. 211, disehrtkan dengan redaksi,
'Dari Abu Muslim," narnun redaksi ini salah. S€bab, periun5at png
dimakzud adalah Amru bin Muslim yang dis€futkan dalam riunSnt Abu Daud

. sebelumn5ra. Bahkan, nama Amru bin Muslim ini disebud<an secarr jelas di
dalam kitab Sunan An-Nama ipada bab yang sarna.
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Kedua, dia meulajibkan seorang muslim berkurban untuk

istoinya, Apabila berkurban itu hukumnp fardhu, seharusnya itu

disikapi seperti halnya zakat. Artinya, seorang muslim tidak wajib

membayar zakat (selain zakat fitrah) kepada istrinya. Dia juga tidak

wajib menyediakan her,van sebagai hadyu (sembelihan untuk tanah

Haram) apabila istinya melaksanakan haji tamatfu', atau apabila

istrinya membunuh her,r,ran buruan di tanah haram (atau

melakukannya ketika sedang dalam kondisi berihram), atau ketika

ishinya memotong rambut karena di kepalanya terdapat luka.

Ketiga, pendapafuiya ifu bertolak belakang dengan perintah

Nabi $ agar orang yang hendak berkurtan tidak mencabut sahr

pun rambut yang ada di fubuhnya dan juga kukunya, sebagaimana

pada riwayat yang kami sampaikan sebelumnya.

Jika ada yang berkata: Bagaimana mungkin ibadah kurban

hukumnya tidak wajib, sementara kalian marajibkan orang yang

hendak berkurban unfuk tidak mencabut satu pun rambut dan

kukunya jika hilal bulan Dzulhijjah telah tampak, sampai orang itu

selesai melaksanakan kurtannya?. Maka kami jawab: Hukumn5ra

memang benar demikian, karena Rasulullah # lah yang

memerintahkan orang yang hendak berkurban unfuk melakukan

hal tersebut. Meskipun begih.r, beliau tidak meurajibkan kita unfuk

berkurban. Dan kami tidak menetapkan hukum melebihi batasan

yang telah beliau tetapkan.

Perlu diingat pula, bahwa semua ibadah 5nng bersifat sunah

meskipun hukumnya fidaklah wajib, tetapi dia tetap memiliki

koridor-koridor lang wajib dipenuhi. Contohnya, orang yang

hendak mengerjakan shalat sunah, dia wajib mengerjakannya

dengan berwudhu terlebih dahulu, menghadap kiblat; keorali jika

dia melakukannyra di atas kendaraan (saat melakukan perjalanan),
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membaca ayat Al Qur'an, mku, sujud, dan duduk di antara dua

sujud. Semua hal itu wajib dia lakukan. Sama halnya dengan orang

ynng hendak mengerjakan puasa sunah, dia wajib menjauhi semua

hal yang wajib dihindari oleh orang yang mengerjakan puasa wajib.

Apabila dia tidak menjauhi hal-hal yang dilarang ketika sedang

berpuasa, maka pertuatannya tidak bisa dikatakan sebagai puasa.

Demikianlah semua, ibadah sunah yang ada di dalam

syariat Islam. Begitu pula dengan ibadah kurtan, saat ibadah

tersebut dikerjakan, sebagaimana !,ang diperintahkan, maka ifu

disebut sebagai kurban. Akan tetapi, jika ibadah hrban ini tidak

dikerjakan sesuai dengan hrnfunan syari'at, maka domba lnng
disembelih itu tak lebih dari domba dagrrg funtuk konsumsi biasa),

bukan domba kurtan.

Jika ada yang be&ata: Disebutkan dalam sebuah hadits,

'Tidak dibenarkan bagi seomng muslim kefika dia memiliki sasuafu

tnng hendak diwasiatl<ann5n...." hingga akhir redaksi hadits.

Menurut kalian, redaksi hadits Nabi $ ini fidak menunjukkan,

bahun merpasiatkan harta ifu hukumnSra wajib, tetapi kalian

berpendapat bahun berwasiat ifu sendiri adalah r,vajib?"

Mal<a kami jawab: Memang banar, bahr,rn redaksi hadits itu

fidak menuniukkan bahwa berwasiat itu hukumnln wajib. Akan

tetapi, ada nash lain dari Al Qlrr'an dan ,4s-Sunnah yang

menjelaskan, bahwa berunsiat ifu hukumnya wajib, yaifu firman

Allah &,

W'{j oL L;ji fA ;; rty'{.:!e +;{
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"Diwnjibkan atas l<amu, apabila seorang di antara kamu

kdatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta Jnng
banyak, beruasiat unfuk ibu-bapak dan l<arib kenbah5rl' (Qs. Al
Baqarah [2]:180).

Kesimpulan hukum tentang ka,vajiban berwasiat ifu kami

peroleh dari ayat ini. Berbeda halnya dengan kurban, karena tidak

ada nash yang mannjibkan berkurban. Seandainya ada nasrS yang

malajibkan seseorang unfuk berkurtan niscaya kami akan

berpendapat, bahwa berkurtan itu hukumnSn adalah wajib.

Pihak yang tidak sependapat dengan kami berdalil dengan

bebempa hadits berikut ini.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Zuhair bin

Harb; dari Yahya bin Ayyub, dari Mu'adz bin Mu'a&, dari hnu
Aun, dari Abu Ramlah, dari Mikhnaf bin Sulaim, bahwa

Rasulullah $ bersaMa ketika wukuf di Arafah,

,

o6tt#. Ce
J"b(pkG#Tfk;,'ut

t'n . 6 ,-
.a*..- Jl-)J

" Seluruh anggob keluarga dalam safu rumah wajib

melalranal<an lrurban dan Athinh (menyembehh heuan pda
sepulh penna bulan Rajab) pada setiap tahun. Tahukah l<alian

aplah Afiimh itu? Itu adalah sernbelihan tpng bias disebutkan

oftng dengan Rajabitph."

lo

e;.F)t t1
' lo I
d9_;Jil

I
-/O / /(or*J
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Diriwayatkan pula dari jalur AMurrazzaq; dari hnu Juraij,
dari AMul Karim, dari Habib bin Mikhnaf, dari agrahnya, dia
mendengar Rasulullah $ bersabda di hari Arafah,

9roo/;*t ,y e t^.x- Ji
t- #,Ytk JL

',*,;;rlk e:';v
" Setiap anggob keluarga dalan sfu rumah wajib

menyembelih domba pda setiap bulan Rajab dan pada setiap hari
n,n ldul Adha."

Diriungntkan dari jalur perir,uayatan Muhammad bin Jarir
Ath-Thabari; Ibnu Sinan N Qazzaz menceritakan kepada kami,
Abu Ashim menceritakan kepada kami, dari Yahp bin Zurarah bin
Karim bin Al Harits, ayahku menceritakan kepadaku, dari
kakekn3ra, dia mendengar Rasulullah $ bersaMa ketika Haji

Wada',

iu ut L;r; il it" ut ,L5 iv U
.2.fi ..1 ,<?, ., 'u

.tfi,J,bT p, er;;;il,t1l h,tp
'Elamngsiap mau, maka dia boleh menlrunbelih anak unta

t/ang pqhnn kali dilahirl<an, dan banngsiap tdak mau
melalrul<ann5n, maka dia boleh meninggallanry,a. Bqitu pula,

hnngsiap mau, mal<a dia boleh manSrcmbelih heuan pda bulan

fujab, dan hnngsiap tidak mau naka dia bolelt

funanbm, unfulr l<anbing ada kufun tnng
harus difumikan-"
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Diriwayatkan juga dari jalur periwayatan Ath-Thabari; Abu

Ashim Manrnn bin Muhammad Al Anshari menceritakan

kepadaku, Yahfra bin Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada

kami, Muhammad bin Abu Yahya menceritakan kepadaku, ibuku

menceritakan kepadaku, dari Ummu Bilal Al Aslamiyah, dia

berkata, Rasulullah $ bersaMa,

.gbt,y ?.i;iu G.b>.
"Berkurbanlah kalian dengan kambing tnng telah berusia

dua tahun."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki' bin Israil; dari

Jabir bin Al Ju'fi, dari lkrimah, dari hnu Abbas, dari Nabi $,
beliau bersaMa,

'6J nt,*1iu-Lrlr
"Aku diperinbhkan unfuk berkufran, namun ifu frdak

diunjiblan (abs ummail<u)."

Diriwayatkan dari;alur periwayiatan hnu [-ahi'ah, dari hnu
An'um, dari Utbah bin Humaid Adh-Dhabbi, dari Ubadah bin

Nusiy, dari AMurrahman bin Ghanim Al Asy'ari, dari Mu'adz bin

Jabal, dia berkata, "Dahulu, Rasulullah $ memerintahkan kami

unfuk berkurtan dan beliau memerintahkan agar kami

memberikannya kepada para tetangga dan orang yang

meminta(n1n)."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki'; fu-Rabi'

menceritakan kepada kami, dari Al Hasan,

"Rasulullah $ memerintahkan unfuk berkurtan."
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DiriuaSatkan dari jalur periwayatan keponakan hnu
Wahab; dari pamannya, dari Abdullah bin A5ryasy bin Abbas Al
Qitbani, dari Isa bin AMunahman, dari Az-Zvhi, dari Ibnu Al
Musa5ryib, dari Abu Hurairah, Rasulullah $ bersaMa,

9,.f17!,. /.// c/
4tr., Jtt d

" Elarangsiapa memiliki kelapngan rueki, maka dia harus
berkurban."

Diriwaptkan dari lalur periunptan Muhammad bin AMul
Malik bin Aiman; Abu Yahya bin Abu Masarrah menceritakan
kepada kami, AMullah bin Yazid Al Muqri menceritakan kepada
kami, Abdullah bin A5a,rasy bin Abbas Al Qitbani menceritakan
kepada kami, Abdurrahman bin Hurmuz AI A'raj menceritakan
kepadaku, dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah $ bersaMa,

Gtibl"q7wu'n'e'L, u
" Elanngsiap memiliki reeki tetapi dia tidak

berkurban, mal<a janganlah dia mqdel<ati tempat shalat kami."

Akan tetapi, semua hadits di atas tidak dapat d{adikan
sebagai hujjah karena alasan berikut:

Pertama, hadits Mikhnaf diriwa5ntkan dari Abu Ramlah Al
Ghamidi dan Habib bin Mikhnaf, dimana kedua periunyat ini
majhul (idak diketahui identitasqn).

Kedua, hadits Harits diriuayatkan oleh Yahya bin Zurarah,

dari aphnya. AIGn tetapi, baik Yahya nutuplrm ayahnSa adalah
peduayat 5ang fidak diketahui ihualnya.
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Ketiga, di dalam sanad hadits Ummu Bilal terdapat perawi

bemama Ummu Muhammad bin Abu Yahya, dan dia adalah

perawi yang tidak diketahui identitasnya.

Keempat, di dalam sanad hadits Ibnu Agryasy terdapat
periwayat yang bemama Jabir AI Ju'fi, dia merupakan periwayat

yang dituduh sebagai pendusta.

Kelima, di dalam sanad hadits Mu'a& terdapat periwayat

yang bemama hnu l-ahi'ah dan lbnu An'um. Keduanya adalah

periwayat yang sangat lemah riwayahya.

Keenam, hadits AI Hasan berstasfus mursal.

Kefujuh, kedua sanad hadits Abu Hurairah diriwayatkan

oleh Abdullah bin Alryasy bin Abbas Al Qitbani, dimana dia tidak

dikenal sebagai periwayat yang tsiqah.

Dengan demikian, semua hadits yang mereka kemukakan

itu fidak dapat dijadikan dalil dan hujiah.

Mereka juga berdalil dengan firman Allah S[, Sl- y

;at "Maka dirikantah shalat l<arena Tuhanmu, dan

lakukanlah nahr (penyembelihan)' (Qs. Al Kautsar [108]: 2l-

Menurut mereka, yang dimaksud adalah, berkurban (pada hari

ra5n Idul Adha).

Abu Muhammad berkata: Pendapat ini merupakan
argumentasi yang mengatasnamakan Allah @ tanpa adanla

landasan ilmu. Padahal, Allah @ befirman, -rj$ iY S\,lgr3 &
" (Allah menghamml<an)

tnng Allah frdak

@ 6fi { 6 ;'1 'e W o\ t't( "k

mernpersekuful<an Allah dengan sesuafu
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menutnkzn hujjah unfuk ifu dan (menghanmkan)

adakan terhadap Nlah apa yang frdak karnu ketahui." (Qs. Al
A'raaf [71,33). Penafsiran tentang ayat ini disebutkan dalam sebuah

hadits yang diriwayatkan kepada kami, dari Ali, hnu Abbas, dan
selain keduanya, bahwa Rasulullah $ meletakkan tangannya pada

bagian nahr (pangkal leher) ketika beliau sedang shalat. Dan

sepertinya inilah yang dimaksud dengan kata "nahf' pada ayat

tersebut, dan ifu pula yang diwajibkan ketika seseorang sedang

mengerjakan shalat. Hal yang sama juga diriwayratkan kepada kami

dari Mujahid dan Isma'il bin Abu Khalid. Bahkan, kami tdak
mengetahui ada seorcmg ulama pun sebelum mereka yang

berpendapat, bahwa png dimaksud "nahf' di dalam ayat ini
adalah menlprnbelih heunn kurtan.

Mereka juga Malil dengan fiman Allah &, fi :f^;
bJ 6A, 'Dan bagi fapfiap umat tetah l<ami sryriatkan

pat5runbelihan (nnbn)," (Qs. Al llaii l22l:&). SesungguhnSn ayat

ini sama s€kah tidak menr-rnjukkan kamjiban melaksanakan lautan.
Yang dijelaskan oleh alrat ini adalah, bahwa penyemMihan her,rnn

lnntan ihr mertrpakan sebuah perlnmtan yang mulia, bukan sebagai

sestratu yarg bersiht fardhu dan unjib kita ke{akan.

Mereka juga berdalil dengan hadits shahih yang

diriuayatkan dari Rasulullah $,

# u.til a, ,t|;.t '.t {, glLlt a,
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"Barangsiapa menyembelih sebelum shalat (Idul Adha),

hendaklah ia mengulangi penyembelihannya. Dan Barangsiapa

belum menyembelih, hendaHah dia menyembelih dengan

menyebut narna Allah."

Ali berkata: "Perintah Nabi $ - pada hadits tersebut -
kepada orang yang menyembelih hewan kurban sebelum

pelaksanaan shalat Id agar mengulanginya adalah bersifat wajib,

karena begitulah cara memahami konteks perintah dari beliau S.
Tidak bisa dipungkiri, bahwa ada hal-hal yang tidak diwajibkan di

dalam syariat Islam, tetapi ifu mempakan pengganti bagi hal ifu,

maka adalah wajib. Contohnya orang yang

mengerjakan puas sunah pada suafu hari tertenfu, kemudian dia

membatalkannln se@ra sengaja, maka dia wajib mengqadhanln.

Dalam hal ini, mereka sependapat dengan kami. Sebagaimana

mereka juga berpendapat, bahwa orang yang mengerjakan ibadah

haji sunah, lalu dia melakukan pertuatan yang membatalkan

hajinya, maka orang ifu wajib mengqadha haji sunah tersebut.

Yang perlu diperhatikan di sini adalah, ada tidaknya perintah dari
Allah & dan Rasulullah #i. Apabila perintah itu ada, maka

hukumnya wajib, sedangkan apabila tidak ada, maka

udaldah wajib.

Lebih lanjut, saMa Nabi $,/lt f, &'J.$t e.4 I Ut
" Bamngsiapa befum menyembelih, hendaHah dia menyembelih

dengan menyebut narna Allalf', justu mempakan dalil, bahun

berkurtan ifu hukumn5n tidak r,rnjib. Buktinya, ulama sepakat -

dalam koteks ijma' - bahwa orang yang melaksanakan kurtan
dengan cara menusrk bagian leher unta tidak berkeurajiban untuk
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mengulangi kurtannya dengan cara memotong unta tersebut.

Dengan demikian, berkurban ifu hukumnSa sunah. -Hanya kepada

Allah lah kami memohon taufik.-

Di antara nama ulama yang berpendapat bahwa berkurban
ifu hukumnya wajib - sebagaimana yang diriwayatkan kepada

kami - adalah Mujahid dan Makhul. Sementara, diriwayatkan dari
AsySya'bi, "Para sahabat tidak memberikan rukhsah (keringanan)

untuk tdak berkurban kecuali bagi orang yang sedang

melaksanakan ibadah haji dan orcmg 5nng sedang melakukan
perjalanan (safar).' Hal tersebut juga diriv,rayatkan dari Abu
Hurairah, tetapi riwayat itu fidak shahih.

DirfuraSntkan kepada kami dari jalur periwayatan

AMurrahman bin Mahdi; dari Sufuan Ats-Tsauri, dari Mutharif bin
Tharif, dari AsySya'bi, dari Abu Sarihah Hu&aifah bin Usaid Al
Ghifari, dia berkata, "Aku mendapati Abu Bakar dan Umar tidak
melaksanakan hrrban, karena khawatir jika pertuatan mereka ih.r

akan ditiru."

Diriwayatkan dari jah-r periwayatan Sut/an Ats-Tsauri, dari
Manshur bin Al Mu'tamir, dari Abu Wail -saudara kandung

Salamah-, dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amru Al Badri, dia berkata,
"Aku ingin sekali meninggalkan berlnltan meskipun aku adalah

orang yang paling lapang rezel<rnya di antara kalian- Hal ifu aku

lakukan karena khawatir oftrng-orang akan beranggapm, bahwa

berkurban itu adalah sebuah kauajiban 5nng harus dilaksanakan."

Diriuayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur, Abu
Al Ahwash menceritakan kepada karni, Imran bin Muslim Al Ja'ft
menceritakan kepada kami, dari Srx laid bin Ghaflah, dia berkata,

Bilal mengatakan kepadaku, "Tidak masalah bagiku meskipun aku

berkurban hanya dengan seekor ayam. Bagiku, menyedekahkan
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uang senilai hetr.ran kurban kepada orang miskin yang sangat

membufuhkan lebih aku sukai daripada berkufuan."

Diriwayatkan melalui jalur Hammad bin Salamah, dari Aqil

bin Thalhah, dari Ziyad bin Abdurrahman, dari hnu Umar, dia

berkata, "Berkurban hukumnya adalah sunnah."

Diriwayatkan melalui jalur Syr'bah, dari Tamim bin

Huwaish Al Azadi, dia berkata, "Hewan kurban milikku pergi dan

menghilang sebelum aku menyembelihnya. I--alu, aku tanyakan hal

itu kepada lbnu Abbas, dan dia menjawab, "Hd itu tdak
mengapa."

Semua riwayat yang kami sampaikan ini adalah shahih.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki', Abu Ma'syar Al
Madini, dari AMullah bin Umair; budak hnu Abbas, dari hnu
Abbas, bahwa dia pemah memberi budaknya itu uang senilai dua

dirham lalu berkata, "Pergunakanlah uang ini unfuk membeli

dagrrg. I-alu, apabila engkau bertemu orang lain, maka

katakanlah, "lni adalah lmrban dari hnu Abbas."

Abu Muhammad berkata: Tidak ada safu pun riwayat

shahih yang menyatakan, bahwa para sahabat mewajibkan ibadah

kurban.

Diriwayatkan secara shahih dari Sa'id bin Al Musayyib dan

AsySya'bi, bahwa berkurban itu hukumnya tidak wajib. Bahkan,

dia mengatakan, "Bersedekah sebesar tiga dirham lebih aku sukai

daripada berkurban."

Pendapat yang sama juga diriwayatkan dari Sa'id bin

Jubair, Atha, Al Hasan, Thawus, Abu Asy-Sya'tsa, Jabir bin Zaid,
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Alqamah, dan Muhammad bin Ali bin Al Hasan. Pendapat ini juga

merupakan pendapat Sufuan Ats-Tsauri, Ubaidillah bin Al Hasan,

Asy Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq, dan Abu Sulaiman.

Pada permasalahan wajib atau tidaknya melaksanakan

kurtan ini, ulama madzhab Hanafi tidak sependapat dengan

mayoritas ulama fikih png ada.

974- Masalah: Hewan yang pincang dan cacat ifu
terlihat dengan jelas; baik hewan itu telah sampai ke tempat

penyembelihan maupun belum sampai; baik heunn ifu bisa

berjalan atau pun udak, maka tidak sah dijadikan sebagai herrlan

kurtan. Begitu p.rla hervan lrang memiliki penyakit dan itu terlihat

jelas, misaln5ra kudis, sebab ifu juga mempakan salah safu benfuk

penyakit- Apabila kedua cacat di atas itu fidak terlihat dengan jelas,

maka her,van tersebut boleh dijadikan sebagai heunn kurban.

Begitu pula, ha,uan yang sangat kurus dan tidak memiliki

lemak'49 heuran yang pada telinganya terdapat ca@t, ada bagian

grang terpotong, atau berlubang; her,rran yang pada salah safu, atau

pada kedua matanya terdapat cacat; dan her,rnn lang ekomya

terpotong, kesernua her,rnn ini tdak sah dijadikan sebagai heunn

lnltan.

Sedangkan he'.r,ran yang memiliki cacat lain selain yang

kami sebutkan di atas, maka hetr,ran ifu boleh dijadikan sebagai

her,van hlban. Misalnya hsl.ran yang dikebiri, her,rnn yang

tanduknya patah; baik disertai dengan keluamya darah maupun

49 Seekor her,rnn dikatakan tidak memiliki lanak apabila badannp sangat kurus.

Pada penrbahasan berikutnya, Ibnu Hazm menjelaskan, bahwa hannn png
dimaksud adalah lnng sama sekali tidak merniliki lemak.
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tidak, her.rnn yang giginln tanggalso, her,r,ran yang pada pantatTya

ada bagian yang terpotong, dan haran yang memiliki cacat

lainnya selain cacat yang kami sebutkan sebelumnya.

DiriwaSatkan kepada kami dari jalur periwayatan

Abdurrahman bin Mahdi; Yahya Al Qaththan, dan murid-murid

Syu'bah lainnya, mereka berkata: Syu'bah menceritakan kepada

kami, aku mend€ngar Sulaiman bin AMurrahman berkata: aku

mendengar Ubaid bin Fairuz berkata: Rasulullah $ bersaMa

kepada Al Bara' bin Azib, ,6Tf fi!)t1Ilrr ,}7A$ G ei; I alf
.,is t d'4,j ,t{tt; ;$)v:itti ,WV'6r'rrirarj "Ada empt
jenis hanmn (cacat) fng tidak boleh dijadilcan sebagai heumn

lrurban: Heumn Jnng bub dan ifu terlihat dengan jelas, heumn

tlang memiliki pengkit dan ifu telihat dengan plas, hewan tnng
pincang dan benar-benar tidak dapat beialan, dan hq,nn tnng
kurus Snng frdak ada lanalmSn."

Al Bara' berkata, "Apabila ada cacat selain ifu yang tidak

engkau sukai pada seekor haran, maka tinggalkanlah her,rnn

tersebut, tetapi janganlah engkau mengharamkannya unfuk

seorang prn."51

Ali berkata: Yang dimaksud dengan heunn Snng kurus di

sini adalah hevuan yang tidak memiliki lemak sarna sekali. Apabila

heunn ifu memiliki lemak, meskipun hanlra sedikit, maka heunn

llab Al Habn'artinya heuran 3png gigi serinya telah patah dan tercahrt dari
alrarntp.
Hadits ini diriuryatkan oleh An-Nasaa'i pada iuz 7, hal. 215, dengan redaksi
yang lebih panjang daripada redalrsi ini.

50

51
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itu boleh dijadikan sebagai hewan kurban, meskipun tubuhnya

tetap terlihat kurus."

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ahmad

bin Syu'aib; Muhammad bin Adam mengabarkan kepada kami,

dari Abdurrahims2 -ibnu Suliaman-, dari Takanya bin Abu Zaidah,

dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Syuraih bin An-Nu'man, dari Ali bin
Abi Thalib;&, dia berkata, "Rasulullah $ memerintahkan kami

agar memeriksa bagian mata dan telinga hewan kurban-53 Dan

beliau melarang kami berkurban dengan heuran yang memiliki sifat

Muqabalah, Mudabanh, Bafu, dan l{harqa."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Daud; Abdullah

bin Muhammad An-Nufaili menceritakan kepada kami, Zuhair bin

Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Abu Ishaq As-Sabi'i

menceritakan kepada kami, dari Syuraih bin An-Nu'man -dia

seorang periwayat yang jujur-, dari Ali bin Abi Thalib, (dia

berkata),g "Rasulullah $ memerintahkan kami unhrk memeriksa

bagian mata dan telinga hewan kurban. Beliau melarang kami

berkurban dengan heunn yang pincang, haran lang memiliki sifat

Muqabalah, Mudabamh, Kharqa, dan S5arqa." lantas, Zuhair

bertanya kepada Abu Ishaq, "Apa yang dimaksud dengan

Muqabalali?" Abu Ishaq menjawab, "Heu/an yang kedua ujung

telinganya terpotong." Aku (Zuhair) kembali bertanya, "Apa yang

Pada selunrh naskah yang ada tertulis dengan redaksl "Abdul Karim" namun
redaksi itu salah. Kami melakukan koreksi pada buku ini berdasarkan kitab
Tahdzib At-Tahddb,juz 6, hal. 306.
Maksudnln, beliau memerintahkan agar kami melalnfian pengecekan

terdapat cacat yang mungkin ada pada kedua anggota tubuh halan tersebut.

Ada pula yrang berpendapat bahwa l<ata " Isbbpf pada hadits ini bemsal dari

l<ala AsSrSSanfah png artinya harta paling baik. Artinla, Rasulullah $
memerintahkan kami untuk memilih hewan png paling baik.
Redaksi tambahan ini terdapat pada Sunan Abu Daud,jw 3, hal. 55.
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dimaksud dengan Mudabaralf" Abu Ishaq menjawab, "Hewan

yang bagian belakang telinganya terpotong." Aku bertanya lagi,

"Apa yang dimaksud dengan Syarq*" Dia menjawab, "Hewan

yang telinganya robek." Aku kembali bertanya, "Apa yang

dimaksud dengan l{harq&" Dia menjawab, "Het,van yang

telinganya dilubangi sebagai tanda."

Ahmad bin Umar bin Anas menceritakan kepada kami,

Abu Dzar Al Harawi menceritakan kepada kami, Ali bin Umar Ad-

Daraquthni menceritakan kepada kami, Yahya bin Muhammad bin

Sha'id menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah Al

Makhzumi menceritakan kepada kami, Abu Kamil Muzhaffar bin

Mudrik menceritakan kepada kami, Qais bin Ar-Rabi'

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

bin An-Nu'man, dari Ali bin Abu Thalib, dia berkata tentang

masalah hevuan kurban ini sebagaimana riwayat sebelumnya- Qais

berkata, "Aku bertanya kepada Abu Ishaq, "Apakah engkau

mendengar riwayat Ali bin Abi Thalib itu secara langsung dari

S5ruraih?" Abu Ishaq menjawab, "Sa'id bin As5rwa' menuturkan

hadits itu kepadaku, dan dia meriwayatkannya dari Syuraih."

Ad-Daraquthni menufurkan, Ali bin hrahim menceritakan

kepada kami, dari hnu Faris, dari Mujahid bin Isma'il Al Bukhari-

penyu$rn lrirtab shahih Al Bukhari-, Syuraih bin An-Nu'man Ash-

Shayadi berkata, bahwa dia mendengar Ali bin Abi Thalib

mengatakan demikian. Dan pada sanad yang lain disebutkan: Abu

Nu'aim dan Waki' menufurkan, dari Sufuan Ats-Tsauri, dari Sa'id

bin Asywa', dari Syuraih bin An-Nu'man, aku mendengar Ali bin

Abi Thalib berkata, "He\ /an yang tidak terdapat cacat pada mata

dan telinganyn." Sa'id bin As],un' adalah seorang periwayat tsiqah

yang terkenal.
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Riwayat di atas merupakan riwayat yang shahih dan ini pula

yang menjadi pendapat sekelompok ulama salaf (para sahabat dan

tabi'in).

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ali bin

Abi Thalib, bahwa dia memfatwakan hukum tersebut. Tentang

masalah her,r.ran kurban ini, Ali bin Abi Thalib juga mengatakan,

"Telinga hewan itu tidak boleh terpotong kedua bagian ujungnya,

atau bagian belakangnya atau juga mengalami robek. Mata dan

telinganya harus bersih dari cacat."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Amru bin Murrah, dari

Syaqiq bin Salamah, dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, "Mata

dan telinganya harus bersih dari cacat."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Bakar bin Abu

Syaibah, Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, dari A5iyub,

dari Nafi', dari hnu Umar, "lbnu Umar tidak menyukai heuuan

kurban yang memiliki cacat pada fisik dan usianya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Syu'bah; dari Hammad

bin Abu Sulaiman, "Hammad tidak menyukai berhrban dengan

hewan yang ekomya terputus."

Diriwayatkan dari Syu'bah, dari Al Mughriah, dari hrahim,
"Dia fibrahim) tdak menyrkai berkurban berupa hewan yang

ekomya pufus."

Diriwayatkan dari lbnu Sirin, "Dia ([bnu Sirin) juga tidak

suka berkurban dengan hewan yang bagian ekomya terputus."

Sebagian ulama membolehkan berlmrban dengan her,van

yang ekomya putus. Mereka berdalil dengan dua hadits lemah

berikut.
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Pertama, hadits yang diriwayatkan dari jalur periwayatan

Jabir Al Ju'fi, dari Muhammad bin Qarazhah, dari Abu Sa'id, dia

berkata, "Suatu ketika aku membeli seekor kibas untuk dijadikan

sebagai hewan kwban. Namun, seekor serigala memangsanya

hingga memutus ekomya. Aku pun menanyakan hal ifu kepada

Rasulullah $. Beliau menjawab, "Berkurbanlah dengan hewan

itu-"

Kedua, hadits yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Al

Hajjaj bin Arthah, dari beberapa orang gumnya, bahwa

Nabi S pemah ditanya tentang boleh atau tidaknya berkurban

dengan hewan yang ekomya terpufus? Beliau menjawab, "Boleh

berkurban dengan hetruan tersebut."

Kedua hadits di atas dha'if, karena Jabir Al Ju'fi adalah

seorang pendusta, sementara Hajjaj adalah periwayat yang lemah.

Begitu pula, redaksi, "dari beberapa orang gunmya," dimana

sanad seperti ini tidak bisa dijadikan hujjah salna sekali.

Diriwa5ntkan dari hnu Umar; Said bin Al MusaSyab, Atha,

Sa'id bin Jubair, Al Hasan, dan Al Hakam, mereka berpendapat,

boleh berkurban dengan hev,ran yang ekomya telah pufus.

Sementara ifu, Al Hasan memberikan batasan, bahwa cacat

pada telinga yang membuat hewan tidak boleh dijadikan sebagai

hsuuan kurban adalah jika cacat ifu mencapai setengah bagian

telinga atau lebih.

Abu Hanifah memiliki dua pendapat terkait permasalahan

ini:

Pertama, apabila cacat itu dari mata, telinga, ekor, atau

pantat yang cacat ifu kurang dari sepertiga, maka herlnn ifu sah

unfuk dikurbankan. Akan tetapi, apabila yang terpufus ifu sebesar
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sepertiga bagian atau lebih, maka hewan ihr tidak sah unfuk

dikurbankan.

Kedua, bagian yang boleh terpotong adalah tidak sampai

setengah. Abu Hanifah juga berpendapat, bahwa jika hewan ihr

memang dilahirkan tanpa telinga, maka hewan ihr sah dijadikan

kurban. Akan tetapi, diriwayatkan pula darinya, bahwa hewan itu

tidak sah dijadikan sebagai kurban.

Malik berkata: Apabila tanduknya patah tanpa disertai

keluamya darah, maka hewan itu boleh di;adikan sebagai hewan

kurban. Namun jika tanduknya patah disertai dengan keluamya

darah, maka hewan itu tidak sah dijadikan sebagai kurban.

Malik dan Abu Hanifah juga berpendapat tentang hewan

yang pincang, "Apabila hewan ihr telah sampai ke tempat

penyembelihan, maka hewan itu boleh dijadikan kurban."

Ali berkata: Pendapat-pendapat di atas tidak dibangun oleh

satu dalil shahih pun. Tidak seorang ulama pun sebelum Abu

Hanifah yang pemah menetapkan batasan sepertiga atau

setengah. Sementara mengenai bolehnya berkurban dengan

hewan yang pincang; saat hewan ifu telah sampai ke tempat

penyembelihan, memang terdapat riwayat dari dari Ali, namun

sanadnya yang tidak shahih. Sementara, riwayat dari Umar

menjelaskan larangan berkurban dengan hetu.ran yang pincang

dengan konteks yang lebih umum.

Ada pertanyaan yang ditujukan kepada mereka yang

berpegang kepada riwayat Ali, "Bukankah tempat penyembelihan

itu bisa hanya seukuran safu hasta atau safu depa saja? L^alu,

berapakah ukuran yang kalian pakai sebagai acuannya?"

@ - AtMuhana



Ada sebuah atsar tidak shahih, yang menyebutkan tidak

bolehnya berkurban dengan hewan yang bagian telinganya robek.

Atsar tersebr"rt dinilai dha'if, karena atsar tersebut diriwayatkan dari

jalur periwayatan Jariy bin Kulaib, dan riwayatnya tidak dapat

diterima selama dia tidak menyebutkan periwayat yang menjadi

perantara antara dirinya dan Ali bin Abi Thalib.

Terdapat hadits lain yang menyebutkan, bahwa hewan yang

tanduknya disambung (setelah patah) tetap tidak sah untuk

dikurbankan. Akan tetapi riwayat iru dha'if karena berasal dari

riwayat Abu Humaid Ar-Ru'aini, dari Abu Mudhar, dimana kedua

merupakan periwayat yang tidak diketahui identitasnya.

Ada pula hadits yang menyebutkan, bahwa hewan yang

hidungnya terpotong itu tidak sah diladikan sebagai kurban. Akan

tetapi, hadits ini dha'ifkarena diriwayatkan dari jalur periwayatan

Jabir Al Ju'fi.

975- Masalah: Hewan yang berusia satu tahun (Jadzal

tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban; baik betina maupun

jantan; baik hev,ran itu adalah kambing maupun hewan kurban

lainnya. Yang boleh dijadikan kurban adalah hewan yang usianya

lebih dari dua tahun atau belum satu tahun, baik het,',ran ifu berupa

domba, kambing, rusa, atau sapi. Yang dimaksud Jadza'di sini

adalah, her,r,ran yang usianya telah mencapai safu tahun dan sedang

memasuki tahun kedua. Istilah Jadza'ini dipergunakan hingga

hev.ran tersebut genap berusia dua tahun. Apabila telah lebih dari

dua tahun dan memasuki usia tiga tahun, maka dia disebut

Tbani54n.
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Demikianlah istilah yang disampaikan oleh Al Kisai, Al
Ashma'i, dan Abu Ubaid untuk domba dan kambing. Dan ketiga

orang ini adalah pakar dalam bahasa arab, sebagaimana yang

dikatakan oleh Ibnu Qutaibah, seorang ulama yang benar-benar

dapat dipercaya dalam hal agama dan kelimuannya. Begifu pula

yang dikatakan oleh Al Adabbas Al Kilabi dan Abu Faq'as Al
Asadi, dan keduanya juga merupakan pakar bahasa arab yang

dialrui kredibilitasnya.

Menurut Abu Faq'as, istilah-istilah tersebut juga digunakan

unhrk sapi dan rusa. Sementara, kami tidak mengetahui ada pakar

bahasa Arab lainnya yang tidak sependapat dengannya dalam hal

ini.

Sedangkan untuk unta, maka istilah Jadza'itu dihrjukan

bagi unta yang berusia empat tahun dan sedang memasuki usia

lima tahun. Sejak bemsia empat tahun sampai genap lima tahun

unta disebut Jadzai Apabila telah memasuki usia enam tahun,

maka dia disebut Tsaniyya. Tidak ada pakar bahasa arab yang

berbeda pendapat tentang penggunaan istilah ini.55

55 Pada catatan kaki naskah nomor 14, pencatat dan korektor naskah tersebut
menyitir salah safu pemyataan di dalam Al Ishaal, karya hnu Hazm, secarer

ringkas. Di sini, aku ingin menyebutkan pemlntaan ihr secara lengkap agar
dapat dipahami secara utuh. Dan dengan demikian, Anda akan memahami
betapa pentingnya Al Ishaltersebvt Aku memohon kepada Allah & agar aku
mampu mendapatkan manuskripnya untuk kemudian mempublikasi-kannya
kepada setiap kaum muslimin Srang mencintai ilmu. Berikut pemyataan di
dalam kitab tersebut.
"Anak sapi yang belum genap berusia satu tahun disebut Tabi', dan apabila
usianga telah safu tahun menuju dua tahun, maka dia disebut Jadza'. Apabila
usianln telah genap tiga tahun menuju empat tahun, maka dia disebut
Tsanily:a. Apabila usianln telah genap empat tahun, maka disebut Raba'.
Apabila usianya telah genap lima tahun, maka disebut Sudais. Apabila
usiangn telah genap enam tahun, maka disebut Shaligh atau Saligh. Apabila
usianya telah genap tujuh tahun, maka disebut Shaligh &nah. Apabila
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Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Waki';

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

Sabi'i, dari Hubairah binti Yarim, dari Ali bin Abi Thalib, dia

berkata, "Jika engkau membeli he',ryan kurban, maka carilah yang

gemuk. Sebab, apabila engkau memakannya niscaya engkau

memakan makanan yang enak, dan apabila engkau

memberikannya (kepada orang larn) berarti engkau memberi

usianln telah genap delapan tahun, maka disebut Shaligh &natain. Apabila

trsianya telah genap sembilan tahun, maka disebut Shaligh Tsalab- Demikian
seterusnSn.
Adapun anak kambing atau domba, untuk yang baru dilahirkan disebut

&hlah baik iantan maupun betina; kata plumln5n adalah Sikhal. Setelah itu
dia juga disebtrt Buhmah, kata pluralnya adalah Buham. Apabila anak
kambing telah memasuki usia empat bulan dan tidak lagi menyusu kepada
induknp, maka yang betina disebut Jahh, sedangkan yang jantan disebut
.Iarf. Apabila anak kambing itu sudah mulai memakan makanan di padang

gembala, maka (secam umum) dia disebut Aridh, l<ata pluralnya adalah
Andhat atau disebut Atud,kata pluralnp adalah Atadan, yang jantan disebut
Jadyt, sedangkan yang betina disebutkan rhag. Apabila anak kambing ini
telah genap berusia satu tahun, maka yang jantan disebut 7'arq sedangkan
yang betina dlsebutkan Anz. Apabila usianya telah genap dua tahun, maka
yang jantan disebut Jadza', sedangkan yang betina disebut Jadz'ah. Apabila
usianya telah genap tiga tahun, maka yang jantan disebut Tsaniy, sedangkan

yang betina disebut Tsanl9nh. Apabila usian5ra telah genap empat tahun,
maka png jantan disebut Rab', sedangkan yang betina disebut Rab\ryah.
Apabila usianya telah genap lima tahun maka; baik gnng jantan maupun yang

betina, disebut Sudais. Apabila wianln telah genap enam tahun maka; baik
yang jantan maupun yang betina, disebut Saligh. Dan tidak ada nama khwus
bagi kambing png usian5n lebih dari enam tahun.
Untuk Unta, penamaannla dimulai dari usia dua tahun. Pada usia dua tahun
itu png jantan disebut lbnu Makhadh, sedangkan png betina dsebr.tf. Bintu
Makhadh. Apabila usianln telah genap tiga tahun, maka Srang jantan disebut
lbnu labun, sedangkan yang betina disebut Bintu labun. Apabila usianya
telah genap ernpat tahun, maka yang jantan disebut Hriq, sedangkan png
betina diseh.rt HiSSah.Apabila usianya telah genap lirna tahun, maka png
jantan disebut Jadza', sedangkan yang betina disebut Jadza'ah- Dan apabila
usianln telah genap enam tahun, maka yang jantan disebutkan TsanQ,

sedangkan yang betina disebutkan TsaniJ/ydh." Demikian perkataan Ibnu
Hazrn di dahm Al IshaaL
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makanan yang baik. Belilah hewan yang usianya telah dua tahun

atau lebih."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan AMurrazzaq; Ma'mar
menceritakan kepada kami, dari Abu Ishaq As-Sabi'i, Hubairah bin
Yarim menceritakan kepada kami, dia mengatakan, Ali bin Abu
Thalib berkata, "Berkurbanlah dengan hel,van yang usianya telah

dua tahun atau lebih; yang mata dan telingan5ra bersih dari cacat."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; Sufi7an

Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Jabalah bin Suhaim,

aku mendengar Ibnu Umar mengatakan, "Berkurbanlah dengan

her,r,ran yang telah berusia dua tahun atau lebih, dan janganlah

kalian berkurban dengan hewan yang matanya buta."

Dirfuuayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; Malik

menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari hnu Umar, dia

berkata, "Kur:ban tidak sah kecuali dengan herr,an yang telah

berusia dua tahun atau lebih."

Diriunyatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur;

Husyaim menceritakan kepada kami, Hashin bin AMurrahman
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku melihat Hilal bin
Yasaaf berkurban dengan domba yang masih berusia satu tahun.

I--alu kutanyakan kepadanya, "Mengapa engkau berkurban dengan

hewan ini?" Dia menjawab, "Aku melihat Abu Hurairah berkurban

dengan domba yang berusia safu tahun." Dalam riwayat ini,

Hashin tampak tidak sependapat terhadap bolehnya berkurban

dengan hetrnn Snng masih berusia safu tahun.

Diriwa5ntkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; hnu
Ulayyah menceritakan kepada kami, dari Yunus bin Ubaid, dari Al
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Hasan Al Bashri, dia berkata, "Unta yang belum berusia empat

tahun boleh dijadikan sebagai hewan kurban unfuk safu orang."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Bakar bin Abu

Syaibah; Waki' menceritakan kepada kami, dari Sufuan Ats-Tsauri,

dari Abu Mu'adz, dari Al Hasan, dia berkata, "Huwar boleh

dijadikan sebagai he',r;an kurban untuk satu orang. Huwar adalah

anak unta 5nng baru lahir (belum satu tahun)."

Dalil lainnya yang menguatkan kebenaran pendapat kami

(bahula heruuan yang berusia satu tahun tidak boleh dijadikan

sebagai heuan kurban) adalah, hadits Al Bara' bin Azib.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalw periwayatan Muslim;

Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami, Husyaim

menceritakan kepada kami, dari Daud bin Abu Hind, dari Asgr

Sya'bi, dari Al Bara' bin Azib "... flalu dia menyebutkan redaksi

haditsnya)." Pada salah safu redaksi hadits ini disebutkan, bahwa

pamannya - yaifu Abu Burdah - berkata, "Wahai Rasulullah, aku

memiliki anak domba yang belum berusia dua tahun dan dipelihara

untuk diambil susunya. Dombaku ini lebih baik daripada dua ekor

kambing yang bisa dimakan dagingnya." Rasulullah # p,rn

bersaMa,s '!:rt;. )ri'* "b:+ qf ii'q 'P e "Hewan itu

sarna dengan dua heumn kurban terbaik milikmu. Akan tetapi,

heutan wng masih berusia safu lahun, frdak sah dijadilan sebagai

hewan kufran setelah engkau."

Diriun5ratkan dari jalur periwayatan Syu'bah; dari Zubaid

bin Al Harits Al Yami, dari Asy-Sya'bi, dari Al Bara bahwa Abu
Burdah pemah bertanya kepada Rasulullah $, "Aku memiliki

* D dalam Shahih Mush'm, fin 2, hal. 117, disebutkan dengan redaksi "Maka

Rasulullah $ bersaMa."

AlMuhaua - @



seekor domba berusia satu tahun yang lebih baik daripada domba

Musinnatatufz (SnnS telah berusia dua tahun)."

Rasulullah $ menjawab , '!:.6. ,6f ',* QF i:: t4i;r " Sembelihlah

hewan itu, tebpi berkurban dengan hewnn itu frdak sh dilalrukan

oleh seorang pun setelah dirimu."

Diriwayatkan pula kepada kami melalui jalur Ashim AI
Ahwal; dari AqlSya'bi, bahwa Al Bara' menceritakan kepadanya

redaksi hadits tersebut.

Diriunyatkan pula dari jalur periwayatan Abu Ar,rnnah; dari

Firas, dari AslrSya'bi, dari Al Bara', dia menceritakan redaksi

hadits yang sama.

Redaksi tersebut juga diriv,aptkan melalui jalur periwayatan

Syu'bah; dari Salamah bin Kuhail, dari Abu Juhaifah, dari Al Bara

bin Azib.

Intinya, Rasulullah g$ telah menegaskan, bahwa hewan

yang berusia satu tahun Udak sah dijadikan sebagai her,r,ran lmrban

setelah kurban yang dilakukan oleh Abu Burdah. Idak ada

seoftmg pun lnng boleh menetapkan ahrran, bahwa ada heruan

tertenfu Snng boleh dijadikan sebagai her,rnn kurban meskipun

usianya masih satu tahun. Akan tetapi, tidak demikian hukumnya

bagi halan yang usianya belum safu tahun. Sebab, seandainya

hewan yang belum benrsia safu tahun tidak sah untuk dijadikan
sebagai her,,r,ran kurban, niscaya Rasulullah db telah menjelaskannya

kepada kita, karena Allah S memerintahkan beliau untuk untuk

memberikan penjelasan kepada umatui5n. Allah & berftrman, V3

s7 Riwa3nt ini terdapat rrrda Shahih Mrshm, jnz,lal.117, disehrtkan dengan
redalsi "Musinnah" pihr dengan bent k tunggal.
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@ f+ ,S: t( " Dan tidaHah Tuhanmu lupd' (Qs. Maryam

[19]:61)

Sebagian orang yang fanatik berkelit, bahwa hadits Abu

Burdah ini juga diriwayatkan oleh Manshur bin Al Mu'tamir, dari

Asy-Sya'bi, dari Al Bara', dan di dalamnya disebutkan,

"Sesungguhnya aku memiliki Inaq (anak domba betina) yang

berusia satu tahun, apakah aku boleh berkurban dengannya?"

Rasulullah $ menjawab, u Ya, tetapi itu frdak akan sah apabila

dilakukan oleh orang lain setelah diimu." Maka kami katakan,

bahwa memang benar demikian redaksi ifu. Akan tetapi, perlu

dipahami, bahwa kata Inaq bisa dipergunakan untuk menunjukkan

kambing maupun domba, tidak ada bedanya. Al Adabbas Al Kilabi

dan Abu Faq'as Al Asadi -keduanya adalah pakar bahasa arab

yang sudah diakui kredibilitasnya- mengatakan, "Al Jufr, Al Inaq,

dan Al Judyu, adalah narna yang diperuntukkan bagi anak

kambing apabila usianSn sudah mencapai empat bulan (dan belum

bemsia sahr tahun)- Nama yang sama juga dipergunakan untuk

anak domba."

Apabila mereka berargumen, "Mutharrif bin Tharif

meriwa5ntkannln dari AsySp'bi, dari Al Bara', dan di dalamnya

dia menyebutkan, bahwa Abu Burdah mengatakan, "Wahai

Rasulullah, aku memiliki kambing jinak fnng masih benrsia sahr

tahun." Maka Rasulullah $ bersabda, 'lilt '{d li Wt
"Sembelihlah ia, dan itu frdak sah dilalrukan oleh selain dirimu."

Maka kami katakan, "Benar, semua rirln5nt ini adalah safu

dan menunjukkan cerita serta konteks lrang sama. Hangra saja,

redaksi pada riwalat yang bersumber dari Al Bara', b* qii I
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'!:,tii )-l ',* " Hu** yang masih berusia satu bhun frdak sah

dijadikan sebagai hewan kurban setelah engkau," merupakan
redaksi tambahan yang tidak diriwayatkan oleh periwayat yang

lainnya. Tenfunya, tambahan redaksi yang disampaikan oleh
periwayat yang adil, akan menjadi rirwayat 5rang berdiri sendiri dan

hukum png disebutkan di dalamn5n tidak boleh diabaikan begitu

saja oleh siapa pun.

Ada pihak yang menjadikan hadits riwayat Muthanif di atas

sebagai dalil diperbolehkannya berkuiban dengan halan yang

berusia safu tahun, selain kambing. Sedangkan pihak yang

menjadikan riwayat Muthanif ini sebagai dalil, bahwa semua

hev,ran yang berusia satu tahun, selain domba, Udak boleh

dijadikan sebagai her.r,ran lnrban, sesungguhnSn hadits ini tidak

menunjukkan hal itu. -Hanya kepada Allah lah kami memohon

taufik--

Hadits Abu Burdah tersebut juga diriwayatkan oleh
Talanya, dari Firas, dari AsySya'bi, dari Al Bara', bahwa Abu
Burdah bertanya kepada Rasulullah $, "sesungguhnya aku

memiliki seekor kambing yang lebih baik jika dibandingkan dengan

dua ekor kambing yang ada?" Rasulullah $ menjawab, W.'{"

# 'P q'6 " Berkurbanlah dengan heumn itu, karena dia adalah

hewan lrufran tnng paling baik." Pada rivvaSat ini, Zakariya tidak

menyebutkan redaksi, '!:ii. *( ',* ltii \ "Tnapi berkurban

dengan hewan ifu frdak sah dilakul<an oleh seonng pun setelah

dirimu."

Begitu pula, diriwa5ntkan kepada kami dari jalur

periwalntan Sufuan bin Ulninah; dari Ayyub As-Sikht[nni, dari
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Muhammad bin Sirin, dari Anas bin Malik; dengan redaksi sempa

seperti di atas. Hanya saja, perkataan Abu Burdah pada riwayat ini

adalah, "Wahai Rasulullah, aku memiliki he',rran yang berusia satu

tahun dan heruan ini lebih aku sukai daripada dua ekor kambing

yang bisa dimakan dagingnya. Apakah aku boleh berkurban
dengannya?" Maka Rasulullah # pr., memberikan keringanan

kepadanya- Anas mengatakan, "Aku tidak mengetahui apakah

keringanan (rukhsahl tersebut juga diberikan kepada selain dirinya

ataukah fidak."

Mereka yang tidak sependapat dengan kami beranggapan,

bahwa fidak disebutkannya redaksi tambahan tersebut pada

riwayat Takariya dan Anas menunjukkan, bahwa hal itu (bolehnya

berkurban dengan hewan yang berusia satu tahun itu) bukanlah

sebuah kekhususan bagi Abu Burdah saja. Mereka juga

beranggapan, bahwa tidak disebutkannya redaksi tambahan ifu
pada riwayat Anas jushr membantah redaksi tambahan yang

disebutkan oleh selain keduanya. [.alu, apakah alasannya sehingga

redaksi tambahan itu wajib dipakai? Redal$i "ja.a'ah (berusia satu

tahun)" yang merupakan redaksi tambahan tidak wajib diterima

keberadaannya. Perkataan mereka ini merupakan pendapat

tentang syrariat dengan cara yang bathil. Kami berlindung kepada

Allah & dari pendapat seperti ini.

Abu Muhammad berkata: Terdapat sebuah hadits yang bisa

dipahami secara keliru. Hadits tersebut diriwayatkan kepada kami

dari jalur periwyntan Muslim Nashr bin Ali Al Jahdhami; Yazid bin

Zwar' menceritakan kepada kami, AMullah bin Aun menceritakan

kepada kami, dari Muhammad bin Sirin dari AMurrahman bin

Abu Bakrah, dari aphnln, dia berkata: Pada hari fldul Adha)
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Rasulullah $ duduk di atas untanya seraya berkata, " Tahukah

kalian han apakah ini?'s8 [-alu perir,rnyat (Abu Bakrah)

menyebutkan riwayat ini, dan pada salah safu redaksinya

disebutkan, "Bukankah ini adalah hari nahr(penyernbelihan hev.ran

kurtan)?" Para sahabat menjawab, "Benar." Kemudian periwayat

melanjutkan isi hadits tersebut. Dan pada kelanjutannya disebutkan
"Kemudian, Nabi # purs mendatangi dua ekor kibas berbadan

putih yang diselingi wama hitam, lalu menyembelihnya. Beliau juga

mendatangi beberapa ekor kambing png berusia safu tahun lalu

membagikannya kepada kami."

Ali berkata: Hadits tersebut Udak menunjukkan bahwa
Rasulullah $ mernberikan kambing-kambing yang berusia satu

tahun ifu kepada para sahabat untuk mereka sembelih sebagai

heunn luban, atau mereka menyembelil,rrya sendiri sebagai

heunn lnrban. Yang difunjukkan oleh hadits ini hanyalah
Nabi $ membagi-bagikan kambing tersebut kepada mereka. Dan

berdusta ittr hukumnya adalah haram.

Lebih lanjut, istilah ghanarn bisa dipakai untuk kambing

maupun domba. Apabila hadits ini menjadi dalil bagi bolehnya

berkurtan dengan domba yang berusia safu tahun, maka dia juga

menjadi dalil bagi bolehnya berlnrban dengan kambing yang

bemsia safu tahun. Begihr pula sebaliknya, apabila hadits ini
menjadi dalil bagi fidak sahnya berkurtan dengan kambing yang

benrsia satu tahun, maka ia juga menjadi dalil bagi tidak bolehnyra

berhrrban dengan domba yang berusia satu tahun. Sementara ifu,

larangan 1nng dikandung oleh hadits ini bersifat urnutn, yaifu tidak

58 Hadits ini disebutkan dalam Shahih Muslim, iv 2,1:rr1.29, dengan redaksi
yang panjang.
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sah berkurtan dengan hewan yang masih berusia satu tahun

setelah apa yang dilakukan oleh Abu Burdah.

Terdapat hadits lainnya (yang juga bisa disalah pahami)

yang akan kami sampaikan juga di sini. Hadits tersebut

diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Muslim; Ahmad

bin Yunus menceritakan kepada kami, Zuhair bin Mu'awiyah

menceritakan kepada kami, Abu Az-Zubair menceritakan kepada

kami, dari Jabir, dia berkata, Rasulullah $ bersabda,

t;:6'&,.';::;tf ti1 *,it '*;rv
.pi(ar"uGL

"Janganlah kalian menyembelih (hewan kurban) kecuali

yang berusia dua tahun. Akan tetapi, apabik hal ifu suliFg bag
kalian, maka sembelihlah domba tnng berusia safu tahun."

Abu Muhammad berkata: Hadits ini menjadi dalil yang

membantah pihak yang tidak sependapat dengan kami. Sebab,

mereka membolehkan berkurban dengan domba yang berusia safu

tahun sementam yang berusia dua tahun masih mungkin

didapatkan. Mereka menyelisihi kandungan hadits ini, padahal

mereka men-shahilrl<awrya. Tidak demikian halnya dengan kami;

kami berpendapat bahwa hadits ini dha'if l<arena Abu Az-Zubair

adalah seomng periwayat mudallais selama dia tidak menegaskan

telah mendengil hadits yang diriwayatkannya dari Jabir secara

langsung. Dernikianlah yang diakui sendiri oleh Abu Az-Zubatr,

59 Disebutkan dalan Shahih Muslim, \n 2,hal. 118, dengan redaksi 'sukar."
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sebagaimana diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan

Al-l-aits bin Sa'd."

Lebih jauh lagi, seandainya hadits tersebut adalah shahih,

tentu hadits AI Bara' telah menghapus hukum yang

dikandungnya, karena sabda Nabi $ "Hewan wng berusia safu

tahun tidak sah dikurbankan setelah diimu," mempakan

pemyataan yang sangat tegas dan kuat -selama dunia ini masih

ada- dimana itu menghapus semua hukum terkait yang

sebelumnya tidak bisa dirubah. Sebab, seandainya tidak demikian

tenfu hadits Al Bara' tersebut hanyalah sebuah kedustaan (karena

isinya bertentangan); padahal yang namanya kedustaan itu tidak

boleh dinisbatkan kepada Rasulullah ,s. Apabila ada yang

menisbatkan "kedustaan" kepada beliau, tenfu orang itu adalah

kafir.

Pihak yang membolehkan berkurban dengan domba yang

berusia sahr tahun berdalil dengan beberapa hadits berikut:

Diriwaya&an kepada kami dari jalur periwayatan hnu
Wahb; dari Amru bin Al Harits, dari Bukair bin Al Asajj, dari

Mu'a& bin Abdullah bin Habib, dari Uqbah bin Amir, dia berkata,
"Kami berkurtan bersama Rasulullah $ dengan menyembelih

domba yang bemsia safu tahun."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki', dari Usamah bin

7a1d, dari Muadz bin Abdullah bin Habib, dari Sa'id bin Al
Musayryib, dari Uqbah bin Amir: Aku pernah bertanya kepada

Rasulullah $ tentang hukum berkurban derrgan domba yang

bemsia safu tahun, dan beliau menjawab, "Betrkurtanlah

dengannya."
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Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Yahya bin

Sa'id Al Qaththan, dari Muhammad bin Abu Yahya, dari ibunya,

dari Ummu Bilal Al Aslamiyyah, bahwa ayahnya pemah ikut dalam

peristiwa Hudaibiyah bersama Rasulullah $, dimana beliau

bersabda, ?9 'rfiy gbt 'o: glau, yL,:a " Berkurbanlah dengan

domba berusia safu tahun, karena hal itu diperbolehkan."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Arthah,

dari hnu An-Nu'aiman, dari Bilal bin Abu Ad-Darda, dari ayahnya,

"Rasulullah $ berkurban dengan dua ekor kibas ynng berusia safu

tahun,"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Arthah;

dari Abu Ja'far, "Ras'r.rlullah $ berkurban dengan dua ekor kibas

bemsia safu tahun."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki'; dari Utsman bin

Waqid, dari Kidam bin AMurrahman, dari Abu Kibasy, bahwa Abu

Hurairah berkata kepadanya: Aku mendengar

Rasulullah $ bersabda, ytlaJt ',y 
L;fzir, *,>fi '&). 31 ,e

"sebaik-baik hewnn kurban adalah domba tnng berusia safu

tahun."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan HisSnm bin Sa'd bin

Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, dari Abu Hurairah, bahwa

Jibril berkata kepada Nabi g$, "Wahai Muhammad, sesungguhnya

domba yang berusia satu tahun adalah lebih baik daripada

kambing yang berusia dua tahun." [alu, periwayat menyebutkan

kelanjutan redaksi hadits ini.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; dari

Isa bin Yunus, dari Isma'il bin Rafi', dari seorang Syaikh
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Himsh, bahwa Nabi $ bersabda, "Jibdl mengatal<an kepadaku:
wahai Muhammad, sesungguhnya domba yang berusia satu tahun
lebih baik daripada kambing yang benrsia dua tahun.,, Lalu
periwayat menyebutkan kelanjutan redaksi hadits ini.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abu syraibah;, dari
Ibnu Mushir, dari lbnu Abi Laila, dari Al Hakam, dari ubadah bin
Abu Ad-Darda, dari ayahnya, "Nabi $ berkurban dengan dua
ekor kibas yang berusia safu tahun.,,

Diriwayatkan pula dari jalur periwa5ntan sulaiman bin
Musa; dari Makhul, Rasulullah $ bersabd a, 'g loJldu.. ry!.i
lt 'u 

lri pta)t " Berkurbanlah dengan domba ,nng berusia

afu tahun, dan kambing yang berusia dua tahun.,,

Abu Muhammad berkata: pihak 
5rang menjadikan riwayat-

riwaSnt di atas sebagai dalil bisa jadi adalah orang-orang yang
pemahamannla dangkal, sehingga mereka harus dimaklumi. Atau,
mereka adalah orang 5rang kualitas agaman5a sangat minim dan
berdalil dengan hal-hal yang bathil, padahal ajaran Islam tidak
boleh di ambil dari sumber-sumber yang bathil. Berikut
penjelasann3Ta.

Hadits uqbah bin Amir, Snng kami sebutkan di awar;
diriwayatkan dari jalur periwayatan Mu'adz bin AMullah bin Habib,
dimana dia merupakan seorang periwayrat yang tidak diketahui
identitasnya (majhul. sementara ifu, riwagat Ibnu wahab yang
berasal dari Mu'adz udak bisa dihukumi sebagai riwayat yang
musnad, karena di dalam riwayat ini tdak disebutkan, bahwa
Nabi $ mengetahui hal tersebut. Kesimpulan ini diambil

I x4 I - At Muhana



mengingat mereka tidak menganggap perkataan Asma binti Abu

Bakar Ash-Shiddiq "Kami menyembelih kuda pada masa

Rasulullah S, lalu kami memakannya", sebagai riwayat yang

musnad.

Mereka juga tidak beranggapan, bahwa perkataan Jabir
"Pada masa Nabi $, kami menjual budak wanita yang melahirkan

anak-anak kami," sebagai sebuah riwayat yang musnad. Mereka
juga tidak menganggap perkataan hnu Abbas "Sesungguhnln,

thalak tiga (yang diucapkan dalam satu majelis) dihitung sebagai

thalak safu pada masa Rasulullah $," sebagai riwayat yang

musnad. Padahal, sernua riwayat ini adalah shahih. Mereka

beralasan, karena pada riwayat-riwalnt tersebut tidak disebutkan

secara jelas, bahwa Nabi $ mengetahui perbuatan mereka itu.

Anehn5a, mereka menjadikan hadits Uqbah bin Amir -yang

menrpakan hadits dha'if , sebagai riwayat yartg musnad. Ini tentu

menunjukkan sedikihrya rasa malu mereka dalam menjalankan

syariat dan sikap yang menyepelekan saat berbicara tentang

masalah agama.

Hadits ini juga diriwayatkan dari jalur periwalntan Waki';

dari riwayat Usamah bin Zaid -periwayat Spng sangat dha'if , dari

seorang periwayat lainnp llang tdak diketahui identitasnya

(majhul.

Sedangkan hadits Ummu Bilal; di dalam sanadnya terdapat

periuaft wanita bemama Ummu Muhammad bin Abu Yahya

yang ihwalnya tidak diketahui. Begitu pula halnya dengan Ummu

Bilal, tdak diketahui siapa dirinya sebenamla, apakah unnita ini
pemah menjadi sahabat Rasulullah S ataukah tdak.

Hadits Abu Ad-Darda dan Abu Ja'far;

diriwalntkan dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Arthah
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periwayat yang halik; dha'if. Sementara ifu, riwayat dari Abu
Hurairah yang pertama jauh lebrh dhalf danjuga merupakan aib
pada zamannya. Sebab, hadits tersebut diriwayatkan oleh Utsman
bin Waqid -periwayat yang tidak diketahui identitasnya-. Begitu
pula Kidam bin Abdurrahman, dimana kita Udak mengetahui siapa
dirinya sebenamya. Lebih dari itu, Abu Kibasy adalah seorang
yang pemah membawa kibas berusia safu tahun ke kota Madinah
(untuk dijual), namun kibasnya itu fidak laku dijual. Dan hal itu
disebutkan dalam riwayat Abu Kibasy pada hadits yang lain.
Sementara di sini, Abu Kibasy meriwayatkan hadits yang sempa,
dan bagaimana mungkin Abu Kibasy tidak dicurigai memalsukan
hadits ini (untuk kepentingannya itu)?

Begitu pula dengan hadits dari seorang Syaikh penduduk
Himsh, dimana hadits itu tidak terdapat diterima, karena Slraikh itu
adalah periwayat yang majhul.

Sementara, hadits Abu Humirah lainnya; maka ifu
diriwayatkan dari lalur periwayatan Hisyam bin Sa'ad dia adalah
periwayat yang dha'if-. Hadits yang diriwayatkan oleh Makhul itu
berstafus mutsl. Sementara hadits Abu Ad-Darda ifu diriwayatkan
dari jalur periwayatan hnu Abi I ail6, dimana dia merupakan
periwayat png buruk hafalannya.

Apabila diasumsikan, bahwa seluruh hadits di atas

diriwayatkan dengan sanad yang tidak memiliki kelemahan sama
sekali, akan tetapi tetap saja ih-r tidak dapat dijadikan sebagai

hujjah png mendukung pendapat mereka. Sebab, tidak diragukan
lagi, bahwa berkutan itu boleh dilakukan dengan hevuan apa saja

selama hatan ifu termasuk hewan temak. Sementara ifu, hukum
berkurban ini tenfu sudah ada sebelum adanya kisah tentang

kurban Abu Burdah. Bahkan, Abu Burdah dan sekelompok orang
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lainnya pun telah berkurban sebelum Rasulullah S mengatakan

sabdanya, " Hewan yang bentsia satu tahun tidak sah diiadikan

sebagai kurban setelah diimu-"

Begitu pula, jika saja semua hadits tersebut diasumsikan

shahih, maka tenhr tidak diragukan lagi, bahwa saffia

Nabi $ "Hewan tlang berusia satu tahun tidak sah diiadikan

sebagai hqmn kurban setelah dirimu," menghapus hukumnya'

Oleh karena ifu, barangsiapa yang mengklaim, bahwa hukum yang

sudah dihapuskan itu kini berlaku kembali berarti dia telah

berdusta, kecuali jika dia bisa menghadirkan dalil tentang klaimnya

tersebut. L-antas, bagaimana pula jika temyata seluruh riwayat ihr

adalah bathil dan tidak ada kebaikan pula di dalamnya?

Mereka juga menyebutkan beberapa atsar dari para ulama

salaf (sahabat Rasululluh d&t tentang bolehnya berkurban dengan

domba yang berusia safu tahun. Di antaranya sebagai berikut:

Diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya,

bahwa Ali bin Abi Thalib mengatakan, 'Boleh berkurban dengan

domba yang berusia safu tahun-"

Diriwayatkan dari Habbah Al urani, dari Ali bin Abi Thalib,

dengan redaksi yang sama seperti sebelumnya-

Diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari

Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan, "[Jnta, sapi, dan kambing

yang sah dijadikan her,r,ran kurban adalah yang berusia dua tahun

atau lebih."

Diriwayatkan dari hnu Umar, dia berkata, "Berkultan

dengan henpan gemuk yang berusia satu tahun lebih aku sukai
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daripada berkurban dengan hewan yang tidak ada susunya (.4/

Jadda16o."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur;

Khalid bin Abdullah Ath-Thahhan menceritakan kepada kami, dari
Abdul Azu bin Hakim, dia berkata: aku mendengar hnu Umar
mengatakan, "Berkurban dengan hewan betina bertubuh gemuk

dan besar yang masih berusia satu tahun dan boleh disedekahkan

lebih aku sukai daripada berkurban dengan seekor kambing
berusia safu tahun." Sementara, pada riwayat yang lain

disebutkan, bahwa hnu Umar mengatakan, 'Berkurtan tidak sah

kecuali dengan unta atau sapi yang telah tumbuh giginya (berusia

dua tahun)."

Diriwayatkan dari Ummu Salamah, dia berkata, "Berkurban

dengan domba bemsia satu tahun lebih aku sukai daripada

berkurban dengan kambing yang berusia dua tahun."

Dirivvalatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, "Boleh

berkurban dengan domba yang berusia safu tahun."

Diriwayatkan dari Imran bin Hushain, dia berkata, "Aku
berkurban dengan domba yang berusia safu tahun, dan ifu baik
daripada seribu ekor kambing."

Diriwayatkan dari hnu Abbas, dia berkata, "Boleh

berlarban dengan domba yang berusia safu tahun, dan ifu
merupakan salah safu sutah para sahabat."

60 Al Jauhari mengatakan di dalam kamus ,4sh-Shihhaah, "Al Jadda' artinya,
heunn yang tidak memiliki susu dan ini adalah salah satu cacat pada hewan
tersebut." Pencatat naskah nomor 16 mengatakan, bahwa di dalam catatan
kakingra, "Al Jadda'arfinya hervan Srang ambing susunlra kering-"
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DiriwaSntkan kepada kami dari Hilal bin Yasaaf; Ka'ab,

Atha, Thawus, hrahim, Abu Razin, dan Suwaid bin Ghaflah,

mereka berpendapat bolehnya berkurban dengan domba yang

berusia safu tahun dan mereka adalah tuiuh orang dari generasi

tabi'in.

Ibrahim berkata: Kambing fidak sah dijadikan sebagai

her,rnn kurtan kecuali yang telah benrsia dua tahun atau lebih."

Pendapat hrahim ini juga merupakan perrdapat Abu Hanifah,

Malik dan AsySyafi'i.

Abu Muhammad berkata: Semua abar di atas tidak sedikit

pun menyiratkan dalil yang bisa menjadi hujjah bagi pendapat

mereka. Misalnya, riwaSnt dari Ali adalah riwayat yang munqathi',

sementara atsar yang lainnya adalah lemah- Lebih lanjut, riwayat

tersebut tidak menjelaskan pelarangan berkurban dengan kambing,

unta atau sapi yang masih benrsia safu tahun. Jikapun

diasumsikan, bahwa atsar tersebut adalah shahih, maka perlu

diingat pula bahwa terdapat riwayat lain yang bertolak belakang

dengan atsar tersebut, sebagaimana lnng telah kami sampaikan

sebelumnya. Apabila terjadi per;bedaan pendapat di kalangan para

sahabat tentang suafu permasalahan, maka harus

merujuk kembali kepada funtunan Al Qur'an dan ,4s-Sunnah.

Atsar hnu Umar juga tidak dapat dijadikan sebagai hujjah

bagi pendapat mereka, jushrr atsar tersebut adalah hujjah 1;ang

membantah pendapat mereka ittr. Sebab, yang diriura5ntkan dari

hnu Umar hanSnlah keterangan, bahwa domba lebih baik

daripada kambing, dan juga keterangan berupa larangan

berkurtan dengan unta atau sapi ynng usianya lmrang dari dua

tahun, tetapi tidak denrihan halryn dengan kambing.
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Dirir,vayatkan kepada kami dari hnu Umar sebuah atsar
yang bertentangan dengan atsar ini, dan ini menunjukkan adanya
dua pendapat berbeda yang diriwa5ratkan darinya. Sementara ifu,
apabila ditemukan pendapat yang berbeda di kalangan sahabat,

maka hukumnya harus merujuk kembali kepada AI Qur'an dan
As-Sunnah, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah &.

Mengenai riwayat dari Ummu Salamah; abar tersebut

hanya menelangkan tentang kelebihan domba yang berusia safu
tahun, tetapi tidak melarang berkurban dengan hetr,ran lain yang

berusia satu tahun. Begitu pula yang dijelaskan oleh atsarlain yang

kami riwayatkan dari para sahabat. Akan tetapi, Udak ada
perkataan seorcng pun yang dapat dijadikan sebagai hujjah selain
perkataan Rasulullah $. Tidak sedikit disebutkan kisah dimana

mereka (orang yang tidak sependapat dengan kami) menyelisihi
pendapat mayoritas ulama yang ada, sebagaimana yang kami
sebutkan dalam pembahasan yang lain.

Salah safu hal yang aneh adalah, terdapat riwayat yang

shahih dari lbnu Abbas, Jabir, Ibnu Mas'ud, dan Zaid bin Tsabit
bahwa Umrah itu hukumnya adalah wajib seperti halnya Haji.
Sementara, fidak ada safu riwayat shahih pun yang menyatakan,

bahwa pam sahabat lainnya tidak sependapat dengan mereka.

Akan tetapi, pihak yang tdak sependapat dengan kami
menjadikan pem5ataan hnu Umar, "lslam dibangun di atas lima
pilar," yang di dalamnya disebutkan haji namun tidak disebutkan

umrah, sebagai dalil unfuk membantah, bahwa umrah ifu
wajib.

Terkait dengan masalah kurban, mereka tidak menjadikan
penqJasan hnu Umar yang menyatakan, bahwa hannn yang
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belum satu tahun itu tidak sah dijadikan kurtan, sebagai dalil untuk

membantah pendapat sebaliknya.

Beberapa golongan dari para sahabat dan tabi'in telah

mengisyaratkan bolehnya berkurtan dengan kambing yang berusia

satu tahun, atau unta yang berusia empat tahun, atau sapi yang

berusia safu tahun sebagaimana yang insya Allah akan kami

paparkan selanjutnya. Terdapat pula beberapa atsar dari

Nabi $ tentang permasalahan ini sebagaimana yang akan kami

sampaikan nanti. Tujuannya agar kita bisa mengetahui, bahwa

sebenamya tidak ada dalil yang mendukung pendapat ulama

ma&hab Hanafi, Maliki, AsySyafi'i yang membolehkan berkurtan

dengan domba yang berusia safu tahun, narnun melarang

berkurtan unta yang bemsia empat tahun, dan sapi serta kambing

yang berusia safu tahun.

Diriwa5ratkan kepada kami dari jalur periwayatan Abu

Bakar bin Abu Syraibah; AMullah bin Numair menceritakan

kepada kami, dari Muhammad bin Ishaq, dari Umarah bin

Abdullah bin Thu'mah, dari Sa'id bin Al Musalyib, dari Zaid bin
Khalid Al Juhani, dia berkata: Rasulullah $ membagi-bagikan

her,uan kurtan kepada para sahabdhya, dan aku mendapatkan

kambing atud. l-alu. aku membawanya ke hadapan Nabi $ dan

kukatakan, "sesungguhnya, hawan ini baru benrsia satu tahun?"

Tetapi, beliau bersabda, " Berkufranlah dengann5n."

Diriwa5ratkan dari jalur periwaSntan Al Bukhari dan Muslim;

Al Bukhari berkata: Amru bin Khalid menceritakan kepada kami,

sementara Muslim berkata: Muhammad bin Rumh menceritakan

kepada kami. I-alu, sanad Al Bukhari dan Muslim ini bertemu pada

periwayat setelah Amru dan lbnu Rrmh; Al-Laits mengabarkan

kepada keduanya, dari Yazid bin Abu Habib, dari Abu l(hair, dari
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Uqbah bin Amir, dia menceritakan bahwa Nabi $ memberinya

kambing; beliau membaginya di antara para sahabat sampai yang

tersisa hanyalah seekor afud.61[-alu, dia (Uqbah) menceritakan hal

itu kepada Rasululluh #. Beliau # prrr, bersabda,j,r. Ui '*
" Berkurbanlah engkau dengann5n."

Demikian redaksi yang diriwayatkan oleh Amru, sedangkan

pada redaksi hnu Rumh disebutkan, 'di yr'* "Berkurbanlah

dengann5n-"

Abu Muhammad berkata: Afud artirya kambing yang

berusia safu tahun, inilah maknanya tanpa diperselisihkan lagi oleh

para ulama-

Kedudukan kedua hadits di atas benar-benar shahih. Dan
ihr artinya ada dua orang sahabat yang membolehkan berkurban

dengan kambing yang benrsia satu tahun, mereka adalah Uqbah

bin Amir dan Zaid bin Khalid.

Sebelumnya telah kami kemukakan riwapt dari Ummu

Salamah; Ummul Mukminin dan lbnu Umar tentang bolehnya

berlnrban dengan her,rnn yang berusia safu tahtrn, meskipun

berkurban dengan hev,ran 5ang usianya lebih dari itu adalah lebih

baik.

6r Riunyat ini ada dalam Shahih Musliq |v 2, hal. 118, png disebutkan
dengan redaksi, "Beliau membagikannya kepada para sahabat sebagai heuran
kurban, hingga 5rang tersisa hanSra seekor afud." Sementara, dalarr. Shahk Al
Bukhai, jv 2,l:rrl. 183, disebutkan dengan redaksi, "Beliau membaginya
kepada sahabat-sahabatnya un[rk berlnrban, hingga yang tersisa han5nlah
seekor afud
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Apabila ada pihak yang mengatakan, "Hukum tersebut

dihapus oleh riwayat dari Al Bara', maka kami katakan, bahwa

riwayat Al Bara' tersebut tidak menunjukkan, bahwa larangan ifu

harun dituiukan kepada kambing yang berusia satu tahun saja,

namun tdak dihljukan pula kepada domba, unta, atau sapi yang

berusia safu tahun. Mengkhususkan pelarangan ifu han3n bagi

kambing tak lebih dari sebuah klaim dusta semata.

Tentang atsar yang di dalamnya disebutkan bolehnSa

berkurban dengan her,rnn yang berusia safu tahun, her,rnn apa pun

ihr, salah safunSra diriwayatkan kepada kami dari jalur periwaptan

AMurrazzaq; dari Sut/an Ats-Tsauri, dari Ashim bin Kulaib, dari

ayahnya, dia berkata, "Suafu ketika kami bersama salah seorang

sahabat Rasulullah * 1n"g bemama Mujasyi', dia berasal dari

Bani Sulaim- Lalu, dia memerintahkan seseorang agar

mengumumkan bahwasanya Rasulullah $ pemah bersaMa,

"Jadza'(hanuan yang berusia sahr tahun) dapat memenuhi apa

yang dapat dipenuhi oleh Tsan$tyah (heuran yang berusia dua

tahun)."

DiriwaSntkan pula dari jalur periwayatan Abu Al Jahm, dia

berkata, Yusuf bin Ya'qub Al Qadhi menceritakan kepada kami,

Abu Ar-Rabi' AzZahrarti menceritakan kepada kami, Hibban bin

Ali menceritakan kepada kami, dari Ashim bin Kulaib, dari

ayahnya, dia berkata, "Di dalam beberapa peperangan, kami

dipimpin oleh para sahabat Rasulullah $. Suatu ketika, salah

seorang laki-laki dari golongan Anshar diangkat sebagai pemimpin

pasukan kami. Dia berkata, "Sungguh, aku pemah berhari ralna -
yaittr ldul Adha - bersama Rasulullah #t. Kefika ifu, kami mencari

heunn yang sudah benrsia dua tahun, tetapi harganp rnahal.

AlMuhalla - Wl



Maka Rasulullah $ bersabda, 'rJ,t
"Suungguhnya Jada' (hewan yang berusia safu tahun) dapat
memenuhi apa yang dapat dipenuhi oleh Tsaniyyah (hewan yang
berusia dua tahun)."

Abu Muhammad berkata: Hadits yang pertama benar-benar

shahih. Mujasyr' As-Sulami yang dimaksud adalah Mujasyi' bin
Mas'ud, salah seorang sahabat Nabi $ yang terkenal. Dia masuk

islam, berinfak dan ikut berjihad sebelum penaklukkan kota
Makkah yang merupakan penaklukkan yang mulia. Di sisi lain,

seluruh periwayat di dalam sanad hadits tersebut adalah tsiqah dan
masyhw.

Begitu pula, hadits setelahnya juga baik dan shahih62

karena yang diangkat sebagai pemimpin pasukan adalah orang
yang bisa dipastikan sebagai sahabat Rasulullah $.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ma'mar,
dari Ay5rub As-Sikhtiyani, dari Ibnu Sirin, dari Imran bin Al
Hushain, dia berkata, "Bagiku, berkurtan dengan jada'lebih aku

sukai daripada al<tr berkurban dengan her,r,ran yang sudah fua.
Allah & lebih berhak disebut Mahakaya dan Mahamulia. Her,rran

yang paling aku sukai unfuk dikurbankan adalah her,rran yang
paling aku sukai untuk dipelihara."

Sebelumnya telah kami sebutkan sebuah riwayat dari hnu
Umar, "Berkurban dengan hewan betina bertubuh gemuk, besar

62 Pada catatan kaki naskah nomor 14 disebutkan, 'Bagaimana mungkin hadits
ini dikatakan slnhih padahal dia berasal dari riungrat Hibban bin Ali Al
Mu'arris." Aku katakan, "Lihat kembali Mizan fi ffrdal,juz 1, hal. 208, dan
Tahddb At-Tahddb, jw 2, hal. 17 3.
Akan tetapi, pada kedua kitab tersebut namanla tidak disebutkan dengan Al
Mu'arras, tetapi disebutkan dengan Al And.
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dan berusia satu tahun yang boleh disedekahkan lebih aku sukai

daripada berkurtan dengan seekor kambing betina lnng
ambingnya sudah kering." Atsar-atsar ini secara urnutn

membolehkan berkurban dengan hewan yang berusia satu tahun.

DiriwaSntkan dari jalur periwayatan Waki' dan Yahya bin

Sa'id Al Qaththan, keduanya berkata: Ali bin Al Mubarak

menceritakan kepada kami, dari Abu As-Sawi5yah At-Tamimi, dia

berkata, seorang laki-laki mendatanE hnu Abbas, lalu Ali berkata,

"Apakah unta yang masih berusia safu tahun boleh aku

kurtankan?" hnu Abbas menjawab, "Ya." Dalam riwayat lainnya

dari Wak' disebutkan, "Bagaimana dengan unta grang berusia

empat tahun?" hnu Abbas menjawab, "Ya (boleh)."

Diriwa5atkan dari jalur periwa5atan Waki'; Umar bin Dzarr

Al Hamdani menceritakan kepada kami: aku katakan kepada

Thawus, "Wahai Abu Abdurrahqran, kami masuk ke pasar lalu

mendapati sapi berusia safu tahun yang gemuir dan bertadan

besar. Akan tetapi, kami memilih sapi yang berusia dua tahun agar

mengikuti sunnah-" Maka, Thawus berkata, "Yang lebih aku sukai

di antara keduanya adalah yang paling gemuk dan paling besar."

Diriwa5ntkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari

Ma'mar, dari AMullah bin Thawus, dari ayahnya, dia berkata,

"Kambing yang berusia dua tahun dan domba yang bemsia safu

tahun boleh dijadikan he'luan kurban. Begitu pula unta 5nng
berusia empat tahun dan sapi yang berusia safu tahun."

Diriwaptkan dari jalur periwayatan Waki'; Sut an

menceritakan kepada kami, dari hnu Juraij, dari Atha bin Abu
Rabah, dia berkata, "Hewan yang berusia satu tahun boleh

dijadikan heunn lnr6an unfuk tuiuh orang."
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Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari hnu

Juraij, dari Atha, dia berkata, "unta yang boleh dijadikan he',r,an

kurban adalah yang berusia empat tahun atau lebih."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan hnu Abu Syaibah; hnu
Ulayryah menceritakan kepada kami, dari Yunus bin Ubaid, dari Al

Hasan Al Bashri, dia berkata, "(Jnta yang berusia empat tahun dan

sapi yang bemsia satu tahun boleh dijadikan hewan ku6an untuk

tiga orang. Adapun yang usianya kurang dari ifu maka hanya bisa

unfuk kurban safu orang." Sanad atsar-atsar di atas benar-benar

shahih.

Bolehnya berkurban dengan unta yang berusia empat tahun

dan sapi yang berusia satu tahun ini juga diriwayatkan dari

Thawus, Atha, dan Al Hasan. Sementara, dari Ibnu Abbas

diriwayatkan pendapat bolehnya menjadikan unta yang bemsia

empat tahun sebagai persembahan bagi tanah haram.

Apabila ada yang mengatakan, "Diriwayatkan dari Atha

bahwa hal ifu hukumnya makruh," maka kami katakan bahwa

atsaryangmenjelaskan hukum tersebut diriwayatkan oleh Al Hajjaj

bin Arthah yang merupakan periwayat yang dha'if. Dan tidak ada

yang bisa menyandingkannya dengan hnu Juraij kecr.rali orang

bodoh itu adalah bodoh.

Abu Muhammad berkata: Yang menghapus hukum yang

terkandung pada seluruh riwayat di atas adalah sabda Nabi $,
"Hewan yang berusia satu tahun tidak sah dijadikan sebagai

kurban setelah dirimu (Abu Burdah). Adalah sebuah kebathilan

apabila hadits ini hanya dijadikan sebagai nasikh (penghapus) bagi

hewan-her,uan tertenhr saja yang benrsia safu tahun. Anehnya,

pihak yang tidak sependapat dengan kami tidak menemukan dalil

yang melarang berkurban dengan unta dan sapi yang terhifung
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sebagai jaza'selain riwayat ini saja. lantas, dari mana mereka bisa

mengkhususkan pelarangan ifu hanya untuk unta dan sapi saja,

namun tidak memberlakukannya pada domba yang berusia safu

tahun?

Jika mereka berkata: Kami menganalogikan unta yang

berusia empat tahun dan sapi yang berusia safu tahun dengan

kambing yang berusia safu tahun (karena hewan-hewan itu sama-

sama disebut jazal.Maka kami katakan: Mengapa kalian tidak

menganalogikannya dengan domba yang berusia satu tahun,

padahal domba yang berusia satu tahun itu boleh dijadikan sebagai

hewan kurban menurut pendapat kalian? Apa alasannya sehingga

unta dan sapi lebih tepat jika dianalogikan dengan kambing

daripada dianalogikan dengan domba? Di sisi lain, kalian

berpendapat, bahwa unta dan sapi yang terhifung sebagai iaza'
boleh dibayarkan sebagai zakat. lantas, mengapa kalian tidak

menganalogikan antara bolehnya mengeluarkan zakat berupa unta

atau sapi yang masih sebagai jaza'dengan bolehnya berkurban

dengan hewan yang sama? Dari sini, terbukti bahwa tidak ada

nash yang bisa mereka jadikan acuern, dan tidak ada qiyas yang

mereka ketahui sama sekali. -Hanya kepada Allah lah kami

memohon taufik.-

Mereka juga berkata: Apabila hewan kurban; baik berupa

kambing, sapi, atau unta, melahirkan anak maka anaknya juga

dikurbankan bersama induknya.

Pendapat ini tenfu sangat konhadiktif, karena mereka justru

membolehkan berkurban dengan hewan yang masih sangat kecil.

Jika mereka berkata: Anak yang lahir ihr hukumnya

mengikuti induknya (tabdl. Maka kami katakan: Ini adalah

pendapat yang tidak benar dan tidak bermakna sarna sekali. Coba
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kalian jelaskan kepada kami, apa yang dimaksud dengan taba'ihfl
Apakah konteks "mengikuti induk" ifu hanya berlaku pada

anggota fubuhnya tertentu saja? Tenfu itu adalah sebuah

kedustaan yang jelas! Ataukah, anak yang lahir itu adalah makhluk

yang lain dan tidak memiliki keterikatan apa pun dengan induknya,

karena hewan yang terlihat ifu bisa berupa jantan atau betina. Jika

ini jawabannya, maka ifu pula yang menjadi pendapat kami. Dan

penjelasannya tidak lebih dari ihr.

976- Masalah: Ali berkata: Pada awal pembahasan

tentang masalah kurban ini telah kami sampaikan perintah

Rasulullah # di dalam sabda beliau,

\: l-*'u,;- . 9 . ) o 1. ...1 o ,
Gtubr- dl :l;l ;,.

I,# y:d;f ,t
Y 

'o:l

" Bamngsiapa hendak melaksanakan kwban maka
janganlah sekali-kali dia menabut safu pun rarnbut (yarq ada di
fubuhn5n) atau memotong kukun5n."

Pada bagian awal tersebut kami lupa menyebutkan

sanggahan dari mereka yang tidak sependapat dengan kami. Pada

pembahasan kali ini, kami ingin menyampaikan riwayat dari

Ummu Salamah; Ummul Mukminin, bahwa dia memfatwakan hal

tersebut."

Hammam menceritakan kepada kami, Abbas bin Ashbagh

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin

Aiman menceritakan kepada kami, Bakar bin Hammad

menceritakan kepada kami, Musaddad menceritakan kepada kami,

I ,48 I - Al Muhana



Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abu Arubah

menceritakan kepada kami, Yahya bin Abu Katsir menceritakan

kepada kami, bahwa Yahya bin Ya'mur berfatwa ketika dia berada

di Khurasan, "Apabila seseorang menyembelih hewan kurban, dan

ia memasuki sepuluh pertama bulan Dzulhijjah, maka hendaklah

dia tidak memotong rambut dan kukunya sampai dia selesai

berkurban."

Sa'id berkata: Qatadah berkata: "Hal itu kutanyakan

kepada Sa'id bin Al Musayyib, dan dia menjawab, 'Ya (benar

demikian)." L-alu, kutanyakan lagi, "Dari siapa hukum tersebut

berasal?" Dia menjawab, "Dari para sahabat Rasululluh &-"

Musaddad berkata: Al Mu'tamir bin Sulaiman At-Tamimi

menceritakan kepada kami, dia berkata, aku mendengar ayahku

mengatakan, "hnu Sirin berpendapat, bahwa apabila telah masuk

sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah, makruh hukumnya jika

seseorang mencabut rambutnya," bahkan ia memakruhkan apabila

memotong rambut anak-anak pada sepuluh hari tersebut.

Pendapat ini juga menjadi pendapat Asy-Syafi'i, Abu Tsaur,

Ahmad, Ishaq, Abu Sulaiman, dan Al Auza'i.

Sementara itu, Abu Hanifah dan Malik memiliki pendapat

yang berbeda. Akan tetapi, kami tidak mengetahui adanya dalil

yang mendukung pendapat keduanya tersebut. Hanya saja, salah

seorang dari mereka berdalil dengan atsar yang diriwayatkan

kepada kami melalui jalur Malik, dari Umarah bin Abdullah bin

Shayyad, dari Sa'id bin Al Musayyib, "Bolehnya mengecat rambut

pada sepuluh hari pertama bulan Dzulhillah." Dan mereka

mengatakan, bahwa Sa'id lah yang meriwayatkan hadits ini.

Juga dengan apa yang diriwayatkan kepada kami melalui

jalur Ilaimah. Disebutkan bahwa riwayat ini pemah disampaikan
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kepadanya, lalu dia berkata, "Mengapa tidak sekalian menjauhi
istri dan wanrangian!"

Sepengetahuan kami, hanya dua a/sarini yang menjadi dalil
mereka, dan kedua atsar ini sama sekali tidak bisa dijadikan
sebagai hujjah dengan alasan berikut.

Sedangkan riwayat dari Sa'id bin AI Musa5ryib, yang

menyatakan bahwa seseorang boleh mengecat rambuhya pada

sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah, atsar ini tidak dapat
diladikan sebagai hujjah karena beberapa alasan:

Pertama, pendapat Sa'id bin Al Musa5yib secara pribadi
tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Hujjah yang
Allah @ perintahkan agar kita mengikutinya adalah hadits yang

diriwayatkan oleh Sa'id bin Al Musayyib atau oleh periwayat tsiqah
lainnya-

Kedua, terdapat hadits dari Sa'id bin AI MusaSryib yang

isinya bertolak belakang dengan pendapat pribadinya itu,
sebagaimana yang telah kami kemukakan sebelumnya. Dan hadits
itu lebih utama untuk dijadikan sebagai pegangan daripada
pendapat pribadinya.

Ketiga, mungkin saja yang Sa'id memahami, bahwa

mer,r,ramai di sini tdak termasuk larangan yang berlaku bagi seluruh
rambut (yaifu memotong atau mencukumya), sementam yang

dilarang adalah rambut kepala saja.

Keempat, kalian berpendapat, "Karena pendapat Sa'id bin
Al Musayyib ini berteda dengan isi hadits yang dia riwayatkan,
maka hal itu menunjukkan, bahwa hadits itu adalah dha'if. Sebab,

Sa'id tidak akan mengabaikan hadits yang diriwayatkannya
melainkan dia beralih kepada sesuatu yang lebih kuat dari hadits
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tersebut." Tentu akan lebih tepat apabila pemyataan kalian itu
dibalik menjadi, "Mengingat Sa'id meriwayatkan hadits

Nabi S dari para sahabatnya, tetapi pendapatrya pribadinya

menyelisihi isi hadits tersebut, maka itu menunjukkan bahwa

pendapat pribadinya itu adalah lemah. Karena dia tidak boleh

memfatwakan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dia

riwayatkan." Argumentasi seperti ini tentu lebih baik unhrk

dikatakan daripada argumentasi kalian sebelumnya.

Kelima, mungkin yang dimaksud oleh perkataan Sa'id

tentang bolehnya mewamai rambut pada sepuluh pertama ifu

adalah pada bulan Muharam, bukan bulan Dzulhfjah. Sebab, apa

alasan kalian bahwa yang dimaksud Sa'id adalah sepuluh pertama

bulan Zulhijah? Padahal, kata Al Asyr (sepuluh pertama) itu bisa

ditujukan untuk bulan Muharam maupun bulan Dzulhijjah.

Keenam, kita katakan, bahwa mungkin saja pendapat Sa'id

itu dihrjukan kepada mereka yang tidak berencana untuk

berkurban, dan jika memang demikian maka pendapat ifu dapat

dibenarkan.

Di sisi lain, pendapat Ikrimah adalah pendapat yang keliru,

karena syariat agama ini fidak diambil dari perkataan maupun

pendapat lkrimah. Pendapatrya itu hanya berasal dari qiyas,

padahal seluruh qiyas yang ada itu bathil.

Bahkan, sekalipun qiyas ifu diasumsikan sebagai salah sahr

cara menyimpulkan hukum yang dibenarkan, maka tenfu qiyas

yang disampaikannya ifu benar-benar keliru. Sebab, apabila nasrl

melarang unfuk memotong rambut dan kulnr, maka tidak bisa

disimpulkan, bahwa wajib hukumnya turtuk tidak berhubungan

intim dengan istri dan tidak memakai wewangian. Begihr pula

sebaliknya, jil<a nash marajibkan untuk tidak berhubungan dengan
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istri dan tidak memakai wewangian, maka tidak bisa dengan serta

merta disimpulkan, bahwa dilarang memotong rambut dan kuku.
Dari sini, tampak sekali kedangkalan qiyas dan pendapat mereka;

mereka berbicara tentang agama ini dengan konsep yang keliru.
Sementara, di dalam riwayat yang shahih disebutkan, bahwa para

sahabat memfatwakan larangan mencukur rambut dan memotong

kuku ini, dimana tidak ada riwayat yang menyebutkan, bahwa ada

sahabat lain yang menolaknya. Akan tetapi, orang yang tidak
sependapat dengan kami menolak fatwa sahabat tersebut dengan

pendapat pribadinya sendiri.

Malik juga meriwayatkan larangan ini secara murcal.

Artinya, selain menyelisihi hadits yang stafusnya musnad, mereka
juga menyelisihi hadits statusnya musral. *lanya kepada Allah lah

kami memohon taufik.-

977 - Masalah: Kurban boleh dilakukan dengan he',r,ran

apa saja yang dagingnya halal dimakan; baik yang berkaki empat

maupun bunrng. Kuda, unta, sapi liar, ayarn, bumng, dan hewan

apa saja yang halal dimakan adalah boleh dijadikan sebagai hewan

kurban, dimana yang lebih utama adalah berkurban dengan hevuan

yang dagingnya enak, banyak, dan harganya mahal.

Pada awal pembahasan tentang masalah kurban ini, kami

telah menyebutkan perkataan Bilal, "Tidak masalah bagiku

meskipun aku berkurban hanya dengan seekor a5ram." Kami juga

menyebutkan sebuah atsar dari hnu Abbas, bahwa dia membeli

daging seharga dua dirham dan berkata, "lni adalah kurban dari

hnu Abbas."
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Pendapat hnu Abbas tersebut juga diriwayatkan kepada

kami dari jalur periwayatan Waki'; dari Katsir bin Zaid, dari

Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Akan tetapi, Katsir bin Zaid ini adalah

periwayat yang meriwayatkan hadits dha'if yang dijadikan

sandaran oleh sebagian orang. Yaifu, "Orang-orang muslim ifu

terikat dengan persyaratan yang telah mereka sepakati." Mereka

menilainya sebagai periwayat yang tsiqah, sementara hadits itu

tidak diriwayatkan oleh periwayat lain selain dirinya.

Al Hasan bin Al Ha!ry membolehkan berkurban dengan

sapi liar unfuk fujuh orang, dan berkurban dengan rusa atau kijang

untuk safu orang

Sementara ifu, Abu Hanifah dan sahabat-sahabahya

(murid-muridnya) membolehkan berkurban dengan anak yang

dikandung oleh sapi jinak yang kawin dengan banteng liar, dan

dengan anak yang dikandung oleh kambing yang kawin dengan

kambing gunung (Wa'lt.

Malik berkata: Kurban tidak sah kecuali dengan unta, sapi,

dan kambing. Malik juga berpendapat, bahwa kambing dari jenis

Najah, Anz, dan fs, lebih baik untuk dijadikan sebagai her,van

kurban daripada unta dan sapi.

Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i berbeda pendapat dengan

Malik terkait hal ini. Keduanya berpendapat, bahwa untalah yang

paling baik diladikan sebagai hewan kurban, setelah itu sapi, lalu

domba, lalu kambing. Akan tetapi, kami tidak mengetahui satu

pun dalil yang mendukung pendapat ini sehingga kami tidak bisa

menyebutkannya di sini. Yang menjadi dalil mereka hanyalah klaim

tentang ijma'ulama akan bolehnya berkurtan dengan her,rnn-

hewan ini, dan tidak boleh pada hanran selain ifu.
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Pendapat tersebut tidak memiliki pengaruh hukum apa-apa.
Dengan pendapat ini, mereka telah menyelisihi riwayat shahih dari
Bilal. Padahal, tdak diketahui ada sahabat lain gnng menyelisihi
Bilal tentang masalah ini. Sayangnya, mereka menjadikan hadits
tersebut sebagai hujjah saat sesuai dengan pendapat mereka saja.

Berpegang kepada ijma' sebenamya hanya bisa dilakukan
selama ijma' tersebut tidak bertolak belakang dengan nash syariat.

Hanya merujuk kepada ada atau tidaknya ijma' dalam semua
permasalahan syari'at justru akan menghana.rkan madzhab

mereka sendiri, kecuali pada beberapa permasalahan tertenfu-

Sebab, dengan konsep demikian berarti ada banyak permasalahan

di dalam shalat, puasa, haji, zakat, dan jual beli yang seharusnya

tidak mereka wajibkan kecuali yang memang telah disepakati
berdasarkan ijma'saja. Dan ini tenfu akan merunfuhkan semua
pendapat yang ada pada ma&hab mereka.

Abu Muhammad berkata: Yang seharusnya53 menjadi
rujukan kefika terjadi perselisihan pendapat adalah perangkat yang
telah Allah & tetapkan sebagai rujukan. Sementara, kami

mendapati, bahwa nash-nash syariat lrang ada jusfuu mendukung
pendapat kami sebelumnya. Alasannya, kutan ifu merupakan
salah satu ibadah unhrk mendekatkan diri kepada Allah &, dan

mendekatkan diri kepada Allah @ dengan segala sesuahr yang

tidak dilarang oleh Al Qur'an dan As-Sunnah adalah perbuatan

5nng baik.

Allah & berfirman,

63 Pada naskah nomor 16 dan 14 disebud<an dengan redaksi "Dan
sesungguhnla". Namun, redaksi ini Udak selaras dengan redaksi berikutrp,
"perangkat yang telah diwajibkan oleh Allah 8."
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<,j,$4K:ii'J1ifi
" Dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat

kemenangad' (Qs. Al Hajj t22l:77),.

Berdasarkan ayat ini, mendekatkan diri kepada

Allah @ dengan melakukan hal yang tidak dilarang adalah

perbuatan baik.

Yunus bin AMullah bin Mughits menceritakan kepada

kami, Ahmad bin Abdullah bin Abdurrahim menceritakan kepada

kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Muhammad

bin Abdussalam Al Khusyani menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Basysyar Bundar64 menceritakan kepada kami,

Shafwan bin Isa menceritakan kepada kami, hnu Ajlan

menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia

berkata, "Pemmpamaan orang yang bersegera pergi Masjid unfuk

melaksanakan shalat Jum'at adalah seperti orang yang bersedekah

dengan unta. [alu, (orang yang datang setelahnya adalah) seperti

orang yang bersedekah dengan sapi. [-alu, (orang yang datang

setelahnya adalah) seperti orang yang bersedekah dengan telur."

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Malik; dari Sami maula

Abu Bakr, dari Shalaih As-Samman, dari Abu Hurairah,

Rasulullah S bersabda,

4 Pada cacatan l<ald Al Khulaslah disebutkan, "Pada dasam3n, V,ab Bundar
dipal€i unhrk orang 1ang berhak menrburat perahran, fifu tentang aturan
pajak. Sedangkan periwa5nt ini dikatakan "Bundar" karern dia
mengumpulkan hampir setnua hadits grang ada di negara atau kotanlra.
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"Barangsiapa mandi pada hai Jumbt, lalu dia pergi (ke

masjid), maka sakan-akan dia mendekatkan diri kepada
Atlah S dengan bersdekah berupa unta. Bamngsiapa per7t pada

wakfu 5nng kdua, maka seakan-al<an dia bersdekah dengan sapi_

Barangsiapa pergi pada waktu yang ketiga, maka seakan-akan dia
bersdekah dengan hbas tnng berbnduk. Barangsiapa pergi pada
waktu Wng keempat, maka seakan-akan dia bercedekah dengan
aJnm. Dan Bamngsiapa pergt pada waktu yang kelima, maka
seakan-akan dia bersdekah dengan telw."

Pada kedua hadits di atas disebutkan, bahwa bersedekah

dengan ayam dan burung merupakan salah safu benfuk ibadah
untuk bertaqamrb (mendekatkan diri kepada Allah @), begitu pula

halnya bersedekah dengan telur. Di sisi lain, kurban juga

merupakan ibadah taqamtb tanpa diragukan lagi. Pada kedua

hadits itu juga disebutkan, bahwa hev,ran yang memiliki nilai lebih

besar adalah yang lebih utama unfuk disedekahkan. Hera,ran yang

tubuhnya lebih besar lebih banyak manfaatnya bagi orang-orang

miskin adalah her;uan yang lebih utama unhrk disedekahkan.

Sementara, tidak ada dalil lain yang menyanggah kedua hadits ini.
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Abu Muhammad berkata: Salah satu dalil yang

menunjukkan, bahwa unta dan sapi lebih utama unfuk dijadikan

sebagai hewan kurban dibandingkan kambing adalah hadits shahih

yang kami riwayatkan melalui jalur periwayatan Al Bukhari dan

hadits yang akan kami sampaikan pada permasalahan berikuhrya.

Di dalamnya disebutkan perintah Nabi S agar berkurban dengan

cara nahr (menusuk bagian leher hewan kurban). Perintah

Rasulullah $ ini tentu tidak lepas dari kemungkinan, bahwa nahr

itu dilakukan pada unta, sapi, atau kambing.

Kemungkinan pertama, apabila perintah menyembelih

dengan cara menusuk bagian leher itu ditujukan kepada kambing,

berarti pendapat Malik itu tidak bisa dibenarkan, karena

menurutrya cara nahr (menyembelih pada pangkal tenggorokan)

tidak sah dilakukan pada kambing.

Kemungkinan kedua, apabila perintah tersebut hanya

difujukan kepada unta, sapi, dan kambing, maka tidak salah jika

dikatakan bahwa itu adalah sebuah kebathilan yang sangat nyata.

Sebab, tidak mungkin Rasululluh # secara khusus memerintahkan

umat dan para sahabatnya unfuk berkurban dengan unta dan sapi,

padahal itu lebih susah dan harganya mahal, sementara beliau

meninggalkan hevuan yang lebih mudah unfuk dikurbankan dan

harganya lebih murah, dimana hewan itu juga dianggap lebih

utama- Ini tenfu merupakan benfuk perbuatan membuang-buang

harta 5rang dilarang oleh Allah &. YanS benar adalah, bahwa

berkurban dengan kambing maupun domba tak lain merupakan

benfuk keringanan yang diberikan kepada umat lantamn harganya

lebih murah dan lebih mudah dilakukan oleh mereka. Selain itu,

hal tersebut akan meringankan beban mereka daripada harus

berkurban dengan hev,ran yang baik di sisi Allah @ namun lebih
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memberatkan dari segi biaya. Hal ini tentu sudah tidak diragukan
lagi.

Ulama yang berpendapat, bahwa domba adalah lebih

utama, mereka berdalil dengan hadits yang diriwa5atkan kepada

kami melalui jalur Hisyam bin Sa'ad, dari Zaid bin Aslam, dari
Atha' bin Yasar, dari Abu Hurairah, bahwa Jibril berkata kepada
Nabi $ pada hari Idul Adha, "Wahai Muhammad, domba yang

berusia satu tahun lebih baik daripada kambing yang bemsia dua

tahun (sa$d5s. Domba yang berusia satu tahun lebih baik
daripada sapi yang telah berusia dua tahun. Dan domba yang

berusia satu tahun lebih baik daripada unta yang berusia dua

tahun. Seandainya ada hewan lain yang lebih baik daripada
domba, niscaya ketika ifu Allah & akan menggantikan sembelihan

Ibrahim dengannya."

Mereka juga berdalil dengan hadits yang diriwayatkan
kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari
YahSn bin Abu Katsir, dari Muhammad bin AMurrahman bin
Tsauban, dia berkata, "Nu'man bin Abu Fathimah berjalan
meler,vati Rasulullah $ dengan membar,ua dua ekor kibas

bertanduk dan bermata besar. Maka Rasulullah $ bersaMa,
" I{ambing kibas ini benar-benar mirip dengan kibas tnng
disembelih oleh lbmhim &."

Hadits lnng serupa juga diriunlntkan dari jalur periwayatan

Ziyadbin Maimun, dari Anas.

Mereka juga berargumen dengan hadits yang diriwa5ntkan

kepada kami dari jalur priunyatan Waki', dari Hisyam bin Sa'ad,

65 l<aA Satglid di sini artin5n telah benrsia dua tahun. Ada pula 1ang
berpendapat bahwa artinya adalah heunn yang gemuk meskipun r.rsiangra

belum dua tahun-
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dari Hatim bin Abu Nashr, dari Ubadah bin Nusi, dari Nabi S,
beliau bersabda, "Hewan kurban yang paling utama adalah kibas."

Abu Muhammad mengatakan, "Riwayat-riwayat tersebut

adalah dusta (palsu). Hadits Abu Hurairah dan Ubadah bin Nusay

diriwayatkan oleh Hisyam bin Sa'ad yang merupakan periwayat

yang dhaTf Imam Ahmad mengganggapnya sebagai periwayat

yang sangat lemah dan dia tidak memakai riwayatnya, sampai-

sampai dia memberikan komentar yang begitu buruk terhadap

periwayat ini.

Begihr pula, Yahya bin Sa'id tidak membenarkan riwayat

hadits darinya. Di sisi lain, Ziyad bin Maimun adalah periwayat

yang dianggap berdusta dalam riwayatnya. Sedangkan hadits

AMurrazzaq yang diriwayatkan dari Muhammad bin Abdurrahman

bin Tsauban, ini merupakan hadits yang lemah dan mursal.

Bahkan, pada hadits yang dinisbatkan kepada Abu Hurairah

tampak jelas sisi kedustaannya, yaitu pada pemyataan, "Niscaya

ketika itu Allah & akan menggantikan hrahim dengannya."

Sebab, Allah & fidak menggantikan Ibrahim dengan hewan

sembelihan, nannun yang diganti adalah anaknya (lsma'il)."

Sementara berhujjah dengan mengatakan, bahwa

Allah @ menggantikan orang yang disembelih itu (lsma'il) dengan

kambing kibas, ini adalah hujjah yang bathil dan tidak benar sama

sekali- Ada pula yang mengatakan, bahwa her.ruan yang

menggantikannya itu adalah Uruiyatfe. Jikapun diasumsikan,

bahwa hadits tersebut shahih, maka ifu sarna sekali fidak

menunjukkan, bahwa kambing kibas itu lebih utama daripada

6 Yaitu jenis kambing htina, benhfi iarnaknp adalah Auari.
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hewan-hewan lainnya. Peristiwa yang terjadi pada Ibrahim sendiri
juga tidak terkait dengan masalah hewan kurban, sehingga tidak
ada konteks hewan kurban yang bisa dipahami di sini.

Allah S berfirm ur,Z:j.Vi 6 -iff?-ai 3y " sesunssuhnya

Allah menyruruh kamu menyembelih seekor sapi betina" (Qs. Al

Baqarah t2l:671hingga firman-Nya , '[oi q3_ jdK W, !j'.A ffi

4$; ?,_jJ SFi "Ialu Kami berfirman: 'pukuflah mayat itu
dengan sebagian anggota tubuh sapi betina ifu, demikianlah Allah
menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati, dan

tkan padamu tanda-tanda kekuasaan-Nya," (Qs. Al
Baqarah [2]:731. Apabila melihat konteks ayat ini, seharusnya sapi
menjadi hewan yang lebih utama daripada domba. Demikian yang

sepintas ditunjukkan oleh ayat yang jelas dan terang ini, dan bukan
berdasarkan persangkaan dusta tentang kambing kibas yang

menggantikan Isma'il yang akan disembelih ketika itu.

Allah & jrgu berfirman tentang unta Nabi Shaleh, t'{=" 1 $i'i(,
@ " (Biarkanlah) unta betina Altah dan minumannya" (Qs. Aslr

Syams [91]:13). Seharusnya berdasarkan ayat yang jelas dan
terang ini - bukan berdasarkan persangkaan dusta tentang
kambing kibas hrahim S -unta lebih utama daripada domba,

Di antara mereka ada juga yang beralasan, karena boleh

mengerjakan shalat di kandang domba, namLln tidak boleh
mengerjakan shalat di tempat unta menderum, karena ifu adalah
jin yang diciptakan dari jin.

Maka kami katakan: Seharusnya hal ini menjadi dalil bagi

kalian, bahwa domba juga merupakan hewan yang paling baik
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dijadikan sebagai hadyt (persembahan untuk tanah haram), tetapi

kalian tidak berpendapat demikian.

Apabila mereka berdalil, bahwa Rasulullah $ berkurtan

dengan dua ekor kambing kibas. Maka kami katakan, bahwa

diriwayatkan secara shahih dari Aisyah, dia berkata, "Ada kalanya

Rasulullah $ meninggalkan suahr amalan padahal beliau suka

melakukannya. Beliau khawatir apabila pertuatan itu ditiru oleh

orang-orang, sehingga diwajibkan kepada mereka. "

Begitu pula, Nabi $ pemah menjadikan seekor kambing

yang lehemya diberi tanda sebagai hadyt, sebagaimana yang telah

kami sebutkan di dalam pembahasan tentang haji, namun

demikian kalian tidak menjadikannya sebagai dalil, bahwa kambing

ifu lebih utama daripada sapi. lantas, dari mana kalian bisa

berdalil seperti ini dalam masalah kurban?

Rasulullah $ sendiri pemah berkurtan dengan sapi.

Diriwayratkan kepada kami dari jalur periwayatan Al Bukhari; dari

Musaddad, Sufuan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari

AMurrahman bin Al Qasim bin Muhammad, dari ayahnya, dari
Aisyah Ummul Mukminin 1967 dia berkata dalam sebuah hadits,

"Ketika kami sedang bemda di Mina, aku dibawakan daging. [-alu,

aku bertanya, "Daging apa ini?" mereka menjawab,
"Rasulullah $ berkurban untuk istri-istrinya dengan seekor sapi."

Peristiwa ini terjadi pada haji Wada' dan ihrlah larban terakhir
yang beliau lakukan, setelah itu beliau tidak pemah berkurtan lagi.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwagntan Muslim;

dia berkata, Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada

kami, Muhammad bin Ja'far Ghundar menceritakan kepada kami,

67 Redalsi tambahan ini terdapat dahrm Shahih Al Bukhari,iuz 7, hal. 181.
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Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Zabid Al Yami,68 dari
Asy-Sya'bi, dari Al Bara' bin Azib, dia berkata,

Rasulullah g bersabda, gj j 'dd "ol Lb qi G yrltq 6 l:t(
'tAnb "Ibadah pertama yang kita lalrukan pada hari kita ini adalah

shalaf9, lalu kita pulang dan melakukan nahr (menyembelih

dengan ara menusuk leher hewan kurban)."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Bukhari; dari Yahya
bin Bukair, Al-l-aits bin Sa'ad menceritakan kepada kami, dari
Katsir bin Farqad, dari Nafi', bahwa hnu Umar rg70 mengabarkan

kepadanya, dia berkata, "Dahulu, Rasulullah $ melakukan narlr
maupun pemotongan hewan kurban di lapangan tempat shalat."

Menunrt Malik, Nahr-dimana dia tidak sependapat dengan

kami dalam masalah ini- tidak boleh sarna sekali dilakukan
terhadap kambing. Menurutrya, nahr(menyembelih pada pangkal

tenggorokan) itu hanya boleh dilakukan pada unta dan dia

memakruhkannya pada sapi. Padahal, diriwayatkan secam shahih,
bahwa Rasulullah S berkurban dengan unta dan sapi. Ataukah,

pendapat Malik itu harus ditinggalkan, sehingga kita katakan boleh

menyembelih kambing dengan cara nahr Tenfu salah sahr

kemungkinan ini harus dipilih. Tidak boleh menyimpulkan satu
perbuatan yang pemah dilakukan oleh Nabi S sebagai perbuatan

yang mubah atau lainnya hanya dengan klaim seseorang, bahwa

D dalam Shahih Muslim, jrrz 2,lal. 117, disebutkan dengan redaksi "Al
Alrami" dan keduanp adalah orang lnng sarn.
D[ dalam Shahih Muslim disebutkan redaksi, "4:ai tt; yaihr tanpa

menyebtrtkan huruf if. pu" hadits ini rnasih memiliki redaksi lanjutan.

Redaksi tambahan ini disebutkan dalam Shahih Al Bukhari, iuz 7, hal. 183.
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sabda beliau menjelaskan tentang perbedaan keutamaan unta, lalu

sapi, dan kemudian domba.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Muslim

bin Yasar, bahwa dia berkurban dengan sepotong daging unta.

Diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyib, bahwa ada

kalanya dia berkwban dengan unta, dan ada kalanya dia berkurban

dengan sapi, ada pula kalanya dia berkurban dengan kambing,

serta ada pula kalanya dia tidak berkurban.

Mengenai perkataan Malik, bahwa kambing lebih utama

daripada sapi dan unta; dan sapi lebih utama daripada unta, kami

udak tahu, bahwa pendapatnya ini memiliki dalil sama sekali.

Bahkan, tidak ada seorang ulama pun !/ang berpendapat demikian

sebelum dirinya. -hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

978- Masalahr Waktu penyembelihan he'aran lnartan;

baik dengan cara dipotong maupun nahr adalah menunggu

hingga matahari tertit pada hari Idul Adha sampai cahayanya

tampak terang dan meninggi- Lalu, ditunggu seukuran lamanya

melaksanakan shalat dua rakaat; pada rakaat pertama, setelah

delapan kali takbir, membaca surah Al Fatihah dan surah Qaf, dan

pada rakaat kedua, setelah enam kali takbir, membaca surah Al

Fatihah dan surah Al Qamar. Ayat-ayat Al Qur'an tersebut dibaca

dengan tartil dan dengan menyempumakan ruku, sujud, duduk di

antara dua suiud, duduk tahiiryat dan salam. Setelah itu, barulah

penyembelihan heunn kurban dilakukan.

Dalam hal ini, orang yang tinggal di kampung, kota, desa,

pedalaman, padang pasir, atau di kota besar, setnuanya sarna.

Barangsiapa menyembelih her,van kurban; baik dengan cara
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memotong atau nahr, sebelum waktu di atas, maka dia wajib
mengulanginya, dan itu harus dilakukan setelah masuk wakfu yang

seharusnya. Dalam hal ini, yang menjadi patokan - bolehnya

seseorang menyembelih hewan kurbannya - bukanlah waktu yang

dipergunakan oleh seorang imam unfuk melaksanakan shalat Idul

Adha dan menyembelih (tetapi waktu yang kami sebutkan di atas).

Penjelasan akan hal tersebut: Pada bagian ar,rnl bab, yaitu
sebelum pembahasan ini, telah kami sampaikan saMa Nabi $,'# gi 'i ,,,{*t bf r.ii qi e y.l:r$ 6 Jii ,,rbadah pertama

yang kia lalrukan pada hai kita ini adalah shalat, lalu kita pulang
dan melalnl<an nahr (menyenbelih pangkal leher hewan kurban)."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Syu'bah; dari Salamah

bin Kuhail, dari Abu Juhaifah, dari Al Bara' bin Azib, dia berkata:

Abu Burdah menyembelih her,r.ran kurban sebelum pelaksanaan

shalat Id. Maka, Nabi$berkata kepadanya, ql*ri "Gantilah ia

(dengan sembelihan yang lain)."

Diriwa5ntkan dari jalur periwayatan Hammad bin Zaid;

A5yub menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Sirin, dari
Anas bin Malik, "Rasulullah $ mengerjakan shalat Id lalu

berkhutbah. Beliau memerintahkan srapa saja yang telah

menyembelih sebelum pelaksanaan shalat agar mengulangi

penyembelihanny3."71

Diriwa5ratkan dari jalur periwayatan Waki'; dia berkata,

Sufuan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Al Aswad bin

Qais, dia berkata: Aku mendengar Jundub mengatakan, "Pada

7t Hadits ini disebutkan dalam Shahk Musth4iuz 2, hal. 118.
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hari ldul Adha, Rasulullah $ berjalan melewati sekelompok omng

yang telah menyembelih hewan kurban; baik dengan memotong

maupun nahrLarfias beliau bersaMa

ail fi |t45 r1*'p Cil ;
I' f-tr';.1 ) U^lt 

";4 
\:t eq

" Barangsiapa telah memotong hewan kwban atau

melalrukan nahr sebelum pelakanaan shalat kita (Shalat ldul
Adha), maka hendaHah dia mengulanginya. Dan Barangskpa

belum melalrukann5n, maka hendaklah dia mengerjakannya

dengan menyebut nama Allah (membaca bismillah)."

Diriwaya&an dari jalur periwayatan Muslim; Muhammad

bin Hatim menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakr
menceritakan kepada kami, hnu Juraij menceritakan kepada kami,

Abu Az-Zubair menceritakan kepada kami, dia mendenga{2 Jabir
bin AMullah berkata, "Rasulullah d& memerintahkan kepada siapa

saja yang melakukan nahr (menyembelih hewan kurban pada

bagian pangkal leher) sebelum beliau melakukannya agar

mengulanginSa lagi. Dan orang-orang melakukan nahr setelah

Nabi S melakukannya."

Waktu 5ang kami tenh.rkan di atas adalah waktu shalat

Nabi $. Pendapat kami ini juga merupakan pendapat AsSrSyafi'i

dan Abu Sulaiman. Hanya saja, AsySyafi'i tidak membenarkan

penyembelihan yang dilakukan sebelum khutbah selesai. Akan

72 Pada naskah nomor 14 disebutt<an dengan redaksi "Dia berkata: Alm
mendengar', tetapi redalsi pada buku ini sesuai dengan yang tertera pada
ln|arb Slnhk Muslim, W 2, bal1l8. hnu Hazrn menyehrlkan redaksi hadits
ini secara tingkas.
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tetapi, pendapakrya ini tidak dapat diterima, karena Nabi $ tidak

menjadikan selesainya khutbah sebagai waktu bolehnya seseorang

menyembelih heu,ran kurban.

Sufuan berkata: Apabila seseorang menyembelih hewan

kurban sebelum pelaksanaan khutbah, maka kurbannya ifu sah.

Abu Hanifah berkata: Apabila oftrng yang tinggal di daerah

kota dan negeri yang di dalamnya terdapat pemimpin umat Islam,

menyembelih hewan kurban sebelum imam selesai mengerjakan

shalat, maka dia harus mengulanginya, dimana dia dianggap belum

melakukan penyembelihan. Akan tetapi, bagi penduduk kampung

dan pedesaan, jika mereka menyembelih hewan kurtan setelah

matahari terbit pada hari Idul Adhha, maka kurban mereka sah.

Malik berkata: Barangsiapa menyembelih her,uan kurban

sebelum imam menyembelih, maka dia dianggap belum

berkurban-"

Bahkan, rekan-rekan Malik be6eda pendapat tentang hal

ini. Di antara mereka ada yang berpendapat, bahwa yang

dimaksud dengan Imam adalah Amirul mukminin. Yung lainnya

berpendapat, bahwa Imam tersebut adalah pemimpin daerah. Dan

yang lain lagi berpendapat, bahwa lmam yang dimaksud adalah

Imam pada shalat Id.

Abu Muhammad berkata: Pendapat Abu Hanifah benar-

benar bertolak belakang dengan pefunjuk

Rasulullah $ sebagaimana yang telah kami sampaikan, dan

pendapatrya itu srna sekali tidak memiliki dalil. Sedangkan

pendapat Malik, maka itu tidak dapat dijadikan hujjah sarna sekali,

karena berseberangan dengan hadits, dan Nabi $ pun tdak
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pemah memerintahkan agar menjadikan penyembelihan orang lain

itu sebagai acuan waktu penyembelihan.

Kami katakan pula kepada Abu Hanifah dan Malik, bahwa

bagaimana mengenai pendapat kalian seandainya Imam menunda

pelaksanaan shalat ldul Adha dan dia tidak melaksanakan kurban
pada waktunya? Apakah itu artinya petunjuk Allah @ tentang

kurban akan sia-sia begifu saja? Tentu pendapat seperti ini sangat
jauh dari kebenaran. Seandainya Imam mengerjakan shalat Idul
Adha pada waktr,r Rasulullah $ mengerjakannya, berarti dia telah

melakukan hal yang baik sebagai seorang muslim. Akan tetapi,
seandainya dia melalaikan hal ifu, maka dia telah melakukan

kesalahan, meskipun kesalahannya ifu tidak sampai menodai
tingkat kepercayaan kita kepadanya, karena dia Udak

menghilangkan sesuafu yang bersifat fardhu, dimana perbuatan

seorang Imam ifu tdak bisa mengubah sedikit pun hukum kurban
yang telah ditetapkan kepada manusia.

Kita katakan kepada para pengikut madzhab Maliki,
"Bagaimana menurut kalian apabila Imam berkurban sebelum

waktu yang telah ditetapkan untuk shalat Idul Adha? Maka apakah

hal itu menjadi pertanda sudah bolehnya orang-orang berkurban?

Apabila jawabannya "ya," berarti mereka telah melakukan safu

dosa besar. Akan tetapi, apabila jawabannya adalah "tidak," maka
jawaban mereka itu benar. Jadi, pendapat mereka tentang

keharusan memperhatikan kapan Imam melakukan kurban harus

ditinggalkan. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Pendapat lrang serupa dengan apa yang disuarakan oleh

Abu Hanifah, yaifu tentang pe6edaan antara penduduk desa dan
penduduk kota, juga diriuaptkan kepada kami dari Atah dan
Ibrahim. Sementara tentang pendapat Malik, kami Udak
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mengetahui ada seorang pun sebelum dirin5n yang berpendapat
perlunya memperhatikan kapan Imam melakukan penyembelihan

hewan kurban. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

979. Masalah: Kurban juga dianjurkan bagi orang yang

sedang berhaji dan orang yang sedang melakukan safar,

sebagaimana itu juga dianjurkan bag orang yang sedang

bermukim, tidak ada bedanya antara mereka dalam hal ini. Begifu
pula, berkurban juga dianjurkan bagi budak dan wanita
sebagaimana dia juga dianjurkan bagi orang yang merdeka dan
laki-laki.

Hal ini berdasarkan firman Allah &,7afr 'J1;5 
" Dan

pefruatlah kebajikarf' (Qs. Al Hajj 1221:77). Sementara, kurban
merupakan salah safu benfuk kebajikan, dan semua orang yang

kami sebutkan di atas perlu melakukan kebajikan yang

disunnahkan.

Dalil lainnya adalah, hadits Rasulullah # yu.,g telah kami

singgung sebelumnya tentang masalah kurban dan taqamtb. Di
dalam hadits itu beliau tidak mengkhususkan ibadah kurban ini
hanya bag orang kota, tidak bag orang desa. Atau,
mengkhususkannya bagi orang yang sedang mukim, tidak bagi

orang yang sedang melakukan perjalanan. Atau,
mengkhususkannya bagi laki{aki, tidak bagi perempuan. Atau
mengkhususkannya bagi orang yang merdeka, tidak bagi budak.

Ataupun, mengkhususkannya bagi orang yang fidak sedang

mengerjakan ibadah haji, tidak bagi mereka yang sedang berhaji.

Oleh karena ifu, mengkhususkan ibadah kurban ini hanya bagi
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orang-orang tertentu saja adalah sebuah kebathilan dan tidak boleh

dilakukan.

Kami telah sebutkan sebelumnya, bahwa

Nabi S berkurban dengan sapi untuk para ishinya di Makkah, dan

ketika itu mereka tengah melaksanakan ibadah haji bersama

beliau.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan An-
Nakha'i, bahwa Umar melaksanakan ibadah haji tetapi dia tidak

melaksanakan kurban, namun hadits ini mursal

Diriwayatkan dari riwayat Al Harits; dari Ali, dia berkata,

"Orang yang sedang melakukan perjalanan tidak perlu

melaksanakan kurban." Namun, Al Harits ini merupakan

periwayat yang suka berdusta-

Diriwa5ntkan dari para sahabat hnu Mas'ud, bahwa

mereka tidak melaksanakan kurban ketika sedang mengerjakan

ibadah haji.

Semua riwayat di atas sama sekali tidak menunjukkan

larangan unfuk melaksanakan kurban bagi orang yang sedang

berhaji, atau sedang melakukan safar. Riwa5rat tersebut hanya

menyebutkan, bahwa mereka tidak melakukannSn, dimana tidak

ada seorang pun yang dapat dijadikan sebagai hujjah selain

Rasulullah $.
Diriwayatkan kepada kami dari jalur perirrayatan Abu Al

Jahm; Ahmad bin Farj menceritakan kepada kami, Al Hirawi
menceritakan kepada kami, hnu Fudhail menceritakan kepada

kami, dari Atha', dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata: Tamim bin
Salamah melakukan perjalanan bersamaku. K€fika kami
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menyembelih hewan kurban, dia pun mengambil sepotong dari
daging ifu lalu mengatakan, "Bolehkan aku memakannya?"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Abu
Awanah menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Ibrahim,
dia berkata: Umar berhaji namun dia tidak melaksanakan kurban.

Rekan-rekan kami juga berhaji sementara mereka membawa perak

dan emas, tetapi mereka tidak melaksanakan kurban. Dan tidak
ada yang menghalangi mereka untuk tidak berkurban selain karena

mereka ingin konsentrasi untuk mengerjakan ibadah haji mereka.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur;

Mahdi bin Maimun menceritakan kepada kami, dari Washil Al
Ahdats, dari lbrahim, dia berkata, "Aku pemah melaksanakan

ibadah haji, lalu perbekalanku habis. Sahabat-sahabatku

mengatakan, "Maukah engkau jika kami memberimu utang,

sehingga engkau bisa berkurban?" Maka kukatakan, "Tidak."

Riwayat di atas merupakan dalil, bahwa mereka (para

sahabat dan tabi'in) tidak melarang orang yang sedang berhaji

unhrk berkurban. Sebab, melarang seseorang melakukan
perbuatan baik hukumnya adalah tidak boleh kecuali jika ada
hadits Nabi S yang menjelaskan, bahwa perbuatan itu bukan

termasuk perbuatan baik.

980. Masalah: Orang yang telah bemiat untuk

berkurban dengan hewan yang telah kami sebutkan sebelumnya

tidak harus melaksanakan kurbannya dengan her,r.ran tersebut. Dia

boleh tidak berkurban dengan hewan tersebut jika dia mau.

Kecuali apabila dia telah bemadzar untuk berkurban dengan
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hewan tersebut, maka dia harus memenuhi nadzamya dengan

hewan yang telah dia na&arkan itu.

Penjelasan akan hal tersebut adalah, bahwa melaksanakan

kurban ihr -sebagaimana yang telah kami kemukakan

sebelumnya- bukanlah sesuatu yang hukumnya wajib. Apabila

demikian, maka seseorang tidak wajib melaksanakan kurban

kecuali jika ada nash yang mewajibkan hal itu kepada dirinya.

Sementara, tidak ada nash yang mewajibkan untuk berkurban

kecuali bagi mereka yang telah menyembelih her,van kurban

sebelum waktunya, maka dia harus mengulanginya, dan bagi orang

yang telah bemadzar untuk berkurban.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan

Mujahid, dia berkata, "seseorang boleh menjual hewan kurbannya

kepada orang lain yang hendak berkurban dengan hewan tersebut,

lalu dia membeli hewan yang lebih baik dari itu."

Diriwayatkan dari Atha' tentang orang yang membeli

her,van kurban, namun kemudian dia berubah pikiran (untuk tidak

menyembelihnya); Atha' berpendapat, "Orang ifu boleh

menjualnya kembali."

Sementara, diriwayatkan kepada kami dari Ali, AsyS5ra'bi,

Al Hasan dan Atha bahwa hal itu hukumnya adalah makruh.

Ali berkata: Akan tetapi, kami tidak tahu mereka memiliki

dalil yang memakruhkan hal tersebut.

981. Masalah: Seekor he,,ruan tdak bisa dikatakan

sebagai her.uan kurban kecuali dengan menyembelihnya; baik

dengan cara memotongnya maupun dengan carul nahr, dan
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dengan niat berkurban. Sebelum salah safu dari kedua hal tersebut

dilakukan, maka hewan tersebut tidak dapat disebutkan sebagai

hewan kurban.

Selama seseorang belum memotong atau memotong
bagian pangkal leher hewan itu (nahl, maka dia boleh
membatalkan kurtannya, atau menjual hewan ifu, atau mencukur
bulu hewan tersebut dan melakukan apa saja yang dikehendakinya

terhadapnya (menjual bulu hewan tersebut), atau mengkonsumsi

susunya atau menjual susu tersebut. Apabila her,ruan ihr melahirkan

il*, maka dia boleh menjual anaknya atau memeliharanya, atau
juga menyembelihnya.

Apabila her,van ifu tersesat dan hilang, lalu dia membeli
heuuan lainn5la, kemudian hewan yang hilang ifu ditemukan, maka

dia tidak harus menyembelihnya, atau menyembelih salah satu dari
kedua her;,ran tersebut. Apabila dia menyembelih keduanya sebagai

kurban, atau salah satunya, maka ifu adalah pertuatan yang baik.

Kalaupun dia tidak berkurtan dengannya, maka hal itu pun bukan
mempakan sebuah dosa.

Apabila seseorang membeli ha,ruan, sementara pada hewan

itu terdapat cacat, maka hetr.ran ifu tidak sah untuk dikurtankan.
Misalnya hev.ran ifu buta, kurus, pincang, atau sakit, kemudian

cacat itu hilang dan her,r.ran ifu sehat, maka dia boleh berkurban

dengannya. Seandainya seseorang memiliki her;,ran ifu (setelah

membelinya) dalam kondisi sehat dan bersih dari segala macam

cacat ini, lalu dia tertimpa salah safu cacat ifu, maka ia tidak sah

unhrk dikurtankan sebelum penyembelihannla selesai dengan

sempurna. Bahkan seandainya cacat ifu muncul pada saat her,rnn

tersebut sedang disembelih, maka dia tidak sah untuk dilarbankan.
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Penjelasan perkara ini, kami telah mengemukakan

sebelumnya, bahwa kurban itu hukumnya bukanlah wajib. Oleh

karena ifu, seekor hewan tidak dapat dikatakan sebagai hevuan

kurban sampai dia benar-benar dikurbankan dalam artian;

penyembelihannya dilakukan dengan sempuma; dan dengan niat

kurban.

Selama hewan ifu belum dikurbankan, maka stahrsnya

sama dengan jenis harta lainnya dan pemilil.r,ya boleh melakukan

apa saja yang dia mau terhadap hartanya ifu, sama seperti yang

dia lakukan terhadap hartanya yang lain. Barangsiapa yang tidak

sependapat dengan kami dalam hal ini, dan dia membolehkan

berkurban dengan hewan yang memiliki cacat, maka dia telah

melanggar larangan Rasulullah $ secara terang-terangan.

Seharusnya jika dia membeli hewan kurban yang memiliki

cacat, lalu hs.r.ran ifu sehat setelah berada di tangannya, maka

her,rran ifu tidak sah dikurbankan. Namun, mereka fidak

berpendapat demikian.

Diriwayatkan kepada kami dari Ali bin Abi Thalib, dari jalur

periwayatan Abu Ishaq; dari Hubairah bin Yarim, dia berkata: Ali
berkata: Apabila engkau membeli hev.ran kurban dalam kondisi

bersih dari cacat, namun kemudian hewan ifu terkena cacat ketika

dia telah menjadi milikmu; baik buta ataupun pincang, sementara

engkau telah sampai di tempat penyembelihan, maka sembelihlah

heunn ifu.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Harits, dari Ali, dia

pemah ditanya tentang seorang laki-laki yang membeli hsuuan

kurban dalam kondisi bersih dari cacat, lalu heruuan ifu mengalami

kebutaan ketika telah menjadi miliknya. Ali menjawab, "Orang ifu

boleh berlmrban dengan her,van tersebut." Dan ini juga merupakan
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pendapat Hammad bin Abu Sulaiman. Pendapat tersebut juga
diriwayatkan kepada kami melalui jalur Syu'bah, dan dia juga
merupakan pendapat AI Hasan dan hrahim.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur lbnu Abbas tentang
orang yang membeli hewan kurban tetapi kemudian hewan ifu
hilang (tersesat). Ibnu Abbas mengatakan, "Hal ifu tidak mengapa
(dia tidak hams menggantinya)."

Diriwayatkan pula dari Al Hasan dan Al Hakam bin Utaibah
tentang seseorang yang hewan kurbannya hilang lalu dia membeli
hewan kurban lainnya. Kemudian, hewannya yang hilang ifu
ditemukan, lantas dia menyembelih kedua her;uan tersebut.

Hammad berkata: Dia cukup menyembelih hewan yang
pertama saja.

Abu Hanifah berkata: Apabila seseorang membeli hewan
kurban dalam keadaan sehat, lalu hewan menjadi kurus setelah
berada di tangannya hingga herr.ran itu tidak memiliki lemak sama
sekali, maka her,van ifu tetap sah dijadikan hewan kurtan. Akan
tetapi, apabila herr.ran ifu mengalami kebutaan, maka dia tidak sah
dijadikan her,uan kurban. Apabila ketika penyembelihan pisau yang
digunakan mengenai matanya atau mematahkan kakinya, maka
hev,ran itu tetap sah sebagai hewan kurban.

Akan tetapi, pendapat-pendapat di atas adalah keliru dan
bertolak belakang dengan nash yang ada. Bahkan, kami tidak
mengetahui ada seorang ulama pun sebelum Abu Hanifah yang
menjelaskan pembagian seperti ini.

Abu Hanifah, Malik, dan AsySpfi'i mengatakan: Bulu
her.r,ran yang hendak dijadikan sebagai kurtan tidak boleh dipotong
dan susun5ra tidak boleh diminum.
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AsySyafi'i berkata: Kecuali yang lebih dari kebutuhan anak

(yans dilahirkan)nya.

Diriwayatkan kepada kami dari Atha', mengenai pendapat,

bahwa orang yang membeli hewan kurban boleh mencukur bulu

herruan tersebut. Bahkan, Al Hasan memerintahkan orang yang

memotong bulu hewan kurbannya agar menyedekahkan bulu

tersebut-

Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i berpendapat: Apabila hanran

itu melahirkan anak, maka anaknya disembelih bersama induknya.

Berbeda dengan Malik, menurutnya orang itu tidak harus

menyembelih hetl,ran ihr bersama induknya.

Diriwayatkan kepada kami dari Ali, bahwa seorang laki-laki

pemah bertanya kepadanya tentang sapi miliknya yang telah

melahirkan anak. Ali berkata: Apakah engkau membelinya unfuk

di;adikan sebagai he',,tran kurban? Jika memang demikian

fujuannya, maka janganlah engkau memerah susunya kecuali susu

itu melebihi kebutuhan anaknya. Apabila hari nahr
(penyembelihan) tiba, maka sembelihlah induk dan anaknya unhrk

tujuh orang.

982. Masalah: Rentang waktu penyembelihan hetruan

kurtan boleh dilakukan sejak waktu yang telah kami sebutkan

sebelumnln pada hari nahrhngga sebelum muncul hilal Muharam,

dimana penyembelihan her,van kurban ini boleh dilakukan pada

malam hari maupun siang hari.

Para ulama berbeda pendapat tentang lamanya urakfu

penyembelihan her,rnn kurban ini:
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Pertama: Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan

Ibnu Abu Syaibah; Abu Usamah menceritakan kepada kami, dari
Hisyam bin Hassan, dari Muhammad bin Sirin, dia berkata:

Penyembelihan hewan kurban hanya berlangsung satu hari hingga
matahari terbenam (yaitu pada hari Idul Adha-p*j.

Diriwayatkan dari Humaid bin Abdurrahman, menumfurya

penyembelihan hanya dilakukan pada han nahrsaja, dan pendapat

ini juga dikatakan oleh Abu Sulaiman.

Kedua: Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan

Waki', dari Muhammad bin Abdul Aziz, dari Jabir bin Zaid, dia

berkata: Penyembelihan di negeri-negeri Islam hanya berlangsung

selama safu hari, sedangkan khusus di Mina berlangsung selama

tiga hari."

Ketiga: Penyembelihan her.r,ran kutan dilalmkan pada hari

nahr fidul Adha), dan dua hari berikutrya. Diriwayatkan kepada

kami dari jalur periwayatan lbnu Abu laila; dari Al Minhal bin

Amm, dari Zurr, dari Ali, dia berkata, "Penyembelihan hewan

kurban berlangsung selama tiga hari, dan yang paling baik adalah

hari yang pertama.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan lbnu Abu Syaibah; Jarir

menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Mujahid, dari Malik

bin Ma'iz atau Ma'iz bin Malik Ats-Tsaqali, bahwa ayahnya

mendengar Umar berkata, "Penyembelihan her,van larban ifu
hanya dilakukan selama tiga hari."
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Diriwayatkan dari jalur periwayatan hnu Abu Syaibah;

Husyaim menceritakan kepada kami, dari Abu Hamzah, dari Harb

bin Najiyah, dari hnu Abbas, dia berkata, "Perryembelihan hewan

kurban berlangsung selama tiga hari."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki', dari hnu Abu
I aila, dari Al Minhal, dari Sa'id bin Jubair, dari hnu Abbas,

"Penyembelihan heunn (kurtan) berlangsung selama tiga hari."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; dari

Isma'il bin A5yasy, dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', dari hnu
Umar, dia berkata, "Penyembelihan hewan kurban dilakukan pada

hari nahrdan dua hari setelahnya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki'; dari AMullah

bin Nafi', dari ayahnya, dari hnu Umar, dia berkata, "HaA/'an yang

disembelih pada hari nahr, hari kedua, dan hari ketiga, maka ihr

adalah hevtran kurban."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan lbnu Abi Syaibah; Zaid

bin Al Hubab menceritakan kepada kami, dari Mu'awiyah bin

Shalih, Abu Maryam menceritakan kepadaku, dia berkata: Alan

mendengar Abu Humirah mengatakan, "Penyembelihan hewan

kurban ifu berlangsung selama tiga hari."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki', dari Syu'bah,

dari Qatadah, dari Anas, dia berkata, "Penyembelihan her;,ran

kurban itu dilakukan pada hari nahr dan dua hari berikutnya."

Abu Hanifah dan Malik juga berpendapat demikian. Akan

tetapi, tidak ada satu pun riwaSrat di atas yarg shahih kecuali png
berasal dari Anas. Sebab, atsar dari Umar itu diriwayatkan oleh

periwayat yang majhLl(tdak diketahui identitasnya), dan periwalnt

itu meriwa5ntkannya dari ayahnya yang stafusnya juga maihul.
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Atsar dari Ali diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abu
Laila -dia juga merupakan periwayat yang buruk hafalannya- dari

Al Minhal yang mempakan periwayat yang masih dipertincangkan

kredibilitasnya. Atsar dari hnu Abbas juga diriwayatkan dari jalur

periwayatan Ibnu Abu laila -dia termasuk periwayat yang buruk

hafalannya- dan Abu Hamzah yang mempakan periwayat yang

lemah. Atsar dari Ibnu Umar diriwayatkan dari Isma'il bin Agryasy

dan Abdullah bin Nafi', dimana keduanya adalah periwayat yang

lemah. Atsar dari Abu Hurairah di atas ihr diriwayatkan dari

Mu'awiyah bin Shalih, dari Abu Maryam. Sementara, Mu'awiyah

bukan seorang periwayat yang kuat, sedangkan Abu Maryam

merupakan periwayat yang majhul.

Keempat: Penyembelihan dilakukan pada hari nahr (ldul

Adha) dan tiga hari setelahnya.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan

Muhammad bin Al Mutsanna, Ubaidillah bin Musa menceritakan

kepada kami, Ibnu Abi laila menceritakan kepada kami, dari Al
Hakam bin Utaibah, dari Muqsim, dari lbnu Abbas, dia berkata,
"Yang dimaksud dengan 'hari-hari yang telah diketahrz ifu adalah

hari nahr, dan tiga hari berikutnya." Begifulah yang tertera di

dalam catatanku. Akan tetapi, mungkin saja hal itu merupakan

sebuah kesalahan.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan hnu Abu Syaibah; Abu

Usamah menceritakan kepada kami, dari Hisyam, dari Atha', dia

berkata, "Penyembelihan hewan kurtan itu dilakukan selama

empat hari, yaifu hingga akhir han bsgrriq."
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Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki'; Hammam bin

Yahya menceritakan kepada kami, aku mendengar Atha'
mengatakan, "Penyembelihan hewan kurban dilakukan selama

empat hari, yaihr hingga akhir han tasyriq."

Diriwayatkan dari Waki', Hammam bin Yahfn
menceritakan kepada kami, aku mendengar Atha' berkata,

"Penyembelihan her,van lurban dilakukan selama tenda (para haji)

masih di dirikan di Mina."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki', dari Syu'bah,

dari Qatadah, dari Al Hasan, dia berkata, "Penyembelihan heunn

kurban itu dilakukan pada hari nahrdan tiga hari setelahnya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan hnu Wahb, dari Yunus

bin Yazid, dari Az-Zrhi, dia berkata tentang orang yang lupa

menyembelih her,van kurban pada hari nahr "Orang tersebut

boleh menyembelihnya pada hari-hai tasjriq."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan hnu Abi Syaibah; dari

Isma'il bin Agyasy, dari Umar bin Muhajir, dari Umar bin AMul
Atu, dia berkata, "Kurban dilakukan selama empat hari, yaifu hari

nahrdan tiga hari berikukrya." Dan ini merupakan pendapat Asy
Syafi'i

Kelima: sebagaimana diriwayatkan kepada kami melalui

jalur hnu Abi Syaibah, dia berkata, Abu Daud Ath-Thayalisi

menceritakan kepada kami, dari Harb bin Syaddad, dari YahSra bin

Abi Katsir, dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dari Abu

Salamah bin AMurrahman bin Auf, dan Sulaiman bin Yasar,

keduanya berkata, 'Penyembelihan her,r,ran kurban dilalokan
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hingga hilal bulan Muharam tampak, yaifu bagi mereka yang tidak
menyegerakan penyembelihan hewan kurbannya. "

Abu Muhammad berkata: Semua ulama sepakat bahwa
penyembelihan hewan kurban yang dilakukan pada hari raya Idul
Adha hukumnya adalah sah. Yang menjadi perselisihan adalah
penyembelihan yang dilakukan pada selain hari raya Idul Adha.
Tidak ada ajaran syari'at yang di dalamnya terdapat perbedaan
pendapat tanpa ada nashyang mendukungnya.

Ali berkata: Mereka benar, nash yang ada membenarkan
pendapat kami sebagaimana yang akan kami sebutkan kemudian.

Sedangkan ulama yang berpendapat seperti pendapat Abu
Hanifah dan Malik, mereka beralasan, bahwa pendapat itu
diriwayatkan dari Umar, Ali bin Abi Thalib, hnu Umar, hnu
Abbas, Abu Hurairah, dan Anas. Sementara, Udak diketahui ada
sahabat lainnya yang tidak sependapat dengan mereka. Para
sahabat t'dak mungkin menyikapi masalah seperti ini hanya
dengan pendapat pribadinya belaka (tanpa dukungan nash).

Ali berkata: Kami telah menyebutkan permasalahan yang

cukup besar sebelumya, sementara mereka (Abu Hanifah, Malik,
dan para pengikutnya) menyelisihi pendapat para sahabat
Rasulullah S. Padahal, tidak diketahui ada sahabat lainnya yang

tidak sependapat dengan mereka.

Yang juga menjadi permasalahan di sini adalah, atsaratsar
tersebut tidak ada yang shahih kecuali abar dari Anas,

sebagaimana yang telah kami jelaskan. Seandainya hal itu
merupakan ijma'para sahabat, maka itu artinya Atha, Umar bin
AMul Aiu, N Hasan, Az-Ztrhrt, Abu Salamah bin AMurrahman,
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dan Sulaiman bin Yasar telah menyelisihi ijma'mereka. Tidak

mungkin orang-orang sekaliber mereka berani menyelisihi ijma'
sahabat."

Diriwayatkan kepada kami pendapat Ibnu Abbas yang

menunjukkan kebalikan dari pendapat tersebut- Bahkan, kami

tidak mengetahui adanya dalil pihak yang berpendapat, bahwa
penyembelihan hewan ifu dilakukan selama empat hari, selain

alasan, bahwa hari-hari di Mina adalah tiga hari, dan hari Idul

Adha adalah satu hari lainnya (selain tiga hari tersebut). Akan
tetapi, alasan seperti ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah.

Abu Muhammad berkata: Kurban merupakan salah safu

perbuatan baik dan juga merupakan bentuk taqamtb kepada
Allah S. Perbuatan baik tetap bemilai baik meskipun dilakukan

kapan saja.

Allah S berfirman,

rwK;rtr# GKqea,{s3
" Dan telah Kami jadikan unfuk kamu unta-unta ifu

sebahagian dari syibr Allah, kamu memperoleh kebaikan tnng
banyak padanyd' (Qs. Al Haji 122): 36'1.

Pada ayat ini, Allah & tiaat mengkhususkan waktu tertenfu

untuk berkurban. Begitu pula, Rasulullah # prn tidak

mengkhususkan wakfu tertentu unfuk pelaksanaannya- Oleh

karena ifu, tidak dibenarkan mengkhususkan waktu tertentu bagi

pelaksanaan kurban tanpa dilandasi oleh dalil qlariat.
Mendekatkan diri kepada Allah & adalah perbuatan baik selama

tidak ada nash atau ijma'yxrg melarangn5n. Sedangkan nyatanya
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tidak ada nash mauprn ijma'yang melarang pelaksanaan kurban
hingga akhir bulan Dzulhillah.

Diriwayatkan kepada kami sebuah khabar yang menuntut
mereka harus menerimanya, namun kami tidak berdalil dengan
khabar ini, dan kami berlindung kepada Allah @ agar tidak sampai

berdalil dengan hadits mursal l{habar tersebut diriwayatkan
kepada kami oleh Ahmad bin Umar bin Anas, Abdullah bin Al
Hasan bin Iqal menceritakan kepada kami, hrahim bin
Muhammad Ad-Dinawari menceritakan kepada kami, Muhammad
bin Ahmad bin Al Jahm menceritakan kepada kami, Ahmad bin AI
Haitsam menceritakan kepada kami, MuslimT3 menceritakan
kepada kami, Yahya bin Abu Katsir menceritakan kepada kami,
dari Muhammad bin hrahim At-Taimi, dari Abu Salamah bin
AMurrahman bin Auf dan Sulaiman bin Yasar, keduanya
mengatakan, telah sampai kepada berita bahwa

Rasulullah $ bersabda, 'dy ;ti '>tti'rf,. {4' 9U, dt ,;;"t,
'r!i.,t, "P.luk unuun kufran ifu hingga hilal Muharam tiba, bagt

mereka 3nng ingin mengakhirkan pelaksanaannya."

Hadits ini merupakan salah safu hadits mursal yarrg paling
baik dan paling shahih. Hadits ini menuntut para ulama madzhab

Hanafi dan Maliki untuk berpendapat demikian. Jika tidak, berarti

73 Pada catatan kaki naskah nomor 14 disebutkan "Terdapat seoftulg perawi
yang hilang, dan aku kira dia adalah Hisyam Ad-Dustrwai".
Hadits ini tdak disebutkan di dalam shahih Muslim, dan menurut sa5n,
Muslim lang dirnaksud di sini bukanlah Imam Muslim pen!,usun kitab Shahih.
Karena, salah safu kebiasaan lbnu Hazm adalah, apabila dia meriwaptkan
hadits dari ialrr Muslim maka dia akan mengatakan, 'Driunyatkan kepada
karni dari jalur periwagntan Muslim," narnun pada hadits ini hnu Hazm tidak
mengatakan dernikian.
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mereka telah melakukan hal yang kontradiksi dengan prinsip yang

mereka anut.

Ali berkata: Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i membolehkan

pelaksanaan kurban pada malam hari, dan ini juga merupakan

pendapat Atha.

Malik berkata: Tidak boleh melaksanakan kwban pada

malam hari.

Kami tdak mengetahui adanya dalil sarna sekali bagi
pendapat Malik ini selain firman Allah &,

t1 & *sjI ,6 e ;f i,'tiui|
";{$}:=#U#i

" Dan suqtn mereka menyebut nama Allah pada hari 5nng
telah ditenh*an abs reeki tnng Allah telah beikan kepada

mereka berupa binabng temak," (Qs.Al Hajjl22l:281.

Menurut mereka, pada ayat ini Allah & naat menyebutkan

waktu malam.

Ali berkata: Ini menrpakan distorsi pemahaman png akan

membuat Allah & murka! Sebab, pada ayat ini Allah S[ udak

menyebutkan tentang sembelihan, kurban, nahn baik di ulakfu
siang maupun malam. Yang Allah & sebutkan di dalam ayat ini

han5nlah perintah agar mengingat-Nya pada hari-hari yang telah
diketahui tersebut. Apakah kemudian Allah $ mengharamkan
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seseorang unfuk mengingatnya pada malam hari? Pendapat
seperti ini sungguh aneh sekali, dan kami berlindung kepada
Allah & dari pendapat seperti ini.

Ayat ini sama sekali tidak melarang kita unfuk berdzikir
mengingat dan memuji Allah & atas karunia-Nya kepada kita
berupa hewan temak; baik pada malam maupun siang hari di
sepanjang tahun. Ini merupakan salah safu konteks ayat yang

mereka palingkan dari makna yang sesungguhnya. Padahal,

mereka sepakat, bahwa seseorang yang bersumpah untuk tidak
berbicara kepada Zaid selama tiga hari, maka waktu malam juga

termasuk dalam konteks sumpahnya ifu, sebagaimana halnya

waktu siang.

Mereka juga menyebutkan sebuah hadits yang tidak shahih,

dimana ifu diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan

Baqlyah bin Al Walid, dari Mubasysyar bin Ubaid Al Halabi, dari
Zaid bin Aslam, dari Atha' bin Yasar, "Rasulullah $ melarang

melakukan penyembelihan pada malam hari."74

Abu Muhammad ber{<ata: Ini merupakan aib untuk
selamanya. Baqqryah bukanlah periwayat yang kuat, dan
Mubasysyar bin Ubaid disebutkan sebagai periwayat yang

74 Al Hafiz hnu Hajar mengatakan di dalam At-Taltff\ish Al Haba, "Hadib Snng
menyatakan bahwa Rasulullah S melarang penyembelihan pada malam hari
diriwayratkan oleh At-Thabrani dan merupakan riwayat dari hnu Abbas. Akan
tetapi, pada sanadnSra terdapat Sulaiman bin Salamah Al Khabairi yang
merupakan periwayat yang matttk. Sementara, Abdul Haqq menyebutkan-
nya dari hadits Atha' bin Yasar secara mursal, dan di dalam sanadn5n
terdapat Mubasysyar bin Ubaid yang merupakan periuapt yang mahuk."
Aku katakan, bahwa pada buku ini riwayat itu dinisba&an kepada Al Halabi,
sedangkan dalarn At-Tahdz'b, riwayat itu dinisbatkan kepada Al Hirnshi.
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memalsukan hadits secara sengaja. Selain ifu, hadits ini adalah

hadits murcal. Bahkan, kalaupun hadits ini shahih, tidak ada huijah

yang mendukung pendapat mereka di dalamnya, karena mereka

membolehkan penyembelihan hewan (selain hewan kurban) pada

wakfu malam sehingga mereka menyelisihi isi hadits tersebut.

Mereka berdalil dengan hadits tersebut unfuk menguatkan apa

yang tidak dijelaskan di dalamnya, dan ini merupakan kesalahan

yang sangat fatal.

Salah seorang dari mereka beralasan, "Mengingat malam

Idul Adha tidak boleh melakukan penyembelihan her,van kurban,

dan yang boleh adalah ketika siang hari pada hari ldul Adha, maka

begitu pula hukumnya tidak boleh melakukan penyembelihan

hetr,ran kurban pada malam-malam lainnya-"

Ali berkata: Ini merupakan kesimpulan hukum yang diambil

melalui cara qiyas (analogi), padahal seluruh bentuk qiyas itu
adalah bathil. Apabila diasumsikan, bahwa penyimpulan hukum

berdasarkan qiyas ifu dibenarkan, tenfu qlyas mereka itu
mempakan kebathilan yang nyata. Karena siang hari pada hari Idul

Adha merupakan awal wakfu bagi penyembelihan heuran kurtan,
dan sebelumnya bukanlah walctu untuk melakukan kurban. Bahkan

mereka sepakat dengan kami, bahwa sejak terbikrya matahari

hingga tampak cahaya putih (terang) dan matahari mulai meninggi

merupakan jeda waktu yang cukup lama dan tidak boleh

melaksanakan kurban pada waktu tersebut. Seharusnya, jeda

waktu dilarang melakukan kurban itu tidak hanya rnereka

berlakukan untuk hari Idul Adha saja, tetapi juga untuk hari-hari

berikutnya. ArtinSra, tidak boleh melakukan kurban kecuali setelah

berlalunya waktu tersebut. Jika tidak demikian, berarti mereka
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telah melakukan satu hal yang bertolak belakang. Dan kami tidak

mengetahui ada seorang ulama salaf sebelum Malik yang melarang

pelaksanaan kurban pada malam hari.

983. Masalah: Orang yang hendak berkurban; baik laki-

laki maupun perempuan, dianjurkan unfuk menyembelih hewan

kurbannya, baik dengan memotong maupun nahr, dengan

tangannya sendiri. Apabila penyembelihan hewan kurban itu
dilakukan oleh orang lain atas perintah si pemilik; baik orang yang

diperintah itu adalah seorang muslim atau ahli kitab, maka

kurbannya tetap sah, dan dia udak berdosa dalam hal ini.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Muslim;

dia berkata, Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami, Waki'

bin menceritakan kepada kami, dari Syu'bah, dari Qatadah, dari
Anas, dia berkata, "Rasulullah $ berkurban dengan dua ekor

kibas yang berhrbuh besar dan bertanduk. Dan aku melihatory675

menyembelih keduanya dengan tangannya sendiri seraya

meletakkan kakinya pada tengkuk hauuan itu. Dan beliau menyebut

narna Allah & serta bertakbir.76"

Muslim berkata: Yahya bin Habib menceritakan kepada

kami, Khalid bin Al Harits menceritakan kepada kami, Sytr'bah

menceritakan kepada kami, Qatadah menceritakan kepada kami,

dia berkata, aku mendengar Anas ..., lalu dia menyebutkan redaksi

hadits seperti di atas.

Di dalam kjrtatb Shahk Muslim disebutkan dengan redaksi "Dia berkata, 'Dan
aku melihakrya".
Di dalam ldtatb Slnhk Muslim disebutkan dengan rdaltsi'Dia berkata, 'Dan
beliau menyehrt rnma Allah & serta bertakbir."

75

76
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'ia*Ai'fr;;e'F

Kami lebih suka berpedoman kepada Rasulullah $ dalam

hal ini, sebagaimana firman Allah &,

'0*6

"Saungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri
teladan ynng baik bagimu" (Qs. Al Ahzaab [33]'21).

Sementara, Allah @ berfirman,

KL i"{rtG,}'u5(iff,
"Makanan (sembelihan) orang-orzng yang diberi Al Kitab itu

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

Makna yang dapat dipahami secara pasti dari ayat ini
adalah, Allah $ menghalalkan hewan ynng disembelih oleh ahli

kitab, bukan makanan lnng mereka makan. Sebab, ahli kitab itu
memakan bangkai, darah, babi, dan makanan Sang terbuat dari

khaneti sementara unsur khamer ifu terasa dengan jelas pada

makanan tersebut. Sembelihan mereka; baik dengan caftr

memotong mauptrn menusuk leher hs,r.ran, adalah halal. Sehingga,

membedakan antara heunn kurtan dan hewan-her,,r,ran sembelihan

lainnya (1nng dilakukan oleh ahli kitab) adalah hal yang tidak

beralasan sarna sekali.

Pendapat kami ini juga merupakan pendapat Abu Hanifah,

AsySyafi'i, dan Abu Sulaiman.

Diriunyatkan kepada kami dari jalur periwalntan Ibnu Abi
Syaibah; Jarir menceritakan kepada kami, dari Manshur, Aku
katakan kepada hrahim, 'Bagaimana hukum seorang anak yang
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memiliki bapak asuh77 seorang Yahudi, apakah boleh bapaknya

ifu menyembelih her,pan kurban untuk anak itu?" Ibrahim

menjawab, "Ya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; hnu
Jurarj dan Ma'mar menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij

mengatakan: Atha' berkata; sedangkan Ma'mar mengatakan: Az-

Zuhri berkata- Kemudian, Atha' dan Az-Zuhn sarna-sama

mengatakan, "Hewan kurbanmu boleh disembelih oleh orang

Yahudi atau Nasrani jika engkau mau." Az-Zuhn menambahkan,

"Dan wanita, jika engkau mau-"

Berbeda dengan Malik, dia berpendapat, "Hanya orang

muslim yang boleh menyembelih hewan kurban."

hnu Al Qasim berkata: Apabila her,'.ran kurban disembelih

oleh seorang ahli kitab, maka orang tersebut bertanggung jawab'

untuk menggantinya-

Diriuraptkan kepada kami dari jalur periwayatan Ja'far bin

Muhammad, dari ayahnya, bahwa Ali bin Abi Thalib berkata,

'Tidak boleh orang Yahudi atau Nasrani menyembelih hewan

kurtan kalian. Yang boleh melakukannya hanyalah muslim."

Diriwayatkan dari Jarir, dari Qabus bin Abu Dzabyan, dari

ayahnya, dari hnu Abbas, "Tidak ada yang boleh menyembelih

hewan kurban selain orang muslim."

Diriwayatkan dari Abu Sufuan, dari Jabir, "Tidak ada yang

boleh menyembelih hewan kurban selain orang muslim."

77 D dalam bahasa arab, wanita (selain ibu) Snng mengasuh anak orang lain,
atau laki{aki !,ang mengasuh anak orang lain, drebut Dhaa, benttk
pluralnya Adar, sama seperti kata Hamil yang bentuk pluralnya adalah
Ahmal.

I 2s8 I - Al Muhalta



Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, Al Hasan, Atha' Al
Khurasani, AsySya'bi, Mujahid, dan Atha' bin Abu Rabah,

mereka berpendapat, "Tidak ada yang boleh menyembelih hewan

kurban selain oranE muslim."

Diriwayatkan dari hrahim, mereka berpendapat, "Tidak

ada yang boleh menyembelih hewan kurban selain omng muslim."

Ini merupakan salah sahr permasalahan lain dimana utama

penganut madzhab Hanafi dan Syafi'i menyelisihi pendapat

sekelompok para sahabat dan jumhur ulama, sementara tidak

diketahui ada sahabat lainnya yang menyelisihi mereka. Bahkan,

atsar dari para sahabat yang kami sebutkan sebelumnya tidak ada

yarry shahih. Sebab, atsar dari Ali berstatus munqathi. Qabus dan
Abu Sufuan adalah periwayat yang lemah. Yang shahih hanyalah

atsar dari Al Hasan, Ibrahim, Asy-Sya'bi, dan Sa'id bin Jubair.
Sementara, atsar dari selain mereka trdak shahih. Akan tetapi,
kami pun tidak mengetahui dalil yang menjadi sandaran pendapat

ini; baik dari AI Qur'an, As-Sunnah, atau a/sar yang dha'if,
bahkan qi5ns sekalipun.

984- Mas:alah: Seekor hewan, apa pun jenisnya, boleh
dijadikan sebagai heuran kwban untuk beberapa orang; baik dari
safu anggota keluarga yang sama atau pun tdak. Seseorang boleh
berkurtan dengan lebih dari seekor her;,ran kurban.
Rasulullah $ pemah berkurban dengan dua ekor kibas yang

gemuk, sebagaimana telah kami singgung sebelumnya, dan beliau

tidak melarang seseorang berkurban lebih dari ihr. Mengingat
kwban adalah perbuatan baik, maka memperbanyak pertuatan
baik itu merupakan satu kebajikan.
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Abu Hanifah, Sufuan Ats-Tsauri, Al Auza'i, Asy-Syafi'i,
Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, dan Abu Sulaiman berpendapat:
Seekor sapi atau unta boleh dikurbankan oleh tu;uh orang, atau
kurang dari itu; baik ketujuh orang itu tidak memiliki hubungan
kekeluargaan atau memiliki hubungan kekeluargaan. Satu hewan
kurban tidak boleh berasal dari lebih dari tujuh orang. Sedangkan
kambing hanya boleh dikurbankan oleh satu orang saja.

Malik berpendapat: Seekor sapi, unta, atau kambing boleh
dikurbankan oleh safu orang atau unhrk satu keluarga meskipun
jumlah mereka burryuk dan lebih dari tujuh omng, selama

keikutsertaan mereka ifu bersifat gratis. Akan tetapi, apabila
mereka membelinya secara pafungan, maka kurban ifu tdak sah.

Begitu pula apabila di dalamnya terdapat dua orang atau lebih

5rang bukan bagian dari anggota keluarga."

Abu Muhammad berkata: Kurban merupakan salah satu
bentuk perbuatan baik dan kebajikan. Dalam hal ini, ikut serta
dalam sebuah kebajikan adalah, hal yang boleh selama tidak ada

nash yang melarangnya. Allah S berfirman , jlft W6 " Dan

pefiuatlah kebajikarl' (Qs.Al Hajj l22l:771.

Dengan demikian, orang-orang yang ikut serta dalam
ibadah kurban ini termasuk kategori orang yang bertuat kebajikan.
Tidak ada dasamya sama sekali melarang orang yang bukan
anggota keluarga unfuk ikut di dalamnya. Dan tidak ada dasamya
pula melarang kurban yang dilakukan dengan cara patungan
(kolektif). Sebab, semua ini merupakan pendapat yang tdak
didasari oleh satu dalil pun; baik dari AI Qur'an, As-Sunnah,
riwayat yarg dha'if, atau gitnssekalipun.
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Al-Laits membolehkan beberapa orang berkurban secara

kolektif ketika mereka sedang melakukan perjalanan (safal.

Namun, pembatasan hukum boleh tersebut hanya ketika sedang

melakukan safarsaja adalah sebuah kekeliruan.

DiriwaSatkan kepada kami dari jalur periwayatan

AMurrazzaq, dia berkata, Sufuan Ats-Tsauri menceritakan kepada

kami, dari AMullah bin Muhammad bin Uqail, dari Abu Salamah

bin AMunahman bin Auf, dari Aisyah Ummul Mukminin, atau

Abu Humirah, dari Rasulullah S, "Jika hendak berkurban,

Nabi $ membeli dua ekor kibas yang besar dan gemuk; bertanduk

dan kulitrya putih bercampur hitam, serta telah dikebiri. Beliau

menyembelih salah safu unfuk umatnya yang bersaksi dengan

merrtauhidkan Allah & dan bahwa beliau $ adalah pembawa

risalah, sdangkan yang satunSra laE beliau sembelih unfuk

Muhammad dan keluarga Muhammad.78"

Ini adalah ataryang shahih menurut mereka. Dan riwayat

Abdullah bin Muhammad bin Uqail ini yang dijadikan sandamn

oleh para ulama ma&hab Maliki terkait dengan masalah shalat,

yaitu hadits, i,$-3r ,4M \$ar q\;; " Yang menghanmkannya

(shalat) adalah takbimtul ihrarn, dan yang menghalalkan4n adalah

salam."

78 Al Hafizh lbnu Hajar dalan At-Talkhish, "Hadits ini diriwaptkan
oleh Ahmad, hnu Majah, Al Baihaqi, dan Al Hakim, dari hadits AMullah bin
Muhamrnad bin Uqail, dad Aist/ah atau Abu Hurairah, dan ini menrpakan
riwa5rat dad $t/an Ats-Tsauri.
Hadits ini jWa diriwayatkan oleh Zuhair bin Mutnmmad, dari lbnu Uqail, dari
Abu Rafi:, dan diriwaptkan oteh Al Hakim (di dalam kitabn5a) .... Yang
dimaksud dengan Al Maujwin adalah he\ ran yang telah dianghat kantung

sperTnanya.
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Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ubaidillah

bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu (Jmar, dia berkata, "Kurban berupa

unta adalah unfuk satu orang, sapi untuk safu orang, kambing

untuk safu orang, dan aku tidak mengetahui adanya pembolehan

melaksanakan kurban secara kolektif."

Diriwayatkan secara shahih dari Ibnu Sirin, "Aku tidak
mengetahui, bahwa darah seekor hewan ditumpahkan (sebagai

kurban)untuk lebih dari safu orang."

Diriwayatkan secara shahih melalui jalur Ibnu Abu Syaibah,

dari Abu Mu'awiyah, dari Mu'sir bin Kidam, dari Hammad bin Abu
Sulaiman, dia berkata, "Perryembelihan seekor hewan tidak bisa

mewakili untuk dua jiwa." Dan Al Hakam tidak menyukai hal ifu.

Pendapat lainnya diriwayatkan kepada kami dari jalur
periwayatan hnu Abu Syaibah; dari Hatim, bin Isma'il, dari Ja'far
bin Muhammad, dari ayahnya, dari AIi bin Abi Thalib, dia berkata,
"unta dan sapi untuk fujuh orang anggota keluarga, tidak boleh

ada orang lain yang ikut bersama metreka-"

Semua atsardi atas berseberangan dengan pendapat Malik.
Karena lbnu Umar tidak membolehkan seekor hetruan kurban

kecuali hanSa untuk satu orang saja. Begitu pula Ibnu Sirin dan

Hammad. Sedangkan Ali membolehkan berkurban unta dan sapi

untuk tujuh orang anggota keluarga, tidak lebih dari itu.

Diriun5ratkan dari jalur periwayatan Ibnu Abu Syaibah; dari

Ali bin Mushir, dari Sa'id bin Abu Arubah, dari Qatadah, dari Anas

bin Malik, Sa'id bin Al Musa5yib, dan Al Hasan, kesemuanya

mengatakan, "Sapi unfuk tujuh orang, unta unfuk fujuh orang,

mereka boleh melakukannya secara kolektif meskipun mereka

tidak berasal dari anggota keluarga yang sama."
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Diriwayatkan dari jalur periwayatan hnu Abu Syaibah;

Muhammad bin Fudhal menceritakan kepada kami, dari Daud bin

Abu Hind, dari AsySya'bi, dia berkata, "Aku bertemu dengan

sahabat Muhammad # dan jumlah mereka banyak. Mereka

menyembelih sapi dan unta untuk (kurban)tujuh omng."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki'; dari Sufuan, dari

Hammad, dari lbrahim, dia berkata, "Dahulu, para sahabat

Muhammad $ mengatakan, "Sapi dan turta untuk kurtan tujuh

orang."

Ali berkata: Hammad meriwayatkan apa yang kami

sebutkan ihr dari para sahabat, namun kemudian dia menyelisihi

apa yang dia riwayatkan tersebut. Dan menunrtnya, hal itu
bukanlah sebuah ijma' dat'. para sahabat, sebagaimana 5nng

dfiaim oleh orang-orang tersebut.

Diriwayatkan dari hnu Abu Syaibah, dari hnu Fudhail, dari

Muslim, dari lbrahim, dari Alqamah, dari hnu Mas'ud, 'Sapi dan

unta itu untuk kurtan hrjuh orang."

Dari Waki', dari Sut/an, dari Hushain bin AMurrahman,

dari Khalid bin Sa'ad, dari Abu Mas'ud, dia berkata, "Sapi unfuk

kurban fujuh orang."

Diriwayatkan juga kepada kami dari Hudzaifah; Jabir, Ali,

dan riwaynt shahih dari Sa'id bin Al Musa5ryib, "(Jnta untuk kurban

sepuluh orang." Hal ihr juga diriwayatkan kepada kami dari hnu
Abbas dari para sahabat Rasulullah $.

Di antara tabi'in yang membolehkan berkurban sapi atau

unta secara kolektif sebanyak tujuh orang yang fidak bemsal dari
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satu keluarga adalah rhawus, Abu Utsman AI Hindi, Atha', dan
jumhur tabi'in.

sedangkan pendapat lbnu Umar; diriwayatkan kepada kami
dari jalur periwayatan lbnu Abu syaibah, dia berkata, Abdullah bin
Numair menceritakan kepada kami, Mujalid menceritakan kepada
kami, dari Asy-Sya'bi, dia berkata: Aku bertanya kepada hnu
Umar bolehkah sapi dan unta dijadikan hewan kurban untuk tujuh
orang? Ibnu umar balik bertanya, "Jelaskan bagaimana dia bisa
unfuk tujuh jiwa?" Aku katakan, "sesungguhnya, para sahabat
Muhammad # yu.g berada di Kufah memfatwakannya kepadaku.
Mereka berkata, "Ya, hal itu dikatakan oleh Nabi $, Abu Bakar,
dan Umar-" L-alu Ibnu Umar berkata, "Aku tidak mengetahui hal
itu." Ini menunjukkan sikap tawakkuf (netral) dari hnu Umar.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki,, dari Arif bin
Dirham, dari Jabalah bin suhaim, dari lbnu LJmar, dia berkata,
"Sapi unfuk fujuh orang." Dan riwayat ini menunjukkan bahwa dia
fibnu Umar) telah menarik pendapatnya.

Ini merupakan permasalahan lainnya, dimana Malik
menyelisihi semua riwayat dari para sahabat, kecuali riwayat hnu
Umar yang telah mengubah pendapatnya, dan Malik juga
menyelisihi mayoritas ulama tabi'in tentang masalah tersebut.

Abu Muhammad berkata: Yang menjadi hujjah adalah
perbuatan Rasulullah S. Sementara, beliau udak melarang
pelaksanaan kurban secara kolektif lebih dari sepuluh orang, atau
tuiuh orang- Bahkan, Nabi $ sendiri melibatkan selumh umatnya
dalam kurban beliau. -Hanya kepada Allah lah kami memohon
taufik.-
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985. Masalah: Setiap orang yang berkurban wajib

memakan hev,ran l<urbannya; baik sesuap atau pun lebih. Dia juga

wajib menyedekahkannya dengan kadar yang dikehendakinya;

sedikit maupun banyak. Mubah hukumnya memberi makan orang

kaya atau orang kafir dengan kurbannya itu, atau menghadiahkan-

nya dengan kadar yang dikehendakinya.

Apabila di dalam negerinya tengah terjadi paceklik, atau

ada sekelompok orang muslim yang sedang mengalami kelaparan

dan singgah di negerinya, maka dia tetap boleh memakan her,rnn

kurbann5n terhifung sejak dia menyembelihnya hingga selesai tiga

hari berikutnya se@ra sempuma, dihitung sejak hari dia

menyembelih her,uan tersebut secara sempuma. Tidak halal

baginya apabila masih ada sisa kurban di rumahnya, sedikit

maupun banyak, setelah selesai tiga hari tiga malam. Apabila dia

berkurtan pada malam hari, maka malam itu tidak masuk dalam

hitungan tiga hari ini, karena sebelumnya telah ada siang. Apabila

peristiwa 1nng kami sebutkan itu Udak teriadi, maka dia boleh

menyimpan daging kurbannya, sebagaimatra yang dia inginkan-

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Al

Bukhari; Abu Ashim Adh-Dhahhak bin Makhalad menceritakan

kepada kami, dari Zaid bin Abu Ubaid, dari Salamah bin Al Al<ura',

diaberkata: Nabi $ bersabdu, ei yy;dJ',4-Ut'6, ,f i
i; 4 *. " Ehnngsiapa di antan katian berlrurban makan

pada pagi hari keempat ditemulan di rumah4n sisa

lrurtan ifu sdikit pun." Pada tahun berikuturya, pdm sahabat

berkata, "Wahai Rasulullah, apakah kami hems melakukan seperti

pada tahun yang lalu?" Rasulullah $ menjawab , ,t';l,,rloi, ,l:tt?
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w t:*j ol crira \ii o"'
"Makanlah, berilah makan orarlg lain (denganngn) dan simpanlah.
Sebab, pada tahun ifu onng-orang sdang mengalami paceHik,
dan aku ingin agar kalian mengolong mereka Fda maslah ifu."79

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Malik; dari AMullah bin
Abu Bakar bin Amru bin Hazm, bahwa Umarah binti
AMurrahman berkata kepadanya, aku mendengar Aiqtah; Ummul
Mukminin berkata, "Sesungguhnya mereka mengatakan, "Wahai

Rasulullah, sesungguhnya dahulu orang-orang menjadikan kulihrya

sebagai wadah dan meletakkan (mencairkan) lemalPo heumn
lurban di dalamnya." Rasululluh # bertan5n, "Mengapa

demikian?" Aisyah menjawab, "Karena dulu engkau melarang

memakan daging kurban setelah berlalu tiga hari." Maka

Nabi $ bersaMa, ti:$i d)isti ij? 'r;i. "Makantah,

simpanlah, dan bercdekahlah dangann5n."

Ini merupakan perintah dari Rasulullah # VunS tidak boleh
diselisihi. Allah @ berfirman,

{i;t W 6 ",fr L;3Ai '",f, ):i;{i
,44-';,GW.

$u. o,€ iuit u;'o$ ,gg':tj

79

80
Hadits ini disebutkan di dalam Shahih Al Bukhan, jrn 7 ,l:nl. 187 .

Maksudn5ra, mereka membawa lemaknya di dalam tempat tersebut setelah
menyembelih heunn kurban. Ibnu Hazam menyebulkan hadits ini secar.l
,ingkas dan ha"f,a berdasarkan maknan5ra saja. Di dalam kitab Al Mumththa,
jr;z 2, lal- 35, disebutkan, "M€reka mernbawa lemaknp dan menjadikan
(lnrlitrya) sebagai wadah." Dan Sang dimaksud dengan membawa di sini
adalah mencairkan.
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"Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perinbh-

Nya takut al<an difimp cobaan atau ditimpa azab 5nng pdih-"
(Qs. An-Nuur 1241.63]^

Barangsiapa mengklaim, bahwa hukumnya hanf sebatas

sunnah berarti dia telah berdusta dan mengikuti sesuafu yang tidak

dia ketahui. Cukuplah baginya bahwa seluruh sahabat R.A. tdak
memahami larangan Nabi $ agar setelah tiga hari tidak ada lagi

sisa hrrban di rumah mereka melainkan sebagai sebuah perintah

yang bersifat wajib. Mereka tidak berani menyelisihi perintah ih-r

kecuali atas izin beliau &, dur, dalam hal ini tidak ada bedanya

antara perintah dan larangan. Rasulullah $ bersaMa,

'€;l 6l:;Tlu ;a
o / oLn.. .'* t'':"/ 15!

t t,$, Ltft

"Apabila aku meknng kalian dari sauafu mala
tinggalkanlah oleh l<alian, dan apabila aku memerintahkan l<alian

kepada seatafu, mal<a lakukanlah sebatas kalian."

Di sisi lain, perintah Rasulullah $ agar memberi makan

orang lain dengan heunn (dagrng) kurban ihr bersifat urnurn,

sehingga ifu boleh diberikan kepada siapa saja Snng bisa makan.

Sebab, seandainSn ada golongan yang tidak boleh diberi heunn
kurban ini tentu beliau menjelaskannya. Allah S berfirman,

'Dan frdaklah Thharunu

Allah & iugu berfirman,

(as. Marlnm [19]:64).

@
lupa"

t6+tiv,'r;:a
z- /
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@ 6.UJ$a@tfi,i tgv,
"Dan tiadalah yang diucapkanryn itu (Al Qw'an) menuntt

kemauan haow nafsunya. Uapann5n ifu tiada kin hanjalah wahyt
yang diuahrykan (kepdanya)." (Qs. An-Najm [531,3-4).

Begifu pula menyimpan herr.ran kurtan, walaupun hanya
sesaat saja, tetap terhifung sebagai perbuatan menimbun.

Salah satu hal yang sangat aneh adalah pihak 5nng dengan
akulrrSn Srang pendek dan pendapatr3n 3nng keliru- menyimpulkan
alasan hukum dari perintah Allah & dan perintah Rasutullah #',
tanpa berdasarkan dalil selain klaim dusta belaka. Akan tetapi,
ketika mereka berhadapan dengan sebuah hukum yang
Rasulullah $ ladikan sebagai sebab bagi lahimya hukum yang

lainngra, mereka jusku fidak mengindahkannya!
Nabi $ menjadikan kondisi paceklik yang sedang menimpa

maslrarakat ketika ifu sebagai alasan png mannjibkan agar tidak
ada daging kurban yang tersisa setelah tiga hari di rumah orang
yang berkurtan. Namun, mereka justnr mengaorhkan alasan
hukum ini. -Kami berlindung kepada Allah & dari sikap tersebut.-

Apabila mereka berdalil dengan hadits Sang diriranyatkan

kepada kami dari jalur periwayatan Ibrahim Al Harbi, dari Al
Hakam bin Musa, dari Al Walid, dari Thalhah bin Amru, dari Atha,
dari lbnu Mas'ud, "Rasulullah $ memerintahkan kami agar

memakan sepertiga darinya, bersedekah dengan sepertigan5ra, dan

memberi makan tetangga dengan sepertiga sisanya."

Maka perlu diketahui. bahwa Thalhah adalah perir,rnyat

yang dikenal suka berdusta, sedangkan Atha' tdak pemah

berjumpa dengan lbnu Mas'ud, bahkan Atha' sendiri lahir setelah
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hnu Mas'ud wafat. Seandainya riwayat iru shahih niscaya kami

akan segera berpendapat seperti ifu-

Hanya saja, diriwayatkan kepada kami dari jalur

periwayatan AMurrazzaq; dari Umar bin Ashim, dari Abu Mijlaz,

dia berkata, "lbnu Umar menSluruh agar menyisihkan salah safu

bagian hevuan kurtannya unfuk dirinya, dan dia bersedekah

dengan sisanya."

Diriwa5ratkan pula dari jalur periwayatan Abu Al Jahm;

Ahmad bin Fari menceritakan kepada kami, Al Harawi

menceritakan kepada kami, hnu Fudhail menceritakan kepada

kami, dari Atha,8l dari hrahim An-Nakha'i, dia berkata, "Tamim

bin Salamah melakukan perjalanan bersamaku. Ketika kami

menyembelih her,rnn lnubannya, dia pun mengambil salah sahr

bagiannya lalu bertanya, "Bolehkah aku memakannya?" Maka

kukatakan kepadanya, "Apa alasannya engkau fidak boleh

memakannya. Lalu dia mernbalas, "Allah $ berfirman, 'ltlt

tQ:, "Dan makanlah dafinyd' (Qs. Al Baqarah [2]:58), tetapi

engkau malah mengatakan, "Apa alasann3n engkau tidak boleh

memakann3ra."

Abu Muhammad berkata: Tamim memahami konteks

perintah pada aSrat ini sebagai sesuahr gnng sifatrp wajib, dan

81 Atha Fng dirnaksud di sini adalah Atha bin As€a'ib. Setelah ini lbnu Hazrn
akan menyehrd<an oleh bahwa lbnu Fudhail mendengar dari Atha' setelah
hafalanntn mmgahmi aduk. Demikian fiang disebtrtkan di dalarn
kitaHitab terrbng ihunl para periwayat, s€p€rti Tahddb At-Tahddh Namun,
dalam hal ini tdak m€ngapa karena 1nng dia riunptkan darirya adalah alsar,
bukan hadits dari Nabi $.
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inilah pemahaman yang benar dan tidak ada seorang pun yang

boleh memahaminya dengan konteks yang lain. Tamim ini
merupakan salah safu rrurid senior dari hnu Mas'ud.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abu Slnibah, dari
Muhammad bin Fudhail, Abdul Malik, dari seorang mauh mlil<
Abu Sa'id, dari Abu Sa'id, bahwa dia berkata kepada sukunya,
"Apabila kalian menyembelih her,rnn kurtan kalian, maka berilah

makan otang lain dengannya, makanlah oleh kalian dan
bersedekahlah dengann5a. "

Diriunptkan juga dari hnu Mas'ud dan dari Atha' redaksi

!/ang serupa dengannya.

Sementara, diriura5ntkan secara shahih dari Sa'id bin Al
Musaliyib dan Ururah bin Az-Zubair, "Orang yang berkurtan hanya

berhak mendapatkan seperempat dari heunn kurtannya."

Apabila mereka menyebutkan hadits yang diriwayatkan
kepada kami dari jalur periwayatan Al Bukhari; Isma'il bin Abu
Uwais menceritakan kepada kami, saudaraku; Abu Bakar
menceritakan kepadaku, dari Sulaiman bin Bilal, dari Yahya bin
Sa'id Al Anshari, dari Umarah lbint AMurrahman]82, duri Aisyah

[@P3 dia berkata tentang dhahfuat# (heuran tarban), "Karni

membumbui (daging) her,r,ran kurban lalu kami hidangkannya ke
hadapan Rasulullah # di Madinah. Lalu beliau bersaMa,

"Janganlah kalian memakan(nya) kecuali selama tiga hari."

Redaksi tambahan ini berasal dan Shahih Al Buklnn jrrz 7, hal. 188.
Redal$i tambahan ini berasal dan Shahih Al Bukhan
Pada Slnhih Al Buklnn' disebutkan dengan redalsi, "Dia ffiata,
"DhahitDah -.."

a2

83
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Ini bukanlah hukum (azinafit asalnga, akan tetapi beliau

ingin agar pemiliknya memberi makan orang lain dengan da$ng

itu. Wallahu A'km.

Perlu diketahui, bahwa tidak ada dalil tentang hal itu pada

hadits ini. Sebab, perkataan periwa5rat, "Dan ini bukanlah hukum

azimah," bukan merupakan sabda Rasulullah #i, tetapi ifu
merupakan dugaan dari salah seorang periwaynt hadits saja. Hal

ihr dijelaskan oleh perkataan periwayat tersebut pada bagian akhir

hadits ini, "Akan tetapi beliau ingin agar pemilikinSa memberi

makan orang lain dengan dagrng ifu, Wallahlt A'lam." Selain ifu,

ada hal besar terkait dengan apa yang diriwayatkan oleh Abu

Bakar bin Abu Uwais.

Ali bin Abu Thalib memahami saMa Nabi $ ini sebagai

sesuafu Snng hukumnya wajib, dan hnu Umar seperti yang telah

kami sebutkan sebelumnya.

Diriruayatkan kepada kami melalui jalur periwaSntan

Muslim; Harmalah bin Yahya menceritakan kepadaku, dari lbnu

Wahb, Yunus mengabarkan kepadaku, dari hnu Syihab, Abu

Ubaid maula hnu Azhar mengabarkan kepadaku, bahura dia

melaksanakan shalat id bersama Umar bin Al Khaththab. Dia

berkata, aku juga shalat Id bersama Ali bin Abi Thalib. Dia

melaksanakan shalat seblum khutbah, lalu dia berkhutbah kepada

orang-oftmg dan berkata, "sesungguhnya Rasulullah $ melarang

kalian memakan daging herluan kurtan kalian lebih dari tiga hari,

maka janganlah kalian memakannya flebih dari waktu itu)."85

Diriwayatkan dari jalur periwayiatan Waki'; Sufuart

Tsawi menceritakan kepada kami, dari Abu Hashin, dari

85 Hadits ini disebutkan dalan Shahih Muslim, jvz2,hal.l,2O.

Ats-

Abu
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Abdurrahman As-Sulami, dari Ali bin Abi Thalib, dia berkata,
"Janganlah seseorang memakan dagmg kurbannya lebih dari tiga

hari."

Ali berkata: Hadits Abu Ubaid maula hnu Azhar terjadi
pada masa pengepungan terhadap Utsman,i$. Sementara, orang-

orang badui berdatangan ke Madinah dan mereka ditimpa

kesusahan bahan pangan. Maka, dia pun memerintahkan
sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah $ ketika terjadi

kesusahan bahan pangan dan orang-orang mengalami kesusahan.

-Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

985. Masalah: Orang yang berkurban tdak boleh

menjual sedikit pun bagian herrran kurban setelah dia

menyembelihnya; baik kulit, bulu, rambut, lemaknya, daging,

d*g, tulang rawan, kepala, kuku, maupun ususnya. Dia tidak

boleh menjadikannya sebagai mahar, atau menyanakannya, atau

menjadikannya sebagai alat tr.rkar unhrk membeli sesuafu apa pun;

baik unfuk kepentingan rumah tangga, seperti a5nkan, saringan,

tabil,86 atausesuafu apa pun juga-

Akan tetapi, orang yang berkurban boleh memanfaatkan

heuuan kurbannya, menjadikan kulikrya sebagai alas, memakai

kulitrrya, menghibahkan atau menghadiahkannya kepada orang

lain. Barangsiapa memiliki bagian dari heuran kurban tersebut

melalui cara hibah, atau sedekah, atau waris, maka dia boleh

menjualnya jika dia mau.

86 Bentuk pluralnln adalah tawabil, arti kata ini akan dgelaskan oleh Ibnu Hazm,

Spitn fumbuhan katnundan l<arawig.
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Orang Spng berkurban tidak boleh memberikan satu pun
bagian dari heunn tersebut kepada tukang sembelih sebagai

imbalan pekerjaannya, atau jasa menguliti. Akan tetapi, dia boleh
memberikann3;a kepada oftmg lain selain si penyernbelih itu.
Semua akad yang melanggar ketenfuan di atas, maka harus

dibatalkan.

Ulama salaf berbeda pendapat tentang permasalahan ini.

Diriwa5atkan kepada kami melalui jahr periuralntan

Syu'bah, dari Qatadah, dari Uqbah bin Shuhban, aku berkata

kepada Umar, "Bolehl€h aku meniual kulit sapi yang alar

kurbankan?" Maka, Umar membolehkan aku melakukannp.

Diriwa5atlran kepada kami melalui jalur Atha' bahwa dia
berkata, "Apabila sernbelihan ifu sifaty ,wajib maka kulitnp
disedekahkan, natnLln apabila sembelihan ifu sifatrSTa sunah, maka
kulitrya itu boleh diiual iika dia mau."

Atha' juga mengatakan, "Boleh meniual kulit heunn
krrban apabila engkau memiliki utang."

Aqr$n'bi pernah ditanya tentang hukum kulit heunn

ku6an. Dia menjarrab dengan firman Allah &, WL'i{ JE j
gfir{t "Daging4aging unb dan danhn5n itu sekati-kati fidak

dapt mancapi (kqidhaan) Allali' (Qs. Al Haii l22l: 37). Jika

engkau mau, maka juallah, dan jika engkau mau, maka biarkan dia
tetap menjadi milikmu."

Diriwayatkan secara shahih dari Abu Al Aliyah, dia berkata,
"Kulit heunn kurban boleh dijual. Ghanimah 3nng paling baik

adalah her,rnn yang engkau makan da$rrgnlra, engkau terhitung
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berkurban dengannya, dan engkau mendapatkan kembali
beberapa dari uangmu."

Ada ulama lainnya yang berpendapat seperti ini, hanya saja

mereka membatasi pembolehan menjual kulit heruan kurtan unfuk
kepentingan tertentu saja.

Diriwayatkan secara shahih dari hrahim An-Nakha'i,
bahwa dia tidak menyukai penjualan kulit heunn kurtan dan dia
berkata, "Kulit heruuan kurban boleh difukar dengan benda lainn5p

5nng merupakan peralatan rumah tangga." Dia juga berkata, "Kulit
her,rlan hrrban sebaiknya disedekahkan, tetapi aku membolehkan
jika dia dijadikan sebagai alat tukar untuk mendapatkan ayakan

dan saringan."

Abu Hanifah dan Malik berkata: Kulit heunn kurban tidak
boleh dilual. Akan tetapi, dia boleh ditukar dengan

rumah tangga seperti ayakan, saringan, atau tabil." Hisyam bin
Abdullah Ar-Razi bertanya, "Bolehkan kulit heuan kurban
digwnkan sebagai alat fukar unhfi mendapatkan cuka?" Dia
menjawab, 'Tidak boleh." His5ram berkata lagi, "[alu kukatakan
kepadaryn, "Lalu apa bedanya antara cuka dan ayakan?" Dia
menjawab, "Janganlah engkau pergunakan ifu unfuk membeli
c,uka-" Dan dia tidak memberikan penjelasan apa pun tentang hal
itu.

Abu Muhammad berkata: "Pendapat ini sangat aneh sekali.

Apa bedanya antara tabil, itmbuhan kamun, kacang, kefumbar,

kanw$n, dan apkan; dengan cuka, minyak, daging, kapak,

sekop, pakaian, gandum, dan sari buah anggur lnng fidak
memabukkan? lantas, apakah menunrt mereka boleh membeli
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tabil, a5rakan, dan saringan dengan sistem riba dan jual beli yang

tidak sah, padahal itu tidak boleh dilakukan pada selainnya? Ini

tentu merupakan pendapat yang sangat aneh sekali dan tidak ada

duanya. Bahkan, pendapat ini bertentangan dengan apa yang

dirivrnyatkan dari para sahabat &,berikut ini.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan

AMurrazzaq; dari Sufuan Ats-Tsauri, dari Al A'masy, dari Abu

Zhabyan, kukatakan kepada hnu Abbas, "Apa yang engkau

lakukan terhadap kulit her,van kurban?" Dia menjawab,

"Disedekahkan, atau dimanfaatkan. "

Diriwayatkan dari Aisyah ummul mukminin, 'Kulit her,uan

kurtan dijadikan sebagai wadah air untuk membuat nabidz."

Diriwayatkan dari Masruq, bahwa dia menjadikan kulit

her,tran kurban miliknya sebagai alas shalat, dan dia shalat di

atasnya.

Diriwayatkan secara shahih dari Al Hasan Al Bashri,

"Manfaatkanlah kulit henr,ran kurban, tetapi janganlah kalian

menjualnSa."

Diriwayatkan dari Atha, dia menjadikan kulit leher unta

(kurban)nya sandal untuk budaknya.

Driwayatkan dari Ma'mar, dari Az-Zuhrri, "Kulit heunn

kurban tidak boleh diberikan kepada hrkang jagal dan tidak boleh

pula dijual."

Diriwarratkan dari Suflnn bin Uyainah, dari Ibnu Abu Naiih,

bahwa Mujahid, Sa'id bin Jubair tidak menyrkai apabila larlit

heunn kurban dijual; baik kurtan ifu bersifat sunah ataupun wajib.
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Abu Muhammad berkata: Dalam hal hi, tinggal dua
pendapat. Pendapat mereka yang membolehkannya secara umum,
dan pendapat yang melamngnya secaftr urnum. Pihak yang
membolehkannya secara umum berdalil dengan firman Allah &,

'€li';t(-fr,

"Padahal Nlah telah menghalalkan jual bell' (Qs. Al
Baqarah l2l:2751.

Ali berkata: Pendapat bolehnya menjual herr,ran sembelihan

adalah benar apabila tidak ada dalil yang secara khusus

melarangnln. Akan tetapi, diriuayatkan secara shahih dari
Nabi $ terrtang her;uan kurban, dan kami sampaikan dari sabda

beliau, ry;::$ dti:r2[ ,rtlplt djk "Makanlah, benlah makan

oftng lain (dengannya), sedel<ahl<anlah, dan simpanlah." Tidak
boleh melakukan hal lain melebihi beberapa pertuatan ini, karena
itu berarti melanggar ketenfuan Allah &.

l{ata iddikhar, salah salah satu maknanya adalah menahan.

Kita dibolehkan menyimpan sembelihan herruan kutan dan

bersedekah dengannya, akan tetapi kita tdak diperbolehkan

melakukan lebih dari ifu. Begitu pula, apabila her,rnn ku6an
dihrjukan untuk bertaqamrb kepada Allah S, berarti si pemilik

telah melepaskan kepemilikannya kepada Allah $. Sehingga, dia

tdak diboleh melakukan sesuatu apa pun terhadap hevuan ifu
kecuali lang memang dibolehkan oleh nash. Seandain5n tidak ada

nash yarrg memerintahkan unhrk memakan dan menyimpannya,

tentu fidak halal bagi kita untuk melakukannya. Kedua hal ini

.,.. i-',
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menjadi boleh dilakukan berdasarkan nash, sedangkan perbuatan

lainnya hukumnya tetap dilarang.

Di sisi lain, mereka dan kami berpendapat salna terkait

masalah ummul walad (budak yang melahirkan anak tuann5fl-

Budak wanita ini boleh dimanfaatkan tenaganya, boleh disetubuhi,

dan boleh dimerdekakan. Akan tetapi, majikannya tidak boleh

menjual, menyedekahkan, menyouakan, atau mengalihkan

kepemilikannya kepada orang lain. -Hanya kepada Allah lah kami

memohon taufik.-

Apabila hal-hal yang dilarang itu terjadi, maka ihr harus

dibatalkan berdasarkan saMa Rasulullah $,

.'r, i t1';f ,\L'*|'i,j ,1."' ;
" hmngsiap melakukan suafu perbuabn tnng tidak ada

funfunannyn pda agama kami, maka perbuabnnya ifu furtolak"

Terkait orang yang memiliki suatu bagian dari her,rnn

kurban ifu atas dasar u/arisan, atau hibah, atau sedekah, maka

bagian itu menjadi salah satu harta miliknya, selama dia tidak

mengalihkan kepemilikannya kepada Allah $, maka dia boleh

melakukan apa saja pada bagian hetr,ran kurtan ifu sebagaimana

yang dia lakukan pada hartanya yang lain, tanpa ada perbedaan.

986- Masalah: Apabila seseorang menemukan adanya

cacat pada hev.ran kurban setelah hewan ihr dipotong, sedangkan

ketika transaksi jual beli dia tidak mensyaratkan her,rnn ih.r harus

bersih dari cacat, maka dia berhak unhrk meminta ganti sebesar

selisih antara harga hewan ihr ketika hidup dalam keadaan sehat
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(tanpa cacat) dan harga hewan itu ketika hidup dalam keadaan
cacat. Sebab dalam kondisi seperti ini, pembeli berhak unfuk
mengembalikan barang yang dibelinya, atau tetap mempertahan-
kannya. Akan tetapi, karena hewan kurban ifu telah dipotong dan
telah menjadi milik Allah S, maka si penjual tidak boleh memakan

harta saudaranya dengan cara menipu dan bathil- Oleh karena ifu,
si penjual hams mengembalikan kelebihan harga yang sebenamya
bukan harga her,van yang cacat ifu.

Penjual wajib mengembalikannya karena dia telah meng-
ambilnya dengan cara tidak benar. Kecuali apabila si pembeli

merelakannSra, maka si penjual berhak unfuk mengambil harga ifu.
Karena pada dasamya kelebihan harga ifu mempakan hak si
pernbeli yang dia tinggalkan demi Allah $. Permasalahan ini
dijelaskan secara rinci pada pernbahasan iual beli, Ins5a Allah.

Allah @ berftrnan,

"Dan janganlah sebagian kanu memakan harta sebagian

tnng lain di anbm kamu dengan jalan tnng bathil' (Qs. Al
Baqarah I2l: 188).

Allah & iugu beyfirman,

# J y 3i+Yj ljsr;'"jti 6t I,hs-
"Mereka hendak menipu Allah dan oftrng-orang yang

beiman, padahal mereka hanya menipu dirin5n sendiri' (Qs. at
Baqarah I2l: 91. Dimana penipuan merupakan salah safu benfuk
memakan harta orarng lain dengan cara lnng bathil.

,y\fi.Fi;frrg'tilj
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987. Masalah: Apabila ketika hansaksi dis5nratkan,

bahwa her,r,ran ifu bersih dari cacat; apabila hsuuan itu disembelih,

maka dia terhitung sebagai bangkai, Dalam hal ini, pembeli wajib

menggantinln dengan her,r,ran yang sempa kepada penjual,

sedangkan peniual wajib mengembalikan harganya. Her,van ini

tidak boleh dimakan, karena her,rnn yang kondisinSn bersih dari

cacat bisa dipastikan bukan merupakan bangkai (apabila

disernbelih sebagai kurtan).

Barangsiapa membeli her,van yang bersih dari cacat, namun

penjual justr"r memberinya herruan yang memiliki cacat, berarti dia

diberi barang yang bukan dibelinya. Jika demikian, berarti dia telah

mengambil barang yang bukan milikn5n. Barangsiapa lrang

mengambil barang yang bukan miliknp maka barang ihr

hukumn5n haram. Allah @ berfirman,

rL;; FATILU{t;i(a$iffi"
,>,P ,rV ;' <,P- 6?s $ -{ y ;g4u,

"Jangankh kanu saling memal<an harb s*alnamu dengan

jalan tnng bathil, kecuali dengan jalan pemiagaan tnng bqlaku

dengan suka sana-suka di antam kamd'(Qs.An-Nisaa' [4]: 29).

Dalam hal ini, sikap suka sama suka tidak mungkin tercapai

kecuali dengan mengetahui berapa nilai yang direlakan, bukan atas

dasar ketidaktahuan terhadap nilai itu. Barangsiapa Udak

mengetahui jenis cacat yang ada, maka dia tidak bisa dikatakan

rela menerima barang yang dibelinya. Lebih lanjut, kerelaan ifu

sendiri terjadi ketika akad jual beli, bukan setelahnya.
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Barangsiapa menyembelih hetmn milik orang lain tanpa
seizin pemilikryn berarti orang tersebtrt telah melakukan pertuatan
sernena-mena, dan perbuatan semena-mena ifu merupakan
kemaksiatan kepada Allah S sekaligr.rs perbuatan 

"hatim.Allah $ sendiri telah memerintahkan untuk menyembelih heunn
sebagai bentuk ketaatan kepada-Nya, dimana tidak diragukan lagi
bahr,ra ketaatan kepada Allah & it" bukan sebuah kemaksiatan.
Penyembelihan 5nng mempakan ketaatan k"pudu Allah & mar
sama dengan penyembelihan yang merupakan kemaksiatan
kepada-N5ra dan perbuatan setnena-mena.

Tidak halal memakan heuran kecuali lnng disernberih
dengan cara lrang diperintahkan oleh Allah &, bukan harnn png
disembeth dengan cara lang diharamkan oleh Allah S, karena
heunn penyembelihan itu fidak sah, sehingga dia dianggap sebagai
bangkai- Barangsiapa menghilangkan harta milik saudamryn
dengan 

"uftr sernen&mena, maka dia bakeuajiban unfuk
menggantinla, akadnln jual belirya batal, dan si peniual harus
mengembalikan hargaryn.

Barangsiapa tidak sependapat dengan kami dalam masarah
ini berarti dia telah melakukan hal yang bertolak belakang, karena
mereka mengharamkan memakan hetvan buruan di tanah Haram
atau heuan lnng diburu oleh orang lnng sedang berihram.
Padahal tidak ada bedaqn antara kedua pemasalahan ini.

Berteda halnya dengan Abu Tsaur dan Snng lainn5n,
mereka mempertolehkan memakan heunn buruan yang dibunuh
oleh orang png sedang berihram dengan alasan png sama
dengan pihak yang membolehkan memakan hev,ran yang
disernbelih dengan cara yang tidak benar.
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988- Masalah: Barangsiapa melakukan kekeliruan

dengan menyembelih hewan kurban milik orang lain tanpa

seizinnya, maka hewan itu terhifung sebagai bangkai dan tidak

boleh dimakan. Dan orang yang menyembelihnya harus

menggantinya sebagaimana alasan yang telah kami kemukakan-

&ang yang tidak hadir ditempat penyembelihan boleh

memerintahkan orang lain agar menyembelih hewan kurban

untuknya, dan pertuatan ifu adalah baik, karena permintaannya

itu merupakan bagian dat'. amar ma'ruf. Akan tetapi, apabila oftmg

ifu berlarban untuk orcrng yang tidak hadir dengan menggunakan

hartanya (hevuannya) tanpa perintah dari orang yang tidak hadir

tersebut, maka hewan itu terhitung sebagai bangkai.

Apabila seorang wali bagi anak yang masih kecil atau wali

bagi orang yang gila berkurban untuk keduanya, dan dengan harta

mereka, maka perbuatan ifu adalah baik, dan hewan ifu fidak

termasuk kategori bangkai. Karena orang itulah yang berkewajiban

mengwus keduanya, berbeda hukumnya apabila perbuatan ifu

dilakukan terhadap orang yang bisa mengumsi dirinSra sendiri- -
hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.87

87 Pada halaman l/ang lalu (yaihr halaman 358 di buku asli), hnu Hazrn

mengatakan bahwa kurban itu sah dilakukan dengan heunn png telah

dikebiri, nelmun dia tidak menyebutkan dalil Snng secara khusus menjelaskan

hal ini. Korektor naskah nomor 14 menukil dalil bagi hal tersebut dari lbnu

Hazm di dalam kitabnp Al IshaL Dan di sini, aku ingin mengutipnlra secara

lengkap sebagai keterangan tambahan.
Ibnu Hazm mengatakan, "Mengenai heuran yang dikebiri, maka berkurban

dengan hannn tersebut mubah dan dianiudon. Bahkan, mr-rngkin

dia lebih baik daripada hannn lainnp atau setidakryra sarna seperti y"ang

lainnya.

Abu Daud meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Nabi $
menyembelih pada hari Idul Adha dua ekor kibas bertanduk yang lnrlitqn
&ilrana putih disdingi hitam dan telah dikebiri." Dan dia menyeh-rtkan

kelanjutan hadits ters€but.
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Juga berdasarkan hadits 5ang diriwaSratkan oleh Abdurrazzaq, dari Aisyah
atau Abu Hurairah, "Apabila Rasululhh * h€ndak bokurban, beliau
membeli dtra ekor hbas berukuran b€sar dan gemuh memiliki tanduk dan
sudah dik€biri. Lalra beliau menyernbelihnSa." Dan dia meryrebutkan
kelanjutan hadits telrs€ht"
Abu Mulnrnnnd trerkata: Ini adalah hdits Jawd dan tidak ada cacat di
dalamnya, sehingga dia dapat dijadikan sebagai huiiat.
Abu Muharnrnad juga berkata: Kata Al waji artinya mengkebiri. contohryra
disebutkan di dalam hadits, lbr?t #.'*t fiy t*ii i$'& L{a, i
iel d fry t'Jurria W- f ,ft i;ry'&nnssiap di anbn kattn tetah

memiliki kenwnpun mala hendaHah db menilah, laran mqikah itu tebih
menurdulrl<an dan menjaga kemalwn. hn bruzgsiap betum
rnzrmpu mah hendalhh dia berpwsa lcarqn pt*a itu alan Mqgsi
sebgaiwTb." Maksudnya puasa itu akan mengkebiri qptruatnSn."
Aku katakan, bahwa hadits 1nng pertarna oleh Abu Daud dalam
Sunarnya, jrz 3, hal. 52 secara lengkap. Hadib kedm diriua5ratkan oleh
Ibnu Hazm di dalam juz ini, hal. 381 secara lengkap. Dan setelah
menyebutkan hadits tersebut Ibnu Hazm merrgatakan, 'Dan abariru adalah
shahih menunrt mereka. "
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ifAt ;r.;t;.i
KITAB MAKANAN YANG Il\I]^\L DAN

rANG FI.ARAM

Abu Muhammad berkata: Tidak ada satu baEan pun dari

babi 5nng halal dimakan. Daging babi, lemak babi, hrlit babi, urat

babi, fulang rawan babi, usus babi, otak babi, hrlang keras babi,

kepala babi, kuku babi, susu babi, bulu babi, semuanya adalah

haram, baik jantan maupun betina, besar ataupun kecil. Bulu babi

fidak boleh dimanfaatkan, baik sebagai benang pada manik-manik

atau pada hal lainnya.

Haram hukumn5n mengkonsumsi darah atau

memanfaatkann5a unfuk keperluan tertenfu, baik darah ifu berupa

darah lang memancar ketika hewan disembelih maupun damh

lainnya. Kecuali misik, benda ini hukumnya halal.

Bqilfu pula, haram memakan heunn damt yang

mati dengan sendirinya (tanpa disembelih) dan herpan darat Snng

iat6r *v
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disembelih dengan cara-cara yang tdak disyariatkan, kecuali
belalang saja.

Jika ada hewan darat yang dicekik lalu mati, atau dipukul
lalu mati, atau jafuh dari ketinggian lalu mati, atau ditanduk oleh
heunn lainnya lalu mati, maka hewan-hevuan tersebut tidak halal
dimakan. Hukum yang sama juga berlaku bagi halan darat yang
mati karena dimangsa binatang buas atau binatang lainnya. Akan
tetapi, her,rnn darat yang mati karena dibunuh oleh her,,van

pemburu hukumnya adalah halal. Insya Allah, permasarahan
tentang heunn buruan ini akan kami uraikan secara khusus pada
pembahasan yang akan datang.

Apabila heunn-her,rnn darat yang kondisinya kami sebutkan
di atas (tercekik, dipulnrl, jafuh dari ternpat }nng tinggi, ditanduk
her,rnn lain, atau dimangsa binatang buas) ditemukan masih dalam
keadaan hidup, lalu disembelih, maka ia halal dimakan, serama
hannn tersebut termasuk heunn yang dihalalkan unfuk konsumsi.

Semua her,ruan png disembelih, baik dengan cara dipotong
maupun di-nahr(disembelih pada pangkal tenggorokan) atas nama
selain Allah & adalah haram dimakan.

Allah S berfirman,

's( -6 4i; i;;rs x?;:f6 ii#j15
Aiiui:*-q'{r i164',*r # .r?

-E .i(

,r.Ai'e er61#icJy{t
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"Dihanmkan bagimu (memalan) bangkai, damh, daging

babi, (daging heu.nn) gng disembelih atas nama selain Allah, tnng
tercekik, gng terpukul, yang jafuh, trang dibnduk, dan diterl<am

binatang buas, kecuali tnng sempat l<amu menyembelihnin, dan

(dihannkan bagimu) tnng disembelih untuk berhala." (Qs. Al
Maa'idah I5l' 3)

Pada aSnt ini, Allah & secara jelas mengharamkan semua

jenis hanan (darat) yang kami sebutkan sebelumnya, dan sebagai

sebuah pengecualian, Allah & menghalalkan semua halan yang

kita sembelih. Ayat di atas tidak memiliki penafsiran lain selain

yang kami sebutkan ini.

Ulama berbeda pendapat tentang kehalalan hannn yang

hampir mati karena hal-hal di atas, tetapi kemudian ia sempat

disembelih:

Pertama, -lnifu pendapat Imam Malik-, jika halan darat

mengalami salah safu kondisi yang kami sebutkan di atas secara

laitis sehingga dapat dilrakini bahwa heunn itu pasti akan mati

karenanSra, maka heru.ran itu tidak halal dimakan meskipun ia

sempat disembelih sebelum matinya.

Kdua, -yaitu pendapat Al Muzani-, jika kematian he\ ran

tersebut benar-benar dapat dipastikan karena salah safu alasan di

atas, bukan karena disembelih, maka ia haram dimakan. Akan

tetapi, jika dapat dipastikan bahwa kematiannya adalah karena

disembelih maka hel,rnn itu halal dimakan.

Abu Muhammad berkata: Kedua pendapat di atas

bertentangan dengan makna lahiriyah dari alnt yang kami

sebutkan sebelumnln. Permasalahan ini akan kami jelaskan lebih

rinci pada pembahasan tentang penyembelihan heunn.
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Tentang keharaman darah, ada ulama yang berpendapat
bahwa yang diharamkan adalah darah heuan yang memancar
ketika disembelih saja. Misalnya Imam Al Bukhari. para ulama
tersebut berdalil dengan firman Allah &,

S y,rzx- *G iF qa uy al-y a Ct < S

-,8) fi$ /*'A t Lj:i fi ;1 "^* 3K ;\

"Kabl<anlah: Tiadalah aku peroleh dalam unhyu ,/ang
diu.nh5rukan kepdaku, sauatu tnng dihanmkan bagi onng yang
hqdak kecuali kalau makanan itu bangl<ai, abu
danh tnng mengalA abu daging babi -t<arena

setntn, ifu kotor- abu binabng tang disenbetib aErs natna selain
Allah." (Qs. Al An'aam [6]: 145]

Merrurut mereka, darah Snng dihammkan pada ayat ini
hanSnlah darah lrang mengalir (ketika disembelih).

Abu Muhammad berkata: Argumentasi mereka ini tenfu
tidak pada tempatn5a. Alasann5n, alnt di dalam sr.rah Ar An'aam
lrang mereka jadikan sebagai sardaran hukum ini adalah ayat
Makkiyah. Sementam, a9"t di dalam swah Al Maa'idah png kami
sitir sebelumn5ra merupakan apt Madaniyah dan termasuk salah
sahr ayat Spng terakhir difurunkan. Artinya, yang diharamkan pada
masa aunl Islam adalah darah yang mengalir saja. setelah itu,
pada periode Madinah, sernua jenis darah diharamkan secaftr
ulnutn.

:*ifr j),yiea';
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Dengan demikian, kalangan yang hanya mengharamkan

darah yang mengalir saja berarti telah menghalalkan apa lrang
diharamkan Allah S pada ayat lainnya. Sedangkan mereka yang

mengharamkan semua jenis darah, berarti telah berpegang kepada

kedua ayat tersebut sekaligus. BukU lainnya, ada hal lain yang juga

diharamkan setelah surah Al An'aam itu dihrrunkan. Seperti

khamer dan yang lainnya. Oleh karena itu, kita tetap wajib

mengharamkan apa saja yang diharamkan oleh nasrl syrariat

setelah ttrrunnya ayat tersebut. Dan dalam hal ini, darah

merupakan salah satu yang diharamkan secara mutlak setelah

turunnln ayat ifu.

Abu Sa'id Al Fata menceritakan kepada kami, Muhammad

bin AIi Al Muqri menceritakan kepada kami, Ahmad bin

Muhammad bin Isma'il An-Nahhas menceritakan kepada karni,

Yamut bin Al Mazra' menceritakan kepadaku, Abu Hatim Sahl bin

Muhammad As-Sijistani menceritakan kepada kami, Abu Ubaidah

Ma'mar bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Yunus bin

Habib menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar

Abu Amr bin Al Ala berkata: Alar pemah bertanp kepada

Mujahid tentang ayat mana saja yang termasuk ayat Madaniyah

dan a5nt mana saja yang termasuk ayat Makki5nh. Mujahid pun

menjawab, "Hd itu pemah kutanyakan kepada hnu Abbas, dan

dia menjawab sebagai berikut, 'Surah Al An'aam ditunrnkan

secara keseluruhan di Makkah. Namun, ada tiga ayat darin5ra 3nng
ditrrrunkan di Madinah, yaitu ftrman Allah &,,'Ihtakanlah: Marilah

kubacalran ap Jpng dihanmkan abs l<amu oleh Tbhanmu....'

(Qs. Al An'aam [6]:151) hingga tiga ayat berikutnya'."

Abu Muhammad berkata: Firman Allah & y*S dimaksud

oleh hnu Abbas di atas secara lengkap adalah sebagai berilnrt:
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'$;f Jt?z-,* "H,iF( JSttu;3'
"*tge:Strgi,Tit-=yi-$43o,i5.e,

t4r tiL ti ;+;ii \i.F i ; "ntUg ",Ut;; ii
"6i iyxfr i; ;4iJ{:)iwx{;"c:acs
14iJc,\fri{; SfiXiA-4{#rK):,
'oWG -J::4i i35Si'g-& A iA d d\
tr', 1 3 i6 # Eg'r6;,, J t-ci dg3 S'+ - Au,

*iA -*,F,9,4;.""i35 ;,fr#; {r3(; i,r4
I# $ ;Z;;e ( i.-r,,*-y r:s fii srS'n
-€trt -*,W &jt:et{" ;""&';i;iJ!-tl

z !/oz
it:i.:i

"Kabkanlah: Marilah kubacakan apa Snng dihanmkan abs
kamu oleh Tuhanmu yaifu, janganlah kamu mempercekuful<an
sesuatu dengan Dia, berbuat baiHah terhadap kdua onng ibu
bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak karnu karena
takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepdamu dan
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kepada mereka, dan janganlah kamu mendekafi perbuatan-

perbuatan t/ang keji, baik tnng tampak di antararym maupun tang
tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang

diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu

(sebab) tnng benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu

supaya kamu memahami(nya). Dan janganlah kamu dekati harta

anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga

sampai dia deovasa. Dan sempumakanlah takaran dan timbangan

dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada sesorang

melainkan sekdar . Dan apabila kamu berkata,

maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun dia adalah

keraba(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu
dipeintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat Dan bahwa (yanq

Kami perintahkan ini) adalah jalan-Ku yang lunts, maka ikutilah ia,

dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (5nng lain), karena jalan-

jalan ifu mencerai benil<an kamu dan jalan-N5n. Yang demikian ifu
diperintahkan Allah agar kamu bertakwn" (Qs. Al An'aam [6]:

151-153)

Ketiga apt inilah yang diturunkan di Madinah, sedangkan

seluruh ayat lainnya dari surah Al An'aam ditunrnkan di Makkah.

Di sisi lain, surah Al Maa'idah diturunkan di Madinah, dan tidak

ada seorang pun yang berbeda pendapat tentang hal ifu.

Apabila ada yang berdalih dengan atsar dari Ais5rah,

Ummul Mukminin, bahwa dia pemah ditanya tentang hukum

darah yang ada di atas (daging yang dimasak di dalam) panci, dan

menuruhSra darah tersebut boleh dimakan, karena Aisyah berdalil

dengan firman Allah &,
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4 y,izs- *G & q 6t-AJ-6 4Ct< S
(.;,:i 6i6"-.i;sK 6

"Katakanlah: Tiadalah Aku peroleh dalam ovahyt yang
diwahykan kepdaku, squafu tnng diharamkan bagi onng t/ang
hendak kecuali kalau makanan ifu bangkai, atau
darah yang mengalir. "(Qs. AI An'aam t6l: 145)

SesungguhnSra, atsar tersebut bertentangan dengan atsar
lain png juga berasal dari Aisyah, png diriunyatkan kepadd kami
melalui jalur Ibnu Wahb, dari Mu'awilnh bin Shalih, dari Juraij bin
Kulaib, dari Jubair bin Nufair, dia berkata: Aiq/ah, Ummul
Mukminin mengatakan kepadaku, "Apakah engkau membaca
surah AI Maa'idah?' *Ya," jar,uabku. Kemudian Aisyah
mengatakan, 'Sungguh, ia (surah Al Maa'idah) adalah surah
terakhir yang dihrnrnkan. Oleh karena ifu, apa saja

diharamkan dalam surah ifu maka kalian pun
mengharamkannya."

Abu Muhammad berkata: Penjelasan lainnSa adalah sebagai

berikut. Jika darah Spng ada dipermukaan panci ifu berwama
merah terang (jelas) maka tidak diragukan lagi bahwa itu adalah
darah lang mengalir, dan ia haram dimakan tanpa ada perbedaan

pendapat. Akan tetapi, jika uraman5ra kekuning-lruningan maka ia
tidak bisa dikategorikan sebagai damh karena darah itu wamanya
merah atau hitam, bukan kuning. Apabila sifat dasar darah fidak
terpenuhi pada benda tersebut, maka benda ifu fidak bisa

dikatakan sebagai darah. Dengan demikian ia halal untuk dimakan.
Begifu pula halnya dengan darah yang tersisa di urat maupun di

llans
harus
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sela-sela daging; darah tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai

darah yang jelas. Oleh karenanya, ia tidak haram dimakan.

Sebenamya, yang ingin kami tanyakan kepada kalangan

yang tidak sependapat dengan kami adalah tentang hukum darah

yang berwama merah terang (jelas) dan berbenhrk padat, bukan

yang berbentuk cair. Apakah darah seperti ini halal dimakan

ataukah tidak? Masalah inilah yang sebenamya masih

diperselisihkan antara kami dan mereka.

Tentang misik, Rasulullah S menggunakannya sebagai

wewangian, baik sebelum haji Wada' maupun setelahnya.

Perbuatan Rasulullah I itu mendapat pembenaran dari Allah &.
Allah & membolehkan penggunaan misik kepada Rasulullah $
dan juga kepada kita. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui bahwa

misik itu pada dasamya adalah darah yang berasal dari luka pada

heuran. "Dan tidaklah Tuhanmu lupa." (Qs. Maryam [19]: 54)

Tentang pengharaman daging babi dijelaskan dalam firman

Allah &,

ib)fi$ )*-rAi
"Abu dagtng babi. Karena semua ifu kotor."

(Qs. Al An'aam [6]: 145)

Di dalam kaidah bahasa Arab lnng merupakan bahasa Al

Qur'an-, dhamir (kata ganti) harus kembali kepada kata

sebelumnya yang paling dekat. Dengan demikian, (berdasarkan

ayat ini) sangatlah tepat jika dikatakan bahwa babi itu merupakan

hewan yang kotor, dan seluruh bagian dari babi itu juga kotor.

Sementara semua yang kotor hukumnya haram dan harus dUauhi.

Jadi, seluruh bagian fubuh babi hukumnya haram, termasuk bulu
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atau anggota tubuh lainnya. Akan tetapi, kulit babi yang telah
disamak tidak termasuk yang diharamkan, karena kulit bangkai

Snng telah disamak halal dipergunakan.

Diriwayatkan kepada kami dari Muslim, Qutaibah bin Sa'id
menceritakan kepada kami, l-aits bin Sa'd menceritakan kepada
kami, dari lbnu Syihab, dari Sa'id bin Al Musa5yib bahwa dia
mendengar Abu Hurairah berkata: Rasulullah $ bersaMa, "Demi
Dzat Yurg jiunku benda di bngan-N5n, sudah hampir tiba
waktunya bagi Isa bn Matyam untuk furun di tengah-tengah l<atian

sebagai seoft,ng haldm yang adil. Dia al<an menghancurkan salib,

membunuh babi, dan menghapus jizph. Ketika ifu, harta akan
ampi-ampai frdak seorzrng pun tnng berhak

m an eimanSa (sebagai zala t)."

Diriraragratkan dari Muslim, Harun bin AMullah
menceritakan ke@a kami, Hajjaj bin Muhammad menceritakan
kepada kami dari lbnu Juraij, Abu AzZubatr menceritakan kepada
kami bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata: Aku
mendengar Nabi $ bersaMa, "Al<an selalu ada sekelompok orang
dari umatlru gng bergang teguh kepda kebenann hingga hari
Kianat frba, Wifu ampi Isa bin Maryan alaihistalam furun.
Pmtimpin merela berkab, 'Kemarilah, dan jadilah sebagai Imam
shalat kami.'Namun Ia menjawab, 'Tidak, sebagian kalian adahh
pemimpin bagi sebagian lainnya sebagai sebuah penuliaan Allah
terhadap umat ini'."

Pada riwayat di atas, Nabi $ membenarkan pembunuhan

babi yang dilakukan oleh nabi Isa kelak, dan beliau mengabarkan
bahwa nabi Isa akan ttrrun dan memufuskan perkara berdasarkan

syariat Islam. Sementara, diriwayatkan secara shahih pada hadits
yang lain bahwa Nabi S melarang perbuatan membuang-buang
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harta. Seandainya penyembelihan (secara syariat Islam) membuat

daging babi itu dihalalkan, tentu beliau tidak akan membenarkan

pembunuhan babi begitu saja karena ifu termasuk perbuatan

membuang-buang harta. Dengan demikian, bangkai babi haram

dimakan, bagaimana pun kondisinya.

Sebagian kalangan yang lebih berpegang kepada qiyas dan

kurang memperhatikan ucapannya, mengklaim bahwa

pengharaman lemak babi didasarkan kepada qiyas terhadap

pengharaman dagingnya. Mereka juga berpendapat bahwa ijma

ulama terhadap pengharaman lemak babi ini didasarkan kepada

qiyas tersebut.

Abu Muhammad berkata: Saya ingin menyanggah

kekelinran !/ang sngat jelas ini sebagai berikut:

Pertama, pemyataan Anda di atas hanya merupakan klaim
yang tidak beralasan sarna sekali.

Kdua, pemyataan itu'merupakan safu benhrk kebohongan

yang mengatasnamakan seluruh umat lslam, karena Anda

mengatakan bahwa mereka telah melakukan rjma unfuk

membenarkan sebuah kebatilan, yaitu menjadikan qiyas sebagai

salah safu sumber hukum Islam.

Ketiga, kalaupun kita katakan bahwa penetapan sebuah

hukum dengan cara qiyas itu dibenarkan, tenfu menganalogikan

lemak babi dengan daging babi merupakan sebuah kekeliruan

besar. Sebab, tidak ada sama sekali illat (alasan dasar) yang

menghubungkan antara keduanya. Pendapat Anda bahwa lemak

babi mmrpakan bagian dari daging babi dan berasal darinya,

karena lernak tersebut memang dihasilkan dari dagingnlra, fidaklah

benar. Adalah keliru jika dikatakan bahwa lemak itu merupakan
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bagian dari daging. Sebab, jika teori itu benar tentu lemak itu sama

dengan daging. Namun hal itu tidak dapat dibenarkan baik melalui

tinjauan bahasa maupun hukum syariat.

Begifu pula, pendapat Anda bahwa lemak itu berasal dari

daging adalah keliru. Buktinya, kita berasal dari tanah tetapi kita

bukanlah tanah. Ayam Iahir dari telur namun ia bukanlah telur.

Buah kurma berasal dari pohon kurma tetapi ia tidak disebut

pohon kurma. Daging dan susu pun berasal dari darah narnun

keduan3n tidak disebut sebagai darah, dan keduanyn halal untuk

dikonsumsi, sementara darah haram unfuk dikonsumsi.

Jadi, semua yang berasal dari suafu benda tertenfu nalnun

ia tidak membawa nama benda asalnya, maka ia dianggap sebagai

benda lain dan berteda dari benda asalnp- Benda itu tdak boleh

dihulnami seperti benda asal lang mernbenfuknya, demikian

secara tinjauan bahasa maupun hukum sTariat. Sebagai

contoh, Allah @ mengharamkan lemak (domba dan sapfl kepada

Bani Ismil, namun Allah & tdak mengharamkan daging terhadap

mereka hanya karena Dia mengharamkan lemaknya. Dan,

Allah & tiaaf serta merta mengharamkan lemak Srang melekat di

punggung hannn, di dada bagian atas, dan di bagian usus, hanya

karena Dia mengharamkan lemak yang ada diperutrya.

Orang yang memiliki akal tentu udak akan habis pikir,

bagaimana mungkin pengharaman daging dengan serta merta

berdampak pada pengharaman lemak? Dan kami telah

menjelaskan pertedaan antara da$ng dan lemak sebelumnSra.

Keempat, coba kita tanyakan kepada mereka, "Apakah

menurut kalian pengharaman menyemput sutnsurn babi, memakan

tulang rawan babi, dan meminum susu babi adalah berdasarkan

qiyas terhadap pengharaman memakan dagingnya?" Qiyas seperti
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ini sangat aneh sekali. Padahal mereka mengakui dan sepakat

bahwa semua bagian tubuh di atas tidak disebut daging.

Pertanyaan lainnya, "Coba beritahukan kepada kami
apakah Allah S mengharamkan lemak babi, hrlang rawan babi,

tulang keras babi, bulu pada kulit babi, dan juga susunya? Ataukah
tidak satu pun darinya yang Allah & haramkan?" Jawabannya

tenfu hanya safu, diharamkan atau tidak diharamkan.

Apabila jawaban mereka adalah Allah $ mengharamkan

semua ifu, maka pertanyaan selanjut'rya adalah, "Bagaimana

mungkin kita bisa mengetahui bahwa Allah S mengharamkan

sesuafu selain melalui penjelasan atas pengharamannya dan
melalui wahyu yang ditumnkan kepada Rasulullah $ tentang

hukum tersebut?" Bukankah orang yang mengklaim bahwa
Allah & telah mengharamkan sesuatu tanpa mendasarkan

klaimnya ifu kepada penjelasan dari wahyr-Nyra adalah seoftmg
yang berdusta atas nama Allah S secara terang-terangan? Ya,

karena orang tersebut telah berani menuturkan suafu (hukum) atas

nama Allah S padahal Dia tidak menurunkan wahyu tentang hal

ifu, dan orang ifu fidak mengatakan bahwa hukurn ifu berdasarkan

pendapat pribadinya.

Allah S berftrman,

"Padahal saungguhngn Allah telah menjelasl<an kepda
kamu ap tnng diharankan-Nya absmu." (Qs. Al An'aam [5]:
119)

Sementara ifu, apabila jawaban mereka adalah

pengharaman lemak babi itu berdasarkan analogi (qiyas), yaifu

w'i;e F:#6
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karena Allah & telah mengharamkan dagingnya, tentu jawaban ini

tak lebih dari sebuah klaim dusta yang selalu diulang-ulangi dan

tidak berdasarkan kepada safu dalil pun. Kami sudah mencoba

menanyakan hal ini kepada kalian, narnun jawabannya selalu sama

dan hanya bersifat pengulangan saja. Ini merupakan bukU nyata

atas kekeliman pendapat tersebut.

Seandainya mereka mengatakan bahwa pengharaman

lemak babi itu bukan berdasarkan kepada wahyr yang Allah &
furunkan, atau hadits yang Rasulullah $ sampaikan, tetapi

berdasarkan ijma kaum muslimin, tenhr kekeliruan pendapat ini
lebih parah dan lebih buruk lagi dari alasan sebelumnya. Sebab, itu
berarti mereka mengakui bahwa Allah & dun Rasul-Nya tidak

mengharamkan lemak babi tersebut, atau dengan kata lain
Allah $ menghalalkannya. Dan itu artinya kaum muslimin telah

bersepakat untuk menyelisihi hukum Allah & dan Rasulullah $
karena mereka mengharamkan apa yang tdak diharamkan
Allah & dun Rasul-I.{ya. Sungguh, Allah & tetatr menyelamatkan

umat ini dari orang-omng kafir yang tidak berlimu.

Seandainya mereka menyanggah bahwa tatkala umat ini
melakukan ijma untuk mengharamkan lemak babi, maka ketika
itulah Allah & pun mengharamkannya, maka kita tanyakan

kepada mereka, "Kalau begifu, kapan tepatrya Allah &
mengharamkan lemak babi itu? Apakah Allah @ mengharamkan-

nya setelah ijma kaum muslimin, atau ketika ijma tersebut

berlangsung, ataukah setelahnya?" Dan Udak ada altematif
jawaban yang keempat unfuk pertanyaan tersebut.

Apabila jawaban mereka adalah Allah S mengharamkan

lemak babi tersebut setelah lahimya ijma kaum muslimin. Dengan

kata lain hukum Allah & it, mengikuti hukum 5nng ditetapkan
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hamba-Nya, maka pendapat ini merupakan kekufuran sejati.

Sedangkan apabila jawabannya adalah Allah S mengharamkannya

bersamaan dengan ijma kaum muslimin tersebut, berarti kaum

muslimin mulanya bersepakat untuk menyelisihi ketetapan Allah &
karena telah mengharamkan apa yang tidak Dia haramkan. Kami

telah menjelaskan kekeliruan pendapat ini sebelumnya.

Jika jawabannya adalah Allah & mengharamkan lemak

babi itu sebelum adanya ijma kaum muslimin atas

pengharamannya, berarti benar bahwa Allah & lah yang

mengharamkannya. Sementara, hukum Allah & tentang

haramnya lemak babi itu hanya bisa diketahui melalui penjelasan

dari-Nya dan hanya mungkin diberikan dalam benhrk nash syariat.

Dan inilah pendapat kami. Sebab, tanpa pemahaman seperti ini
berarti pengharaman itu tak lebih dari sekedar dugaan dan klaim
dusta ynng dikemukakan atas nama Allah &, serta berbicara

tentang syariat Islam berdasarkan asumsi belaka.

Dengan demikian, dapat diyakini bahwa pendapat kamilah
yang benar, sedangkan pendapat mereka keliru- Yang benar

adalah bahwa ijma kaum muslimin atas haramnya semua anggota

tubuh babi itu lahir berdasarkan nash syaiat png menjelaskan

keharamannya. Artinya, ijma mereka atas haramnya daging babi

lahir setelah adanya nash syaiat yang mengharamkan daging

tersebut. Begrtu pula terhadap bagian-bagran lainnya dari babi,

tidak ada bedanya dalam hal ini.

Sedangkan tentang hukum memakan belalang akan kami
paparkan setelah ini.
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989 - Masalah: Semua hewan yang hidup di dalam air,

dan tidak hidup kecuali di dalamnya adalah halal dimakan, baik

ketika didapati dalam keadaan hidup kemudian mati atau sudah

mati ketika masih di dalam air, mengapung atau tidak mengapung,

mati karena dimangsa oleh hetr.ran laut lainnya atau oleh hewan

darat. Semua kondisi ini tetap membuatnya halal dimakan. Begitu

pula, baik hewan yang hidup di air ihr namanya babi air, manusia

air, anjing air, atau apapun namanya, ia halal dimakan. Bahkan

meskipun yang membunuhnya adalah seorang penyembah

berhala, muslim, Ahli Kitab, atau tidak dibunuh oleh seorang pun.

Allah $ berfirman,

6ir,N{,,3 e 3G A i tfr oi;lt ";;V
6.JtA6lUE

"Dan tiada sama (antara) dua laul yang ini taormr, segar,

sdap diminum dan 5nng lain asin lagi Whit Dan, dari masing-

masing laut ifu kamu dapat memal<an daging yang segar." (Qs.

Fathir [35]: 12)

Dan firman-Nya,

:;r? t;'#i 6i,r\T, fli 3#'{Jj;
"Dihalall<an bagimu binatang buruan kut dan makanan

(yang berasal) dari laut sebagai makanan Jnng lmt bagimu, dan

bagi orang-onng gng dalam perjalanan " (Qs. Al Maa'idah [5]:

e6l

{a'8&
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Pada a5rat di atas, Allah S menyebutkan kehalalan her,r,ran

laut secara umum, dan Dia tidak menyebutkan her,van laut

tertentu, secara khusus, yang diharamkan. " Dan frdaMah Tuhanmu

lupa." (Qs. Maryam 1l9l: 64l-

Sementara ifu, ulama fikih Hanafi berpendapat lain.

Menurut mereka, ikan yang halal dimakan adalah ikan yang telah

mati di dalam air atau yang mati karena terseret air (ombak) ke

tepian, selama ikan tersebut tidak mengapung di atas air dan

kematiannya ifu terjadi secara alami. Tidak halal memakan ikan

yang mati dan mengapung di permukaan air. Dan heunn air yang

halal dimakan hanya ikan saja, sehingga haram memakan (hewan

air yang diberi nama) babi air atau manusia air. Alasan mereka

adalah karena Allah $ telah mengharamkan memakan babi dan

manusia se@ra urnum, sementara babi air atau manusia air

termasuk dalam konteks ini.

Ulama fikih Hanafi ini juga berpendapat, jika ikan itu
dimangsa oleh ikan paus, atau burung, atau elang, lalu ia mati,

maka ia halal dimakan. Begihr pula jika ikan itu dipancing oleh

seorang penyembah berhala, lalu mati dan mengapung di atas air,

maka ia halal dirnakan.

Muhammad bin Al Hasan menjelaskan hukum bangkai ikan

yang sebaEan fubuhnya berada di luar air sedangkan sebagian

lainnya masih berada di dalam air sebagai berikut, "Jika yang ada

di'luar air hanyalah bagran saja maka bangkai ikan itu

halal dimakan. Namun jika bagian kepala itu 5ang berada di dalam

air, maka diperinci lagi sebagai berikut. Jika yang ada di

luar air hanya setengah dari hrbuh ikan, atau kurang dari ifu, maka

bangkai ikan itu haram dimakan. Sedangkan jika yang ada di luar

air lebih dari setengah tubuhnya maka ia halal dimakan."
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Abu Muhammad berkata: Pendapat-pendapat di atas sama

sekali tidak pemah dikenal di kalangan ulama kaum muslimin
sebelum generasi ulama fikih Hanafi. Bahkan, pendapat-pendapat
tersebut bertolak belakang dengan apa yang ditetapkan di dalam
Al Qur'an, Sunnah, pendapat para ulama, qiyas, bahkan dengan
logika sekalipun. Pendapat-pendapat ini bersifat membebani
sesuafu yang sebenamya tidak mungkin dilakukan.

Tidak mungkin kita bisa mengetahui apakah ikan tersebut

mati ketika terapung atau ia telah mati sebelum terapung di
permukaan air. Begifu pula, tidak mungkin kita bisa mengetahui

apakah ikan ifu mati karena dimangsa oleh ikan paus, atau elang
pemangs, ataukah ia mati secara alami- Hanya Allah @ semata

yang bisa mengetahui semua ini, atau malaikat yang memang
ditugaskan untuk mengurusi ikan paus. Bahkan kita Udak

mengetahui apakah jin bisa mengetahui hal itu ataukah Udak,

sebab ada golongan jin yang bisa menyelam, sebagaimana firman
Allah &,

fr <r:.;:,i l_Vjs <;
" Dan IGmi telah tundukkan (pulu kepada Sulaiman)

segolongan syaibn-s5nitan yang menyelam (ke dalam laut)." (Qs.

Al Anbiyaa- l2ll 821

Lebih dari ifu, kriteria syariat rancu 3nng ditetapkan oleh

Muhammad bin Al Hasan ini juga menuntut adanya bantuan dari
orang png ahli dalam mengukur besamya baEan bangkai ikan
yang ada di luar air dan yang ada di dalam air. l.antas bagaimana

caranya mereka -yang tidak suka dengan pendapat kami- bisa

memastikan semua ifu? Karena mungkin saja mulanya sebagian
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tubuh ikan tersebut berada di dalam air, namun kemudian

gelombang membuat kondisi menjadi sebaliknya. Betapa
bodohnya, seperti ini merupakan sebuah musibah yang besar,

bahkan ia seperti bualan yang diucapkan oleh para pelawak demi
membuat para Raja yang dungu bisa tertawa.

Yang lebih aneh lagi adalah mereka menyikapi hadits

shahih yang menjelaskan bahwa safu atau dua kali pen!^rsuan

tidak dapat melahirkan ikatan yang mengharamkan pemikahan,

dengan mengatakan, "lsi hadits ini menunjukkan adanya (hukum)

tambahan atas apa yang telah ditetapkan di dalam Al Qur'an, dan

kami tidak akan berpegang kepada hukum tambahan seperti ini

kecuali yang diriwayatkan secara mutawatir."

Akan tetapi, pada kasus bangkai ikan ini, mereka justm

menetapkan (hukum-hukum) tambahan berdasarkan permainan
logika belaka, melebihi dari apa yang telah Allah $ tetapkan di
dalam Al Qur'an! Segala puji bagr Allah & yang telah

menganugerahkan banyak keselamatan di dalam beragama dan

mempergunakan akal.

Tentang pendapat mereka bahwa Allah & telah

mengharamkan memakan babi dan manusia, sehingga hukum ifu
juga berlaku bagi ha*an air yang diberi narna babi air dan manusia

air, pendapat ini telah disanggah oleh Al Laits bin Sa'd. Secara

khsusus Al laits mengatakan, babi air dan manusia air tidak bisa

dikategorikan ke dalam hukum babi dan manusia yang

sesungguhrya. Sebab, penamaan babi air dan manusia air ifu
berasal dari manusia, sementara manusia tidak bisa dijadikan
sebagai acuan atau rujukan dalam penetapan hukum syariat. Yang
berhak memberikan narna (5nng menjadi acuan dalam syariat) ifu
hanyalah Allah $ semata.
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Seandainya manusia berhak menetapkan nama yang

menjadi acnan dalam hukum syariat, niscaya orang yang ingin

menghalalkan sesuafu yang haram bisa dengan mudah

melakukannya, yaitu dengan menamai sesuatu yang haram ifu
dengan sesuafu yang halal. Begitu pula sebaliknya, siapa saja yang

ingin mengharamkan sesuafu yang halal akan dengan mudah

melakukannya; yaitu dengan menamai sesuahr yang halal itu
dengan narna sesuatu yang haram. Penjelasan kami ini

menyanggah pendapat ulama fikih Hanafi di atas tanpa

terbantahkan lagi.

Dan masih tersisa sebagian ulama salaf yang berpendapat

bahwa ikan yang mati terapung hukumnyra adalah haram.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur Muhammad bin Al
Mutsanna, AMurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami,

Sufuan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Abu Az-Zubair,

dari Jabir, dia berkata, "lkan yang mati dalam keadaan terapung
janganlah kalian makan. Sedangkan ikan yang mati di tepian
(sungai atau laut) atau yang terseret ombak ke daratan, maka

makanlah."

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur, Ibrahim bin

Ularyah menceritakan kepada kami, Ayy-rb menceritakan kepada

kami, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dia berkata, "HerJy'an laut apa

saja yang terseret ombak ke tepian maka makanlah, sedangkan

her,uan laut yang mati di laut dalam keadaan terapung janganlah

kalian makan."

Diriwayatkan melalui jalur Ibnu Fudhail Atha' bin As-Saib

menceritakan kepada kami, dari Maisarah, dari Ali bin Abi Thalib,

dia berkata, "Semua hetr.ran tangkapan laut yang mati dalam

keadaan terapung janganlah kalian makan."
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Diriwayatkan dari Abdurrazzaq, dari Sufuan Ats-Tsauri, dari

Al Alla', dari Abdullah bin Abu Al Hudzail, dia mendengar seorang

laki-laki berkata kepada Ibnu Abbas, "Aku mendapati laut yang

banyak ikannya." hnu Abbas berkata, "Janganlah engkau makan

ikan yang mati dalam keadaan terapung."

Dirir,rnyatkan melalui jalur Yahya bin Sa'id Al Qaththan,
dari Ibnu Abi Arubah, dari Qatadah, dari Sa'id bin Al Musagyib,

dia berkata, "Janganlah kalian memakan ikan yang mati dalam

keadaan terapung."

Diriwaptkan pula secara shahih dari Al Hasan, hnu Sirin,

Jabir bin 7aid, dan Ibrahim An-Nakha'i bahwa mereka

berpendapat makmh memakan ikan yang mati dalam keadaan

terapung. Sedangkan Al Hasan bin Hai berpendapat bahwa

adalah haram- Sementara ifu, terdapat dua pendapat

yang dirir,rnSntkan dari Sufuan Ats-Tsauri terkait kehalalan her,van

laut selain ikan:

Pertama, hetr,ran tersebut halal dimakan.

Kdua, her,rnn tersebut baru halal dimakan setelah

disembelih.

Selain pendapat di atas, ada pendapat lainnya yang kami

riwayatkan melalui jalur Waki', dia berkata: Jarir bin Hazim

menceritakan kepada kami, dari Isa bin Ashim, dari Ali bin Abi
Thalib bahwa dia berpendapat makruh (memakan) ikan yang

ditangkap oleh omng Majusi.

Diriwalntkan dari Abdurrazzaq, dari hnu Juraij, Abu Bakar

bin Hafsh mengabarkan kepadaku, dari hnu Mas'ud, dia berkata,
"Penyembelihan ikan paus adalah dengan melepaskan

(mematahkan) kedua rahangnya."
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Abu Muhammad berkata: Pendapat ini dan dua pendapat

Sufyan Ats-Tsauri di atas terbantahkan oleh hadits berikut:

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim: Yahya bin

Yahya menceritakan kepada kami, Abu Kaitsamah, yaifu Zuhair

bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, dari Abu Az-Zubair Al
Makki, Jabir menceritakan kepadaku, bahwa Rasulullah S pemah

mengutus kami dan beliau mengangkat Abu Ubaidah sebagai

pemimpin pasukan. Kami ditugasi untuk mencegat kafilah milik

Quraisy. Ketika itu, kami hanya dibekali sekeranjang kurma, dan

kami tidak memiliki perbekalan makanan selain itu. Abu Ubaidah

memberi masing-masing kami dua buah kurma.

Abu-Zubair berkata: Aku bertanya kepada Jabir, "Apa yang

kalian perbuat dengan kurma tersebut." Dia menjawab, "Kami

mengisapnya seperti bayr mengisap, lalu kami meminum air

sehingga kurma itu cukup dari siang hingga malam hari. Dan kami
juga mencari sisa-sisa daun salam dengan tongkat kami, kami

basahi ia dengan air lalu kami memakannya-

Jabir berkata, "Kami pun berjalan men!^rsuri pesisir laut.

Kemudian, tampak di hadapan kami sebuah benda besar seperti

bukit pasir yang memanjang, dan temyata benda itu adalah hewan

laut yang biasa di sebut anbar (sejenis ikan paus)." Abu Ubaidah

berkata, "Hetd.ran ifu sudah mati."

Kemudian dia mengatakan, akan tetapi, kita adalah utusan

Rasulullah I du., kita sedang berjihad di jalan Allah &. Kalian

sedang dalam keadaan darurat, oleh karena ifu, makanlah. Kami

memakan hewan itu selama safu bulan, dan ketika ifu kami

berjumlah tiga ratus orang, sampai-sampai badan kami menjadi

gemuk. Aku melihat bagaimana kami mengeluarkan lemak dari

kedua kelopak matanya dengan ember-ember berukuran besar,
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dan kami memotong hrbuhnya dengan potongan sebesar sapi atau

seukuran yang mirip dengan besamya sapi.

Abu Ubaidah mengambil tiga belas orang laki-laki dari kami

lalu menyr.rruh mereka duduk di kelopak mata hewan tersebut.

Lalu, Abu Ubaidah mengambil salah satu tulatg msuknya,

kemudian mendirikannya. Setelah itu, Abu Ubaidah menjadikan

seekor unta yang paling besar untuk membawa (dagingnya)

bersama kami. Unta ifu pun melawati di bawahnya dan kami pun

akhimya memiliki perbekalan berupa dagingnya yang masih

mentah dan dagingnya yang sudah setengah matang.

Setelah tiba di Madinah, kami pun menceritakan hal ifu
kepada Rasulullah $. Beliau bersabda, "Ifu merupal<an rqeki
tnng Nlah & berikan untuk kalian. Apakah kalian masih memiliki

dagingnSn unfuk kami?' Maka kami pun mengirimkan dagingnya

kepada Rasulullah # dur, beliau pun memakannya.

Abu Muhammad berkata: Heunn laut yang disebutkan

pada hadits di atas tidak termasuk kategori ikan, dan he'.r.ran laut

seperti inilah png diharamkan oleh kalangan yang kami sebutkan

sebelumnya (padahal hadits ini menghalalkannya). Dalam hadits

tersebut, heuran ini dimakan tanpa mematahkan kedua rahangnya

terlebih dahulu, dan bahkan ia sudah menjadi bangkai sebelumnya.

Riwayat Jabir di atas adalah shahih, sebab Abu Az-Zubair

mendengar kisah ihr se@ra langsung dari Jabir. Periwayatan

se@ra langsung ifu dibuktikan dengan pertanyaan Abu Az-Zubair

kepada Jabir tentang kurma yang menjadi pertekalan makanan

mereka, 'Apa Snng kalian perbuat dengan kurma tersebut."

Dengan demikan, apabila bangkai her,van laut saja halal

dimakan, tenfu hasil tangkapan seorang penyembah berhala
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ataupun orang lainnya juga halal dimakan karena hewan laut itu

tidak perlu disembelih, kematiannya sudah dianggap sebagai

penyembelihannya.

Berbeda halnya dengan riwayat lain dari Jabir tentang

pengharaman semua hewan laut yang mati dalam keadaan

terapung di permukaan air, karena riwayat tersebut tidak shahih.

Alasannya, Abu Az-Zubair tidak menyebutkan bahwa dia

mendengamya secara langsung dari Jabir pada riwayat tersebut.

Dan selama Abu Az-Zubair tidak meny berarti dia telah

melakukan tadlis dari Jabir, sebagaimana yang akan kami jelaskan

setelah ini.

Hadits yang dimaksud juga diriwayatkan dari Ali, namun

riwayat itu juga tidak shahih karena Ibnu Fudhail baru

meriwayatkan dari Atha' bin As Sa'ib setelah hafalan Atha'
tercampur antara riwayat yang sahr dengan yang lainnya- Begitu

pula, hadits tersebut juga diriwayatkan dari hnu Abbas melalui

jalur Ajla', namun sanadnya tidak kuat. Sanad yarry shahih tentang

hal ini hanya diriwayatkan dari AI Hasan, Ibnu Sirin, dan Jabir bin

7:iid.

Kalangan yang mengharamkan memakan bangkai ikan

yang terapung di permukaan air juga berdalil dengan hadits riwayat

Abu Daud, Ahmad bin Abdah menceritakan kepada karni, Yahya

bin Salim Ath-Tha'ifi menceritakan kepada kami, Isma'il bin

Umayyah menceritakan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dari

Jabir bin Abdullah, dia berkata: Rasulullah $ bersabda, "Hewan

air apa saja yang diseret ombak ke daratan, atau 5nng turtinggal (di

tepian) ketika ombak kembali ke laut, maka makanlah. Akan

tetapi, hewan air apa saja yang mati di dalam aif lalu mengaptng

(di permukaan), maka janganlah kalian mal{an."
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Diriwayatkan dari Sa'id bin Manshur, Isma'il bin Alyasy

menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Ubaidillah mencerita-

kan kepadaku, dari Wahb bin Kaisan dan Nu'aim bin Al Mujmir,
yaih: Ibnu AMullah, dari Jabir bin AMullah, dari Nabi {$, beliau

bersabda, "Makanlah hewan laut apa saja yang ditinggakan oleh

ombak yang kembali ke laut, atau yang dihempaskan ombak ke

tepian. Akan tetapi, janganlah memakan ikan yang kalian temukan

dalam keadaan tenpung."

Abu Muhammad berkata: Sepengetahuan kami, hanya

riwayat inilah png menjadi dalil mereka. Meskipun demikian,

hadits ini udak bisa dijadikan sebagai dalil karena derajatnya tidak

shahih. Seandainga riwayat itu shahih nisaya kami tidak akan ragu

sedikit pun unfuk mernbenarkan pendapat mereka-

Namun seandainya riwayat itu shahih, ia justru menjadi dalil

yang akan membantah pendapat ulama fikih Hanafi di atas karena

pendapat mereka menyelisihi apa yang disebutkan di dalam

riwayat tersebut dan menyelisihi semua atsar yang diriwayatkan
kepada kami terkait permasalahan ini, dari para sahabat Nabi $
maupun tabi'in. Sebab, ulama fikih Hanafi hanya membolehkan

ikan tertenfu yang mati dalam keadaan terapung selama

kematiannya ifu diakibatkan oleh sebab tertentu, bukan terjadi

secara alami, dan mereka seringkali mengharamkan her,ruan air

yang mati karena dihempaskan oleh ombak ataupun yang

tertinggal ditepian ketika ombak kembali ke laut.

Dengan demikian, pendapat mereka itu jushr bertentangan

dengan dua hal yang disebutkan di dalam hadits tersebut atau

hadits lain yang semakna dengannya.

Alasan ke-dha'ifan kdrn hadits di atas adalah karena

Isma'il bin ASyasy merupakan seorang periwayat yang dha'itl
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Sedangkan hadits lainnya diriwaya&an dari Abu Az-Zubair dari

Jabir, tetapi Abu Az-Zubair tidak menyebutkan bahwa dia

mendengamya secara langsung dari Jabir.

Yusuf bin AMullah bin Abdul Bar An-Namari menceritakan

kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Yusuf Al Azdi Al

Qadhi menceritakan kepada kami, Ishaq bin Ahmad Ad-Dakhil

menceritakan kepada kami, Abu Ja'far Al Uqaili menceritakan

kepada kami, Muhammad bin Isma'il dan Zakari5n bin Yahya Al
Huhrrani menceritakan kepada kami. Takariya berkata: Ahmad bin

Sa'id bin Abu Maryam menceritakan kepada kami. Sedangkan

Muhammad bin Isma'il berkata: Al Hasan bin Ali menceritakan

kepada kami. Baik Ahmad maupun Al Hasan sarna-sama

mengatakan bahwa Sa'id bin Abu Maryram menceritakan kepada

kami, Al-l-aits bin Sa'd menceritakan kepada kami, dia berkata:

Alnr pemah menemui Abu-Az Zubair, lalu dia memberikan dua

buah bulil catatan kepadaku. l-alu kau tan5nkan kepadanya,

"Apakah semua (riwaya$ ini engkau dengar secara langsung dari

Jabir?" Abu Az-Zubair menjawab, "Ada riwayat yang alm dengar

langsung darinSa, dan ada pula riwayat darinya yang diceritakan

kepadaku melalui periwayat lainnya." lalu kukatakan, "Kalau

begitu, beritahukan kepdaku riwayat apa saja Spng engkau dengar

langsung darinya." Dia pun memberitahukan kepadaku bahwa

riwayat tersebut adalah yang ada di dalam cacatan ini.

Abu Muhammad berkata: Oleh karena itu, apabila riwayat

Abu Az-Zubair tidak berasal dari Al-Laits, dan Udak disebutkan

bahwa Jabir menlnmpaikannya secara langsung kepada Abu Az-

Zubair, artinlp Abu AzZuban udak mendengar langsung

penegasan (hukum tersebut) dari Jabir, serta kita tidak mengetahui

siapakah periwayat yang berada di antara dirinya dan Jabir. Maka
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riwayat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dalil. Demikianlah

sanad hadis 1nng kami sebutkan di atas, sehingga ia gugur dengan

serta-merta..

Sekelompok ulama salaf juga berpendapat seperti pendapat

kami ini sebagaimana disebutkan pada beberapa riwayat berikut

ini.

Diriwayatkan dari Abdurrazzaq, dari Sufuan Ats-Tsauri, dari

Abdul Malik bin Abu Basyir, dari lkrimah, dari hnu Abbas, dia

berkata, "lkan yrang (mati) terapung adalah halal bagi lang mau

memakannSa."s

Hammam menceritakan kepada kami, Al Baji menceritakan

kepada kami, hnu Aiman menceritakan kepada kami, Ahmad bin

Muslim menceritakan kepada kami, Abu Tsaur menceritakan

kepada kami, Mu'alla menceritakan kepada kami, Abu Awanah

menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari lkrimah, dari Ibnu

Abbas bahwa Abu Bakar berkata, "Semua ikan (yang mati)

sudah disembelih."89

Riwayat ini disebntkan oleh Al Bulfiari di dalam Shahih Al Builnd (7/1611
dengan anad mu'allaq.
Al Hafizh lbnu Hajar menjelaskan di dalam kitabnya Fahtul Bari (9/529),
"Atsar hnu Abbas ini diriwayatkan secara maushul oleh Abu Balor bin Abi
qpibah, Ath-Thahawi, dan Ad-Daraquthni, lraitu melalui periunyatan AMul
Malik bin Abu Basyir dari lkrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Aku bersaksi
atas nama Abu BalGr bahwa dia berkata, "lkan grang (mati) terapung
hukumn5ra halal."
Sernentara Ath-Thahawi meriwalntkan dengan tambahan redaksi, "Bagi yang
rnau mernakannya." Abar ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni, Abd bin
Hurnaid, dan Ath-Thabari melalui jalur periuragatan lrang sama-

Dan dalam salah safu riwayat disebutkan, "Dan aku bersalsi atas nama Abu
Bakar, bahwa dia perrnh mernakan (bangltai) ikan Fng mengapung di atas
air." Dernihan penjelasan dari hnu Hajar.
Aisarirn disebutkan di dalam Sunan Ad-Danquthnital(539).
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Diriwayatkan dari Sa'id bin Manshur, Sufuan bin Uyainah

menceritakan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Ikrimah, dia

berkata: Abu Bakar Ash-Shiddiq berkata, "Makanan laut adalah

semua yang ada di dalamnya."

Diriwayntkan dari Waki': Hammam bin Yahya

menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Jabir bin Abu Asy-

Sya'sya', dia berkata: Umar bin Al Khaththab berkata, "@angkai)

ikan dan belalang (hukumnya) adalah sembelihan."9o

Abu Muhammad berkata: Allah $ berfirman,

@"*frL$iafi,
"Maka dia ditelan oleh ikan baar dalam kadaan tercela."

(Qs.Ash Shaffat I37l: L42l

Pada ayat ini, Allah & menamai heuran laut yang dapat

memakan manusia dengan sekali telan saja dengan huut (il<an

besar), dan ikan ini tidak termasuk hevuan laut yang dihalalkan oleh

Abu Hanifah. Padahal, Abu Bakar dan Umar membolehkannya,

dan tidak diketahui ada seorang sahabat Rasulullah $ yang tidak

sependapat dengan keduannya.

Diriwaptkan dari Sa'id bin Manshur, Shalih bin Musa Ath-

Thalahi menceritakan kepada kami, dari Ja'far bin Muhammad,

dari ayahnya, dari kakeknya, dari Ali bin Abi Thalib. Kakek Ja'far

bertanya kepada Ali tentang hukum memakan ikan dan belalang.

Ali menjawab, "(Bangkai) ikan paus dan belalang (hukumnya)

adalah sembelihan, dan penangkapannya merupakan

penyembelihann5ta."

eo lbid.
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Diriwayatkan dari Sa'id bin Manshurt Husyaim

menceritakan kepada kami, Manshur menceritakan kepada kami,

dari Mu'awiyah bin Qurrah bahwa Abu Alyr"rb memakan ikan yang

telah mengapung.

Diriwayratkan dari Abu Tsaur, Mu'alla menceritakan kepada

kami, AMul Warits bin Sa'id At-Tannuri menceritakan kepada

kami, Abu At-Tayyah menceritakan kepada kami, dari Tsumamah

bin Anas bin Malik, bahwa Abu Ayyr-rb Al Anshari pemah ditanya

tentang hukum ikan paus yang sudah mengapung. Dia menjawab,

"Makanlah dan berilah aku makan darinya."9l

Diriwayatkan melalui jalur Sa'id bin Manshur, dari Isma'il

bin Agyasy, dari Ubaidillah bin Ubaid Al Kala'i, dari Sulaiman bin

Musa, dari Al Hasan, dia berkata, "Aku sudah bertemu dengan

tujuh puluh orang sahabat Rasulullah $, mereka memakan ikan

paus lrang ditangkap oleh orang Majusi, sementara tidak ada

keraguan (tentang kehalalannya) pada diri mereka. Dan mereka

tidak berpendapat bahwa penangkapan hewan laut tersebut

merupakan benfuk penyembelihannya. "

Bolehnya memakan hewan yang mengapung di atas

perrnukaan air juga merupakan pendapat hnu Abu I aila, Al

Auza'i, Sufuan Ats-Tsauri, Malik, Al-laits, Asy$nfi'i, dan Abu

Sulaiman.

Ali berkata: Sebenamya, ikan paus tidak akan mengapung

di atas permukaan laut sama sekali, kecuali setelah dia mati atau

ketika dalam keadaan sekarat. Setelah mati, ikan paus akan

mengapung di atas permukaan laut secara otomatis. Oleh karena

ifu, pendapat yang melarang memakan bangkai her,van air yang

el tbid.
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mengapung di atas perrnukaan, narnun membolehkan memakan

bangkai hewan air yang masih ada di dalamnya adalah pendapat

yang kontradiksi.

99O- Masalah, Hewan yang hidup di dua alam, di air dan

di daratan, tidak halal dimakan kecuali disembelih terlebih dahulu.

Misalnya kura-kura, balimarin92, anjing laut, berang-berang, dan

hewan lain yang sempa. Alasannya, hev,ran-hewan tersebut

termasuk kategori her,r.ran darat yang apabila seseorang sedang

berihram membunuhnya, maka dia wajib membayar denda.

Berbeda dengan kodok, ia haram dimakan karena Nabi S
melarang menyembelih her,van ini. Dan permasalahan kodok ini

telah kami jelaskan di dalam pembahasan haji sehingga tidak perlu

kami ulangi lagi di sini.

99L- Masalahr Haram memakan hewan yang

halal dimakan selama hewan ihr masih hidup. Hal itu berdasarkan

firman Allah $fu, "Kecuali yang sempat kamu menyembelihnya."

(Qs. Al Maa'idah [5]' 3)

Pada ayat tersebut Allah & mengharamkan memakan

hewan yang belum kita sembelih. Dalam hal ini, hewan yang

masih hidup berarti dia belum disembelih. Bahkan, hauuan yang

telah disembelih, baik dengan cara dipotong maupun di-nahr
(disembelih pada pangkal tenggorokan), masih belum halal

92 Sagra belum menemukan seperti apa her,van yang dimaksud. Mungkin nama
itu adalah nama yang dikenal di kota fibnu Hazam) namun tidak demikian
namanya di kota lainnla.
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dimakan sampai ia benar-benar mati, sebagaimana diterangkan

dalam firman Allah &,

"Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu

menyembelihn5m dalam keadaan berdii (dan telah terikat).

Kemudian, apabila telah roboh (mati), maka makanlah

sebagiannya." (Qs. Al Hajj I22l:361

Hukum di atas berlaku untuk kambing maupun hewan-

hewan lainnya (ya.,S halal dimakan) tanpa ada perbedaan

pendapat di kalangan ulama.

Begifu pula, haram hukumnya memakan belalang yang

masih hidup, atau menelan ikan yang masih hidup karena itu

merupakan salah safu benfuk penyiksaan, sementara penyiksaan

terhadap binatang adalah sesuatu yang dilarang.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur Abdurrazzaq,

Ma'mar bin Yahya bin Abu Katsir menceritakan kepada kami, dari

seorang laki-laki, dari hnu Al Furafishah, dari ayahnya bahwa

Umar bin Al Khaththab berkata, "Penyembelihan itu dilakukan

pada (saluran) kerongkongan dan tenggorokan, bag, yang marnpu.

Setelah itu, biarkanlah hingga ruhnya keluar (mati)."

992- Masalah, Tidak dihalalkan memakan haran yang

dibunuh dengan cara dipelintir (lehemya), atau dipukul (dengan

benda tertentu), atau difuhrpi hingga mati. Hal itu berdasarkan

(,,
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firman Allah @, "Kecuali yang sempat karnu menyembelihnya."

(Qs. Al Maa'idah [5]' 3) sementara cara-cara di atas tdak
termasuk konteks penyembelihan yang dimaksud.

993- Masalaht Haram memakan kotoran

manusia (tinja), kotoran hewan, kencing kuda, muntah, daging

manusia meskipun manusia ifu disembelih, salah satu bagian fubuh

manusia kecr-rali susu, binatang buas yang memiliki taring, anjing,

kucing, baik yang jinak maupun kucing liar, dan serigala. Kecuali

rubah, maka ia boleh dimakan. Berbeda dengan gaiah, seandainya

dapat disembelih maka ia halal dimakan.

Pengharaman kotoran (tinja) dan air kencing adalah
berdasarkan sabda Nabi S yang telah kami sebutkan di dalam

pembahasan shalat. Pada hadits itu, Rasulullah $ melarang

saseomng mengerjakan shalat sambil menahan dua macam

kotomn yang hendak dibuangnya, yaifu kencing dan tinja. Juga
berdasarkan firman Allah &,

L#li 46 ip3 _{; $At lii,t-*;
"Menghaklkan baqt mereka segala tnng baik dan

mengharaml<an bagi mereka segala tnng buruk." (Qs. Al A'raaf

l7l: L57l

Di dalam pembahasan shalat, kami juga menyebutkan
saMa Nabi $,

" Kebanyakan siksa kubur ifu disebabkan kencing."

e,Al ,.4lb';tl
//
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Dan Rasululluh # menyebutkan kencing secara urnurn-

Kami juga telah menjelaskan alasan Nabi S memberikan kencing

unta untuk diminum oleh suku Uraniyah. Beliau melakukannya

dalam konteks pengobatan terhadap penyakit yang menimpa

mereka. Dan kami juga mencanfumkan sanad-sanad ya.,g shahih

terkait dengan riwayat-riwayat tersebut.

Lebih dari ihr, kami juga telah menjelaskan kekeliruan

hadits yang diriwayatkan dari Sawwar bin Mush'ab, dan dia

merupakan periwaynt yarrg dha'{ tentang bolehnya meminum

kencing hewan yang boleh dimakan dagingnya.

Mereka yang berpendapat demikian telah keliru dalam

menerapkan metode qiyas karena mengqiyaskan antara kencing

dan kotoran hewan, dengan dagingnya. Yang menjadi pertanyaan,

mengapa mereka tidak mengqiyaskan hukum kencing hewan ifu

dengan darahnya? Atau dengan kencing dan kotoran manusia?

Tentang keharaman muntah, terdapat hadits yang

diriwayatkan kepada kami melalui jalur Al Bukhari: Muslim bin

Ibrahim menceritakan kepada kami, Hisyam Ad-Dasfuwa'i dan

Sy-r'bah menceritakan kepada kami. Keduanya berkata: Qatadah

menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Al Musayyib, dari hnu
Abbas dg, dia berkata: Rasulullah $ bersaMa, "Onng tnng
menarik kembali hibahnya adalah seperti orang tnng memakan

kembali muntahnya." Definisi muntah sendiri adalah makanan

yang keluar (dari dalam perut) dan telah mengalami perubahan.

Apabila makanan keluar (dari dalam perut) dan tidak mengalami

penrbahan maka ia tidaklah haram dimakan kembali.

Tentang pengharaman daging manusia, hal itu didasarkan

kepada firman Allah &,
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ib;#qri'd

"Dan janganlah mencari-cai keburukan orang dan
janganlah menggtnjingkan safu sama lain. Adakah seorang
diantara kamu Smng suka memakan daging saudaranSm tnng sudah
mati? Maka tentulah kamu me,z,sa jijik kepadan5n." (Qs. Al
Hujurat I49l: LZl

Juga berdasarkan kepada perintah Rasulullah $ yang kami
sebutkan di dalam pembahasan jenazah, dgd kita mengubur
semua jenazah manusia, baik dari kalangan kaum muslimin
maupun kafir. Orang yang memakan dagrng mayit berarti tidak
mengubumya, dan orang yang tidak mengubumya berarti dia telah
bermaksiat kepada Allah &.

Pengharaman memakan manusia juga berdasarkan firman
Allah @, " Kecuali tnng sempat kamu menyembelihnyzi' (Qs. Al
Maa'idah [5]: 3) Pada ayat ini, Allah $ mengharamkan memakan

bangkai dan apa saja yang tidak disembelih. Manusia sendiri dapat
dibagi menjadi dua golongarr: Pertatna, golongan manusia yang

haram dibunuh. Kdua, golongan manusia yang boleh dibunuh.

Untuk golongan manusia haram dibunuh, apabila dia
meninggal dunia atau mati terbunuh, berarti dia mati bukan dalam
keadaan disembelih sehingga dia haram unfuk dimakan.

Sementara ifu, golongan manusia yang kedua hanp halal dibunuh
apabila salah safu dari tiga perqnratan berikut ini terpenuhi:
Karena kekafirannya, selama dia tidak memeluk Islam, atau karena
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hukum qishash, atau karena hukuman yang menunhrt orang

tersebut harus dibunuh.

Dengan alasan apapun seseorang ihr menjadi halal unfuk

dibunuh, tetap saja pembunuhannya itu tidak bisa dikategorikan

sebagai penyembelihan. Sebab, tidak disangksikan bahwa

penyembelihan bukan termasuk ketiga hal tersebut. Padahal hanya

tiga hal itulah yang bisa menjadi alasan seseorang halal dibunuh,

tidak boleh membunuh seseorang karena alasan yang lainnya.

Di sisi lain, membunuh manusia dengan sengaja (tanpa

alasan yang dibenarkan syariat) merupakan benfuk kemaksiatan,

dan maksiat ifu bukanlah penyembelihan, sehingga manusia

dibunuh tidak bisa dikatakan telah disembelih. Konsekuensinln, dia

haram unfuk dimakan, apapun juga bentuknya. Karena

keselunfian anggota fubuh manusia ifu haram, maka begitu pula

dengan bagian-bagiannya. Sebab, bagian dari sesuafu yang

diharamkan hukumnya juga haram secara otomatis.

BaEan dari fubuh manusia yang juga diharamkan adalah

ingus, dahak, air mata, keringat, madzi, mani, kuku, kulit, rambut,

nanah, dan gigi. Berdasarkan Al Qur'an, Sunnah, dan ijma, yang

boleh dikonsumsi dari hrbuh manusia hanyalah susu. Rasulullah $
membolehkan Salim meminum susu Sahlah binti Suhail. Begitu

pula, boleh meminum air ludah karena Rasulullah S pernah

memberi seorang bayr, kurma yang telah beliau lumat dan

bercampur dengan air liur beliau. Hanla saja, kehalalan air ludah

hanp berdasarkan nash syariat saja; lnitu hadits (tdak

berdasarkan iima).

Pengharaman memakan binatang buas adalah berdasarkan

hadits yang diriu4ntkan kepada kami melalui jalur Malik bin Anas,

dari Isma'il bin Abu Hakim, dari Ubaidah bin Sut/an, dari Abu
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Hurairah, dari Rasululluh #, beliau bersaMa, "Semua binatang
pemangsa yang memiliki taring haran dimakan."93

Redaksi hadits ini juga diriwayatkan melalui jalur yang lain,
namun sengaja tidak kami sebutkan agar pembahasannya lebih
ringkas. Dalam hal ini, anjing, kucing, dan srigala termasuk
kategori binatang pemangsa yang bertaring sehingga ia haram
dimakan.

Alasannya, Nabi $$ telah memerintahkan unfuk membunuh
anjing, narnun di sisi lain beliau melarang perbuatan membuang-
buang harta. Seandainya anjing ifu boleh dimakan, tentu ia tidak
boleh dibunuh begitu saja (tanpa tujuan untuk dimakan), seperti
haramnya membunuh heuran temak dan herpan lainnya tanpa
fujuan unfuk dimakan.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur Waki': Mubarak bin
Fadhalah menceritakan kepada kami, dari Al Hasan Al Bashri, dari
Utsman Radhiyallah Anhu, dia berkata, "Bunuhlah anjing dan
sembelihlah burung merpati. "

Dalam atsar hi, tampak bahwa Utsman membedakan
antara keduanya. Dia memerintahkan menyembelih ha*an yang
boleh dimakan, dan memerintahkan unfuk membunuh hewan yang
tidak boleh dimakan.

Diriwayatkan melalui jalur Ibnu Wahb, dari hnu Abi Dzi'b,
bahwa dia mendengar hnu Syihab ditanrc tentang hukum
memakan empedu her,van pemangsa dan susu keledai. Az-Ztrhri
flbnu Syihab) menjawab, "Rasulullah # melarang memakan
semua binatang pemangsa yang memiliki taring, dan melakukan

93 Di dalam Al Muvnththa karSra Imam Malik disebutkan dengan redaksi,
"Memal<an semta binatang buas Sang berbring adakh hanrn."
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apa yang dilarang oleh Rasulullah S tidak akan membawa

kebaikan sedikit."

Rasulullah €E jrsu melarang kita memakan daging keledai

yang jinak. Dengan demikian, susu yang dihasilkan dari daging dan

darahnya juga haram diminum.

Diriwayatkan melalui jalur Abdufiazzaq, dari Ma'mar, dari

Az-Zuhi, dia berkata, "serigala termasuk he',uan pemangsa

sehingga ia tidak boleh dimakan."

Diriwayatkan melalui jalur Abdunazzaq, dari Ma'mar bin

Zaid, Abu Az-Zubair mengabarkan kepada kami bahwa dia

mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Rasulullah $ melarang

memakan kucing dan memperjualbelikannya-" Setidaknya, riwayat

ini adalah mauquf dan hanya sampai kepada Jabir saja.

Pengharaman memakan hewan pemangsa dan hewan lain

yang kami sebutkan di atas merupakan pendapat Abu Hanifah,

Asy-Syafi'i, dan Abu Sulaiman. Hanya saja, AsySyaf i

mengingkari keharaman serigala.

Sementara ifu, para ulama dari madzhab Maliki fidak

sependapat dengan haramnya memakan binatang pemangsa

dengan alasan terdapat riwayat yang shahih dari Aisyah, Ummul

Mukminin, bahwa dia pemah ditanya tentang hukum memakan

daging binatang pemangsa. Aisyah menjawabnya dengan

membacakan firman Allah S, "Katakanlaht Tiadalah aku peroleh

dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu Wng
diharamkan bagi onng yang hendak memakannSn, keanali kalau

makanan ifu bangkai, atau darah Wng mengalir atau daging babi-"

(Qs. Al An'aam [6]' 145).
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Mereka juga berdalil dengan atsar dari Juwaibir, dari Adh-
Dhahhak, dia berkata: hnu Abbas membaca ayat ini, "Katakanlah:

Tiadalah aku peroleh dalam wahW Wng diwahyukan kepadaku,
sesuafu yang dihanmkan.." (Qs. Al An'aam [6]: 145) [-alu dia
berkata, "Selain binatang-binatang ini adalah halal dimakan."

Mereka (ulama madzhab Maliki) berdalih bahwa Az-Zuhn
meriwayatkan kabar tentang pelarangan memakan semua binatang
pemangs yang memiliki taring, namun kemudian dia berkata,
"Kami tidak pemah mendengar pendapat ini dari para ulama kami
yang tinggal di Hijaz hingga Abu Idris menceritakan kepadaku

tentang hal itu, dan dia adalah salah seorang ulama Syam."
Sebagian lainnp berpendapat bahwa pelarangan ifu dikarenakan

adan5ra mudharat pada daging her,rnn pemangsa.

Abu Muhammad berkata: Seperti ifulah alasan mereka dan
semua ifu Udak tepat sama sekali. Berikut uraiannya:

Ayat yang mereka sebutkan menrpakan ayat Makklnh, dan
seperti yang telah kami singgung sebelumnya bahwa ayat
Makkiyah tidak dapat membatalkan hukum-hukum syariat yang

difurunkan di Madinah. Anehnya, mereka mengharamkan
memakan keledai jinak padahal ketetapan itu tidak disebutkan di
dalam ayat di atas. Mereka juga mengharamkan khamer padahal

khamer tidak disebutkan pada ayat itu. Mereka juga mengharam-

kan minuman 5nng bercampur khamer meskipun minuman ifu
tidak memabukkan, pahadal hal itu tidak disebutkan di dalam ayat

tersebut. Dan ini merupakan bukti bahwa pendapat mereka ifu
sangat kontradiksi.

Tentang perkataan Aisyah, kami tegaskan bahwa tidak ada
pendapat seorang pun yang bisa dijadikan dalil selain sabda

Rasulullah $. Seandainya sabda Nabi $ yang melarang
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memakan hewan-hewan tersebut sampai kepada Aisyah, niscaya

dia tidak akan menyelisihn5ra. Buktinya, Aisyah mengharamkan

memakan burung gagak setelah mendengar saMa Nabi $ 5nng

mengharamkannya, padahal masalah burung gagak ini tidak

disebutkan di dalam ayat tersebut. Pembahasan tentang burung

gagak ini akan kami sebutkan kemudian.

Atsar dari hnu Abbas tidak dapat diterima karena atsar

tersebut diriwayatkan oleh Juwaibir yang merupakan periwa5at

yang sangat fidak dapat diterima. Terlebih lagi, Juwaibir

meriwayatkannya dari Adh-Dhahhak yang juga merupakan

periwayat yang dhaif. Dan tidak ada seorang pun yang dapat

dijadikan sebagai rujukan dalil selain Rasulullah $-
Begihr pula, pemyataan Az'A)hri bahwa dia belum pemah

mendengar pendapat seperti itu dari para ulama fikih Maliki di

Hrjaz, tidak bisa dijadikan sebagai dalil sama sekali. Kalaupun kita

asumsikan bahwa Azzvhn belum pemah meriwayatkan sahr

hadits pun, lantas apakah Sunnah Nabi $ tidak dapat diamalkan

hingga diriwayatkan oleh Az-Zvhri? Kaidah seperti ini tentu sangat

aneh sekali, dan belum pemah ada ulama yang berpikiran seperti

itu. Bahkan kenyataannya, Az-Zrrhri tidaklah berpegang kepada

apakah hal itu merupakan pendapat dari para ulama madzhabrrya

ataukah tidak, jusku dia memfatwakan haramnya memakan her,van

pemangsa sebagaimana kami sebutkan sebelumnya.

Tidak jarang ulama fikih Maliki menyelisihi pendapat Aisyah

dan Az-Zuhri hanya karena Imam Malik tidak sependapat dengan

keduanya. Hal itu mereka lakukan karena mereka memang tidak

mengetahui permasalahan tersebut secara mendalam- Hal ini

sudah sering kami singgung, dan nanti akan kami singgung

kembali. Sebenamya, permasalahan ini sama seperti permasalah-
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an hukum memakan burung gagak. Mereka menyelisihi fatwa
Aisyah dan Az-Zvhn sebagaimana yang kami sebutkan
sebelumnya. Para ulama tersebut seperti orang yang hampir
tenggelam dan berusaha berpegang kepada apa pun yang mereka
dapati meskipun hal itu justru bisa membinasakannya.

Perkataan mereka bahwa alasan larangan memakan
binatang pemangsa itu adalah karena kemudharatan yang ada
pada dagingnya, alasan ini tak lebih dari kumpulan kata-kata yang
tidak bemilai, bahkan dusta belaka. Dikatakan sebagai sebuah
kedustaan karena hal itu tidak bersumber dari Nabi $, ia

merupakan sebuah kebohongan karena mereka mengada-ada atas
narna Nabi $ terhadap sesuafu yang tidak pemah beliau katakan.
Dan ifu artinya mereka menisbatkan kepada Rasulullah $ sesuatu

yang sebenamlra tidak pemah beliau sampaikan sarna sekali.
Perbuatan binasa ini hanya akan menjemmuskan pelakunya ke
dalam neraka, na'udzubillah.

Di sisi lain, perkataan ifu tidak bemilai karena pengetahuan
mereka tentang ilmu kedokteran, terkait dengan masalah ini,
sangatlah minim. Orang yang hunlra mengetahui sedikit saja

tentang masalah makanan pasti mengetahui bahwa daging unta

Snng sudah tua atau kambing yang sudah renta jauh lebih bahaya
daripada daging anjing, kucing, atau macan. Kalaupun kita
asumsikan bahwa daEng her.,van pemangs ifu memang
berbahaya, lantas apakah kemudian alasan ini menggugurkan
larangan unfuk memakannya? Justru sebaliknp, alasan ifu
semakin memperkuat larangan memakan heunn pemangsa

tersebut.

Tidak hanya ifu, pada kenyataanqn mereka justnr

melakukan pertuatan menyia-nyiakan harta dan kemaksiatan
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karena mereka membiarkan setiap anjing dan srigala mati begifu

saja di tempat sampah atau di perkampungan. Mereka tidak

menyembelih dan memakannya padahal hervan tersebut halal

dimakan (menurut mereka). Seandainya ada orang yang

membiarkan kambing atau sapinya mati begifu saja (tanpa

disembelih) tentu perbuatannya itu merupakan kemaksiatan

kepada Allah S karena telah menyia-nyiakan hartanya.

Tentang hukum rubah, Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman

membolehkan memakan her ran tersebut. Dalilnya adalah hadits

yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur Abdurrazzaq dari hnu

Jumij, dia berkata: Abdullah bin Ubaid bin Umair mengabarkan

kepadaku bahwa AMurrahman bin Abu Ammar mengabarkan

kepadanya, dia berkata: Aku pemah bertanya kepada Jabir bin

AMullah "Apakan aku boleh memakan rubah- " "Boleh,"

jawabnya. Aku tanyakan lagi kepadanya, "Apakah ia termasuk

heulan buman?" "Ya,' jawabnya lagi. [-alu aku katakan, "Apakah

engkau mendengamya dari Nabi S?" 'Ya," sahutnya.

Ibnu Juraij berkata: Nah' maula Ibnu Umar menceritakan

kepada kami, dia berkata, "seorang laki-laki pemah mengabarkan

kepada hnu Umar bahwa Sa'd bin Abi Waqqash memakan rubah-

Meskipun demikian, Ibnu Umar tidak menyalahkan hal itu-"

Diriwayatkan melalui jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari

Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dia berkata, "Ali bin Abi Thalib fidak

melarang (seseorang) memakan rubah."

Ma'mar meriwayatkan dari Amr bin Muslim: Aku

mendengar Ikrimah meriwayatkan dari hnu Abbas ketika dia

fikrimah) ditanln tentang rubah. Ikrimah menjawab, 'Aku pernah

melihat rubah di antara hidangan makanan Ibnu Abbas."
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Diriwayatkan dari Atha', dia berkata, "Rubah lebih aku
sukai daripada kibas."

Abu Muhammad berkata, "Dengan demikian, rubah adalah
her,rnn pemangsa yang hukumnya harus dikecualikan dari hukum
haram, sebagaimana dilakukan Rasulullah #, dan tidak ada safu
pun perkataan beliau yang boleh diselisihi."

Abu Hanifah berpendapat bahwa rubah hukumnya haram
sebagaimana hewan pemangsa lainnya. Sepengetahuan kami,
satu-satunya dalil 5rang menjadi acuan Abu Hanifah hanyalah
konteks umurn dari larangan Nabi S agar tidak memakan hev.ran

pemangsa. ulama fikih Hanafi mengatakan bahwa larangan ini
mencakup semua jenis hewan pemangsa. Mereka juga
menyebutkan sebuah hadits dha'ifbeil<i:

Muhammad bin Jarir Ath-Thabari menceritakan kepada
kami, Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, Abu Zuhair
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan
kepada kami, dari Isma'il bin Muslim AI Makki, dari Abdul Karim
bin Abu Al Mukhariq, dari Hibban bin Jaz', dari saudara raki-
lakinya, I(huzaimah bin Jaz', dia berkata: Alm pemah bertanya
kepada Rasulullah S, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu

tentang rubah?" Beliau balik bertanya kepadal<v, "Memang, siapa
yang memakan rubah?'

Mereka juga berdalil dengan sebuah atsar, dan astar ifu
diriwayatkan kepada kami melalui jalur Muammal bin Isma'il, dari
Sufuan Ats-Tsauri, Suhail bin Abu Shalih menceritakan kepada
kami, dari Abdullah bin Yazid, dia berkata: Alm bertan5n pada
Sa'id bin Al MusalSrib tentang hukum rubah. (Dia menjawab
bahwa) dia fidak menyukai binatang itu. Lantas kutanyakan
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kepadanya, "Akan tetapi, kaummu memakannya." Dia menjawab,

"Sungguh, kaumku tidak mengetahui. "

Abu Muhammad berkata: Kami tidak mengetahui apabila

mereka mempunyai dalil lain selain riwayat di atas, dan berikut

sanggahannya.

Pertama, benar bahwa Nabi 1$ melarang memakan her,van

pemangsa, tetapi beliau pula yang menghalalkan rubah. Tidak ada

bedanya antara pengecualian hewan pemangsa tertenhr sehingga

ia halal dimakan, dan pengecualian jenis rubah yang lain sehingga

ia haram dimakan, karena keduanya sama-sama hams dipafuhi.

Kedua, hadits Khuzaimah bin Jaz' udak bisa dijadikan

sebagai dalil sarna sekali. Sebab, Isma'il bin Muslim adalah

periwayat yang dha'if, dan hnu Abu Ishaq adalah periwayat yang

tidak dapat diterima riwayahya. Sementara, Hibban bin Jaz'

adalah periwayat yang tdak diketahui ihwalnya. Kalaupun

diasumsikan bahwa riwayat itu shahih. tetap saja ia tidak bisa

dijadikan sebagai hujjah mengingat hadits itu sama sekali tidak

menyebutkan pengharaman rubah. Ya.,g ditunjukkan oleh hadits

itu hanyalah rasa takjub Nabi $ bila ada orang yang mau

memakan rubah. Bukankah kita mengetahui bahwa tt lang domba

itu halal dimakan? Akan tetapi, jika kita melihat ada orang yang

memakan fulang domba atau kulit'rya tenfu kita akan terheran-

heran.

Ketiga, tentang perkataan Sa'id bin Al Musayyib, perlu

diingat bahwa tidak ada perkataan seorang pr-tn yang bisa menjadi

dalil seperti halnya saMa Rasulullah S. Nabi $ menghalalkan iual

beli secara urnurn, tetapi kemudian tidak sedikit jenis iual beli yang

beliau haramkan.
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Anehnya, dalam masalah jual beli madzhab Abu Hanifah
tidak berpegang kepada keumuman pembolehan jual beli semata,

tetapi mereka juga tetap memperhatikan jenis-jenis jual beli yang

dilarang yang mempakan pengkhususan dari keumuman tersebut.
Sikap mereka ini sangat berbeda dengan sikap mereka terhadap
hukum memakan binatang pemangsa. Bahkan, sikap mereka ifu
menyelisihi pendapat sekelompok sahabat Nabi $, padahal tidak
pemah diketahui ada sahabat lain yang tidak sependapat dengan

mereka.

Gajah tidak tergolong herlan pemangsa dan tidak ada nash
yang mengharamkannya. Allah $ berfirman,

4 erJi Oti, r3j,r,sii
"Dialah Allah tnng menjadikan segala tnng ada di bumi

untuk t<amu-" (Qs. Al Baqar?h I2l: 2gl

Allah & irrgu berfirman,

) ) /1oz
iA..-,re) *G iF qA OyaJU a-'4,< S
"Ihtakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam w;ahyt Jnng

diwahgkan kepadaku, sauafu yang dihammt<an bagi onng tnng
hendak memakannya." (Qs. Al An'aam [6]: 145)

Dan Dia S berfirman,

#i;e F"g6
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"Padahal, sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada

kamu apa tnng diharamkan-Nya atasmu." (Qs. Al An'aam [6]:

119)

Dengan demikian, segala makanan ifu hukumnya adalah

halal hingga ada nash N Qur'an atau Sunnah yang menjelaskan

pengharamannya. Mengingat tidak ada safu pun nash syariat yang

menjelaskan pengharaman gajah, berarti ia halal untuk dimakan.

994- Masalahr Haram memakan ular, burung yang

memiliki cakar yang ia gunakan unfuk menangkap buruannya,

kalajengking, tikus, burung elang dan burung gagak.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur Muslim: Syaiban

bin Famrkh menceritakan kepada kami, Abu Awanah

menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Jubair, dia berkata: hnu
Umar berkata: Salah seorang istri Nabi S menceritakan

kepadaku, "Rasulullah $ memerintahkan agar membunuh anjing

yang galak, tikus, kalajengking, burung elang, burung gagak, dan

ular. Beliau juga bersaMa,'Begifu pula ketil<a sdang mengeriakan

shalat'."94

Diriwayatkan melalui jalur Muslim: Ishaq bin Manshur

menceritakan kepadaku, Muhammad bin Jahdham menceritakan

kepada kami, Isma'il -menunrt kami dia adalah hnu Ja'far-

menceritakan kepada kami, dari Umar bin Nafi', dari aynhnp, dia

berkata: Suahr ketika AMullah bin Umar melihat bayangan ular di

. lantas dia berkata, "Bunuhlah-" Abu Lubabah Al

94 hnu Hazm menyehrtkan hadits ini secara ringkas sebatas apa !,ang menjadi

dalil bagi pendapatrya.
l.jh. Shahih Muslim (1/335).
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Anshari mengingatkan, "Aku mendengar Rasulullah $ melarang
membunuh ular yang ada di dalam mmah, kecuali abtar(ular yang
berekor pendek) dan thafitain (ular memiliki dua garis di
tubuhnya).9s Sebab, kedua ular itulah yang bisa mematuk mata
dan membunuh janin yang ada di perut wanita."

Diriwayatkan melalui jalur Malik bin Shaifi, yaitu Ibnu Aflah:
Abu Sa'ib maula Hisyam bin Zuhrah mengabarkan kepadaku, Abu
Sa'id Al Khudri mengabarkan kepadanya, Rasulullah $ bersabda,
"S*unggwhnya di Madinah ada jin-jin yang telah masuk Islam.
oleh karena ifu, apabila kalian melihat bebempa darinya (dalam
bentuk ular) maka biarkanlah dia tinggal selama tiga hari. Apabita
setelah itu dia masih terlihat maka bunuhlah."96

Semua binatang yang Rasulullah $ perintahkan agar
dibunuh maka penyembelihannya adalah tdak sah. Alasannya,
Rasulullah $ melarang perbuatan menyia-nyiakan harta,
sementara udak halal hukumnya membunuh sesuafu yang boleh
dimakan (tanpa menyembelihnya).

Rasulullah $ bersabda, sebagaimana lrang telah kami
sampaikan di dalam pembahasan haji,

c9o

'?F\;-:t e',fi',r"t-*k

Abbrmerupiakan jenis ular lnng ekomya terpotong. Jika ular jenis ini mellhat
wanita png sedang hamil niscaya dia akan mengpgurkan janinnya.
sedangkan ttnfitain adalah ular png di badannSa terdapat dua garis seperti
daun kurma. Kedua jenis ular ini dikecualikan oleh Nabi $, karena jin
mukmin tidak akan menyempai kedua jenis ular ini.
Hadits ini disebutkan di dalam kitab Al Muunththa, juz 3, hal. 142, dergan
redaksi png panjang. Di dalam buku ini, hnu Hazam menyebutkan
redaksinya dengan ringkas.

I sss I - Ar Muhalla



"Ada lima binatang berbahaya tnng boleh dibunuh, baik

ketika berada di tanah halal maupun di tanah hanm."

Di dalam hadits tersebut beliau menyebutkan kalajengking,

tikus, bunrng elang, burung gagak, dan anjing galak.

Dengan demikian, benar bahwa hetruan-hewan tersebut

kotor, dan sifat ini diharamkan berdasarkan firman Allah &,
"Katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam wahg yang diwrahykan

kepadaku, sauafu yang diharamkan bagi onng tnng hendak

memakannln, kecuali l<alau makanan ifu bangkai, afuu danh tnng
mengalir abu daging babi -karena sesungguhn5n semua ifu kotor-

atau binahng Wng disembelih atas nama selain Allah." (Qs. Al

An'aam [6]: 145)

Seandainya her,rnn kotor ini disembelih, maka dapat

dikatakan bahwa hetr.ran tersebut disembelih atas nama selain

Allah &. Karena menyembelih hewan yang tidak halal dimakan

adalah pertuatan maksiat, dan kemaksiatan ifu merupakan sesuafu

yang ditujukan unhrk selain Allah &.

Diriwayatkan kepada kami dari Umar bin Al Khaththab,

"Bunuhlah semua ular-"

Diriwayatkan dari hnu Mas'ud, 'Barangsiapa membunuh

ular atau kalajengking, maka dia (seperti)membunuh orang kafir."

Diriwayatkan melalui jalur Muhammad bin Zuhair bin Abu

I(haitsamah: hnu Abu Uwais menceritakan kepada kami, ayahku

menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Anshari

menceritakan kepada kami, dari Umarah, dari Aisyah Ummul

Mukminin, dia berkata, "Aku sungguh heran terhadap orang lrang
memakan burung gagak, padahal Rasulullah $ telah mengizinkan
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untuk membunuhnya dan menamainya sebagai hewan yang kotor.

Demi Allah, burung gagak itu bukanlah makanan yang baik."

Diriwayatkan melalui jalur Syr.raik, dia meriwayatkan dari

Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari hnu Umar, dia berkata,
"Siapa yang hendak memakan burung gagak? Sementara

Rasulullah S menamainya sebagai het,van yang kotor- Demi Allah,

ia bukanlah makanan yang baik."

Dirfurnyatkan melalui jalur hnu Abi Syaibah dia

menuhrkan: Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, dari

Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dia berkata, "Siapa Snng hendak
memakan burung Gagak? Sementara Rasulullah $ menamainya

sebagai heunn yang kotor."

Dirir,rnlntkan melalui jalw AMurrazzaq, dia meriwayatkan

dari Ma'mar, dari Az-Zvhri, dia berkata, "Sebagian ulama

membenci memakan burung elang dan burung gagak karena

Rasulullah $ menamai keduanya sebagai her,van png kotor dan

boleh dibunuh meskipun seseorang sedang berada di tanah

Haram."

Apabila ada yang berdalih dengan hadits, "hgkau boleh

melempri burung gagak tehpi frdak boleh membunuhngri', maka

kami katakan bahwa hadits itu dha'if l<arqa diriwayatkan oleh

Yazid bin Abu Ziyad. Dia adalah periwayat yang tidak boleh

diterima riwayatrgn. Alasan lnng menjadikannya sebagai

periroayat dha'iftelah kami sebutkan di dalam pembahasan haji.

Pendapat kami tentang haramn5n memakan burung gagak

juga merupakan pendapat Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman.

Sementara ifu, Abu Hanifah hanya mengharamkan burung

gagak yang berwama belang, dia tidak mengharamkan burung
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gagak yang berunna hitam. Abu Hanifah beralasan karena pada

sebagian riunyat disehrtkan dengan redaksi 'Burung gagak (Snng

berunma) belang."

Abu Muhammad berkata: Hadits-hadits 5nng menyebutkan
perintah unfuk membunuh semua jenis bunrng gagak mengandung

hukum tambahan 3rang tidak terdapat d ddarn hadits lnng secara

khusus memerintahkan unhrk membunuh burung gagak yang

benrrana belang saja. Siapa saja yang bahun yang
Rasulullah $ maksud adalah 3ang berurarna belang saja, karena

sifat itu disebutkan di dalam hadits yang lain, berarfl orang itu telah

-keliru; tarena dia mengikuti apa yang tidak dia ketahui. Kami
sangat yakin sekali bahwa Rasulullah $ memerintahkan unfuk

membunuh bunrng gagak berwama belang pada salah safu

saManlra, dan kami iuga yakin bahwa beliau juga memerintahkan
unfuk membunuh burung gagak se@ra keseluruhan pada hadits

lainnya, sehingga kedm perintah ini benar adanla dan tidak boleh

diabaikan.

Ulama fikih Maliki masih ragu terhadap hannn-haran yang

kami sebutkan sebelumryn.

Orang yang paham tenfu akan sependapat bahun
kalajengking dan ular termasuk hetuan 1nng paling kotor. Allah &
berfirman,

e#,firyi#,
" Dan menghanmlan bgi merel<a qala 5nng buruk." (@.

Al A'raf 171: L57l

Tentang thrs, umat Islam hingga kini masih menjadikan

kucing dan binatang pemburu lainnya sebagai pemakan tikus, dan
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membuangnya begifu saja di tempat sampah dalam keadaan mati.

Seandainya tikus itu boleh dimakan tenfu perbuatan tersebut

merupakan sebuah kemaksiatan dan menyia-nyiakan harta.

Beberapa ulama fikih Maliki membolehkan memakan ular

apabila disembelih terlebih dahulu. An"htyu mereka

mengharamkan memakan hernran yang disembelih dengan cara

memotong tengkuknya, padahal ular tidak mungkin disembelih

kecuali dari tenglorknya.

Abu Muhammad berkata: Baik ular maupun khamer,

keduanya memang bermanfaat dalam menangkal Etcun dan

mengobafi penyakit. Keduanya udak boleh dikonsumsi ked]ar5

dalam keadaan terpaksa atau darurat dan dalam konteks unfuk

pengobatan. Sebab orang yang sedang berobat termasuk orang

yang sdang dalam keadaan terpaksa.

Allah $ berfirman,

A'i;FY$t
" Kecuali ap tmng terpl<a l<amu ." (Qs. Al

An'an [5]: 119)

Dalil tentang haramnya memakan burung yang memiliki

cakar adalah hadits yang diriwa5ratkan kepada kami melalui jalur

Muslim, dia berkata: Ahmad bin Hanbal dan Ubaidillah bin Mu'adz

menceritakan kepada kami. Ahmad berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami, bahwa Bisyr bin Ja'far bin Abu

WahsyiSa,rah mengabarkan kepadan5n. Sedangkan Ubaidillah

berkata: Ayahku menceritakan kepada kami, Sy.r'bah bin Al
Hakam bin Utaibah menceritakan kepada kami. Baik Al Hakam

maupun Bisyr, keduanya sama-sarna meriwayatkan dari Maimun
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bin Mihran, dari hnu Abbas bahwa Rasulullah #t melarang

memakan semua her,van pemangsa yang memiliki taring dan

semua burung 3nng memiliki cakar.97

Allah & berfirman,

"Dan aF Sang dilanngnya bagimu mal<a tinggall<anlah."

(Qs. Al Hasyr [59]: 7)

Dan tidak mungkin Rasulullah $ melarang umatnya dari

sesuatu lrang dihalalkan-

Pengharaman memakan burung bercakar juga mempakan

pendapat Abu Hanifah, AsySyafi'i, Ahmad, dan Abu Sulaiman.

Sedangkan ulama fihh Maliki membolehkan memakan burung

yang memiliki sifat pemangsa. Sebagian dari ulama fikih Maliki -

yang Allah & uji dengan menjadikannlp sebagai panutan-

beralasan bahqn Maimun bin Mihran tidak mendengar hadits itu

secara langsmg dari hnu Abbas. Tetapi dia mendengam3n melalui

Sa'id bin Jubair png terlebih dahulu meriwa3ntkann3a dari hnu
Abbas. Sanad grang mereka maksud adalah Snng diriwaSntkan

kepada kami melalui jalur Ahmad bin Syu'aib, dia berkata: Isma'il

bin Mas'ud Al Jahdari mengabarkan kepada kami, dari Bisyr bin Al

Mufadhdhal, dari Sa'id bin Abu Arubah, dari Ali bin AI Hakam,

dari Maimun bin Mihran, dari Sa'id Bin Jubair, dari hnu Abbas,

bahwa Rasulullah $ melamng semua burung yang memiliki cakar

dan semua her,rnn galak yang bertaring pada perang Khaibar.

Wruiq6

e7 HR. Mnslim lgnhihMuslim,znfil.
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Abu Muhammad berkata: Sebagian ulama fikih Maliki yang

berpendapat halalnya memakan burung pemangsa, berdalil dengan

riwayat ini. Akan tetapi, riwayat ini justnr membantah pendapat

mereka sendiri. Mereka ingin menunjukkan bahwa riwayat ini

lemah. Tetapi hal ifu justnr semakin menampakkan bahwa riwayat

ini adalah riurayat yang kuat. Alasannya, Sa'id bin Jubair adalah

periwayat yang sangat diakui kredibilitasnya, baik dalam hal

periwayatan, keilmuan, maupun sikap amanahnya- L-antas

bagaimana mungkin bisa dikatakan bahwa kredibilitas Syr'bah,

Husyaim, Al Hakam, dan Abu Bisyr dalam periwayatan tidak

setara dengan Ali bin Al Hakam?

Yang benar adalah mengatakan bahwa Ali bin Al Hakam

tdaklah salah dalam meriwayatkan hadits ini. Han5n saja, Maimun

bin Mihran pemah meriwayatkan hadits ini secara langsung dari

hnu Abbas, sebagaimana dia juga pemah meriwayatkannya dari

hnu Abbas melalui Sa'id bin Jubair.

Ali berkata: Perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan

her,tran bercakar menunrt bangsa Arab adalah herlran yang

memburu mangsanya dengan menggunakan cakamya- Dengan

demikian, ayarn, burung gereja, burung tiung, burung merpati, dan

burung lainnln yang memiliki kuku tdak termasuk hevuan

pemangsa dan udak bisa dikategorikan sebagai burung bercakar

yang dimaksud dalam tinjauan bahasa.

995- Masalah, Tidak halal memakan siput darat dan

semua herpan yang termasuk kategori serangga. Seperti tokek,

kumbang, semut, lebah madu, lalat, tawon, dan semua jenis

cacing, kutu, kufu pasir, kutu busuk, nSamuk, dan serangga

lainnya, baik yang bisa terbang maupun yang tidak bisa terbang.
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Hal itu berdasar.kan firman Allah S[,

,*rt,wa?
"Dihanmkan bagimu (memakan) bangkai..." (Qs. Al

Maa'idah [51,3)

Dan firman Allah &,

" --.kecuali yang sempat kamu menyembelihngn-" (Qs. Al
Maa'idah [5]: 3)

Juga berdasarkan kaidah bahwa penyembelihan hewan itu
hanya sah bila ia dipotong pada saluran pemafasannSn
(kerongkongan) ahu dih-rsuk pada bagian lehemya. Hauuan apa
saja yang Udak dapat disembelih dengan cara di atas berarti ia
tidak dapat dimakan, atau dengan kata lain ia haram dimakan.
Sebab, ifu artinya hannn tersebut hanSa dapat dimakan dalam
keadaan telah mati tanpa disembelih.

Lebih lanjut, her,r,ran-hev.ran yang kami sebutkan di atas

dapat dibagi menjadi dua golongan:

Pertana, golongan hev,ran yang boleh dibunuh. Seperti
tokek, kumbang, kufu pasir, kutu busuk, dan tawon-

Kdua, golongan heunn yang tidak boleh dibunuh. Seperti
semut dan lebah madu.

Heunn 5nng boleh dibunuh berarti tidak berlaku padanyra

hukum penyembelihan karena membunuh her,r,ran 5nng boleh
disembelih perbuatan menyia-nyiakan harta.

'€'6t
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Sementara, hanran yang tidak boleh dibunuh berarti heuuan itu juga

tdak boleh disembelih.

Diriwa5ntkan kepada kami melalui jalur AsySya'bi, "Semua

herryan yang tidak memiliki darah maka penyembelihan tidak
berlaku padan1n."

DiriwaSntkan dari AMunazzaq, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri,
dari Amir bin Sa'd bin Abi Waqqash, dari ASnhnp, bahwa
Nabi S memerintahkan agar membunuh tokek, dan beliau

menyebutrya sebagai fuonisiq (hetmn kecil png kotor). Selain itu,
tokek termasuk her,r,ran yang sangat kotor dalam pandangan

hampir setiap orcng.

Diriwalntkan melalui ialur AI Bukhari, dia berkata:

QutaiUafr menceritakan kepada kami, Isma'il bin Ja'far
menceritakan kepada kami, Utbah bin Muslim maula Bani Tamim
menceritakan kepada kami, dari Ubaid bin Hunain maula Bani
Zurarq, dari Abu Hurairah, bahua Rasulullah $ bersabda, "Jika

seel<or lalat jafuh di tmtpat salah seoftrng kalian, hendaHah dia
men5rcluplannSa, kemudian hnryhh lalat ifu......"98

Dalam hadits ini Rasulullah # memerintahkan agar

membuang lalat tersebut. Seandainya lalat itu halal dimakan
niscaya beliau tdak akan memerintahkan agar membuangn5ra.

Dirir,va3atkan dari Abdunazzaq, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri,
dari Ubaidillah bin AMullah bin Utbah, dari hnu Abbas, bahwa
Rasulullah $ melarang membunuh empat ma@rn hannn, yaifu

lebah madu, semut, burung hud-hud (pelatuk), dan burung surad.

e8 HR Al Bukhari (Shahk Al Bukhad, 7/25n. Terdapat rdaksi yang tidak
disebutkan di sini llaitu, "Ihreta p& alah atu aSapnSa tudapat panawar,
dan pda aSap lainn5a tadaptpryakit"
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Diriwa5ntkan melalui jalur Abu Daud, dia berkata:

Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami, Sufuan

menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Sa'id bin

Khalid, dari Sa'id bin Al Musa5yib, dari AMurrahman bin Utsman,
bahwa seorang tabib pemah bertanya kepada Nabi $ tentang

hukum menjadikan kodok sebagai obat. Lalu Rasululhh ei
melarang oftrng ifu membunuhnya.gg

Abu Muhammad berkata: Hadits tentang larangan

membunuh semut di atas menggantikan hukum yang terkandung

di dalam kisah salah seorcmg nabi di masa lalu yang membakar

perkampungan semut. Karena hukum syariat yang dibawa oleh
Rasulullah $ menghapus hukum syariat yang dibawa oleh nabi

terdahulu. Kami juga sempat menyebutkan riwayat bahwa Umar
dan sahabat Rasulullah $ lainnya pemah membunuh kutu-kutu

Sang biasa menghisap darah binatang, padahal ketika ifu mereka

sedang berihram.

DiriwaSntkan secaftr shahih dari Ibnu Abbas, hnu Umar,

dan Ais5nh Ummul Mukminin, bahwa mereka membunuh tokek.

99 Al Khaththabi mengatakan, dahm hadits ini t€rdapat dalil 5ang menjelaskan
bahun kodok mertrpakan heuan fnng haram dirrnlon dan ia tidak termasuk
kategori heunn air.
Ada dr.ra alasan 5nng menyebabkan hannn tertenfu haram dibunuh:
P*tana, karena kehormatan atau kemuliaan png ada pada dirinya, seperti
halrya pada rnanusia.
Kdua, karena haram dimakan. Seperfi halnya br-rnng slnnd,
hud*rud, dan sejenisnya. Meskipun zat kodok itu Udak dihammkan seperti
halqn manusia, akan tetapi ada alasan lain yarg mdarang memakan kodok.
Yaifu, Rasulullah & melarang menyembelih heunn kecuali unhrk
kepentingan dirnakan.
Hadits di atas oleh An Nasa'i {Sxnn An-Na,a'i,7/2]'.0l dali
Qutaibah.
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Sementam diriwayatkan melalui jalur Ma'mar, dari Qatadah
bahwa dia melarang membunuh kodok, namun memerintahkan

agar membunuh tokek.

Dan diriwayatkan dari [Jmar, dia berkata, 'Buatlah

serangga yang berbahaya takut kepada kalian sebelum mereka

membuat kalian takut terhadap metreka."

Apabila ada yang berdalil dengan hadits dari Ghalib bin

Hujrah, dari Al Milqam bin At-Talab, dari ayahnya, dia berkata,
"Aku hidup bersama Nabi $, namun aku belum pemah

mendengar beliau mengharamkan serangga", maka perlu diketahui

bahwa Ghalib bin Hu;rah dan Al Milqam bin At-Talab adalah dua

orang periwayat yang ihwalnya tidak diketahui. Bahkan, kalaupun

hadits ini diasumsikan shahih, tetap saja ia tidak bisa dijadikan dalil

Snng membolehkan memakan serangga karena orcrng yang tidak

mendengar hadits tidak bisa di;adikan dalil yang dapat

mengalahkan omng yang mendengamya.

996- Masalah: Selumh bagian tubuh keledai jinak haram

dimakan, baik sebelumnya keledai ifu memang telah jinak maupun

liar. SebaliknSra, halal memakan keledai liar, baik sebelumnya

keledai itu jinak maupun liar. Demikian pula, halal memakan kuda

dan baghal.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur Al Bukhari, dia

berkatar Muhammad bin Sallam menceritakan kepada kami, Abdul

Wahhab bin Abdul Majid Ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami,

A!/yuh As-Sakhtiyani menceritakan kepada kami, dari Muhammad
bin Sirin, dari Anas bin Malik, dia berkata, "Rasulullah $
memerintahkan seseorang agar menyampaikan pengumuman
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berikut, 'sesungguhnya Allah & d* RasuFNSra telah melarang

kalian memakan daging keledai jinak karena dagingnlra itu kotor.'

Setelah itu, panci pun ditumpahkan padahal ia penuh dengan

dagrrg keledai."

Berdasarkan hadits tersebut benarlah bahwa semua bagian

keledai iinak ini adalah kotor. Dan sahabat

menumpahkan panci lnng berisi da$ng keledai di hadapan

Nabi $ menjelaskan bahwa lemak, gaiih, d*9, dan segala

anggota tubuh dari keldai iinak itu haram dimakan.

Diriwalatkan melalui jalur Hammad bin Zaid, dari Amr bin

Dinar, dari Muhammad bin Ali, dari Jabir bin AMullah, dia

berkata, "Pada hari penaklukkan Khaibar, Rasulullah $ melarang

memakan daging keledai jinak, dan beliau membolehkan memakan

daglng kuda,"

Diriuaptkan melalui ialur Muslim, dia berkata: Muhammad

bin Hatim menceritakan kepadaku, Muhammad bin Bakr

menceritakan kepada karni, hnu Jumij menceribkan kepada kami,

Abu Az'Zubair mengabarkan kepadaku, dia mendengar Jabir bin

AMullah menutgrkan, "Pada masa-rnsa penaklukftan Khaibar,

kami memakan kuda dan keledai liar. Kemudian Rasulullah *
melarang kami memakan keledai iinak."

Pengharaman Nabi $ terhadap keldai iinak ini iuga

diriwayatkan kepada lGmi melalui jahr Al Barra' bin Azib,

Abdullah bin Abi Aufa, Ali Bin Abi Thalib, Abu Tsa'labah Al

Khu4ani, Al Hakam bin Amr Al Ghifari, Salamah bin Al Akwa',

dan lbnu Umar, dengan sanad (yang ielas) seperti matahari-lm

100 Sanad€anad hadits yang dirnalsud disebudran dalam Shahih Muslim (z/llll
kecrrali riunyat Al HalGm bin Amr Al Ghifari. Sanad*arnd tersebut jqga

disebutkan &lalll. SlDhih Al Bukhan(7/1721-
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Pendapat ini juga diriunyatkan dari Jabir dan Anas. Artinya
pendapat ini dirir,vayatkan secara mukwatirdan tidak ada seorang

pun yang menentangnya.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur Amr bin Dinar, dari
Jabir bin Abdullah bahwa dia melarang memakan dagng keledai
jinak dan memerintahkan agar memakan daging kuda.

Pelarangan tersebut juga diriwaSntkan kepada kami dari

Majza'ah bin Zahir, dari aSrahnya (Zahid lnng merupakan salah

seorang sahabat yang ikut dalam baiat Ridhwan, dari Sa'id bin
Jubair, dia berkata tentang dagng keledai, "Daging keldai sama

sekali haram."

Pelarangan ini juga menjadi pendapat Abu Hanifah, Asy
SSafi'i, dan Abu Srrlaiman. Bahkan Malik pun condong kepada

pendapat ini.

Apabila ada lnng menyebutkan bahwa hnu Abbas

membolehkan memakan dagrrg keledai jinak, kami katakan bahwa
tidak ada pendapat seorang pun yang dapat dijadikan sebagai dalil
menSamai sabda Rasulullah $. Lebih lanjut, bagaimana mungkin

dikatakan bahwa Ibnu Abbas berpendapat demikian padahal

kenyataannya dia mengambil sikap buryquf herdiam diri) dalam

masalah ini?

Sikap bwaqquf hnu Abbas itu disebutkan dalam sebuah

atsar yang diriurayatkan kepada kami melalui jalur Al Bukhari, dia
berkata: Muhammad bin Abu Al Husain menceritakan kepada

kami, Umar bin Hafsh bin Ghi5nts menceritakan kepada kami,
Ubai menceritakan kepada kami, Ashim bin Abi An-Najud
menceritakan kepada kami, dari Amir AsySp'bi, dari hnu Abbas,
dia berkata, "Aku tdak mengetahui apakah Rasulullah #i
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melarangnya karena keledai jinak (ketika) itu merupakan her,tran

yang dipergunakan unh:k membawa kebufuhan manusia, sehingga

beliau tidak ingn jika alat pembawa mereka itu kemudian tidak ada

lagi; ataukah beliau mengharamkan dagrng keledai jinak itu (untuk

selamanya) pada hari penaklukkan l(haibar."

Bagaimanapun, pemlrataan ifu tak lebih dari dugaan dan

kekeliruan semata karena apabila benar Nabi $ tidak

mengharamkan semua jenis keledai iinak, pasti beliau sudah

menjelaskan keledai jinak seperti apa yang diharamkannya, dan

beliau tidak akan membiarkan umaturln bingung. Sabda Nabi S,
"saungguhn5m ia adalah kotor kais/ justru menjawab semua

kemungkinan dugaan yang ada. Bahkan, ketika itu para sahabat

Nabi;S jauh lebih membutuhkan kuda daripada keledai. Akan

tetapi, Nabi $ tidak mengharamkan memakan kuda. Sebaliknya

beliau membolehkan penyembelihan dan mernakan (dagind kuda

karena her,van ini memang halal dimakan-

Alasan ini pula Snng mernbanhh ulama bahwa

alasan pelarangan memakan keledai jinak adalah karena herryan ifu

tidak termastk ghanimah (rampasan pemng) Snng harus disisihkan

seperlimanya (untuk Allah & dut Rasul-t'Ba).

Pendapat yang mengatakan bahwa alasan pelarangan

memakan keldai jinak adalah karena heunn ini memakan

kotoran, pendapat ini tak lebih dari dugaan keliru dan tanpa dalil

sama sekali. Buktinya, ayam juga memakan kotoran namun ia

tetap halal dimakan.

Jika kalangan yang tidak sependapat dengan kami

berpegang dengan riwayat dari Aisyah, dan di dalamnya

disebutkan bahwa Aisyah berdalil dengan firman Allah &,
"Katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam wahyt yang diu'ahwkan
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snuatu gng diharamkan.." (Qs. Al An'aam [6]: 145)

maka kami katakan bahwa hadits tentang memakan

keledai jinak mturgkin saja belum sampai kepadanya.

Seandainya Aisyah mendengar hadits ihr niscaya dia akan

mengemukakan pendapat yang sama sebagaimana pendapatnya

terhadap bunrng gagak, padahal haramnya memakan burung

gagak fidak disebutkan di dalam ayat ini secarcr eksplisit.

Apabila mereka berdalil dengan hadits dari Nabi $ tentang

daging keledai 5nng berbunyi, lilf 6y ,ry *',y|$Lt;;tl
.W Vt6 a.tit ;V jrl:,tr yV'A .rifl,'-it"'€ "Be,itah

keluargamu makan dari harbmu (keldaimu) Snng plns gemuk.

SaungguhnJn aku frdak menyl<ai apbila l<alian mengkonsumsi

keldai tnng memalan kotonn di perkampungan. Bulankah ia

keldai milihnu) memakan ddaunan dan rentnpubn di padang?

I{alau begifu, mat<antah id',Lol maka kami katakan bahwa hadits

ini Udaklah shahih.

Alasannya, hadits ini diriwayatkan melalui jalur

AMurrahman bin Bisyr, dia pedr*npt yang tdak diketahui

ihwalnya. Selain itu, hadits ini juga melalui jalur

AMurrahman bin Amr bin Luawim, dia juga periwayat yang tidak

jelas ihwaln5a; atau melalui jalur Syraik, dia periwayat yang

dha'if. Hadits itu juga diriwayatkan dari Abu Al Hasan dan dan

Ghalib bin DU, sementara ihwal kdua periwayrat tersebut tidak

diketahui; atau dari jalur Salma binti An-Nadhr Al Khudhari5ryah,

dan ihwaln5ra juga tidak diketahui.

1o1 HR. Abu Daud (Sunan Abi Daud,3/4201-
AI Khathtlnbi dan ulama lainnr menyebulkan adanp p€nilahn jarh darr
b dilterhdap sanad hadits ini. Anda bisa maujuknya kenrbali.
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Sedangkan keledai liar adalah halal dimakan sebagaimana

dijelaskan di dalam riwayat yang kami sebutkan sebelumn5ra.

Malik berpendapat, apabila keledai liar tinggal di suatu

daerah tertenfu, maka ia tidak boleh dimakan. Pendapat ini tenfu

keliru karena tidak ada aasrl syariat yang menerangkan hukum

seperti ifu. Pendapatrp ini merupakan pendapat 5nng dibangun

tanpa dalil. Hukum keledai liar tidak dengan serta merta berubah

menjadi hukum keledai jinak hanya karena ia tinggal di suatu

daerah tertenfu. Begitu pula sebaliknya, keledai jinak yang berasal

dari jenis keledai liar tidak sertia merta menjadi halal hanya karena

adanya sifat liar tersebut.

Kalangan ulama 5nng berpendapat memakan

baghal dan lnrda, berdalil dengan hadits 5nng dirft,rnyatkan kepada

kami melalui ialur Shalih bin YahSn bin Al Miqdam bin Ma'di

Karib, dari alnhnya, dari kakeknya, dari Khalid bin Al Walid,

bahwa Nabi $ melarang mernakan da$ng lnrda, baghal, keledai,

sernua heunn pemangsa Snng memiliki taring, dan semua bunrrg

yang memiliki cakar.

Juga dengan hadits Snng diriwalntkan melalui ialur Ikrimah

bin Ammar, dari Yahp bin Abu Katsir, dari Abu Salamah, dari

Jabir, bahwa Rasulullah $ melarang (memakan) dagrng keledai,

kuda, baghal, semua her,uan pemangsa lang memiliki taring,

sernua burung yang memiliki cakar, dan muiabbimah.lo2

Juga dengan hadits lnng diriwalntkan kepada kami melalui

jalw Hammad bin Salamah, dari Abu AzZubat, dari Jabir, bahwa

L02 Majduddin berkata di dalam An Nilntah, "Al Muiabbhtnh adalah penamaan

bagi hamn yang dibidik sebagai sasaran panah untuk dihrnuh, dan heuaan ini
kebanyakan dari lenih bwung, kelinci, dan heunn sejenis yang selalu bemda

di tanah (damt)."
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Rasulullah @ melarang kami memakan baghal dan keledai.

Namun beliau tidak melarang kami memakan kuda.

Selain itu, mereka juga berdalil dengan firman Allah &,

W{:lu;A--HW,i{V
z )) i.
bjLL-U

"Dan Dia telah menciptakan binabng temak unfuk kamu,

padanya ada (buU yang menghangatkan dan befragai manfaat,

dan sebagiann5n l<amu makan." (Qs. An-Nahl [16]: 5)

Dan firman Allah &,

?.€4rGHnLssVJq;i{5
"Dan (Dia tekh mencipbl<an) kuda, baghal dan keledai,

agar kamu menungganginya dan (menjadikanng) perhiasan." (Qs.

An-Nahl [16]' 8]

Mereka mengatakan bahwa di dalam agrat ini, Allah &
menyebutkan bahwa fujuan diciptakannya binatang temak adalah

untuk dimakan, nam-un konteks ifu tdak disebutkan unfuk kuda,

baghal, dan keledai. Menurut mereka, baghal merupakan

kehrrunan dari keledai, sementara kefurunan dari haran yang

haram dimakan maka hukumnya juga haram.

Abu Muhammad berkata: Semua ini merupakan kekeliruan

pemahaman mereka saja. Tidak ada satu pun riwayat hadits di

atas yang dapat dijadikan sebagai dalil karena beberapa alasan

berikut:
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Pertama, hadits Shalih bin Yahya bin Al Miqdam bin Ma'di

Karib rrdak shahih sama sekali karena ih\Anl seluruh periwayatnya

Udak diketahui. Tidak hanya itu, jelas sekali bahwa hadits tersebut

adalah maudhu'karena di dalamnya terdapat periwayat bemama

Khalid bin Al Walid yang mengatakan, "Aku ikut bersama Nabi $
dalam perang Khaibar..." Pengakuan ini tenfu tidak benar karena

menurut kesepakatan (ahli sejarah) Khalid baru masuk Islam

setelah perang l(haibar.

Kedua, hadits Ikrimah bin Ammar juga tidak dapat diterima

karena Ikrimah yang dimaksud adalah seomng periwayat yang

dha'if. Diriwayatkan kepada kami sebuah hadits maudhu'melalui

jalur Ilaimah ini. Di dalam sanad hadits tersebut tidak ada seorang

periwayat pun yang cacat selain dirinya. Entah ada orang lain yang

memasukkan namanya ke dalam sanad tersebut, atau mungkin dia

sendiri yang melakukannya. Hal ini telah kami jelaskan di dalam.4/

Ishal fi Fahm Al l{hishal.

Ketiga, di dalam sanad hadits Hammad bin Salamah, Abu

Az-Zubat tidak menyebutkan bahwa dia mendengamya se@ra

langsung dari Jabir- Kami telah menerangkan sebelumnya tentang

kriteria hadits dari Jabir -yang diriwayatkan oleh Abu Az-Zubatt'

yang dianggap shahih. Selama riwayat Abu Az-Zubair dari Jabir ihr

tidak berasal dari Al-l-aits bin Sa'd, dan di dalam sanadnya tidak

disebutkan bahwa Abu Az-Zubair mendengar langsung dari Jabir,

artinya dia memang tidak mendengamSa dari Jabir, maka dapat

dipastikan bahwa riwayat iht munqathi'.

Memang benar ada hadits lain yang diriwayatkan kepada

kami melalui jalur Abu Az-Zubair bahwa dia mendengar langsung

dari Jabir. Namun dalam hadits ini tidak disebutkan masalah

Baghal. Sementara sebelumnya telah disebutkan sebuah riwayat
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yang shahih dari Jabir, bahrna Nabi $ membolehkan memakan

kuda.

Begifu pula, aSnt Al Qur'an yang mereka jadikan sebagai

dalil tidak menjelaskan apakah heunn-hetmn itu boleh dimakan
ataukah haram dimakan. Oleh karenanya, dg"t tersebut tidak bisa

dijadikan sebagai huijah bagi pendapat mereka. Ayat itu juga tidak
menyebutkan tentang hukum memperjualbelikan hannn-hannn ini,
dan seharusnSra mereka juga mengharamkan jual belin3a karena

hal itu fidak disebutkan di dalam apt.

Seharusngra, ketetapan Nabi $ lpng membolehkan

memakan heunn inilah yang sebenamlra menjadi acuan dalam

masalah ini, sebagaimana disebutkan dalam bebempa riwayat
berikut:

Diriunyatkan secara shahih melalui jalur Asma binti Abu
Bakar Ash-Shiddiq, "Kami menyembelih kuda selnasa
Rasulullah $ masih hidup, dan kami memakann!8."103 gu6i1r f.i
juga diriwalntkan pula kepada kami melalui jalur AI Bukhari, dia
berkata: Dari Al Humaidi, dari Sufun bin qainah, dari Hisfnm
bin Urwah, dari Fathimah binti Al Mun&ir bin Az-Zubair, dari
Asma. Demikian pula melalui jalur Waki', Hafsh bin Ghiyats,

Sufuan Ats-Tsarrri, AMullah bin Numair, Ma'mar, Abu Mu'awilnh,
dan Abu Usamah. Semuanya meriwa3ntkan dari Hisyam bin
Urwah, dari Fathimah binti Al Mun&ir, dari Asma binti Abu Bakar
Ash-Shiddiq.

Dan dirMraSn&an melalui jalur hnu Sa'id Al Qaththan, dari
Ibnu Juraij (dia berkata): Aku bertanSra kepada Atha' bin Rabah

tentang huhm memikan daEng kuda, dan dia menjawab,

103 HR. Al Bukhari lstnhih Al Bukhari,T/l71l.
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"Orang-orang sebelum kamu memakannSta.' "Apakah mereka

sahabat Rasulullah $," tanyaku lagi. 'Ya,' jawabnlp. Atha'
sendiri sempat bertemu dengan beberapa otang sahabat Nabi $.
Seperti Aisyah Ummul Mukminin dan sahabat-sahabat lain 5nng

lebih muda dari Aisyah.

Diriwayatkan melalui jalur Abdurrahman bin Mahdi dan

AMurrazzaq, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Manshur bin Al

Mu'tamar, dari hrahim An-Nakha'i, dia berkata, "Sahabat-sahabat

hnu Mas'ud pemah menyembelih kuda." hnu Mahdi menufurkan,

"L-alu sembelihan itu dibagi di atara merel<a-" Dan Abdurrazzaq

menufurkan, "Lalu mereka memakannya-"

Diriwalntkan melalui jalur Sa'id bin Manshur, Husyaim

menceritakan kepada kami, Mughirah menceritakan kepada kami,

dari lbrahim, dia berkata, "Yazid pernah mendapatkan hadiah

berupa daging kuda, dan dia pun memakannyra-'

Dengan sanad lang sama, hingga kepada Husyaim bin Al

Qasim bin Abu Alyub, dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, "Aku

belum pernah memakan dagrng yang lebih nikmat daripada da$ng

bagian leher kuda tarik atau yang membawa beban."

Diriwayatkan melalui jalur hnu Wahb, dari Yunus bin Yazid

bahwa dia pemah bertanya kepada hnu Syihab tentang hukum

memakan daEng kuda, baghal, dan kuda tarik. hnu Syihab

menjawab, "Aku tdak mengetahui kalau hukumnya hamm.

Meskipun demikian, tidak ada seorang ulama pun yang

memfatwakan bolehnya memakan herryan tersebut. "

Abu Muhammad berkata: hnu Syihab Az-Zwhi tdak
mengharamkan baghal. Sedangkan fatwa ulama tentang boleh

atau tidaknya memakan hewan tersebut, bisa dikatakan bahwa
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bolehnya memakan her,van-her,rnn tersebut hampir menjadi ijma

ulama. Kami tdak mengetahui seorang sahabat Nabi $ Sang

mengharamkan daging kuda, kectrali pada sebuah rirraynt yang

disebutkan dari lbnu Abbas, dan riwayat itu Udaklah shahih.

Dikatakan hdak shahih karena riwayat itu disampaikan oleh maula

Nafi' bin Alqamah, seorang periwayat yang fidak diketahui

identitasn5a. Namanya tidak disebutkan di dalam sanad tersebut

dan ihwal orang itu fidaklah diketahui. Seandainp ada riwagnt

shahih yang menjelaskan larangan memakan baghal nisca5ra kami

pun akan berpendapat demikian.

Pendapat mereka yang menyatakan bahwa baghal

merupakan anak dan kefurunan dari keledai, kami katakan bahwa

sejak pertama kali ruhnya ditiupkan, baghal bukanlah keledai, dan

karenanya dia tidak disebut keledai. Oleh karena itu, hukumnya

Udak boleh disamakan dengan hukum keldai karena nasi qnriat
hanlra mengharamkan keledai [iar), sedangkan dan baghal

bukanlah keledai atau bagian dari keledai.

Ada bebempa orang dangkal mengatakan

bahua pengharaman keledai, kuda, dan baghal adalah

berrdasar{<an nash syariat karena kuda dan baghal memiliki kuku

kaki seperti keledai. Pendapat ini merupakan salah satu bentuk

analogi hukum yang paling kacau di muka bumi ini. Tidak ada

bedanya antam cara menyimpulkan hukum seperti ini dengan cara

menyimpulkan halalnya memakan ketiga her,rnn tersebut dengan

mengatakan bahua kehalalan memakan kuda adalah berdasarkan

nasrl syariat yarg shahih. Mengingat baghal dan keledai memiliki

lnrlm seperti halnya kuda, maka kedua heunn tersebut juga halal

dimakan! I-arrtas, apakah kalian hendak saling bersaing unfuk
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menyelisihi Rasulullah $ seperti halnya dua kuda pacu lnng saling

berlomba?

Atau bisa saja seseorang mengatakan, "Keledai liar

hukumnya halal berdasarkan ijma, dan keledai ini memiliki kuku.

Artinya, kuda dan baghal juga halal karena keduanya memiliki

kuku seperti halnp keledai liar tersebut-" Analogi hukum seperti

ini tentu keliru. Kehalalan keledai liar dan larda itu ditetapkan

berdasarkan nasrl s5nriat. Begitu pula, keharaman keledai linak
juga ditetapkan berdasarkan nash sSnriat. Tidak boleh

menyimpang dari ketetapan nash stlariat dalam menetapkan suafu

hukum.

Kehalalan baghal ditetapkan berdasarkan firman Allah &,

"Hai sel<alian manusia, mal<anlah tpng halal lagi baik dad

aF yang terdapt di bumi;' (Qs. Al Baqarah [2]: 168)-

Juga firman Allah 81,

"Padahal saunggwhn5n Allah telah menielasl<an kepda
kamu apa tnng dihanmkan-N5n ahsmu, kecuali apa tnng
terpaksa karnu memal<ann5n " (Qs.Al An'aam [6]: 119)

Baghal halal dimakan berdasarkan nash N Qr-r'an karena

tidak ada ayat Al Qur'an lrang menghammkannya. Begitu pula,

tidak ada 5nng dihalalkan dari keledai selain apa yang telah

ditetapkan oleh nash syariat saja, yaihr hanya dalam hal

ry i,ir "31 oqtK,it:t qtr-

'A';:FY$y#f;e Fffi6
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memilikinya, menjualnya, membelinSn, maupLrn menunggangingra.

Dan hanya kepada Allah & kita memohon keteguhan.

997 - Masalah: Semua hewan yang dagingnla haram
dimakan, maka memperjualbelikannya juga haram. Begifu pula,

susunya juga haram diminum karena susu mempakan bagian dari
daging dan dinisbatkan kepada her,rnn tersebut. Sedangkan susu

wanita hukumnya halal sebagaimana yang telah kami singgung

sebelumnya.

Bukfi adanya penisbatan tersebut adalah bahwa dalam

keseharian disebutkan susu keledai betina, susu babi, telur gagak,

telur ular, dan telur elang. Sama halnlra ketika disebutkan kaki
depan babi, kepala keledai, syap gagak, dan ekor elang,

semuanya merupakan penisbatan anggota fubuh kepada narna

hevuan yang bersangkutan-

998. Masalah: Tidak halal hukumnya memakan burung
hud-hud, burung sharad dan kodok, karena Nabi $ melarang

membunuh her,uan-hewan tersebdt sebagaimana yang telah kami
sebutkan sebelumnya-

999- Masalah: Kura-kura yang hidup di darat maupun
yang hidup di laut adalah halal dimakan, apa pun bagian tubuhnya.
Hal itu berdasarkan firman Allah Sl,

Wi{L,6.iiOqW
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"Makanlah tnng halal lagi baik dari ap t/ang terdapat di
bumi." (Qs. Al Baqarah [2]: 158)

Dan firman Allah &,

"Padahal saungguhnga Allah telah manjelasl<an kepda
kamu apa yang diharamla*N5n absmu." (Qs. Al An'aam [6]:

119)

Mengingat tidak ada nash syariat png menjelaskan kepada

kita haramnya memakan kura-kura, maka hukumnSn menjadi

halal, begifu pula segala yang berasal darin5n.

Demikian juga dengan hyena, burung nl<ham (sejenis

nasar), balaj landak, tmtbu' (heuan seperti tihrs namun memiliki

kaki belakang png lebih panjang dari kaki depannSa), qunfudz

(sejenis tokek), marmut, kepiting, jandun (sejenis tikus mondok),

biawak, semua jenis bunrng, dan semua heunn yang dapat

disembelih tetapi udak ada nash sSrariat !,ang menjelaskan

kehammannya. Demikian juga dengan kelehuar, kalong, dan

burung layang{apng.

Diriwalatkan kepada kami, dari Atha, bahwa dia

membolehkan memakan kura-hrra dan kepiting.

Dirir,vagra&an pula dari Thawus, Al Hasan, Muhammad'bin

Ali, dan beberapa ahli fikih Madinah bahwa mereka berpendapat

bolehnya memakan hra-kura atau penyu.

Diriwayatkan dari hnu Abbas bahwa dia melamng orang

yang sedang betihram membunuh ral<hamah fienis burung nasar)

dan dia menetapkan adanya denda bagi Sang melalnrkann5n.

'#i;e F:66
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Apabila ada kalangan yang berdalil dengan hadits yang
menyebutkan, "Landak adalah alah safu hqtmn tnng kotor,,'
maka perlu diketahui bahwa hadits ini berasal dari seorang
periwayat yang tidak diketahui identitasnya, bahkan namanya tidak
disebutkanlOa 6i dalam sanad hadits tersebut. Seandainya hadits
ini shahih niscaya kami pun akan berpendapat demikian dan kami
tidak akan menyelisihinya.

1000- Masalah: Tidak halal memakan heruan jaltatah,

meminum susunya, dan mengkonsumsi apa saja yang berasal
darinya karena ia termasuk bagian darinya. Begifu pula, tidak
boleh menungganginya.

Yang dimaksud dengan hewan jallalah adalah her;uan

berkaki empat yang (dalam kesehariannSn sering) memakan
kotoran, baik unta atau hewan lainnya. Oleh karena ifu, ayam dan
burung tidak bisa dikatakan jallalah meskipun ia memakan
kotoran. Apabila her,r,ran-hewan (berkaki empat) itu sudah tidak lagi
memakan kotoran, maka ia tidak lagi disebut sebagai ha;uan

104 AI Khaththabi berkata, "Sanadnln fidaklah demikian.' Al Baihaqi berkata,
"Hadits ini hanya diri',vayatkan melalui sahl sanad varq dhaif, sehingga ia
tidak boleh dijadikan sebagai dalil." Ad-Damiri berkata di dalam Hagt At
Hajautan, "Ada yang berpendapat bahwa bagian yang kotor dari randak itu
adalah perbuatannya, bukan dagingnya. sebab ia selaru menyembunyikan
kepalanya ketika akan disembelih dan mengeluarkan duriduri pada kJimya
ketika hendak ditangkap. "
Malik pemah ditanyn tentang hewan ini, dan dia menjawab, 'Aku tidak tahu
hukum memakannya." sementara Asy-s5rafi'i berkata, "r.-andak haral dimakan
karena bangsa Amb tidak menganggapngn sebagai he'an yang kotor.
Bahkan, umar pemah mengeluarkan fatwa tentang bolehnya memakan
landak-" Sedangkan Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal berpendapat
bahwa memakan landak hukumnln haram karena begifulah !.,g dija*[un
di dalam hadis.
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jatlalah, dan dengan dernikian ia halal dimakan, susunya boleh

diminum dan heunn ini juga boleh ditunggangi-

Pendapat di atas berdasarkan riuayat yang disampaikan

kepada kami melalui jalur Abu Daud, dia berkata: Utsman bin Abu

Syaibah menceritakan kepada kami, AMah bin Muhammad bin

Ishaq menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, dari Ibnu lJmar, dia berkata, "Rasulullah S melamng

memakan hattan jaltalahdan meminum susunln-'los

Diriwayatkan melalui jalur Qasim bin Ashbagh, dia berkata:

Ahmad bin Yazid menceritakan kepada kami, Yazid bin

Muhammad menceritakan kepada kami, Yazid bin Zvrai'

menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Abi Arubah, dari

Qatadah, dari lkrimah, dari hnu Abbas, bahura Rasulullah #
melarang meminum susu heuran iallalah dan merrakan dagingn3p-

Begrtu pula halan lnng sengaja dijadikan sebagai sasaran panah

atau ternb ak (m ujatstamatl.l$

Hadits ini berlaku umuln dan mencakup seilrua halan Snng

memakan kotoran (tinja). Demikian yang kami riwayatkan dari Al

Ashma'i dan Abu Ubaid.

Diriwayatkan melalui jalur Abu Daud, dia berkatat Ahmad

bin Abu surarj Ar-Razi menceritakan kepada kami, AMullah bin

Jahm menceritakan kepada kami, Amr bin Abu Qais menceritakan

kepada kami, dari Alyub As-Sakhtiyani, dari Nafi', dari hnu
Umar, dia berkata, "Rasulullah $ melarang menungganE unta

yang memakan kotoran; atau meminum suslm5la-" Riwayat ini

menyebutkan sebagian dari apa yang disebutkan pada riwayat

FIR. Abu Daud (S.mar Abi DaLd,3/MZl.
Penjelasan terrtarg rnakna mulabbamahtelah kami sampaikan sebelumrrya.

105

106
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sebelumnya. selain ifu, di dalam riuayat ini juga terdapat informasi
tambahan yaifu haramnya mengendarai haran janatah.

Diriwayatkan kepada kami meralui jalur Abdurrazzaq, dari
Sufuan bin uyainah, dari ubaidillah bin Abu yazid, dari ayahnya,
bahwa Umar pemah berkata kepada seorang raki-laki yang
memiliki unta jallalah, "Janganlah engkau pergr berhaji atau
berumrah dengan menunggangi hanran ifu."

Diriwagratkan melalui jalur Atha' bin wahb, dari hnu Juraii,
"Atha' melarang memakan unta dan domba jallalah. Apabila
kedua hewan itu telah dikamntina dan diberi makan hingga
perutrya diisi dengan makanan yang baik, maka keduanp boleh
dimakan."

Ibnu Juraij menufurkan, Amr bin Dinar mengabarkan
kepadaku, dari Abdullah bin (Jmar, dia berkata, .Aku tidak akan
mengiringi perjalanan seorang pun yang mengendarai heunn
jallalah)'

1001- Masalah: Haram memakan her,rnn
yang disembelih, baik dengan cara dipotong maupun difusuk
lehemSn untuk selain Allah &. Begitu pula, haram hukumnSn
memakan heunn 5nng disembelih dengan menyebut nama selain
Alluh &, sementara penyemberihan ifu dilakukan dengan niat
untuk mendekatkan diri (beribadah) kepada Allah &, buik dengan
ikut menyebutkan narna Allah & bersama narnanya ketika
penyembelihan dilakukan maupun tanpa menyebutkan narna
Allah & sama sekali. Demikian juga, haram huku-.,ya memakan
hetr,ran buruan yang disembelih unfuk selain Allah &.

EI - ArMuhaua



Seandainya seseomng mengucapkan, "Dengan nama Allah,

dan semoga Allah bershalawat kepada Isa Al Masih" atau dia

mengucapkan, 'Dengan nama Allah, dan semoga Allah

bershalawat kepada Muhammad" atau dia menyebutkan nalna

pam nabi lainn5a, rnaka sembelihannSra ifu halal dimakan-

AlasannSn karena dia tidaklah dikatakan menyembelih dengan

menyebut narna mereka (selain Allah &).

Allah & berfirman,

"Abu binabng tang disembelih atas nama selain Allah-"

(Qs. Al An'aam [6]: 145)

Baik dia h-rut menyebut narna Allah & atau Udak

menyebutkannln, selama penyembelihan dilakukan atas nalna

selain Allah &, maka sembelihan itu haram, baik yang

melalnrkannya adalah orang muslim atau Ahli Kitab.

Ada yang berpendapat bahwa Allah & membolehkan kita

memakan sembelihan Ahli Kitab, dan Allah $ mengetahui apa

yang diucapkan Ahli Kitab tentang Dia.

Alasan ini tenfu tdak bisa dijadikan sebagai dasar

argumentasi unfuk menghalalkan apa yang telah diharamkan

Allah s karena yang Alah Eh halalkan bagi kita adalah sembelihan

mereka. Sementara Allah & fa"S mengetahui perkataan mereka

(tentang diri-Nya), Dia juga yang mengharamkan kepada hta

memakan heruan 5nng disembelih dengan menyebut narna selain-

\ra-

"4)41fr'ilez-tr
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Oleh karena itu, tidak boleh mengenlarnpingkan salah sahr
perintah-Nya dengan alasan ada perintah lainnya. yang

seharusnya dilakukan adalah menjalankan kedua jenis perintah
tersebut, dan hal itu bisa dilakukan dengan berpegang kepada
perintah yang sifatnya lebih khusus daripada yang sifatnya lebih
umuln.

Ada banyak riwayat yang membicarakan masalah ini dan
dinisbatkan kepada beberapa orang sahabat Nabi $, seperti
U'oadah bin Ash-Shamit, Abu Ad-Darda', Al Irbadh bin Sariyah,
Ali, Ibnu Abbas, dan Abu Umamah. Akan tetapi semua atsar
tersebut diriwayatkan oleh periwayat yang tidak diketahui
identitasnya, atau periwayat yang dikenal sebagai pendusta, atau
periwayat yang dha'if. Memang ada riwayat yang shahih tentang
hal ini, namun riwayat tersebut hanya merupakan atsar dari para
tabi'in.

Diriwayatkan kepada kami dari Aist ah Ummul Mukminin,
bahwa seorang peranpuan bertan5n kepadaryra tentang hukum
herr.ran png disembelih untuk p€ralnan hari besar umat Nasrani.
Aisyah menjawab, "Janganlah engkau memakan hauuan yang
disembelih unfuk perayaan hari besar umat Nasrani."

Diriwagratkan melalui jalur hnu umar, dia ditanya tentang
hukum her,r,ran yang disembelih unfuk gueja. hnu umar
menjawab,'Janganlah engkau memakannya. "

Dirir,rnptkan melalui jalur AMurrahman bin Mahdi, dari
Qais, dari Atha' bin As-Sa'ib, dari Tadzan, dari Ali bin Abi Thalib,
dia berkata, "Apabila engkau mendengar orang Nasrani
(menyembelih dengan) mengucapkan, 'Dengan menyebut nama Al
Masih', maka janganlah engkau memakannya- Akan tetapi, jika
engkau tidak mendengar ucapan ifu maka makanlah-"
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Diriwa5ratkan secara shahih dari hrahim An-Nakha'i

tentang sembelihan orang Nasrani, (dia berkata), "Jika engkau

tidak melihat penyernbelihannln maka makanlah."

Diriwaptkan dari Hammad bin Abu Sulaiman, dia berkata

tentang hukum sembelihan Ahli Kitab, "Selama engkau tidak

mendengar Ahli Kitab menyembelih atas nalna selain Allah &,
(maka makanlah)."

Diriwalatkan dari Al Hasan, Thawus, dan Mujahid bahwa

mereka tidak menytrkai hsu,ran yang disembelih untuk fuhan-tuhan

lain (selain Allah &).

Diriwayatkan dari Umar bin AMul Aziz bahwa dia pemah

mengufus seseomng yang diperintahkan unfuk mencegah mereka

(Ahli Kitab) agar tidak bertuat syirik dalam penyembelihan hannn,

dan memerintahkan kepada mereka agar menyebut natna

Allah &.

Diriwayatkan melalui jalur Ibnu Abi Syaibah, dia berkata:

AMullah bin Al Mubamk menceritakan kepada kami, dari Ma'mar,

dari Az-Zuhri, dia berkata, 'Jika engkau mendengar selain natna

Allah $ disebutkan ketika perryembelihan her,rnn, maka janganlah

engkau memakann5/a."

Diriwayatkan melalui jalur Waki, dari Ali bin Shalih, dad

Muhammad bin Juhadah, dari hrahim An-Nakha'i, dia berkata,

"Jika engkau mendengar Ahli Kitab menyembelih dengan

menyebut narna Al Masih, maka janganlah engkau memakannSra."

Pendapat demikian juga merupakan pendapat Al Harits Al
Ukali dan Muhammad bin Sirin.
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Ali berkata: Kami katakan kepada kalangan yang tidak
setuju dengan pendapat ini bahwa sesungguhnya Allah S telah
menghalalkan sembelihan Ahli Kitab kepada kita, dan Allah & p*
mengetahui bahwa Ahli Kitab juga menyembelih babi. lantas
apakah mereka yang tidak sefuju dengan pendapat kami, juga
akan memakan babi tersebut hanya karena Allah S menghalalkan
kita memakan sembelihannya? Jika jawabannya adalah "tidak",
karena Allah @ mengharamkan babi, maka kami katakan kepada
mereka bahwa Allah & jugu mengharamkan memakan her,van
yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah g[,
sebagaimana halnya Dia juga telah mengharamkan memakan babi.
Kedua pengharaman tersebut substansingra sama tdak ada
bedanp.

lOO2. Masalah: Heunn buruan 3nng ditangkap oleh
ottmg yang sedang berihram, lalu dia membunuhnla, di negeri
mana pun dia bemda, adalah haram dimakan. Begifu prla heuan
buruan !^ng ditangkap oleh omng Fng tidak sedang berihram,
tetapi dia berada di tanah Haram Makkah atau Madinah, lalu dia
membunuhn5n.

Hal ini bendasarkan firman AIIah &,
e,i;-fi6w{

" Janganlah kanu membunuh bnaang buruan ketika kanu
sdang ihnn " (Qs. Al Maa'idah t5l, 95)

Setiap perbuatan menghilangkan n!,iawa (heuan) lnng
Allah $ larang, maka semua hewan yang mati karena perbuatan
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itu haram dimakan, karena perbuatan itu bukanlah penyembelihan

yang disyariatkan.

Berbeda dengan Abu Tsaur, menurutlya her,van tersebut

tetap halal dimakan layaknya sembelihan heuran yang berasal dari

hasil rampasan dan crrian. Menurut dia kdua permasalahan ini

sama saja.

1003. Masalah: Tidak halal memakan hewan yang

disembelih tanpa menyebut nama Allah &, baik itu dilakukan

dengan sengaja atau pun karena lupa.

Hal ini berdasarkan firman Allah B,

U6frL, r*;fr 5 fXlLljLvt;
"Dan janganlah kamu memal<an binabng-binatang yang

tidak disebut narra, Alhh kefika menyenbelihn5m. Sesungguhnya

perbuatan tnng sernacarn ifu adalah snfu kefasikan-" (Qs- Al

An'aam 16l:7271

Di dalam ayat ini, Allah & mengharamkan segala

penyembelihan yang dilakukan tanpa nama-Nya, dan

Dia tidak mengecualikan penyembelihan tertentu dalam hal ini-

Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa apabila narna

Allah S sengaja tidak disebutkan, maka sembelihan itu haram

dimakan, tetapi jika hal itu dilakukan karena lupa maka ia halal

dimakan. Dalil pendapat ini adirlah sebagai berikut:

Diriwayatkan kepada kami dari Ibnu Abbas, -melalui sanad

yang di dalamnya disebutkan nama Ibnu l-ahi'ah-, bahwa dia (hnu

Abbas) berkata, "Jika engkau keluar unhrk bertum, dan itu telah
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engkau niatkan, lalu engkau menyebut nama Allah & (membaca

basmalah), maka hal itu sudah cukup bagimu.,,

Diriwayatkan secara shahih dari Abu Hurairah bahwa
hewan yang disembelih oleh orang yang sedang marah, sehingga
dia tidak menyebut nama Allah $ adalah boleh dimakan. Dan
hendaknya menyebut nama Allah $ (membaca basmalah) ketika
memakannya-

Dirir,rnyatkan dari Atha', ,,Jika seorang muslim
(menyembelih dengan) mengucapkan'Dengan narna syaitan,,
maka makanlah."

Diriwayatkan kepada kami dari sekelompok tabi'in tentang
bolehnya memakan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama
Allah S karena lupa. Dan tidak ada riwayat yang menlatakan
bahwa mereka mengharamkan her,,an 5rang disembelih tanpa
menyebut nama Allah $ secara sengaja.

Abu Muhammad berkata: Anehnln, ada kalangan yang
membolehkan memakan hewan 5nng disembelih tanpa menyebut
narna Allah &, dan berdalil dengan hadits png diriuaptkan
kepada kami melalui lalur Imran bin (4/ainah, yaitu saudara
sufipn, dari Atha' bin As-sa'ib, dari sa'id bin Jubair, dari hnu
Abbas, dia berkata: Beberapa orang yahudi mendatangi
Rasulullah $ dan bertanya, "Mengapa kami boleh memakan
heruan lrang kami bunuh, tetapi kami dilarang memakan hewan
yang dimatikan oleh Allah & (mati se@ra alami)?" setelah itu,

Allah @ menurunkan firman-Nya, ifr i:i fi xqilL?{;
"Dan janganlah kamu metnal<an binabng-binabng gng
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tidak disebut natna Allah ketil<a menyernbelihnga-" (Qs. Al An'aam

16l: L27l hingga akhir ayat ini.

Ali berlGta: Pendapat mereka ihr tenfu lahir dari

pemahaman yang sangat menyimpang. Redaksi apakah di dalam

hadits ini yang menunjukkan bolehnya memakan ha,rnn png
disembelih tanpa menyebut nama Allah {*? Jr:shr ayat ini

merupakan dalil yang membantah pendapat mereka.

Terkait dengan pendapat Asy$;afi'i, kami fidak

mengetahui adanSa dalil 5nng mendukung pendapat tersebut.

Sedangkan ulama fikih Hanafi dan Mafth berdalil dengan

hadits png dirtunyatkan kepada kami mehlui jalur Sa'id bin

Manshur, dia berkata: Isa bin Yunus menceritakan kepada kami,

Al Ahunsh bin Hakim menceritakan kepada kad, dari Rasyid bin

Sa'd, Nabi $ bersaMa, " Sqtbelihan oftng muslim ifu adalah

halal makipun dia tidak menSrcbut nilna Allah $, selana hal itu

dilalrulran tanp sengaja."

Tetapi hadits ini adalah hadits mttsl Selain itu, Al

Ahwash bin Hakim mempakan periwalnt yang udak dapat

dijadikan hujjah, demikian pula Rasyid bin Sa'd adalah periwaSnt

yang dhaifro7

Hadits lain yang menjadi dalil merel<a adalah ]Eng
diriwayratkan melalui jalur Waki, dia berkata: Tsaur AsySyami

menceritakan kepada kami, dari Ash-Shalt nnuk Suwaid, dia

berkata: Nabi fi$ bersaMa, "Sembelihan oft,rrg muslim hukunnSn

hatal makipun dia lupa menyebut ni,rra, Anah & ketil<a

107 Adz-Dzahabi menyebutkan biosra{i Ras},id bin Sa'd di dalam ltlian Al
I'tidal, sebrrgar berilut, "lbnu Hazam keliru ketika mengatakan bahwa Rasyid

ini adalah periwayat yang dha'if."
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menyembelihntn. sebab ketika dia ingat tentu dia hanya akan
nama Allah $ semata."

Hadits ini juga merupakan hadits mursal dan tidak bisa
dijadikan sebagai dalil. selain itu, Ash-shalt adalah periwalnt yang
tidak diketahui identitasnya, bahkan tidak diketahui siapa dirinya
sesunggtrhnlra.

sebagian mereka ada pula lrang mengatakan bahwa hewan
itu sebenamya telah disembelih dengan (syariat) agamamu (lslam).

AIi berkata: Sebagai jawabannya, benar bahwa kita
menyembelih atas dasar agama kita dan dangan cart. yang dapat
mengalirkan darah he',r,ran tersebut- Dan salah safu yang diajarkan
lslam adalah menyebut narna Allah & (ketika menyembelih).
Artinla siapa yang menyembelih tanpa menyebut narna Allah &,
berarti dia tidak menyembelih dengan spriat agamanla dan tidak
melakukan apa yang diperintahkan.

Mereka berhujjah dengan berkata: Allah $ berfirman,

-rfitfr-q&"Ay;;t$
"Dan frdak ada dosa atasmu terhadap ap 5ang kamu t<hiraf

pdan5n;' (Qs. AI Ahzaab t33l: 5)

Dan Rasulullah #i bersaMa,

t'}frl q oq3t))yat'G;f .* e)
Ot z.de
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'(Dos J/ang dilalrukan dengan) tidak sengaja, lupa dan

dakm keadaan terwkn diangkat (tidak dialat) dari umatku;'

Kalian membenarkan shalat seseomng yang berbicara

tanpa sengaja, begifu pula dengan puasa orang Snng makan tanpa

sengaja. l-antas apa bedanya dengan lupa unfuk menyebut nama

Allah & ketika menyembelih?

Menurut mereka, firman Allah &, "Sesungguhnya

pefruabn Wng semacaln ifu adalah suafu kefasikan'" (Qs' Al

An'aam [611 121) fidak mencakup orang png lupa menyebut

narna Allah & ketika menyembelih, sebab lupa Udak termasuk

kategori pettuatan fasik.

semua dalil yang mereka kemukakan di atas tidak dapat

dijadikan sebagai sandaran salna sekali. Benar bahwa kesalahan

yang dilakukan tanpa sengaja, ia tidak terhifung sebagai sebtnh

dosa. Begrtu pula, adzab terhadap kesalahan yang dilakukan

karena lupa atau tidak sengaja tidak dilatr:hkan kepada pelakunla,

dan kami pun berpendapat demikian. Begitu pula halnya dengan

masalah sembelihan ini. Orang yang lupa menyebut nama Allah &
fidaklah berdosa, tetapi perlu kita katakan bahwa orang ifu

menyembelih dengan cara tidak semestin5n- Orang itu memang

mengira bahwa dia telah menyembelih dengan benar, namun Udak

demikian kenyataannYa.

Sama hulrryu dengan orang yang lupa mengerjakan shalat

natnun dia menduga telah mengerjakannya, meskipun

kenyataannya tidak demikian. Karena orang tersebut tdak

menyembelih (dengan semestnya), beraru heruan itu dianggap

sebagai bangkai yang haram dimakan. Dikatakan tdak

menyembelih dengan semestinya karena Allah @ melarang kita

memakan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah &.
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Selama sifat ini ditemukan pada her,rnn Sang disembelih, baik
dengan cara dipotong atau dengan cara disembelih pada pangkal
tenggorokan atau melalui pelturuan, maka heuan ifu haram
dimakan.

Pertedaan antara dua hal tersebut -yang tidak mereka
pahami pertedaan sesungguhnya- adalah sebagai berikut:,
Perbuatan lrang diperintahkan itu bisa saja tdak dilakukan
seseorang karena safu dari dua alasan, lnifu karena dia lupa, atau
karena sengaja fidak melakukannya. Hanya saja, omng yang lupE
tidak berdosa, sedangkan orang png sengaja (meninggalkannya|

adalah berdosa. Begifu pula halnya dengan seseorang yang
melakr-rkan lebih dari apa yang diperintahkan, dan kelebihan ifu dia
lakukan karena lupa, maka dia tidak berdosa karena melakukan
perbuatan tambahan tersebut- Sementara perbuatannp !Eng,
memenuhi apa yang diperintahkan statusnyra adalah sah.
Demikianlah hukum Snng ditetapkan di dalam Al Qur'an dan
Sunnah, sampai ada nash syariat yang mengeluarkann3p dari
hukum di atas. Jil<a nash syrariat ifu ada maka ia hanrs diikuU.

Kami juga fidak berpendapat bahwa firman Allah &;
"Saunggthnlm petbuatan yang sernaceiln ifu adalah suafu
kefasil<an." (Qs. Al An'aam [6]: 121) mencakup juga pertuatan
orang Snng lupa menyebut narna Allah S ketika menyembelih,

baik dengan carcl memotong saluran pemafasannp maupun
dengan menusuk bagian lehemya, maupun dengan berbunr,
sebagai sebuah kefasikan. Kami tidak mengatakan bahvrn Allah &
menyebut kealpaan orang tersebut dengan kefasikan. Yang
Allah S sebut fasik (kotor) adalah her,rnn sembelihannSn. Seperti
itulah png dijelaskan di dalam ayat tersebut, dan makna ini Udak

boleh ditafsirkan dengan penafsiran lainnya. Ayat ini menjelaskan
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bahwa hewan apa saja yang disembelih dargan tidak menyebut

nama Allah & adalah fasik (kotor), artinya heuan itu disembelih

untuk selain Allah & dan ini merupakan pertuatan yang

diharamkan oleh redaksi ayat tersebut, dan hanln seperti itulah

penafsirannya

Hammam bin Ahmad menceritakan kepada kami, Abu

Muhammad Al Baii menceritakan kepada kami, Muhammad bin

AMul Malik bin Aiman menceritakan kepada kami, Ahmad bin

Muslim menceritakan kepada kami, Abu Tsaur menceritakan

kepada kami, Mu'alla menceritakan kepada kami, Husyaim

menceritakan kepada kami, dari Yunus bin Ubaid, dari

Muhanrhad tin-ziyad, dla berkqta; _Ada seorang laki-laki lupa

menyebut narna Allah S ketika dia menyem'oelih-'cioriiba, nnaka

Ibnu Umar memerintahkan budaknya seftr3ta berkata, 'Jika orang

itu hendak menjual sembelihannla kepada seseormg maka

katakanlah , 'ses.rngguhnya hnu Umar mengatakan

bahwa hamn ini disernbelih tanpa menyebut narna Allah &'-"
Sanad riuralnt ini sangat shahih.

Diriwaptkan melalui jalur hnu Abi Syaibah, dia berkata:

Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dad Khalid Al

Hadzdza,', dari hnu Sirin, dari AMullah bin Yazid, dia berkata,

"Janganlah engkau memakan hs,r,ran kecrrali yang disembelih

dengan menyebut nalna AUah &."

Diriwayatkan juga melalui jalur hnu Abi Syaibah, dia

menufurkan: Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, dari

Asy'ats AI Humrani, dari hnu Sirin, dari AMullah bin Yazid, (dia

berkata): Seorang laki-laki pemah bertanya kepada Abdullah bin

Yazid tentang hulilm seseorang yang lupa menyebut nama

Allah & ketika dia menyembelih hewan' Abdullah (menjwabnya
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dengan) membacakan firman Allah &, ;;t 5 fileliJL?{t
U6 :Ey ,* " Dan ianganlah kamu memalan binatang'

binatang yang frdak disebut nama Allah ketika menyetnbelihnya.

Sesungguhnya perbuatan tnng semaciiln ifu adalah suafu

kefasikan." (Qs. Al An'aam [6]: 121)

Diriwayatkan melalui jalur h:ru Abi Syaibah, dia berkata:

Abu Khalid Al Ahmar Sulaiman bin Ha5ryan menceritakan kepada

kami, dari Daud bin Abu Hind, dari AsySya'bi bahwa dia

berpendapat makruh memakan heruuan yang disembelih tanpa

menyebut narna Allah S karena lupa.

Dir'rwayaikan melalui jalw Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari

seorang laki-laki, dari Ikrimah, dia berkata, "Jika engkau

mendapati anak panah tertancap pada hanran buruan png sudah

mati maka janganlah engkau memakannya. Sebab engkau tidak

mengetahui siapakah yang melepaskan anak panah itu, dan

engkau juga tidak mengetahui apakah ormg ifu menyebut natna

Allah & ataukah tdak."

Diriun5ntkan melalui jalur Waki', dia menufurkan: AMullah

bin Rasyid Al Minqari menceritakan kepada kami, dari hnu Sirin

bahwa dia pemah ditanya tentang orang png lupa menyebut

nama Allah & ketika menyembelih her,van. hnu Sirin menjawab,

"Bagaimana menurutmu jika kukatakan, makanlah! Padahal

Allah $ berfirman, 'Janganlah engl<au ' apakah

engkau akan tetap memakan herruan ifu?"

Dirir.raptkan melalui jalur Ibnu Abi Syaibah, dia

menufurkan: hnu Ula5ryah menceritakan kepada kami, dari A5ryub

As-Sakhtiyani, dari Nafi' maula lbnu Umar, bahwa dia
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berpendapat makruh memakan hetr.ran Spng disembelih seseorang

tanpa menyebut nama Allah @ karena lupa-

Diriwayatkan melalui jalur Hammad bin Zaid, dari Ayryr:b,

dari Ibnu Sirin bahwa dia berpendapat makruh hukumnya

memakan heuuan yang disembelih oleh orang png lupa menyebut

narna Allah &.

Pendapat di atas juga dikatakan oleh Abu Tsaur, Abu

Sulaiman dan rekan-rekan mereka, dan pendapat ini pulalah yang

dijelaskan di dalam hadits.

Diriwa5ntkan kepada kami melalui jalur Abu Daud Ath-

Thayalisi, dia berkata: 7-ardah menceritakan kepada kami, dari

Sa'id bin Masnrq, Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin lGadij

menceritakan kepada kami, kakeknya, yaitu Rafi' bin Khadij, dia

berkata: Rasulullah $ bersabda kepada lomi, "Benda apa saja

yang dapt mengalirl<an darah heumn sembelihan dan ifu
ditakukan dengan meryebut nalna Allah @, maka makanlah (hasil

sembelihann5n)." Dan dia menyebutkan redaksi hadits ini

selanjutnya.

Diriwayatkan melalui jalur Syr'bah bin Al Hakam bin

Utaibah, dia berkata: AsySya'bi menceritakan kepada kami, dia

berkata: Aku mendengar Adi bin Hatim berkata Aku pemah

menanyakan kepada Rasulullah $, 'Aku mengirim anjingku

(unhrk berturu), dan kudapati ada anjing lain bersama anjingku

berhasil menangkap buruan. Akan tetapi, aku fidak mengetahui

anjing manakah yang membunuhnya-' Rasulullah $ pun

bersaMa, "Janganlah engkau memal<ann5n! Sebab engkau

menyebut nzilna Nlah & unfuk buruan aniingnu, bukan unfuk

buruan aniing tnng lain." Dalam hadits ini, Rasulullah $
menjelaskan bahwa alasan pelarangan tersebut adalah karena Adi
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bin Hatim tidak menyebut nama Allah @ terhadap buruan yang

dibunuh oleh selain anjingnya, sementara dia tidak mengetahui

manakah dari kedua hewan itu yang membunuh buman.

1004. Masalah: Barangsiapa menyebut nama Allah &
(ketika menyembelih atau ketika berburu) dengan selain bahasa

Arab rnaka dia dianggap telah melakukannlra sebagaimana yang

diperintahkan. Alasannya, Allah & tidak menetapkan persyaratan

nama-Nya diucapkan dengan bahasa tertentu atau redaksi tertenfu,
sehingga dengan cara apa pun seseorang menyebut nama Allah &
maka dia dianggap telah melakukan apa yang diwajibkan

kepadanya.

1005. Masalah: Barangsiapa menyembelih her,van milik
orang lain atas dasar perintah dari pemiliknln, namun orang ifu
lupa menyebut nama Allah @, atau sengaja tidak menyebut nama

Allah &, maka dia bertanggung jawab menggantinya dengan

hewan yang seperti yang ia sembelih. Kewajiban mengganti ifu
dikarenakan hs;.ran tersebut telah berubah menjadi bangkai dan

orang ini telah merusak harta milik orang lain. Sementara, har.ta

milik orang lain (yar,S dirusak) harus diganti, baik hal itu dilakukan

secara sengaja ataupun karena tidak sengaja.

1006. Masalah: Tidak halal memakan heruuan milik
orang lain yang disembelih seseorang, baik dengan cara menusuk

lehemya ataupun dengan memotong saluran tenggorokannya,

tanpa izin dari pemiliknya, baik hewan itu didapatkan dengan cara
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merampas, mencuri, atau dengan melakukan perbuatan semena-

mena terhadap pemiliknya.

Sembelihan ynng demikian terhihrng sebagai bangkai dan

haram dimakan, baik oleh pemiliknya ataupun oleh orang lain.

Sementara orang !/ang membunuhnya bertanggung jawab

menggantinya. Kecuali jika penyembelihan tanpa izin itu dilakukan

atas dasar pertimbangan yang kuat, misalnya dikhawatirkan her,rnn

itu akan segera mati sehingga ia hanrs segera disembelih, atau

karena orang yang menyembelihnln merupakan wali bag

perniliknya, sementara si pemilik masih kecil, gila, atau tidak hadir

ketika ihr; atau hal itu dia lakukan unhrk menunaikan suatu

kerrajiban Snng menuntut penyembelihan heuran tersebut.

Dalilnya adalah firman Allah &,

'Kecuali tnng sempt kamu menyembelihn5n." (Os. Al

Maa'idah [5]: 3)

Juga berdasarkan saMa Rasulullah $,

g'6Y

'&6: oL..?t?'{*;llrt;i3
"sesungguhnya darah dan harta kalian adalah haram atas

kalian."

Dan firman Allah &,

,W\&{i5:,r3?$3
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"Dan janganlah sebagian kamu memakan ham sebagian

yang lain di anbra karnu dengan ialan Wng bathil." (Qs. Al

Baqarah [2]: 188)

Coba kita tanyakan kepada pihak 1nng udak sehrju dengan

pendapat kami ini, "Apakah her,rnn (dengan kondisi di atas)

disembelih atas dasar sesuatu yang benar ataukah batil?"

Jaunbannya tenfu hanya salah sahr dari keduanSn. Seorang

mr.rslim tenhr tdak akan mengatakan bahwa heuan ifu disembelih

atas dasar yang benar. Jika telah diyakini bahwa her,rnn ihr

disembelih dengan cara yang batil maka ia haram dimakan

berdasarkan petunjuk ayat Al Qur'an.

Begifu pula, diharamkan memakan herryan kecuali yang

telah kita sembelih. Penyembelihan ihr sendiri suatu

ka,rnjiban yang diperintahkan Allah $ sebagai bentuk ketaatan

kepada-Np. Henran (yang halal) hanya boleh dimakan bila

disembelih terlebih dahulu. Sementara penyembelihan yang

dilakukan oleh orang yang zhalim (terhadap pernilik her,rnn) adalah

batil dan haram hula.rmnya, sekaligus merupakan kemaksiatan

kepada Allah & berdasarkan Al Qur'an dan hadits Nabi $. Dan

adalah kebatilan yang nyata ketika dikatakan bahwa sebuah

kemaksiatan dapat menggantikan ketaatan.

Anehnln, mereka sepakat dengan kami bahwa kemaluan

wanita yang mulanya haram hanya bisa dihalalkan melalui akad

nikah yang diperintahkan (disyariatkan), bukan dengan akad yang

diharamkan. l-antas bagaimana mungkin sekarang mereka

membolehkan memakan hewan yang haram dengan perbuatan

yang haram pula? Bahkan tidak ada bedanya antara buruan yang

haram dilakukan oleh orang yang sedang berihram dan sembelihan
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yang dilakukan oleh orang yang mengambil hewan milik orang lain

dengan cara yang diharamkan

Haramnya perbuatan dan herpan sembelihan tersebut

dijelaskan dalam beberapa hadits shahih berikut:

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur Muslim bin Al

Hajjaj, dia menuturkan: Ishaq bin hrahim bin Rahuyah

menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami,

Sufuan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari

Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadil dari Rafi' bin Khadi;, dia

berkata, "Suafu ketika, kami bersama Rasulullah # di Hulaifah,

salah satu tempat di Tihamah. Kami mendapatkan

(harta rampasan perang) berupa domba dan unta milik suatu

kaum. Para sahabat pun memasak (beberapa dari)nya di panci.

Akan tetapi, kemudian Rasulullah $ memerintahkan agar panci

ifu ditumpahkan. Kemudian, beliau mengganti sepuluh ekor

domba dengan seekor unta."

Di dalam hadits ini Rasulullah $ memerintahkan agar

menumpahkan panci yang berisi daging sembelihan yang berasal

dari harta rampasan perang yang belum dibagi. Seandainya

sembelihan itu halal dimakan tentu Rasulullah $ tidak akan

memerintahkan agar menumpahkannya karena beliaulah yang

melarang umatrya melakukan perbuatan membuang-buang harta.

Dengan demikian, sejelas-jelasnya bahwa sembelihan itu

hukumnya haram, dan penyembelihan hewan-hewan tersebut

merupakan benfuk pelanggaran terhadap hak orang lain, ia hams

diganti dan tidak boleh dimakan.

Bahkan kami tidak mengetahui bahwa mereka yang tidak

sependapat dengan kami itu memiliki safu dalil pun, baik yang
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berasal dari Al Qur'an, Sunnah, pendapat sahabat Nabi $,
mauptrn dari qiyas.

Hanya sjd, ada di antara mereka keliru dalam

menyimpulkan hukum karena berpegang kepada sebuah riunyat
yang dhalf Riwayat tersebut disampaikan kepada kami melalui

jalur Ashim bin Kulaib, dari ayahnya, dari seorang laki-laki dari

kalangan Anshar, dia berkata: Kami pemah mengiringi jenazah

bersama Rasulullah #. (Setelah kembali) Rasulullah S menerima

seseomng yang diufus oleh isbi si mayit sambil membawa

makanan. [^alu Rasululluh # meletakkan tangannya (untuk makan)

dan orang-orang pun meletakkan tangan mereka. Mereka pun
memakannyra, sementara Rasulullah $ mengun5nh makanan ifu di

mulutrya. Kemudian Rasulullah $ bersaMa, "Aku mendapati

daging domba ini diperoleh tanpa izin pemilikn5p." Lalu wanita itu
mendatangi beliau dan bercerita, "Wahai Rasulullah, aku sudah

mengufus seseoftmg ke Baqi' agar membeli domba unfukku

namun aku fidak mendapatkan domba tersebut. lalu aku

mendatangi tetanggaku yang laki-laki, dan dia sudah membeli

domba. Alar memintanya agar menjual domba ifu dengan harga

sesungguhnya, narnun dia Udak mau menjuulr,y.. Kemudian aku

meminta kepada istinya (agar menjualnya) dan wanita ifu pun

menjualnya kepadaku dengan harga ifu." Setelah ifu Rasulullah $
bersaMa, " Berikanlah daging dombat ini kepada pm bwanan."

Abu Muhammad berkata: Hadits ini sama sekali tdak
mendukung pendapat mereka. Sebaliknya, riwayat ini jushr
membantah pendapat tersebut, berikut penjelasannya:

Pertatna, di dalam sanadnya terdapat seorang periwayat

laki-laki 5nng tidak disebutkan narnanya, sehingga tidak dapat
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diketahui apakah benar laki-laki itu adalah seorang sahabat

Nabi $ atau bukan.

Kdua, kalaupun diasumsikan bahwa riwayat ini shahih, ia

jushr menjadi dalil yang menguatkan pendapat kami. Sebab

Rasulullah # tidak menghalalkan makanan itu bagi dirinya,

bahkan beliau juga tidak membolehkan seorang muslim pun

memakannya. Beliau jushr memerintahkan agar daging domba ih-r

diberikan kepada orang-orang kafir (yang menjadi tawanan) yang

memang menghalalkan bangkai. Mungkin juga, para tawanan

tersebut sedang sakit sehingga dihalalkan bagi mereka memakan

bangkai unhrk pengobatan. Padahal her,van itu bukan hasil

rampasan atau curian. Wanita ifu membelinya dengan akad yang

menurutnya sah, tetapi karena hal ifu dilakukan tanpa seizin si

pemilik barang maka sembelihannya pun menjadi haram dimakan

oleh orang muslim. Dengan demikian, jelaslah kesalahan mereka

dalam memahami hadits ini.

Lebih lanjut, tidak diragukan lagi bahwa domba itu menjadi

tanggung jawab wanita tersebut, dan itu secara jelas terlihat dari

redaksi hadits, " Bawakanlah domba tercebut unfukku dengan

(membayar) harganya." Dan kami sampaikan hal ini karena ia

merupakan dalil yang menguatkan pendapat kami, sekaligus

melemahkan pendapat mereka dalam masalah ini.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur Abu Daud As-

Sakhtiyani, dia menuhrkan: Hannad bin As-Sari menceritakan

kepada kami, Abu Al Ahwash, yaitu Sallam bin Sulaim

menceritakan kepada kami, dari Ashim bin Kulaib, dari ayahnya,

dari seorang laki{aki dari kalangan Anshar, dia berkata: Kami

pemah melakukan ekspedisi militer bersama Rasulullah $.
Sebagian sahabat yang ikut ketika ih-r kelelahan dan kelaparan
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yang teramat sangat. Kemudian mereka mendapatkan ghanimah

berupa domba dan mereka pun mengambilnya (untrfi dimakan)

sebelum itu dibagi. Di saat panci kami sedang mendidih,

tiba-tiba Rasulullah S datang dengan berialan kaki sambil

membawa busumya. [-alu beliau menumpahkan panci kami

dengan busumya itu dan melumuri daging-daging itu dengan pasir-

Setelah ifu, beliau bersabda, " Barang hasil rampasan tidak lebih

hatal daripada bangkai' atau beliau mengatakan, " Sesungguhnya,

bangkai itu tidak lebih halal daripada barang hasil rampasan " Abu

Al Ahwash mgu manakah dari kedua redaksi ihr yang diucapkan

oleh Rasulullah g.toa

Hadits di atas, dengan sanad yang tidak dipermasalahkan,

menyebutkan bagaimana Rasulullah $ menumpahkan daging

sembelihan 5ang berasal dari harta ghanimah yang belum dibagi,

dan beliau mengotorinya dengan tanah. Dengan demikian, dapat

diyakini secara pasti bahwa daging seperti itu hukumnya haram

dan merupakan bangkai yang tidak halal dimakan sama sekali.

Sebab seandainya daging itu halal tentu Rasulullah S tidak akan

membuangnya.

Anehnya, hadits ini mereka pakai sebagai dalil bagi sesuatu

yang sebenamya tidak dilelaskan di dalamnya, sementara ia tidak

dipakai sebagai dalil bagi sesuatu yang nyata-nyata di jelaskan oleh

kandungannya.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur Thawus dan

Ikrimah tentang pelarangan merriakan sembelihan hewan hasil

curian. Pendapat ini juga mempakan pendapat Ishaq bin Rahuyah,

Abu Sulaiman, dan rekan-rekannya. Kami tidak mengetahui

108 5"1"lull menyebutkan hadits ini, Abu Daud berkomentar di dalam kitabnya,

Sunan Abu Daud (3/19) "Keraguan ini berasal dari Hannad-"
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adanya sahabat Nabi $ atau pun tabi'in yang memiliki pendapat

berbeda dari pendapat kami ini. Kecuali pendapat yang

diriwayatkan dari Az-Zuhn dan Rabi'ah bin Yahya bin Sa'id-

1007. Masalah:
disembelih, baik dengan

maupun dengan menusuk

berbangga diri atau pamer.

Hal tersebut berdasarkan firman Allah Ei,

"Atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah-"

(Qs. Al An'aam [6]: 145)

Dalam hal ini, he,.l.ran yang disembelih dengan niat unhrk

berbangga diri atau pamer termasuk kategori her,,tran yang

disembelih atas nama selain Allah &.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur Ahmad bin Syr'aib,

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

menceritakan kepada kami, dari Manshur bin Hagryan, dari Amir

bin Watsilah, Ali bin Abi Thalib berkata bahwa Nabi $ bersaMa

kepadanya, "Allah melaknat orang 
'nng 

mencela ayahrya,

Allah & melaknat orang yang menyembelih untuk selain Dia,

Altah & melaknat orang yang melndungi ahli bid'ah, dan Allah

melaknat orang yang merubah batas tanah."

Diriwayatkan melalui jalur Sa'id bin Manshur, dia berkata:

Rib'i bin AMullah bin Al Jarud menceritakan kepada kami, dia

berkata: Aku mendengar Al Jarud bin Abu Sabrah berkata:

Haram memakan her,rran lnng
memotong saluran tenggorokannya

bagian lehemya, dengan niat unfuk

"-*$(fr,y{rA';
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Seorang laki-laki dari Bani Rayah yang bemama hnu Watsil, yaitu

Suhaim -dan dia merupakan seorang penyair yang sangat piawai

dan ditakuu- mendatangi penyair lain bemama AI Farazdaq di

sebuah tempat di pinggiran kota Kufah. Keduanya sepakat unfuk

sama-sama menyembelih unta mereka, masing-masing serafus

ekor jika unta itu melewati tempat tersebut (dengan niat berbangga

diri). Ketika unta-unta itu lewat, keduanya pun beranjak dengan

membawa pedang dan masuk (melukai) di sela-sela tumit-tumit

unta tersebut. Omng-orang pun keluar mendatangi tempat yang

dipenuhi darah (unta) itu unhrk mendapatkan dagingnya. Ketika

itu, Ali sedang berada di Kufah. l.antas Ali pun keluar

mengendarai baghal milik Rasulullah $ seraya bersem, "Wahai

sekalian manusia, janganlah kalian memakan dagingnya karena

unta-unta itu disembelih bukan karena Allah &."

Diriwayatkan dari lkrimah, dia berkata, "Janganlah engkau

memakan henr.ran yang disembelih oleh para penyair dengan niat

untuk menunjukkan kesombongan dan pamer; dan jangan pula

memakan sembelihan orang Arab Badui yang dilakukan di

pekuburan metreka."

Sementara itu, tidak ada riwayat lang menyebutkan ada

Sahabat yang menentang perbuatan Ali Radhiyallah Anhu

tersebut.

Semua riwayat yang kami sebutkan dalam permasalahan ini

merupakan dalil yang mendukung kebenaran pendapat kami pada

permasalahan sebelumnya tentang haramnya memakan

sembelihan yang dilakukan oleh seorang pencuri, perampok, atau

orang yang mengambil hak orang lain dengan semena-mena.

Sebab tidak diragukan lagi bahwa orang-orang tersebut termasuk

kategori mereka yang menyembelih bukan karena Allah &.
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Begitu pula, diyakini secara pasti bahwa heuran yang

mereka sembelih juga termasuk hevran yang disembelih btrkan atas

nama Allah &. Alasannya, orang yang memang bemiat trnfuk

mencari keridhaan Allah & tidak boleh melakukannya derrgan cara

maksiat. Sementara tidalr diragUkan lagi bahwa orang-orang lrang

menyembelih hewan hasil curian (dan seienisnya) telah bermaksiat

kepada-Nya, dan menyelisihi perintah-Nya dalam hal

penyembelihan hewan.

1008. Masalah: Yang merriadi dafil bd€hrr1,a

menyembelih her,van milik orang lain atas dasar penudian atau

demi suatu kemaslahatan adalah firman Allah &,

*Dan tolong'menolonglah l<amu dalam (mqWrja*n)

kebajil<an dan blsm, dan jangan tolong:menolong dalan Mwt
dos dan planggann. "(Qs. Al Maa'idah [5]' 2)

Begitu pula, Rasulullah $ melarang pertuatan melrrbr-rang-

buang harta. Oleh karena ifu, menjaga harta milik seorang muslim

atau seorang dzimmi hukumn5ra adalah wajib, dan perbgatan ihr

merupakan benhrk kebaikan dan ketakwaan. SebaliknSra,

membiarkan harta ihr musnah merupakan pertuatan dosa dan

pelanggaran yang haram dilakukan-

Diriwayatkan kepada kami melalui lalur Al Bukhari, dia

menuturkan: Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami

menceritakan kepada kami, Al Mu'tamir bin Sulaiman At-Taimi

menceritakan kepada kami, dari ubaidillah bin umar, dari Nafi'

maula lbnu Umar, dia mendengar hnu Ka'b bin Malik

isirs ;{;F ii{r6 {t'{,{rG "li &; iStG''
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mengabarkan kepada Ibnu Umar bahwa ayahnya, yaitu Ka'b bin

Malik menceritakan kepadanya, bahwa suatu ketika salah seorang

budak wanita milik orang-orang sedang mengembalakan domba di
gunung Sd'a109. Budak wanita ifu melihat ada seekor domba yang

sedang menghadapi kematiannya (sekarat). l-antas budak wanita

ifu pun segera memecah sebuah bongkahan batu lalu

menyembelih domba tersebut. [-alu dia (Ka'b bin Malik) berkata

kepada keluarganya, "Janganlah kalian memakan (sembelihan itu)

sampai aku mendatangi Rasulullah,# dun menanyakan hukumnya

kepada beliau, atau sampai aku mengufus seseorang unfuk
menanyakannya kepada Nabi $." Kemudian Nabi $ menyrruh

agar memakan sembelihan tersebut-

1009- Masalah: Jika telur keluar dari aSnm 3nng sudah

mati, atau burung yang sudah mati, yang boleh dimakan dagingnya

seandainln disembelih terlebih dahulu, maka penjelasan hukumnya

adalah sebagai berikut:

Pertama, apabila telur itu sudah terbungkus hrlit luar maka

ia halal dimakan.

Kdua, apabila telur itu belum terbungkus oleh kulit luar

maka ia haram dimakan.

Alasannya, apabila telur itu telah terbungkus oleh kulit luar

berarti apa yang ada di dalamnya telah terpisahkan dari induknya
yang mati karena dia tertutupi oleh kulit luam5n. Sedangkan

apabila telur ihr belum tertungkus oleh kulit luamya berarti ia

masih merupakan bagian dari tubuh induknp yang mati dan

masih terhubung dengannya sehingga ia haram dimakan.

109 Sal'a adalah nama sebuah gunung yang terletak di dekat kota Makkah.
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1010- Masalah: Apabila beberapa buah telur dimasak,

lalu ditemukan ada telur yang msak, dalam artian telah menjadi

darah, atau telah terlihat benfuk anak ayam atau burung, maka

telur yang rusak itu harus dibuang, dan sisanya tetap boleh

dimakan. Berdasarkan ftrman Allah &,

UA'':27'25 3iS;
"Dan seomng Jrang furdosa fidak akan memikul dosa omng

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

Berdasarkan alat ini, sesuafu Spng sejak aural hukumqa

halal adalah halal akan tetap demikian adanya, keberadaannya di

antara sesuatu yang diharamkan tidak merubah stafus hukum halal

tersebut. Begifu pula sebaliknya, sesuah-l yang hamm akan tetap

haram, dan keberadaannya di antara sesuafu lrang halal tidak akan

mertrbah status keharamannlP

1011. lr{asalah: S€mra roti, daging ataup.rn makanan

lainnya, yang dimasak bsarna-sama dengan kotomn atau

bangkai, maka senrua makanan tercebut hukumnya tetap halal.

Sebab makanan-makanan itu bukanlah kotoran ata;pm bangkai

meskipun kedua benda ihr huls'rmnya haram- Makanan apa saia

yang seiak ar,rnl hukumnya halal maka ia akan tetap halal. Selama

pada makanan itu fidak terlihat adanya kotoran (tinja) ataupun

bangkai maka makanan itu tetap halal-

Demikian pula halnp apabila sebuah makanan terjafuh ke

dalam khamer atau jatuh di atas kotoran, lalu makanan itu dicuci

sampai tdak ada lagi materi yang diharamkan tersebut, maka
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makanan itu tetap halal dimakan, selama memang tidak ada rasi
AI Qur'an atau hadits yang mengharamkannya.

LOLZ. Masalah: Seandainya ditemukan bangkai seekor

he',,'uan yang jika disembelih maka dagingnya halal, lalu susunya

diperah, maka susu tersebut hukumnya halal- Alasannya susu ifu

halal berdasarkan nash syariat. Oleh sebab ifu, keberadaan susu

pada ambing bangkai hewan fidak dengan serta merta

mengharamkannya. Selain ifu karena susu berbeda dengan daging

bangkai, maka dapat dikatakan bahwa susu yang diperah ketika

hewan itu masih hidup dan ketika ia mati adalah sama. Dengan

istilah lain, ia adalah susu yang halal hanya saja berada di tempat

yang haram. Sama halnya dengan susu yang berada di dalam

tempat yang terbuat dari emas atau perak.

1013- Mas:alah: Haram memakan racun, baik

yang dapat membunuh. secara perlahan maupun yang dapat

membunuh seketika itu juga. Begitu pula, haram hukumnya

mengkonsumsi makanan yang memb tubuh dan banyak

mengkonsumsi makanan yang akan menimbulkan penyakit bila
dikonsumsi dalam jumlah besar. Berdasarkan firman Allah &,

t7r:,frrJfrs;

"Dan janganlah kanu membunuh dirimu- "(Qs. An-Nsaa'

141 291

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur Sufuan bin

Uyainah, dari Ziyad bin llaqah, dia berkata: Aku mendengar
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Usamah bin Starik berkata: Aku menSpksikan Rasulullah &t
bersaMa, " E erobadah, unhai hamba hamba Allah! IGran

Allah & fr'dak mqururfun suatu PqPkit
melainkan Dia juga mqtuntnkan obt penatnr belfima

denganrya. Kanti ptgakitLo."l1o

Ali berkata: Zipd adahh seofttrrg periw4rat bqah- Ulama

yang meriuralntkan darinp adalah S5nr'bah, Sutpn, Su&8n111,

Mis'ar, Abu Aunnah, Abu Ishaq Aqrs!,aibani, darr ulama-ulama

lainnp.

Di dalarn hadits shdlih lainrya tdak disehtlon redaksi,

'Merel<a adalah omnpnng Wrg frdak Mat dangan am l<ay

(bai gng dipnatanil, ilak mqninb wtuk dtuuq4h, Mak

menqtfulan bik atau burub5a sauafu meJalui nmalan buutg
dan mqel<a hanla bqsqah din kepda Rabb mqela eJa-"

Meskipun isi hadib ini mernuii orang Fng tidak berobat, tetapi ia

tdak menyebutkan adanya larangan untuk berobat- Bila

dtenungkan, sesungguhnln perintah Basuhrllah # *rtrL berobat

menrpakan larangan beliau dari pertuatan tidak mau berobat-

Dalam hal ini, mengkonsumsi sesuahr lnng berbahap sarna

Fladts ini diriwalptkan oleh Ahr Daud dalarn funanar{r (4/1) mdahd rahr
Flafsh bin Urnar An-Irlanrari, ddi qlr'bah bin AEd bh [aqoh hhgga alfih
sanad dengan redaksi lrarg s€ruF.
Al Munddd mengatakan, hadts kti diriwaptkan oleh At-Tirmi&i, ArrNasa'i,
dan lbnu l\raiah.
At-Tirmi&i berkomentar bahua hadits ini adahh hadits Aasa, slphih.
I-Iadits ini iwa oleh Al Hahm &lam Al M,sdnk(4/3991 dan

dh berkomentar, "Hadits tun slalrih dan diriunSntkan oleh sepr-rhrh orang

periwapt yarg m€rupakan para Imam yang b*pah, mereka meriwayatkanrqn

dari A,lad bin naqph-" Dan kornentar Al Haldm ini dibenarkan d€h Adz-

Dzahabi-
Dua rnrna SutnnyarE dimak$.rd adalah futan bin U!,ainah dan S-(pnAt-
Tsauri.

110
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dengan perbuatan tidak berobat, oleh karenanya perbuatan itu

dilarang.

1014. Masalah: Apabila ada seekor hevuan yang

disembelih, kemudian di dalam perutrSn ditemukan janin dengan

keadaan telah mati, maka hukum janin itu sebagai berikut:

Pertama, apabila ruh telah ditiupkan pada janin itu maka ia

terhitung sebagai bangkai dan haram dimakan. Akan tetapi,

apabila janin itu ditemukan dalam keadaan masih hidup, lalu

disembelih, maka ia halal dimakan.

Kdua, apabila ruh belum ditiupkan pada janin itu maka ia

halal dimakan. Kecuali jika janin ihr masih berupa darah tanpa

daging sedikit ptrn. Dan dalam kasus ini, ada atau tidaknya bulu

pada janin her,van bukanlah barometer kehalalannya. Pendapat ini

juga dikatakan oleh Abu Hanifah.

Kesimpulan hukum di atas berdasarkan firman Allah &,

'Dihanmkan bagimu (memakan) bangl<ai dan danh." (Qs.

Al Maa'idah [5]' 3)

Dan firman-N/a,

" Kecuali yang sempat kamu menyembelihnya." (Qs. Al

Maa'idah [5], 3)

?tf 
.^r*t**r${-?

g''6y
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Bahkan secara kasat mata kita mengetahui bahwa

penyembelihan terhadap induk bukanlah penyembelihan terhadap

janin yang masih hidup (yang ada di dalam peruhya) karena

keduanya adalah heryan yang berbeda. Bisa saja induknya betina

narnun janinnya berjenis kelamin jantan. Sedangkan jika janin itu

belum memiliki ruh, berarti ia masih menjadi bagian dari induknya

dan tidak bisa dikatakan bahwa janin itu telah hidup sehingga

harus disembelih untuk memakannya.

Kalangan yang tidak sependapat dengan kami berpegang

kepada beberapa dalil yang lemah berikut ini:

Diriwayatkan melalui jalur Waki', dari hnu Abu l-aila, dari

Athiyl/ah Al Aufi, dari Abu Sa'id Al Khudri, dari Nabi $ beliau

bersaMa, "Penyembelihan janin mengikuti

indukng." Akan tetapi, hnu Abu l-aila adalah perfura5rat png
jelek hafalannya, sedangkan Athiyyah adalah periwayat yang tidak

dapat diterima riwayntrya.

Diriwayatkan melalui jalur Isma'il bin Muslim Al Makki, dari

Azztrhi, dari Abdullah bin Ka'b bin Malik, dari ayahnp, dari

Nabi $ dengan redaksi yang sama. Akan tetapi Isma'il bin Muslim

adalah periwayat ymrg dha'if.

Diriwa5atkan pula melalui jalur lbnu Al Mubarak, dari

Mujalid bin Sa'id, dari Abu Al Waddak, dari Abu Sa'id, dari

Nabi $, beliau bersabda tentang hukum janin ini, "Makanlah jika

kalian -uu."Lr2 Namun, Mujalid dan Abu Al Waddak adalah

periwayat yarg dha'if.

Diriwayatkan melalui jalur Abu Az-Zuban, dari Jabir, dari

Nabi $ (beliau bersabda), "Penyembelihan ianin mengikuti

tt2 Hadits ini disebutkan di dalam Sunan Ad Daraquthni, hal. 540.
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penyembelihan induknya." Hadits Abu Az-Zubair, selama tidak

dirilvayatkan oleh Al-[-aits. Atau Abu Az-Zubair tidak mengatakan

bahwa dia mendengamya secara langsung dari Jabir, berarti dia

memang tidak mendengar hadits tersebut darinya.

Begitu pula halnya dalam sanad hadits ini, fidak diketahui

siapa gnng menjadi perantara antara Abu Az-Zubair dan Jabir.

Artinya, Abu Az-Zubair meriwa5atkannya dari seorang periwayat

Snng tidak diketahui identitasnya, sebagaimana grang telah kami

singgung sebelumnya. Lebih lanjut, hadits ini diriwaptkan dari

Abu Az-Zubair hanya melalui jalur Hammad bin S5m'aib, Hassan

bin Bisyr, dan Attab bin Basyir, yang kesemuanla meriwayatkan

dari Ubaidillah bin Ziyad Al Qaddah. Dan semua orang ini adalah

periwayat yang dha'if.

DiriwaSntkan melalui jalur Abu Hudzaifah: Muhammad bin

Muslim Ath-Tha'i menceritakan kepada kami, dari Ayytrb bin

Musa, dia berkata: Ibnu Umar menyebutkan kepadaku, dari

Nabi $ (beliau bersabda), "Jika nnbut (bulu) telah tumbuh pada

janin, mal<a peryrcmbelihann5n mengikuti penSrcmbelihan

indula5n." Akan tetapi, Abu Hudzaifah adalah periwayat yang

dhaif. Sementam Muhammad bin Muslim Ath-Tha'i adalah

periwayat yang lebih dha'if dari Abu Hudzaifah. Selain itu, sanad

hadits im muryathi'.

Diriungratkan melalui Ibnu Abu [.aila, dari saudaranp, yaifu

Isa, dari a3nhnya, dari Nabi S, beliau bersabda, "PenSrcmbelihan

janin mengikuti penyembelihan indulmya selana janin itu telah

memiliki rambuf." Namun Ibnu Abi laila adalah seorang periwayat

yang kualitas hafalannya jelek. Selain itu, sanad hadits ini

munqathi'.
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Mereka juga mengatakan bahwa hukum tersebut

mempakan pendapat jumhw ulama, sebagaimana lnng
diriwayatkan kepada kami melalui jalur Sufuan, dari Az-Zului, dari

hnu Ka'b bin Malik, dia berkata, "Dulu para sahabat Rasulullah $
berpendapat bahwa penyembelihan janin

penyembelihan induknln. "
mengikuti

Diriwayatkan melalui ialur hnu Abi Spibah, dia

menufurkan: hnu UlaS6ph menceritakan kepada kami, dari Alyub
As-SakhtiSnni, dari hnu Umar, dia berkata tentang janin unta lika
telah bertentuk unta dan memiliki bulu, "Penyembelihannya

mengikuti penyembelihan induknya, dan cara penyembelihannya

adalah dengan menusuk bagtan lehem5n."

Diriwaptkan melalui jalur Al Harits, dari Ali ( dia berkata),

"Jika bangkai janin unta telah ditumbuhi bulu maka makanlah ia,

karena penyembelihannln mengikuti penyembelihan induknSa."

DiriwaSatkan dari Qabus bin Abu Zhab5nn, dari ayahn3a,

dari hnu Abbas, suatu ketika dia flbnu Abbas) menunjuk ke arah

(bangkai) seekor janin unta. lalu dia menarik ekomya dengan

berkata, "lni termasuk her,ran temak (SanS boleh dimakan)."

Diriwa5ntkan dari Abu A*Zuban, dari Jabir (dia berkata),

'Penyembelihan janin (dengan cara nahl mengikuti

p€n3gnb€Shan indukryra. "

Diriwa3ntkan dari hrahim, dari hnu Mas'ud,

"Penyembelihan janin mengikuti periyembelihan induknga."

Pendapat ini mempakan pendapat lbrahim, AqlSya'bi, Al Qasim

bin Muhammad, Thawus, Abu Zhabyan, Abu Ishaq As-Sabi'i, Al
Hasan, Sa'id bin Al Musayiyib, Nafi', Ikrimah, Mujahid, Atha',
Yahya bin Sa'id Al Anshari, AMurrahman bin fi$u I ail6, Az-Ztrhi,
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Malik, Al Auza'i, Al-Laits bin Sa'd, Sufuan Ats-Tsauri, Al Hasan

bin Hayy, Abu Yusuf, Muhammad bin Al Hasan, dan Asy-Syafi'i.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur Ibnu Abi Syaibah,

dia menufurkan: Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, dari

Mi'sar bin Kidam, dari Hammad bin Abu Sulaiman, dia berkata

tentang hukum janin yang terdapat d! dalam perut hewan yang

telah disembelih, "Penyembelihan terhadap suatu jiwa tidak

berlaku untuk jiwa yang lainnya." Pendapat ini 5nng dipegang oleh

Abu Hanifah dan Zufar.

Ahmad bin Umar bin Anas menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Isa menceritakan kepada kami, Ghundar

menceritakan kepada kami, Khalaf bin Al Qasim menceritakan

kepada kami, Abu Al Maimun menceritakan kepada kami,

Abdurrahman bin Ubaidillah bin Umar bin Rasyid Al Bajili

menceritakan kepada kami, Abu Zur'ah, yaifu Abdurrahman bin

Umar An Nashri menceritakan kepada kami, AMullah bin Hayyan

menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku bertanya kepada

Malik bin Anas, "Wahai Abu AMullah, bagaimana hukulrlnya

apabila seekor unta betina disembelih sementara di dalam

penrturya terdapat janin yang bergerak, lalu perut induknya itu

dibelah dan janinnya dikeluarkan, bolehkan janin ini dimakan?"

"Ya," jawabnya. [-alu kukatakan kepadanya, "Namun Al Auza'i

berpendapat bahwa janin ifu udak boleh dimakan.",Malik bin Anas

menjawab, "Al Auza'i benar." Dan ini pula yang menjadi pendapat

Malik.

Ulama yang membolehkan memakan bangkai janin yang

berasal dari induk yang disembelih ini juga berbeda pendapat

sebagai berikut:
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Pertama, diriwayatkan kepada kami dari Al Qasim bin

Muhammad bin Abu Bakar Ash-Shiddiq, dia berkata, "Apabila

kematian janin dapat dipastikan terjadi sebelum kematian induknya

maka ia boleh dimakan. Namun, jika tidak demikian maka ia tidak

boleh dimakan." L-antas Al Qasim ditanya, "Bagaimana hal ifu bisa

diketahui?" Dia menjawab, "Apabila tubuh janin itu udak

membengkak dan fidak mengalami perubahan, berarti itulah

kematiannya."

Kdua, di antam mereka ada pula yang b€rpendapat bahwa

janin itu tidak boleh dimakan kecuali jika bentuknya telah

sempuma dan telah tumbuh bulunya. Ini merupakan pendapat

Umar, Abdurrahman bin Abu laila, Azzvht'l Asy-Sya'bi, Nafi',

Ikrimah, Mujahid, Atha', dan Yahya bin Sa'id.

Yahya bin Sa'id berkata, 'Jika janin itu keluar dalam

keadaan hidup maka ia Udak halal dimakan kecuali setelah

disembelih." Ini pula yang menjadi pendapat Malik, hanya saja

menurut Malik apabila janin ih.r keluar dalam keadaan masih hidup

maka ia makruh dimakan, bukan haram-

Ketiga, ulama lainnya berpendapat bahwa baik ianin itu
sudah memiliki bulu ataupun tidak, ia tetap halal dimakan. Ini

adalah pendapat hnu Abbas, hrahim, Sa'id bin Al Musayyib, Al

Auza'i, Al-laits, Sufuan, Al Hasan bin Hai, Abu Yusuf,

Muhammad bin Al Hasan, dan Asy-Syafi'i.

Abu Muhammad berkata: Seandainf hukum itu

dirir,rn3atkan dari Nabi $ tentu kami pLrn akan s€{lera

berpendapat demikian. Akan tetapi, jika riwayat itu tdak benar,

tentu kita tidak dipertolehkan mengenyampingkan Al Qur'an
hanya karena pendapat safu atau dua orang berikut
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Perbma, Abu Hanifah. Pendapahya dilaitisi karena

menyelisihi Rasulullah $, puduhul fidak ada seorang pun

menyelisihi beliau. Selain itu, dia manyelisihi jumhur ulama dan

iima. Pada permasalahan ini, pendapat Abu Hanifah be6eda

dengan pendapat para sahabat Rasulullah # d* jumhur ulama

dari kalansan tabi'in, serta bebcrapa atsar, sementara Abu Hanifah

berdalil dengan sesuafu png lebih rendah dari atsar-abar tersebut.

Ini menrpakan panyelisihan fiarg hrruk.

Kdn, MaEk. Dia frddr mengtrammkan (mernakan) ianin
yang kehra dddn keadaan masilh htolup setelah induknp

disernbelih. Kami belum pemah menfuigar ada makhluk Allah &
Snng @apat &mikian sebehrm dirinf.

Pendapat rnalik ini berarti bahua iilo ianin ifu kernudian

hidup dan tumbuh besar, lah l(arrin dan darinya hhir keturunan

yang baru, maka ia tetap halal dimakan kapan saia ia mati karena

ia dianggap tdah disernbelih mengihdi perryernbelihan indr.rknln.

Pendapat ini sangat iarh ddi keberraran.

Kedua pendapat ini bertentangan dengan ijma ulama, atau

mungkin ia berpendapat bahwa tdak ada ijma ulama dalam

perrnasalahm ini.

1015. Masalah: Haran hrfilrrrrya -rL., dan minum

dari tempat 1rurg terlcuat dari ernas atan perak Huhrn ini berlaku

bagi laki-laki dan perempuan. Apabla salah satu bagian dari

tempat tersebut terlarat dari pemk rnaka kaum perernpuan dan

kaum laki-laki boleh makan dan mirnrm darinln karena ternpat ittt

bukanlah tempat perak (rrnrni). Namun apabih salah sahr bagian

dari tempat tersebut tet'truat dari emas atau tempat ihr dihiasi
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dengan emas maka ia diharamkan bag laki-laki karena

menggunakannya sama dengan menggunakan emas, tetapi ia halal

bagi kaum perempuan karena tempat itu bukanlah tempat emas.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur Muslim: Abu Bakar

bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Ali bin Mushir bin

Ubaidillah bin Umar menceritakan kepada kami, dari Nafi' maula

hnu Umar, dari Zaid bin AMullah bin Umar bin Al Khaththab,

dari AMullah bin AMurrahman bin Abu Bakar Ash-Shiddiq, dari

Ummu Salamah Ummul Mukminin, Rasulullah sh bersaMa,

" Omng tnng makan atau minum dari tempat emas dan perak

sdang mendidihl<an nenka Jahannan di dalam

petuhtya-"ll3 KorrL1r" hadits ini bersifat umum dan mencakup

laki-laki maupun perempuan.

Diriwayatkan secara shahih dari Nabi $, "Saungguhnya

emas diharamkan bagi laki-laki dari ummatku, dan ia dihalalkan

bagi urani1l."ll4

Diriwayatkan kepada kami dari Ali Radhiyallah Anhu bahwa

suatu ketika dia pemah dibawakan faludzaj (makanan sejenis

puding) 5nng diletakkan di dalam tempat yang terbuat dari perak.

Kemudian Ali mengeluarkan makanan ifu dan menaruhnya di atas

roti lalu memakannya.

Ada pula hadits lain, tetapi statusnya fidak shahih, dengan

sanad bikut:

HR. Mnslim (Slahih Mslim,2/1491.
Al Hafizh hnu Haiar di dalam Bulugh Al Manm, "Hadib ini
diriwaptkan oleh Ahmad, An-Nasa'i, At-Tirntidd, dan dia menshahih'
kanrrln."
Ibnu Hajar juga mengatakan di dalam At'Tall<hish Al Hab4 "Ibnu Hazm
menilai sanad hadits ini berdasarkan lahiriyahnya saja, padahal sanad hadits
ini cacat karena ada rantai periwalntan yang terpuhrs.

113

114
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Muhammad bin Isma'il Al Adzari seorang hakim di wilayah

Saraqusthu6lls menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ali Al

Muthawwa'i menceritakan kepada kami, Muhammad bin AMullah

An-Naisaburi, dia seorang hakim- menceritakan kepada kami, Al

Husain bin Al Hasan Ath-Thusi yang tinggal di Naisabur dan

Abdullah bin Muhammad Al Khuza'i yang tinggal di Makkah

menceritakan kepada kami. Keduanya berkata: Abu Yahya bin

Abu Maisarah menceritakan kepada kami, Yahya bin Muhammad

Al Jari menceritakan kepada kami, 7-akariya bin lbmhim bin

Affiullah bin Muthi' menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari

kakeknyn, dari lbnu Umar dia berkata: Rasulullah $ bersaMa,

"Bamngsiapa minum di tempat emas aku penk, abu di tempat

tnng terdapat unsw elnas atau perak, snunsguhnya dia sdang

mendidihkan neraka iahannan di dalam pemttSa-"

Seandainya hadits in shahih tentu kami akan berpendapat

sebagaimana hukum Snng disebutkan di dalamnp, yaitu haram

bagi laki-laki ataupun perernpuan unhrk minum dari tempat yang

salah satu bagianqn teftuat dari emas atau perak- Hanya saja,

kami fidak dernikian karena Takuiya bin hrahim

adalah periuralnt yang tidak diketahui laedibilitasnya-

Diriua5ntkan kepada kami melalui jalur hnu Abi Syaibah'

dari Maruan bin Mu'awiyah, dari Al Ala', dari Ya'la bin An-

Nu'man, dia berkata: Amr berkata, 'Barangsiapa minum dari gelas

5nng terbuat dari campuran (emas atau peral$ niscaya Allah &
akan memberinln minum berupa bara api pada Hari Kiamat-"

Diriwayatkan se@ra shahihdari hnu Umar bahwa dia tidak

mau minum dari gelas lang slah safu bagiannya tefruat dari

lls Sarqlndrahadahh narna sahh satu wihfah di Ardalusia k€tika itu.
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perak atau yang gagangnya terbuat dari perak. Sebagian sahabat

juga berendapat demikian, sedangkan yang lainnya ada yang

membolehkannya.

L016- Masalah: Tidak boleh mengambilmakanan secara

ganda kecuali bila diizinkan oleh oftrng yang memberi makan

bersama. Yarrg dimaksud mengambil makanan secara ganda di sini

adalah Anda mengambil dua, sedangkan rekan yang makan

bersama Anda hanya mengambil safu-safu. Misalnya, dua buah

kurma dan satu kurma, atau dua buah tin dan safu buah tin, atau

yang serupa dengan ifu. Kecuali jika semua makanan ifu memang

disediakan untuk Anda maka Anda boleh melakukan apa yang

Anda inginkan.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur Al Bukhari, dia

menufurkan: Adam menceritakan kepada kami, Syu'bah

menceritakan kepada kami, Jabalah bin Suhaim menceritakan

kepada kami, dia mendengar hnu Umar berkata ketika dia

berjalan meler.r.rati orang-orang yang sedang makan, "Janganlah

kalian mengambil makanan secara ganda karena Rasulullah #
melarang mengambil makanan secara ganda kecuali apabila

seseorang telah meminta izin kepada saudaranya." Sgr'bah

mengatakan, "Redaksi meminta izin ini berasal dari hnu Umar.

Ali berkata: Ini lebih umum daripada redaksi yang

diriwayatkan oleh Suf5an dari Jabalah bin Sutnn. Artinya, jika

saudaranya ifu meng2inkan maka dia berhak melakukannya.

LOL7. Masalah: Tidak halal memakan makanan yang

dicampur dengan khamer hingga menjadi adonan, atau dengan
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bahan lain 5nng memang tidak halal dimakan atau diminum. Tidak

halal juga memakan makanan yang dimasak bersama makanan

yang haram di dalam panci yang sama. Berbeda halnya jika

adonan gandum atau makanan yang sedang dimasak ifu adalah

halal, lalu ada sesuafu yang haram dengan kadar yang sangat kecil

tercampur ke dalamnya, yang tidak mengakibatkan terjadinya

perubahan bau, rasa, ataupun wama pada makanan yang

dicampurinya ifu, dan bekas dari sesuafu yang haram itu tidak

tampak sama sekali pada makanan tersebut. Dalam konteks

seperti ini maka makanan ifu hukumnya halal- Sungguh orang

yang mengatakan bahwa makanan ihr hukumn5n masih haram

berarti dia telah bermaksiat kepada Allah &-

Jika sifat haram pada suahr benda yang menyebabkan

benda ifu memiliki narna tertenhr, sebagaimana yang disebutkan di

dalam nash syanat, telah H*g, maka ia tidak lagi dikatakan

sebagai sesuafu yang haram. Dengan demikian benda ihr sudah

halal dimakan. Sebab benda ihr diharamkan karena ia dinamai

dengan ruurra yang membawa sifat haram- Misalnya khamer,

darah, dan bangkai. Apabila darah telah berubah menjadi daging,

atau khamer berubah menjadi cuka, atau bangkai menjadi bahan

makanan her,r.ran lain png boleh dimakan, seperti ayam (yans

memakan sisa-sisa bangkai), dan contoh yang lainnya, maka

hukum benda-benda tersebut tidak lagi haram-

Pihak yang tidak sependapat dengan pendapat di atas

sehanrsnya mereka juga mengharamkan susu karena pada

dasamya suzu adalah darah yang berubah menjadi susu, begitu

p.rla kurma dan tanaman yar{g disirami dengan kotoran dan

kencing. Bahkan seharusnya mereka menghalalkan kotoran (tinja)

dan air kencing karena kedua berda ini berasal dari makanan dan
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air yang hukumnya halal, hanya saja kemudian namanya berubah

menjadi sesuatu yang haram berdasarkan nash syariat.

Alasan pengharaman makanan yang dimasak, atau diaduk

hingga menjadi adonan, dengan sesuatu yang haram adalah

karena terlihatnya pengaruh dari sesuatu yang haram ifu pada

semua makanan yang dimasak atau diaduk bersamanya. Namun

apabila hasil akhimya menunjukkan bahwa ia adalah makanan

yang halal, sementara benda yang haram (yang tercampur di

dalamnya) tidak memberikan pengaruh benrpa perubahan apapun,

maka makanan itu halal dimakan sebagaimana yang telah kami

sampaikan sebelum ini-

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur hnu Abi Syaibah,

dari Muhammad bin Yazid, dari Daud bin Amr, dari Makhul, dari

Abu Ad-Darda', dia pemah ditanya tentang rPat+16 &umbu

makanan) 5nng dicampur dengan khamer. Dia menjawab, "Dia

boleh dimakan, karena khamer tersebut akan hilang oleh api dan

garam."

1018. Masalah: Haram hukr'rmnya memakan keju yang

dicampur dengan anfihah (zat pembuat keju yang bemsal dari

perut anak sapi) yang berasal dari bangkai karena dampak sangat

jelas, mengingat keduanya telah bercamptr sebagaimana lrang

telah kami sebutkan. Dan begifulah hukum bagi makanan yang

telah bercampur dengan sesuatu yang haram-

116 Al Jauhari berkata di dalam Ash-Shihah, "Mai adalah sesuatu yang dijadikan

sebagai bumbu makanan, sepertinya kata ini dinisba&an kepada nmmmh.

Namun masyarakat biasa membacanya dengan maa(tanpa tasydrd)."
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1019- Masalah: Tidak halal memakan dari tempat yang

telah dijilat anjing karena Rasulullah $ memerintahkan untuk

menumpahkan isi tempat tersebut. Apabila anjing itu memakan

dari tempat tersebut, tanpa menjilatrya, maka semua makanan

yang ada di dalamnya hukumnya halal. Permasalahan ini telah

kami uraikan di dalam pembahasan bersuci, sehingga tidak perlu

kami ulangi lagi di sini.

1020. Masalah: Tidak boleh mengambil makanan yang

berada di tengah-tengah hidangan, dan tidak boleh memakan

makanan yang bemda jauh dari Anda, baik makanan ifu terdiri dari

satu jenis saja maupun terdiri dari beberapa jenis yang berbeda.

Apabila seseorang mengambil makanan yang berada di dekat

orang lain, lalu dia memindahkannya ke hadapannya, kemudian

membiarkannya beberapa saat, lalu memakannya, maka hal ifu

diperbolehkan.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur Sufuan bin

Uyainah, dia berkata: Atha' bin As-sa'ib menceritakan kepada

kami, dia berkata: Sa'id bin Jubair menceritakan kepada kami, dia

berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas berkata: Rasulullah d&

bersabda, " Keberkahan itu furun di tengah-tengah hidangan

makanan. Karena ifu, makanlah dai pingginnnya, dan ianganlah

engkau makan dari bagian tengah hidangan." Periwayatan secara

langsung yang dilakukan oleh Sufuan, Syu'bah, dan Hammad bin

7aid, dariAtha' bin As-sa'ib berlangsung sebelum hafalan Atha'

mengalami percamPuran.

Diriwayatkan melalui jalur Al Bukhari: AMul Azlz bin

Abdullah Al Ausi menceritakan kepada kami, Muhammad bin

Ja'far menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Amr bin

@ - AtMuhalla



Halhalah Ad-Daili, dari Wahb bin Kaisan Abu Nu'aim, dari Umar

bin Abu Salamah Al Makhzumi, Rasulullah $ bersabda

kepadanya , " Makanlah apa yang ada di sebelahmu."

Diriwayatkan melalui jalur Ahmad bin Syu'aib: Abdullah bin

Ash-Shabbah Al Aththar menceritakan kepada kami, Abdul A'la

menceritakan kepada kami, Ma'mar bin Hisyam bin Urwah

menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Umar bin Abu

Salamah, Rasulullah$ bersabda kepadanya, "Wahai anakku,

dekatkanlah makanan itu. Bacalah bismillah, makanlah dengan

tangan kananmu, dan makanlah apa yang ada di sebelahmu."

Dalam hadits ini, Rasulullah $ udak memberikan batasan

(pengkhususan) bahwa perintah itu hanya berlaku apabila makanan

yang dihidangkan hanya terdiri dari satu jenis saja.

Pihak yang tidak sependapat dengan kami berdalil dengan

hadits yang diriwayatkan melalui jalur Muhammad bin Jarir Ath-

Thabari: Muhammad bin AI Mutsanna menceritakan kepada kami,

Al Ala' bin At Fadhl bin Abdul Malik bin Abu Saw\yah Al Minqari

menceritakan kepada kami, Abu Al Hudzail menceritakan kepada

kami, Ubaidillah bin lkrasy bin Dzuaib menceritakan kepadaku,

dari ayahnya, bahwa suatu ketika dia pemah bersama

Rasulullah $. Kemudian para sahabat datang membawa sebuah

nampan berisikan bubur band. Rasulullah $ bersabda kepadanya,

" Wahai lkmsy, makanlah dari safu sisi saia karena makanan ini
hantm terdii dari safu ienis." Kemudian dihidangkan kepada kami

sebuah nampan lain berisikan beberapa jenis kurma yang basah

dan kurma kering. l-antas Rasulullah $ besabda kepadanya,

" Wahai lkmsy, makanlah dari bagian mana saia yang engkau mau

karena hidangan ini frdak terdiri dari satu ienis saia."
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Perlu diketahui bahwa Ubaidillah bin Al Ikrasy bin Dzuaib

adalah seorang periwayat yang sangat dhaif sehingga riwayatnya

tidak dapat dijadikan sebagai hujiah. Bahkan tidak mungkin

rasanya Rasulullah $ mengatakan demikian karena sangat jarang

sekali ada makanan yang hanya terdiri dari safu jenis saja. Sebagai

contoh bubur tsarid, makanan ini terdiri dari daging dan roti,

bahkan mungkin ditambah dengan bawang merah, kacang-

kacangan, dan kuah. Dan bila diperinci lagi, daging terdiri dari

daging mumi dan lemak, dagmg bagian dada atau bagian

punggung. Demikianlah kenyataannya.

Apabila mereka berdalil dengan hadits Anas, yang

menyatakan bahwa seorang laki-laki pemah mengundang

Rasulullah i$ untuk makan, lalu aku pergi bersama beliau

memenuhi undangan tersebut. Kami dihidangi makanan berkuah

yang di dalamnya terdapat labu manis. Rasulullah # pun mulai

memakan labu tersebut dan beliau tampak senang. (Anas

melanjutkan) Aku pun memberikan labu itu kepada beliau,

sementara aku tidak memakannya-

Dalam redaksi yang diriwayatkan oleh para periwayat

tsiqah lainnya disebutkan, 'L-alu aku melihat Rasulullah S
memakan satu persafu labu yang ada di sekitar nampan."

Dan mereka berdalil bahwa menunrt sebagian ulama

madzhab Zhahiri, perbuatan itu hanya diperbolehkan pada labu

saja. Maka kami katakan bahwa menurut kami tidak demikian cara

memahami hadits ini. Alasannya, hadits ifu menjelaskan tentang

perbuatan Rasulullah $, bukan sabda beliau, dan Rasulullah S
juga tidak mengatakan bahwa perbuatan itu hanya dibolehkan

pada labu saja. Oleh sebab itu, kita tidak boleh berpendapat

demikian.
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Abu Muhammad berkata: Menr.rtrt lomi, bukan seperti ifu
pemahaman yang benar terhadap hadits tersebut. Riun3nt ini

menr.nrjukkan bahwa perbuatan itu pada mulanya diperbolehkan

dan tidak diragukan lagi bahwa pada aunlnya mernakan dari
bagran mana saja adalah boleh sebelum Rasulullah $
mengucapkan, "Makanlah apa Wng ada di sebelalanu." Dan

dengan saManya ini, pembolehan tersebut se@ra otomatis

dihapuskan dengan perintah agar memakan hidangan yang ada di

dekatrya terlebih dahulu. Dan siapa saja yang berpendapat bahwa

hukum yang telah dihapus ini kembali diperbolehkan, maka

pendapatrya itu tdak dapat dibenarkan keculai jika ia dapat

menunjukkan dalilnya karena pendapat itu memang tidak memiliki

dalil.

Lebih dari itu, setelah kami pelajari lebih dalam tem5ata

hadits ini sama sekali tidak menunjukkan bahwa Rasulullah $
memakan sesuatu yang tidak berada di sebelahnya. Dan siapa saja

yang memahami bahwa Rasulullah $ memakan bagian hidangan

yang tidak ada di dekatnya, berarti dia telah mengklaim sesuatu

yang batil dan mengatakan apa yang tidak dimaksud oleh hadits

ini. Sangat mungkin sekali ketika itu labu diletakkan di pinggiran

nampan dan letaknya di dekat Nabi 6S, baik di sisi kanan maupun

kiri beliau, dan beliau memakannya sattr persafu. Dengan konteks

seperti inilah sehamsnya hadits di atas dipahami, dan hadits ini

sarna sekali tidak menuniukkan pendapat png dipegang oleh

mereka yang bersebrangan dengan kami- Dengan demikian,

argumentasi mereka dengan hadits ini telah terbantahkan.

Apabila seseorang mengambil makanan yang tidak berada

di hadapannya, kemudian dia meletakkan makanan itu di

hadapannya maka setelah beberapa wakfu dia boleh memakannya.
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Sebab yang dilarang adalah memakan makanan yang tidak terletak

di dekatnya, dan orang itu tidak memakan makanan terletak jauh

darinya. Jika makanan itu telah diletakkan di hadapannya maka

dia bol€h memakannya karena makanan itu telah berada di

dekatrya. Khalid bin Al Walid pemah menarik dhab (biawak) dari

hadapan Rasulullah $ lalu dia memakannya, sementara

Rasulullah ei Udak mengingkari hal itu. Riwayat ini akan kami

sebutkan pada pembahasan dhab-

LO2L. Masalah: Barangsiapa memakan hidangan secara

sendirian maka dia hanya boleh memakan apa yang ada di

dekatnya saja berdasarkan penjelasan kami sebelumnya. Dia boleh

memutar posisi nampan sehingga dapat memakan makanan yang

ada di sisi yang lain karena hal itu memang tidak dilarang. Apabila

makanan itu milik orang lain maka dia tidak boleh memutar posisi

hidangan karena orang yang meletakkan nampan ifu yang lebih

berhak melakukannya. Selain ihr, si h:an rumah hanya

memberinya hak untuk memakan hidangan yang ada di dekatorya

saja, bukan hak unttrk merubah posisi hidangan makanan. Apabila

nampan dan makanan yang ada di dalamnya adalah miliknya,

maka dia boleh mengubah posisinya sebagaimana yang

dikehendakinya, dan dia boleh mengangkatnya jika dia mau karena

makanan itu adalah harta miliknya. Di sisi lain, dia hanya boleh

memakan apa yang ada di dekatrya sebab perintah Nabi s
tentang hal ifu bersifat umum.

Allah & berfirman,

"g,ry"*tU<t+;{V,15'4i
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"Nabi itu (hendalmsn) lebih utama bagr omng-orang

mukmin dari din merela sendiri." (Qs.Al Ahzaab [33]: 6)

Allah & j,rgu berftrman,

?-Ja.';;'$;a:K

6fiAl;;;{ifi 6liLi.i{; fA i'(Y"

" Dan frdaHah ptut bgi laki-laki tnng mukmin dan tidak

(pula) bagi perempuan tnng mulonin, apabila Allah dan Rasul-Nya

telah menetapkan suatu ketebpan, akan ada bagi merel<a pilihan

6nn{ lain) tenbng utunn mereka." (Qs. Al Ahzaab [33]' 36)

LO22. Masalah: Menyebut nama Allah & (membaca

basmalahl sebelum makan hukumnya adalah wajib. Haram

makan dengan menggunakan tangan kiri, kecrrali

apabila seseorang tidak mampu menggunakan tangan kanannya

maka dia boleh menggunakan tangan kirin5n. Kedua hal ini

berdasarkan perintah Nabi g$ kepada Umar bin Abi Salamah agar

membaca basmalah dan menggunakan tangan kanannya ketika

makan, sebagaimana disebutkan di dalam hadits !/ang kami

sebutkan sebelumnya.

Diriwaptkan melalui jalur Al-Laits bin Abu Az-Zubair, dari

Jabir, dari Nabi $, (beliau bersaMa), "Janganlah engl<au makan

dengan menggwnakan kngan kid l<arena sebn makan

menggunalan bngan kiri."

Konteks hadits ini menunjukkan pelarangan secam umum

agar tidak makan dengan menggunakan tangan kiri, baik tangan
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kiri sendiri ataupun tangan kiri orang lain. Namun apabila

seseorang tidak dapat menggunakan tangan kanannya, maka dia

boleh menggunakan tangan kirinya berdasarkan firman Allah &,

WSyu"'i{i,i-ry1{
"Allah frdak membebani seseorang melainkan squai

dengan kesanggapannya." (Qs. Al Baqarah [2]:2861

Dan saMa Nabi $,

.WtGyf;u i\rsnrf $v

frF; "* + # ;.4 e KD(jL'rJii;

"Apbila aku memerintahkan squafu kepada l<alian, maka

lal<ukanlah sauai kemampuan kalian."

Dengan demikian, barangsiapa yang menafsirkan sebagian

konteks perintah syariat sebagai sesuafu yang wajib, sementara

sebagian lainnya ditafsirkan hanya sebagai sunnah, berarti orang

ihr telah berticara atas nama Allah & dan Rasul-Nyn tentang

sesuatu yang udak diketahuinya. Padahal Allah & telah

mengingatkan,

.tlz ,/12
.A r []-.oJJ ?

saja.

15)

G)*;iifis*Yf-.., /

"Dan karnu katakan dengan mulubnu apa t/ang tidak kamu

kebhui sedikit iuga, dan karnu menganggapntn suatu tnng ingan
Padahal dia pada sisi Allah adalah besar." (Qs. An Nur [24]:

llso I - AlMuhaua



L023- Masalah: Tidak halal memakan makanan dari

tempat milik Ahli Kitab. Kecuali jika tidak ditemukan tempat yang

lain, maka boleh makan dari tempat mereka dengan syarat tempat

itu dicuci terlebih dahulu.

Hukum ini berdasarkan hadits yang diriwayratkan kepada

kami melalui jalur Muslim: Hannad bin Sari menceritakan kepada

kami, Abdullah bin Al Mubarak menceritakan kepada kami, dari

Haiwah bin Syuraih, dia berkata: Aku mendengar Rabi'ah bin

Yazid Ad-Dimasyqi berkata: Abu Idris A'idzullah Al Khaulani

menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Abu

Tsa'labah Al Khusyani berkata: Aku pemah bertanya kepada

Rasulullah S, "Wahai Rasulullah, kami tinggal di negeri Ahli Kitab,

apakah kami boleh memakan makanan dari tempat mereka?"

Rasulullah $ menjawab, " Tentang perta4nanmu bahwa kalian

tinggal di negeri Ahli Kitab dan kalian memakan makanan dari

tempat mereka, sandainya kalian mendaptkan tempat selain

milik mereka maka janganlah kalian tempat mereka.

Namun jika kalian hanya mendapati tempat mereka maka cucilah

tempat itu terlebih dahulu, lalu pergunakanlah untuk makan.

Hammam menceritakan kepada kami, Abbas bin Ashbagh

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin

Aiman menceritakan kepada kami, Abu Yahya bin Abi Masarrah

menceritakan kepada kami, An-Nu'man bin Muhammad Al
Minqari menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan

kepada kami, dari Qatadah dan Ayy,rb As-Sakhtiyani, dari Abu

Qilabah, dari Abu Asma' Ar-Rahabi, dari Abu Tsa'labah Al
Khusyani, dia berkata: Aku berkata, "Wahai Rasulullah, kami

tinggal di negeri Ahli Kitab. Apakah kami boleh memasak dengan

menggunakan periuk milik mereka dan minum dari gelas-gelas
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mereka?" Rasulullah $ menjawab, "Apabila katan frdak

menemukan selain milik mereka, maka cucilah dengan air terlebih

dahulu, kemudian masaHah di dalam wriuk ifu dan minumlah

(dengan menggunakan gelas mereka)."

Yunus bin Abdullah menceritakan kepada kami, Abu Isa bin

Abu Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid

menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada

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

Muhammad bin Bisyr, Sa'id bin Abi Arubah menceritakan kepada

kami, dari A36nrb As-Sakhtiyani, dari Abu Qilabah, dari Abu

Tsa'labah Al Khusyani, dia berkata, "Wahai Rasulullah, izinkanlah

aku unfuk tinggal di suatu tempat." Beliau menjawab, " Ehgaimana

mungkin aku mengizinkanmu tinggal di tempt itu padahal ia

adalah negeri tnng layak diperangi?' Abu Tsa'labah berkata,

"Demi Dzat yang telah mengufusmu dengan membawa kebenaran,

engkau pasti akan menguasai negeri mereka ifu." Mendengar
jawaban ifu, Nabi # p*, terperanjat.

Demikian periwayat hadits ini menyampaikan redaksinya,

dan di dalamnya disebutkan, 'Wahai Rasulullah, kami berada di

negeri Ahli Kitab dan kami membutuhkan panci dan tempat

mereka." [-alu Rasulullah S menjelaskan, "Janganlah l<alian

mendekati (menggunalan) panci dan tempt milik mereka selama

kalian mampu mendapatkan Akan tetapi, jika kalian

memang frdak menemukan yang lain maka ancilah ia dengan air,

lafu mal<an dan minumlah darin5n."

Abu Muhammad berkata: Ada sekelompok orang yang

berpegang kepada hadits dha'if tentarrg masalah ini, dan mereka

tidak berpegang kepada hadits shahih sebelumn5n. Hadits tersebut

diriwayatkan melalui jalur Abu Daud As-Sakhti5nni, Nashr bin
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Ashim Al Anthaki menceritakan kepada kami, Muhammad bin

Syr'aib menceritakan kepada kami, AMullah bin Al Ala' bin Zabr

menceritakan kepada kami, dari Abu Abdullah Muslim bin

Miqrkam, dari Abu Tsa'labah Al Khuqani, bahwa dia pemah

bertanya kepada Rasulullah $, dia berkata, "Kami tingsal

bertetangga dengan Ahli Kitab. Mereka memasak babi di periuk-

periuk mereka dan meminum khamer di bejana-bejana mereka."

Rasulullah,S bersaMa, "Jika kalian mendapatkan periuk dan

tempt selain milik mqel<a ,mka mal<an dan minumlah darinya.

Namun apabila hanSn mandapatkan periuk dan tempt milik

merela maka cucilah dangan air terlebih dahulu, lalu

pergunakanlah unfuk makan sh minum-"117

Abu Muhammad berkata: Hadits irrr dha'ifkarena di dalam

sanadn5ra terdapat AMullah bin Al Ala' bin Zabr, dia adalah

periualnt yang tidak terkenalus, begitu pula dengan Muslim bin

Misykam, dia adalah seomng periwayat yang tidak diketahui

identitasnya.

HR Abu Daud (.9nan Ahr ht43/428],.
Al Haffz lbnu Hajar mergatakan di dalam TlrMdb At'Tahda'b, A&-Dzahabi
menyebud<an di dalam Al lv{bnbahwa lbnu Hazrn menukil dari hnu l"{a'in
bahwa dia menganggap Abdullah bin Al Ala' bin Zabr sebagai periunyrat

Var:g dlnif. Gum karni, di dahm Syarahtrp tertndap Sunan At'Tirimdzi

, 'Narnun s€tdah alm pelajari aku fidak mendapatkan hal ihr
diriwartkan dari Ibnu Ma'irl"
D}i dalam Al Mulnlla ka4n lbnu Hazm, di dalam pembahasan hularm

menggunakan bejana milik Afrh Kitab, tepafuilra pada pembicaraan tentang

hadits riwayat Abu Tsa'hbatr" disebutkan bahwa Abdullah bin Al Ala'
bukanlah periwayat lEng terkenal. Namun pemyataannya tersebut

terbantahkan dengan penjdmlon kami sebelurnrya-

tl7
118
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lO24- Masalah: Tidak halal hukumnya memakan
tanaman saikarar]|9 karena Nabi S telah mengharamkan

mengkonsumsi semua yang memabukkan, dan tumbuhan saikaran

ini memiliki sifat memabukkan. Apabila ada 5ang berpendapat
bahwa tumbuhan ini hukumnya halal seperti halnya damar dan

zawar]2o maka pendapat itu tidaklah seperti yang mereka kira.

Alasannya, damar dan zawan hanya memiliki sifat melemahkan

dan menghentikan gerakan fubuh, tetapi tidak sampai

memabukkan. Sedangkan saikaran dan khamer memiliki sifat

dapat memabukkan, tdak melemahkan dan tidak pula

menghilangkan kemampuan unhrk bergerak.

1025- Masalah: Semua makanan dan minuman yang

diharamkan Allah & hukumnya menjadi halal dimakan ketika

seseorang dalam kondisi darurat. Contohnya babi, hewan buruan
di tanah Haram, bangkai, darah, daging her,van pemangsa, daging

burung (pemangsa), binatang buas berkaki empat, serangga,

khamer, atau yang lainnya. Dan orang yang melakukannya tidak
boleh dibunuh- Kecuali daging manusia, karena daging manusia

pada dasamya memang haram dimakan, baik dalam kondisi
darurat ataupun tidak.

Barangsiapa sedang dalam kondisi terdesak sehingga dia
harus memakan apa yang kami sebutkan sebelumnyra, sementara

dia fidak mendapati makanan milik orang muslim atau kaftr
dzimmi, maka dia boleh memakan makanan tersebut sampai

kenyang, dan menjadikannya bekal sampai dia mendapatkan

Saikaran adalah nama salah safu tumbuhan yang memiliki bili berwama hijau.
l.jh. Lisan AlAnb.
Zawan adalah biji yang ada di atas gandum.

119
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makanan 5nng halal. Jika dia telah mendapatkan makanan yang

halal, maka makanan-makanan yang tadinya dihalalkan (karena

kondisi darurat) itu hukumnya kembali menjadi haram,

sebagaimana ketika seseorang sudah berada dalam kondisi normal.

Darurat yang kami maksud di sini adalah jika seseorang

tidak mendapatkan makanan atau minuman selama safu hari dan

satu malam. Apabila orang tersebut khawatir kondisi fisiknp akan

menjadi lemah, ynng bila dibiarkan dapat menyebabkan kematian,

atau sekiranya kondisi ifu dapat menghentikan atau menghambat

perjalanan atau pekerjaannya, maka dalam kondisi tersebut dia

dibolehkan mengkonsumsi makanan dan minuman yang dapat

mencegah kematian akibat kelaparan atau kehausan.

Tidak ada pertedaan pada jenis-jenis makanan yang kami

sebutkan di atas. Jika seseorang mendapati dua jenis makanan

atau lebih maka kesemuan5la sama saja, tidak ada jenis makanan

tertenfu yang lebih utama unfuk dikonsumsi daripada yang lainnya.

Orang yang sedang dalam kondisi danrat boleh mengkonsumsi

jenis makanan apa saja karena pada kondisinSa itu hewan tersebut

diasumsikan telah disembelih.

Dalil bagi penghalalan semua ih.r pada kondisi darurat

adalah firman Allah &,

"Padahal saungguhnSm Allah telah menjelasl<an kepda
l<amu ap tnng diharamkan-Nya atasmu." (Qs. Al An'aam [6]:

11e)

Pada a5rat ini, Allah S menjelaskan bahwa pada kondisi

darurat Dia menggugurkan hukum haram pada makanan-makanan

A3;Fu$t#ire Fffi6
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yang telah dijelaskan keharamannya. Dan penetapan hukum halal

ifu bersifat umum tanpa mengkhususkan jenis makanan tertenfu.

Oleh karena ifu, tdak boleh mengkhususkan jenis makanan

tertentu yang boleh dimakan ketika kondisi darurat.

Dalil yang membolehkan seseorang memakan makanan

yang haram pada kondisi darurat selama dia tidak mendapati harta

atau makanan milik orang muslim atau kafir dzimmi adalah hadits
yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Abu Musa, Rasulullah $
bersaMa, " Berilah makanan kepada orang tnng sedang lapar-"

Artinya, apabila orang tersebut mendapati harta milik orang

muslim atau kafir dzimmi berarti dia menemukan harta yang

Allah $ perintahkan agar diberikan sebagai makanan kepada yang

membufuhkan, dan orang ifu termasuk orang yang membufuhkan-

nya-

Pada kondisi seperti ini dia tidak lagi dikatakan sebagai

orang sedang dalam kondisi darurat sehingga dia tidak boleh

memakan bangkai dan makanan lain yang diharamkan. Akan
tetapi, apabila harta atau makanan milik muslim atau kafir dzimmi
itu tidak diberikan kepadanya -dan itu dilakukan atas dasar

kezhaliman- maka barulah dia dikatakan darurat.

Ada sebagian ulama yang melarang meminum khamer
secara khusus, meskipun seseorang sedang dalam kondisi

terdesak. Pendapat ini tenfu keliru karena dia mengkhususkan

pelarangan sesuafu yang dibolehkan oleh Al Qur'an (dalam

kondisi terdesak) tanpa dalil. Pendapat ihr adalah pendapat Malik.
Pendapaturya ini berbeda dengan pendapat Abu Hanifah dan
ulama lainnya. Ulama fikih Maliki berpendapat bahwa khamer
sama sekali tidak bisa menghilangkan rasa dahaga. Alasan ini jelas

keliru. Karena telah terbukti bahwa para pecandu khamer, baik

I cs6 I - Al Muhalta



dari kalangan orang kafir maupun mereka yang hidup di bawah

kungkungan hawa nafsunya, tidak meminum air biasa sama sekali,

tetapi mereka meminum khamer.

Bahkan pendapat mereka tentang khamer ini cukup

bertolak belakang. Diriwayatkan dari Malik bahwa boleh

menggunakan khamer unfuk membanfu orang yang

tenggorokannya tersumbat makanan, bahkan dia memerintahkan

hal ifu. Padahal tidak ada bedanya sarna sekali antara kondisi

darurat karena tenggorokan tersumbat makanan dan danrrat

karena kehausan. Tidak ada satu pun dalil dari Al Qur'an, hadits,

atsar sahabat Nabi $, atau pun hukum qiyas yang menjelaskan

adanya perbedaan tersebut.

Lebih dari itu, dengan pendapat ini artinya mereka

memerintahkan orang (yang sedang kehausan dan dalam kondisi

darurat) unfuk membunuh dirinya sendiri. Sebab seandainlra oremg

ifu fidak meminum khamer yang ada, kemudian dia meninggal,

maka dia dianggap telah membunuh dirinya sendiri, dan perbuatan

bunuh diri ini diharamkan Allah &.

Daging manusia tdak termasuk yang boleh dimakan

meskipun seseorang dalam kondisi darurat karena kita

diperintahkan unfuk mengubur jasad manusia, sebagaimana yang

telah kami singgung sebelumnya. Tidak ada perbuatan lain yang

halal dilakukan terhadap jasad manusia selain menguburkannya.

Orang lnng memakan makanan yang diharamkan tidak

dijafuhi hukuman mati karena makanan yang mulanya diharamkan

menjadi halal ketika seseoftrng khawatir akan mati atau tertimpa

kemudharatan. Membiarkan diri mati adalah perbuatan lang
diharamkan berdasarkan firman Allah &,

Al Muhalla - II11I



Wr#i{5
"Dan janganlah kamu membunuh dirimu-" (Qs. An Nisaa'

l4l 29)

Berdasarkan ayat ini pula, dapat dikatakan bahwa makanan

yang haram menjadi halal hukumnya karena dikhawatirkan orang

5nng tidak memakannya termasuk kategori orang yang membunuh

dirinya sendiri. Pertuatannya itu merupakan maksiat kepada

Allah S karena dia telah membunuh jiwa yang haram untuk

dihilangkan, dan perbuatan ini merupakan dosa besar yang paling

besar setelah syirik.

Pada penjelasan di atas kami katakan jika orang itu
khawatir akan mati atau fisiknya menjadi lemah, karena pada

kondisi inilah dia dikatakan sedang dalam keadaan darurat.

Begitu pula kami katakan bahtm tidak ada pertedaan

antara jenis makanan yang satu dan yang lainn5n berdasarkan

firman Allah &,

@ 6|UJ$;r@-6;rt&Uw
"Dan tiadalah Wng diucapkanryn itu (Al Qur'an) menuntt

kemauan hatm nafsun5n. Ucapan4n ifu tiada lain hanyalah

ewhw 5nng diunhykan (kepadang)." (Qs. An-Najm [53]: 3-4)

Dari sini jelaslah bahwa semua yang dihammkan oleh

Nabi $ tak lain juga diharamkan oleh Allah & dun itulah yang

disampaikan oleh Rasululluh # kepada kita. Semua yang A[ah &
haramkan di dalam Al Qur'an maka Nabi S lah yang
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menyampaikan Al Qur'an kepada kita. Dan kalau bukan melalui

Nabi S, niscaya kita tidak mengetahui apa itu Al Qur'an.

Jadi, dapat dipastikan bahwa semua yang diharamkan atau
yang diwajibkan atau 3nng dihalalkan oleh Nabi # tak lain berasal

dari Allah Ei, tdak ada bedanya.

Kami berpendapat bahwa orang yang sedang berihram atau

berada di tanah haram tdak dihalalkan membunuh heuuan buruan

selama dia masih mendapatkan makanan-makanan lnng
dihalalkan dalam kondisi darurat. Hal ini tdaklah bertolak belakang

dengan uraian kami sebelumnya. Sebaliknya, ia sejalan dengan

uraian di atas. Alasannya, bila orang tersebut mendapatkan babi,

bangkai, darah, dan makanan haram lainnya, maka dia tidak bisa

dikatakan sedang dalam kondisi darurat yang membolehkannya

membunuh heruuan buruan. Dalam kodisi ifu dia dianggap telah

mendapatkan makanan yang halal dimakan dan dia tidak terdesak

unfuk membunuh her,r,ran buruan- Kecuali jika makanan-makanan

yang kami sebutkan itu udak ada, barulah dia bisa dikatakan dalam

kondisi terdesak sehingga dibolehkan membunuh dan memakan

helpan buruan.

Dalam kondisi darurat, penyembelihan fidak menjadi

parameter hewan-hewan tersebut boleh dimakan atau tidak, sebab

penyembelihan pada dasamya merupakan upaya yang dilakukan

agar seekor her.r,ran (ya.rg halal dimakan) hukumnya berubah, yaifu

dari bangkai yang haram dimakan -apabila ia dibiarkan mati begitu

saja- menjadi het,r,ran sembelihan yang halal dimakan- Semua

her,van yang Allah & haramkan maka ia termasuk kategori

bangkai, sementara penyembelihan tidak memiliki hubungan apa

pun dengan bangkai.
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1026- Masalah: Kondisi darurat yang kami sebutkan di

atas tidak berlaku bagi orang yang sedang melakukan penindasan

atau kezhaliman terhadap kaum muslimin atau bagi mereka yang

tidak mau melaksanakan kebenaran. Semua makanan di atas

haram bagi mereka. Apabila mereka tidak mendapatkan makanan,

maka hendaklah mereka bertobat terlebih dahulu dan

menghentikan kezhalimannya. Setelah itu, barulah dia boleh

meminum sesuafu yang haram karena damrat, dan dalam kondisi

ini sesuatu yang haram itu telah halal baginya. Akan tetapi, apabila

dia tidak bertobat dan tidak menghentikan kezhalimannya maka
dia dianggap telah bermaksiat kepada Allah & dan dianggap

sebagai orang yang fasik serta memakan sesuafu yang

diharamkan.

Dalilnya adalah firman Allah &,

' ti .?Eei';i )#O *.ti #li.?-''{u * rc9 -Pt t-

"Maka barangsiapa terpaksa karena kelapran bnpa
sengaja berbuat dosa, Allah Maha Penganpun lagi
Maha Pen5a5ang." (Qs. Al Maa'idah [5]: 3)

Dan firman Allah &,

W ;W)G75:{;;''I.il*
" Tetapi banngskpa dalam kadaan terpaksa

(memakann5n) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula)

melanpaui batas, maka tidak ada dosa baginya." (Qs. Al Baqarah

121.1731
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Berdasarkan ayat ini, di dalam kondisi damrat, Allah &
menghalalkan makanan yang haram bagi mereka yang tidak

sedang melakukan perbuatan dosa, tidak sedang membangkang

terhadap pemimpin kaum muslimin, dan tidak sedang melakukan

perbuatan aniaya terhadap sesama kaum muslimin. Demikianlah

pendapat seluruh ulama yang kami ketahui. Berbeda halnya

dengan ulama fikih Malik.

Menurutrya, apabila para pemberontak yang sedang

mengepung kaurn muslimin, dan sedang menunggu rekan-rekan

mereka seiama pemberontak, mereka mengepung perkampungan

dan kota kaum muslimin unfuk menumpahkan darah mereka,

menghalalkan harta dan jiwa mereka, bahkan menghalalkan

kehormatan wanita-wanita muslimah dengan cara-cara yang

zhalim dan aniaya, tidak menemukan makanan lain selain babi dan

bangkai, maka mereka boleh memakann5n.

Sungguh, ulama fikih Maliki itu telah membantu orang-

orang ini dalam melakukan kezhaliman yang paling besar dan

pembangkangan yang luar biasa. Anehnya, mereka berdalil

dengan firman Allah &,

'&rrfrr#ii;
"Dan kamu membunuh dirimu. " (Qs. An-Nisaa'

141:291,

Abu Muhammad berkata: Alasan mereka itu merupakan

salah satu alasan kamuflase yang paling buruk. Kami tentu tidak

memerintahkan mereka untuk membunuh diri mereka (dengan

melarang mereka memakan sesuafu yang haram pada kondisi

darurat). Yang kami perintahkan adalah agar mereka bertobat
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sebagaimana yang diperintahkan Allah &. Hendaknya mereka

meniatkan tobat itu di dalam hati, berhenti dari pembangkangan

terhadap pemimpin kaum muslimin, dan keengganan untuk

melakukan kebenaran. Setelah ifu, barulah mereka boleh

mengkonsumsi makanan yang semula haram namun menjadi halal

karena mereka dalam keadaan darurat.

Kami tidak pemah mendengar pendapat 5nng lebih buruk

daripada pendapat ulama fikih Maliki itu. Mereka tidak

memerintahkan orang-orang yang zhalim agar bertobat, bahkan

membolehkan orang-orang tersebut menguatkan fisik mereka

unfuk melakukan kerusakan di muka bumi dengan memakan

bangkai dan babi. Kami berlepas diri kepada Allah & dari

pendapat ini.

Diriwayatkan kepada kami dari Mujahid tentang penafsiran

firman Allah &, ,6 ti '* * " sdang dia tidak bermaksud

melalrukan perbuatan zhalim dan tidak (pula) melampaui batas."

(Qs. Al Baqarah t?l, l73l Maksudnya tidak bermaksud melakukan

perbuatan zhalim kepada kaum muslimin dan tidak pula berbuat

melampaui batas flalim) terhadap mereka.

Mujahid juga berkata, "Barangsiapa keluar dengan maksud

melakukan perampokan di jalan, atau bermaksiat kepada Allah &,
lantas dia menghadapi suatu kondisi yang membuatnya terpaksa

memakan bangkai, maka haram baginya memakan bangkai

tersebut. Bangkai itu hanya dihalalkan bagi mereka yang keluar

untuk melakukan sesuatu yang bersifat fi sabiftllah, dan bila orang

tersebut terpaksa hams memakan bangkai maka hendaklah dia

memakannya.
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Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair tentang tafsiran firman

Allah &&, i6 t5 * 
';" 'J*i 

* " Tetapi baranssiapa dalam

keadaan terpaksa (memakannw) sdang dia frdak

menginginkann5n dan tidak (pula) melampaui batas." (Qs. Al

Baqarah 121:7731. Dia mengatakan, "Apabila seseorang keluar

dalam rangka melakukan sesuatu yang bersilat li sbilillah,lalu dia

terpaksa memakan sesuafu yang haram maka dia boleh

memakannSra. Makanan yang haram itu han5n dihalalkan bagi

mereka yang sedang mengerjakan sesuatu yang bersifat fi
sabilillah. Akan tetapi, apabila seseorang keluar untuk melakukan

kejahatan di jalan maka keringanan itu tidak berlaku baginya."

Sebagian ulama fikih Maliki juga memiliki alasan ldise

lainnya, dan kali ini mereka berdalil dengan atsar lang
diriwayatkan melalui jalur Salamah bin Sabur, dari AthiSyah, dari

hnu Abbas, "Makna kata baghi dan 'adi pada ayat itu adalah

bahwa pada dasamya orang tersebut tidak menginginkan makanan

yang haram tersebut dan tidak (pula) melampaui batas ketika

memakannya-"

''* Abu Muhammad berkata: Menurut kami, atsar ini tidak

dapat dijadikan sebagai hujah karena tiga alasan berikut:

Pertama, tidak ada pendapat seorang pun yang dapat

mengkhususkan sebuah hukum yang telah dijelaskan di dalam Al

Qur'an selairtsaMa Rasulullah S.
Kedua, sanad atsar di atas adalah dha'if karena Salamah

bin Sabur adalah periwapt yang dha'id sementara ifu, Athi!4/ah

adalah periwayat yang tidak diketahui identitasnya.
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Ketiga, kalaupun diasumsikan bahwa atsar ini adalah

shahih, kandungannya justru mendukung pendapat kami, bukan

pendapat mereka.

Alasannya, orang yang zhalim dan melampaui batas -
dalam konteks mengkonsumsi makanan yang haram ini- adalah

mereka yang memakan apa yang tidak dihalalkan bagi mereka.

Dalam hal ini, orang yang memakan sesuafu yang haram ketika

dia sedang melakukan kezhaliman pada dasamya sedang

melakukan kezhaliman dan perbuatan semena-mena terhadap apa

yang dia makan. Demikian penjelasan kami.

Kami belum pemah mendengar sama sekali ada ulama

sebelum mereka yang berpendapat bahwa barangsiapa keluar

trnfuk melakukan kerusakan di muka bumi ini, lalu dia menemui

kondisi yang memaksanya untuk memakan bangkai maka dia

boleh memakannya, sementara dia masih tems melakukan

kerusakan tersebut, dan dengan makanan ifu dia mengumpulkan

tenaga untuk menzhalimi kaum muslimin. Kami berlindung kepada

Allah & dari pendapat yang hina ini.

Ada yang berpendapat bahwa orang yang sedang dalam

kondisi terdesak hanya boleh memakan sesuafu yang haram

sebatas apa yang dapat menyambung nyawa saja (tidak boleh
sampai kenyang). Pendapat ini tentu tidak benar. Sebab, Allah &
telah memberikan pengecualian bagi orang yang sedang dalam

kondisi darurat dengan membolehkannya memakan makanan yang

diharamkan. Dan pada kondisi tersebut, dapat dipastikan bahwa

makanan yang mulanya haram berubah menjadi halal

sehingga ia boleh dimakan semuanya.

h"44.ll - Al Muhalla



lO27 - Masalah: Perbuatan boros adalah haram. Yang
dimaksud perbuatan boros di sini adalah membelanjakan harta,
sedikit atau banyak, pada hal-hal yang diharamkan Allah &,
walaupun yang dibelanjakan itu hanya seukuran sayap nyamuk.

Atau bersifat mubadzdzir terhadap harta yang tidak dibutuhkan
dalam kondisi mendesak, sementara orang yang membelanjakan-

nya tidak memiliki harta lain setelah itu. Atau membuang-buang

harta, meskipun sedikit, dengan melemparkannya unfuk main-
main.

Selain beberapa perbuatan di atas maka dia tidak dapat
dikategorikan sebagai pertuatan boros. Artinyra, perbuatan ifu
boleh dilakukan jika seseorang memiliki nafkah 5ang banyak pada

hartanlra.

Pendapat kami ini diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair dan
yang lainnya. Dan tentang hal ini Allah $ berfirman,

di#44{ i4;Y}}{3
"Dan janganlah kamu berlebihlebihan. Sesunggwhnya Allah

tidak menyl<ai orzng yang berlebihJebihan " (Qs. Al An'aam [6]:
141)

Diriwaptkan melalui jalur lbnu Wahb: Yunus bin Yazid

menceritakan kepada kami, dari Ibnu Syihab, AMurrahman bin
Ka'b bin Malik mengabarkan kepadaku, dia berkata: Aku
mendengar Ka'b bin Malik mengatakan..... lalu dia menyebutkan

redaksi haditsnya. Pada salah satu redaksinya disebutkan, "Aku
berkata, 'Wahai Rasulullah $, sebagai bentuk tobatku, aku akan

memberikan seluruh hartaku untuk Allah & dan Rasul-Nya.'
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Rasulullah # prn bersaMa, 'simpanlah sebagian hartamu karena

yang demihan itu lebih baik bagimr'."727

Disebutkan dalam sebuah riwayat yarry shahih dari Nabi S
bahwa beliau bersaMa, "Sedekah yang paling baik adalah yang
diberil<an dari kelebihan harta, dan mulailah dari orang Wng
m enjadi tanggunganm u-"

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur Abu Malik Al
Asyja'i, dari Hudzaifah, bahwa Nabi S bersaMa, "Semua

p*buabn baik adalah t"4.7u1i."l22

Berdasarkan dalil-dalil di atas, dapat disimpulkan bahwa

tidak boleh mengeluarkan harta untuk suatu kebaikan atau hal

yang mubah kecuali dari kelebihan harta. Adapun orang yang

memang harus memberi makan diri dan keluarganya maka orang
itu tidak boleh membiarkan dirinya mati dan tidak boleh pula

menyia-nyiakan orang yang berada di bawah tanggungannya.
Sedangkan unfuk kebutuhannya selanjutnya, maka Allah & (yang

akan menanggung karena Dia) Maha pemberi rezeli-

Untuk selain kondisi tersebut, Allah S berfirman,

7fi'i'*$
"Makanlah dari mal<anan tnng baik-baik." (Qs. Al

Mukminun [23]: 51)

Allah & jrgu berfirman,

Dalam Shahih Al Bukhari dan kitab hadits lainnp, riwayat ini disebutkan
dengan redaksi yang lebih panjang.
Hadits ini disebutkan di dalam Shahk Al Bukhari dan kitab hadits lainnya.

LzL

t22
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'rr13 { 5'lJ {i'i'{J-Y +'$ l;9 {
"Janganlah kamu harankan apa-apa tnng baik 5nng telah

Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas."

(Qs. Al Maa'idah [5]: 87)

Allah & j,rga berfirman,

a;t'e 4(s +,8 6 -,it ;'i'4) i; 6 S

"I{abl<anlah: Si,apakah tnng menghammlan perhiaan dari
Alkh yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-N5n dan
(siap pulakah tang menghanmkan) rezeki gng baik." (Qs. Al
A'raf l7l:321

Dan Allah @ berfirman,

'€li'iri'i:Y,

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli." (Qs. Al
Baqarah I2l 275l.

Barangsiapa mengharamkan sesuattr dari apa yang telah

kami sebutkan sebelumnya tanpa memiliki dalil, berart dia telah

mengatakan sebuah kebatilan dengan mengatasnamakan Allah &.

Apabila ada 5ang berdalil dengan firman Allah &, '{S

\:I|'KS O-H *Kamu telah menghabiskan ruekimu tnng

baik dalam kehidupn duniawimu (saja);' (Qs. Al Ahquf 146l:201,
sesungguhnya ayat ini secara khusus berbicara tentang ihwal
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orang-orang kafir. Redaksi ayat ini secara lengkap adalah sebagai

berikut:

lSEi:K#"{r
)';,1J"
z./'2
bsF itr

W
u #g() tjirt4t:i

@'":':i h,6fi4iDiF13
"Dan (ingatlah) han ketika) oring-oftng kafrr dihadapkan

ke neraka (kepada mereka dikatakan): Kamu telah menghabiskan

rqekimu Jnng baik dalam duniawimu (saja) dan kamu
telah bercenang-senang maka pada hari ini kamu
dibalas dengan adzab tnng menghinakan karena l<amu telah

menyombonglan din di muka bumi tanpa hak dan karena kamu
telah fasik." (Qs.Al Ahqaf 146l:20l,

Abu Muhammad berkata: Mempermainkan ayat sebagai

dalil dengan cara menyitir sebagiannya saja, namun tidak
menyebutkan bagian awal atau akhimya, merupakan kebiasan
buruk dari orang-orang yang ingin Allah $ hinakan di dunia dan

akhirat. Karena hal itu merupakan pengalihan ayat dari maksud
yang se$mgguhnya dan kedustaan atas narna Allah &.

lO28- Masalah: Apabila ada heunn -yang halal

dimakan- mengkonsumsi makanan yang haram, maka her;uan itu
tetap halal dimakan. Contohnya ayam secara urnurn, itik, burung
nasr, dan yang lainnya. Apabila seekor anak kambing menyusu

dari seekor babi betina, maka anak kambing ifu tetap halal

, .tit, ) /.J zr..
U-)trf-19)

q ,A\

{u;g
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dimakan. Kecuali hewan jallalah, maka hukumnya adalah seperti

yang telah kami jelaskan sebelumnya.

Alasan bolehnya memakan herluan tersebut adalah karena
Allah & berfirman,

" Padahal Allah telah menjelaskan kepda
kamu aF Snng dihammkan-N5n aksmu." (Qs. Al An'aam [6]:
11e)

Sementara itu, Allah & tidak menjelaskan kepada kita

bahwa her,van yang memakan sesuatu yang haram maka ia haram

pula unfuk dimakan, kecuali hewan jallalah. "Dan frdaklah

Tuhanmu lupa." (Qs. Maryam [19]: 64)

Disebutkan dalam sebuah riwa5rat yang shahih bahwa Abu
Musa berpendapat halalnya memakan alnm meskipun ayam ifu
memakan kotoran.

Diriwayntkan kepada kami dari hnu Umar bahwa jika dia

ingrn memakannya (ayam yang memakan kotoran) maka dia

mengandangkannya selama tiga hari sampai perut hewan ifu
bersih kembali.

Abu Muhammad berkata: Pengurungan herpan yang

memakan kotoran tidak dengan serta merta dapat membersihkan

(perut) hewan tersebut. Apabila tujuan pen5lurungan itu adalah

unfuk membersihkan sisa makanan yang ada di pemtnya, maka

harus diingat bahwa semua makanan yang ada di peruturya ifu

tidak halal dimakan karena ia terhitung sebagai kotoran. Apabila

fujuann5ra unhrk menghilangkan makanan haram yang dimakan

wi;e F:#3,
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henpan itu, maka perlu diketahui bahua dagingnya tidak akan
berubah menjadi bersih hanya dalam u/aktu tiga hari, atau bahkan
dalam wakhr tiga bulan sekalipun, karena apa yang dimakannya itu
telah berubah menjadi daging. Seandainp he'wan ini haram
dengan alasan tersebut, tenfu haram pula buah-buahan dan
tanaman Spng fumbuh dari sampah atau kotoran, dan pendapat
seperti itu adalah keliru.

Sebelumnya telah kami jelaskan bahwa apabila sesuatu

5nng haram itu telah berubah nama dan sifatrya maka hukum
hamm tidak lagi berlaku padanya.

LO29- Masalah: Kera adalah heunn yang haram
dimakan karena Allah & telah mengadzab segolongan umat
manusia lang bermaksiat dengan mengubah benfuk mereka
menjadi babi dan kera. Mereka Snng memiliki pandangan yang
lurus pasti dapat memahami bahrln Allah & Ud< menurunkan
adzab dengan merubah benfuk manusia menjadi jenis ha;uan yang
baik (halal dimakan). oleh karena itu, benarlah bila dikatakan
bahwa kera tidak termasuk jenis herruan 5nng baik dan ifu artinya ia
termasuk jenis hewan yang buruk.

Di dunia ini hanln ada dua kemungkinan, jenis yang baik
atau jenis yang buruk. Sehingga hannn apa saja yang tidak
termasuk jenis yang baik berarti dia termasuk lenis yang buruk.
Dalam hal ini, kem dan babi termasuk jenis hamn yang buruk dan

adalah diharamkan. Hat ini juga menjadi dalil bagi
haramnya seluruh anggota fubuh babi dan segala yang berasal
darinya. Selin itu, ini juga menunjukkan semua berita yang
mengabarkan bahwa Allah & jusu menurunkan hukuman kepada

manusia dengan mengubah bentuk mereka menjadi binatang lain,
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selain babi dan kera, adalah berita yang tidak benar, dusta, dan
palsu.

1030. Masalah: Tanah liat halal dimakan selama tidak
membahayakan fubuh. Adapun mengkonsumsi makanan yang

membahayakan fubuh, baik makanan ifu dari jenis tanah, atau

karena terlalu banSnk meminum air, atau karena terlalu burUnk

memakan roti, maka hukumnya haram. Alasannya, halalnya
memakan tanah liat adalah karena Allah & Udak menjelaskan

kepada kita tentarrg keharamannya, sehingga hukumnya adalah

halal. Adapun dalil bahua sernua yang memb
haram adalah sabda Nabi $,

- 9l t u c , 4 g

.,# rf * oG)t'r-K irlt o!

"Sesungguhn5m Alhh telah meumjibkan befiuat baik
terhadap segala s6ua fu-"

Dirir,,ra5atkan kepada kami melalui jalur Syu'bah, Su[,ran,

Huqraim, Manshur bin Al Mu'tamir, hnu Ula547ah, dan Abdul
Wahhab bin AMul Majid, kesemuanya meriwaSntkan dari Khalid
AI Hadzdza', dari Abu Qrlabah, dari Abu Al Asy'ats Ash-Shan'ani,
dari Syaddad bin Aus, dia menghafal sabda Rasulullah $,
"SaungguhnSn Allah telah meurajibkan berbuat baik terhadap

segala s6uafu."L23 Dan dia menyebutkan lanjutan dari redaksi

hadits ini. Berdasarkan hadits ini, orang yang tidak melakukan

kemudhamtan terhadap dirinSn sendiri atau terhadap orang lain,

r23 Hadits ini diriungratkan oleh Muslim dengan redalsi yang panjang dan hal itu
ditunjukkan oleh Ibnu Hazm melalui perkataannya, 'Dan dia menyebutkan
redaksi hadits selaniutrya."
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berarti dia udak melakukan pertuatan baik (ihsarrt yang
diperintahkan Allah @. Dan orang yang tidak bersikap baik berarti
telah menyelisihi perintah Allah &.

Terdapat atsar-atsar dusta yang menyebutkan haramnya
memakan tanah. salah safunya adalah atsar yang diriwayatkan
melalui jalur Suwaid bin Sa'id Al Hadtsani, dia diklaim sebagai
pendusta-. sementara, riwayat lainnSn murcaL Bahkan di antara
mereka ada 5rang berdalil dengan firman Allah &,

|i& Y 4 b21i$YfiG -u:ri q;d_

"Hai orang-orang yang beriman, nalkahkankh (di jalan
Allah) sebagian dari hasil usahamu tnng baik-baik dan sebagian
dai apa Wng kami keluarkan dad bumi unfuk kamu.,, (es. Al
Baqarah l2l:2671

Menurut mereka, tanah bukan termasuk barang yang
dikeluarkan dari bumi unfuk kita makan.

Abu Muhammad berkata: Ini merupakan salah safu benfuk
alasan yang biasa mereka pergunakan unfuk menufupnufupi
kekwangan sehingga seolah-seolah mereka memiliki hujjah,
padahal ayat ini sarna sekali tidak mendukung pendapat mereka
tersebut. Ayat ini benar adanya, ia tidak mengharamkan memakan
apa saja 5nng tidak dikeluarkan dari bumi untuk kita. Akan tetapi,
ayat ini hanya menjelaskan tentang bolehnya memakan tanaman
atau buah-buahan yang fumbuh dari tanah, dan ia tdak berbicara
tentang hukum halal atau haram bagi jenis makanan lainnya.

|6*iCFqAiTi,
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Artinya, hukum bagi makanan yang tidak berasal dari dalam tanah

ditetapkan melalui dalil yang lain.

Seandainya benar bahwa ayat ini mengharamkan kita

memakan makanan yang tidak berasal dari bumi, tenfu haram

hukumn5ra memakan seluruh jenis heulan darat maupun laut

tanpat terkecuali. Begifu pula, haram hukumnya memakan madu,

lemon, dan es, karena semua ifu tidak termasuk makanan lnng
Allah @ keluarkan dari dalam tanah. Begitu pula dengan tanah

liat, ia termasuk salah safunya. Bahkan bagaimana mungkin

dikatakan demikian? Padahal tanah liat bisa diibaratkan sebagai

salah satu hasil bumi yang dikeluarkan dari dalam bumi. Siapa saja

yang memiliki agama yang benar tentu tidak sepantasnya berdalil

dengan cara seperti ini karena cara seperti ini jusku membuka aib

sendiri dengan jelas.

Lebih dari itu, kita telah mengetahui bahwa jamur,

cendawan, dan daging kambing jantan yang sudah fua adalah lebih

membahayakan daripada tanah liat. Bahkan ada di antara mereka

yang mengemukakan alasan yang lebih lucu lagi. Mereka

mengatakan, "Kita diciptakan dari tanah, artinya barangsiapa

memakan tanah berarti dia telah memakan bahan yang dipakai

unfuk menciptakan dirinya sendiri!"

Kalau pun benar demikian, lantas apa salahnya? Melalui

dalil yang dha'ifni kita bisa balik mengatakan bahwa meminum air
pun hukumnya haram karena menunrt nash N Qur'an kita juga

diciptakan dari air.

103L- Masalah: Biawak halal dimakan. Sementara Abu
Hanifah berpendapat bahwa biawak tidak boleh dimakan.
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Diriwa3atkan kepada kami melalui jalur Al Harits, dari Ali
bin Abi Thalib bahwa ia tidak suka memakan biavrnk.

Diriwayatkan dari Abu Az-Zubair, dia berkata: Aku pemah
bertanya kepada Jabir bin AMullah tentang hukum memakan
biawak, Dia menjawab, "Janganlah kalian memakannya."

Kalangan Sang melarang memakan biauak berdalil dengan
hadits yang shahih dan Snng fidak shahihsebagai berikut:

Hadits shahih Srang mereka jadikan hujjah diriuraya&an dari
Yahya bin Sa'id Al Qaththan, dan Abu Mu'awiph Adh-Dharir,
dari Al A'masy, dari 7-aid bin Wahb, dari AMurrahman bin
Hasanah, dia berkata: Kami pemah bersama Rasulullah # di
dalam sebuah pasukan dan ketika ifu kami kelaparan. Lalu kami
menemukan biawak. Di saat panci yang berisi biawak (yang

dimasak) sedang mendidih, Rasulullah # prn keluar lalu bersaMa,
" Sawgguhrya dahufu pernah ada sfu kaun dari l<alangan Bani
Isnil tnng dimusnahl<an. Aku khawatA iila biau,rak

wtjud adab mereka. Oleh karena ifu, buanglah rb." Maka kami
pun menumpahkannla.l24 Redaksi hadits ini bemsal dari
Mu'awi1nh, sedangkan Yahya meriwayatkan dengan redaksi yang

serupa dengannya.

Sementara hadits dhalf yang mereka jadikan hujjah
diriwaptkan dari Isma'il bin A!rya"y, dari Dhamdham bin Zrx'ah,
dari Syuraih bin Ubaid, dari Abu Rasyid AI Hubranil2s, dari
Abdurrahman bin Syibl, bahwa Nabi $ melarang memakan

daging biawak.

Hadits ini disebutkan di dalam Mabni Al Atsarka4p Ath-Thahawi (2/314lr.
Namanya adalah Akhdhar, dan ada Snng berpendapat bahwa nunanla
adalah An-Nu'man.

724
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Ada pula riwayat yang tidak menunjukkan hukum

memakan biawak ini secara tegas, seperti yang diriwayatkan

kepada kami melalui jalur Muslim: Muhammad bin AI Mutsanna

menceritakan kepada kami, hnu Abi Adi menceritakan kepada

kami, dari Daud, dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id Al Khudri, dari
Nabi $, beliau pemah ditanya tentang biawak. Rasulullah;$

menjawab, " Saungguhnya dahulu ada safu kaum dari lalangan
hni Isnil yang diubah bentukn5n," dan Nabi $ tdak
memerintahkan untuk memakannla dan tdak pula

melarangnya.126

Hadits dengan kandungan yang sama juga diriwayatkan
secara shahih dari Jabir, dari Nabi $. Juga melalui jalur Zaid bin
Wahb, dari Tsabit bin Yazid, dari Nabi $.

Begitu pula melalui jalur Syu'bah, dari Al Hakam bin
Utaibah, dari 7-aid bin Wahb, dari Al Barra' bin Azib, dari Tsabit
bin Wadi'ah, dari Nabi $.

Diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al Qaththan, dari
Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', dari lbnu Umar, dari Nabi $,
beliau mengatakan tentang hukum biawak, "Aku frdak

memerintahkan agar memakannya dan.aku pun tidak melarang

memakann5n."

Diriwayatkan dari Hammad bin Salamah, dari Hammad bin
Abu Sulaiman, dari hmhim, dari Al Aswad, dari Aisyah Ummul
Mukminin, bahwa ruatu ketika Nabi $ pernah dihidangi biaunk

narnun beliau tidak memakannya. Aistah pun bertanya, "Wahai

Rasulullah, Udakkah engkau memberi makan orctng-oftmg miskin

726 Hadits ini disebutkan di dalam Shahk Muslim (2/1751dengan redaksi gnng
panjang. Pada saat ini lbnu Hazm meny secam ringkas sekedar
konteks yang dijadikan sebagai dalil saja.
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dengannya?" Beliau menjawab, "Janganlah memberi makan
mereka dengan sesuafu yang tidak kalian mal<an."

Abu Muhammad berkata: Seluruh riwayat di atas tidak
dapat dijadikan sebagai hujjah yang melarang memakan biawak.
Berikut penjelasannya:

Pertatna, di dalam sanad hadits AMurrahman bin Syibl
terdapat para perir,va5rat yang dhaiflagt malhul sehingga ia tidak
dapat dijadikan sebagai actnn. ',

Kdua, hadits AMurrahman bin Hasanah memang shahih
dan dapat dijadikan sebagai dalil. +"" tetapi, hukum yang
dikandung oleh hadits ini telah dihapus. Pada hadits itu disebutkan
bahr,ra alasan Nabi $ memerintahkan aqar membuang isi periuk

tersebut adalah karena kekhawatiran beliau apabila biawak
merupakan sisa-sisa dari umat masa lalu (lpng benfuknya diubah
oleh Allah S), demikian bunyr redaksi hadits tersebut. Artinya, jika
kita menemukan riwayrat lain dari Nabi $ yang isinya

menghilangkan dugaan tersebut, maka hukum 5nng memakruhkan
atau melarang memakan biawak ifu tidak berlaku lagi.

Setelah kami teliti, kami menemukan riwayat dari jalur
Muslim: Ishaq bin Ibrahim bin Rahuyah dan Hajjaj bin As5rSya'ir
menceritakan kepada kami, -dan redaksi ini miliknya-, keduanya

meriwayatkan dari Abdurrazzaq, dia berkata: Sufun Ats-Tsauri
menceritakan kepada kami, dari Alqamah bin Martsad, dari Al
Mughirah bin Abdullah Al Yasykuri, dari Al Mi'war bin Suunid,
dari AMullah bin Mas'ud, dia berkata: Seorang laki-laki pemah
bertanSra, "Wahai Rasulullah, apakah kera dan babi, adalah benfuk
umat yang telah diubah?" Rasulullah $ menjawab,
"SesungguhnSm Allah & frdak membinasakan suatu kaum lalu Dia
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mancipblan kefurunan dari mereka Sesungguh4n, kera dan babi

a& sbelun mqeka @ani Israil)."

Diriuaptkan melalui jalur hnu Abi Syaibah, dari Waqi',

dari M'sar bin Kidam, dari Alqamah bin Martsad, dari Al Mughimh

bin Abdullah Al Yasykuri, dari Al Ma'rur bin Suruaid, dari hnu
Mas'ud bahr,ra Nabi $ pemah ditanya tentang kera. Beliau

meniawab, " %ungguhnya Allah #i frdak menciphkan keturunan

dan gataasi bagi umat Snng diubah bentuknya. Perubahan bentuk

manjdi kaa dan babi terjadi sebelum itu."

Berdasarkan riwayat ini dapat diketahui secara pasti bahwa

kel<hauratiran Nabi $ -apabila biawak itu merupakan sisa-sisa dari

umat png diubah benfuknya- sudah terjawab. Dan itu artinya,

biaunk bukanlah perwujudan dari umat yang diadzab dengan

dftfiah b€nhrk fisiknya. Dengan demikian, biawak halal dimakan.

Kemudian kami mendapati hadits yang diriwaSratkan

kepada kami melalui jalur Malik, dari hnu Syihab, dari Abu

Umamah bin Sahl bin Hanif, dari Abdullah bin Abbas, dia berkata:

Suatrr ketika, alar bersama Khalid bin Al Walid dan Rasululluh #
masuk ke rumah Maimunah. Kemudian Rasulullah $ dihidangi

biaunk yang sudah masak, maka beliau pun tidak memakannya.

AIm pun bertan5ra, "Wahai Rasulullah, apakah ia haram?" Beliau

menjaunb, 'Tidak, hanya saja, hewan ini frdak terdapat di
sehingga aku merasa enggan memakannya." Khalid

berkata, 'Akrir pun mengambilnya, lalu memakannya, sementara

Raslullah $ melihat hal itu."

Bitrnlnt di atas mempakan nash yang dengan jelas

mernnriukkan bahwa biawak itu hukumnya halal dan inilah nash

terakhir lnng menghapus hukum sebelumnya. Sebab diketahui

se@r.r lrdkin bahwa hnu Abbas tidak pemah berkumpul bersama
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Nabi $ di Madinah kecuali setelah penaklukkan kota Makkah,

perang Hunain, dan Tha'if. Rasulullah $ tidak melakukan

peperangan setelah itu selain perang Tabuk, dan mereka tidak

menderita kelaparan pada peristiwa perang tersebut. Begitu pula,

dapat dipastikan bahwa riwayat Abdurrahman bin Hasanah adalah

sebelum riwayat dari lbnu Abbas ini. Dengan demikian,

terjawablah sudah kerancuan yang ada.

Selain itu, terdapat riwayat yang shahih bahwa Umar bin Al
I(haththab dan sahabat Nabi S lainqn membolehkan memakan

biawak.

tO32- Masalah: Kelinci hukumnya halal. Sebab ia tidak

termasuk makanan haram yang dijelaskan kepada kita.

Ulama salaf memang berbeda pendapat tentang hukum

nnemakan kelinci ini.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur Waki', dari

Hammam bin Yahya, dari Qatadah, dari Sa'id bin Al Musayyib,

dari Umar atau lbnu (Jmar, bahwa dia memakruhkan kelinci.

Diriwayatkan melalui jalur Qatadah dan dari hnu Al
Musa5yib, bahwa Abdullah bin Amr bin Al Ash dan ayahnya

memakruhkan kelinci. Sementara Sa'd bin Abi Waqqash

memakannya.

Diriwayatkan dari AMurrahman bin Abi laila bahwa dia

memakruhkan kelinci.

Ulama yang memakruhkan kelinci berdalil dengan riwayat

dari jalur Waki" Abu Makin menceritakan kepada kami, dari
Ikrimah bahwa Nabi S pemah dihidangi makanan berupa kelinci.
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Lalu dikatakan kepada beliau bahwa kelinci itu mengalami haidh.

Maka beliau pun tidak suka memakannya.

DiriwaSntkan melalui jalur Abduna?zaq, dari Ibrahim bin

Umar, dari AMul Karim Abu Umayyah, dia berkata: Jarir bin Anas

Al Aslami pemah bertanya kepada Nabi $ tentang kelinci. Beliau

menjawab, "Aku tidak memal<annya, karena aku diberitahu bahwa

heumn ini mengalatni haidh."

Abu Muhammad berkata: Abdul Karim Abu Uma5yah

adalah periwayat yang dha'if, sementara hadits yang diriwayatkan

oleh Ikrimah berstafus mursal.

Diriwayatkan secara shahih melalui jalur Sym'bah, dari

Hispm bin Zaid, dari Anas bin Malik, bahwa dia pemah berburu

kelinci. Lalu dia membawanya kepada Abu Thalhah, dan dia pun

menyembelihnya. Kemudian bagian pinggul dan pahanya dikirim
kepada Nabi $. Lalu aku membawanya kepada Nabi S dan

beliau pun menerimanya.l2T

Diriwalratkan melalui jalur Abu Hurairah bahwa Nabi $
pemah dihidangi kelinci yang telah dimasak. Ketika itu beliau tidak

memakannya, tetapi beliau memerintahkan sahabat yang lain agar

memakannya.

Riwayat di atas merupakan nash yang shahih lnng
menunjukkan bahwa kelinci halal dimakan. Ketidaksukaan

Rasulullah $ terhadap he'u,ran ini lebih karena alasan peribadi

bukan karena memakannya adalah perbuatan dosa- Kita pun

mungkin demikian, secara umum kita tidak mengmkainSa bahkan

ln Hadits ini disebutkan oleh hnu Hazam secara ringkas.
Lih. redaksi selengkapnya dalam Shahih Muslim(2/115).
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kita Udak dapat memakannya. Namun hal ini bukanlah alasan

untuk pengharaman kelinci.

1033. Masalah: Cuka yang terbentuk dari perubahan

khamer adalah halal, baik proses perubahan menjadi cuka ifu
sengaja dilakukan maupun ia terjadi secara alami. Akan tetapi,

orang lrang membiarkan khamer tetap pada kondisinya, yaitu tidak

menuangkan khamer tersebut dan merubahn5a menjadi cuka,

maupun khamer itu berubah menjadi cuka secara alami setelah

ditumpahkan, dianggap bermaksiat kepada Allah & dan

perbuatannya ihr menciderai kesaksiannya.

Cuka yang tertuat dari khamer dikatakan halal karena

keharaman khamer telah dijelaskan, sedangkan cuka hukumnya

halal dan tidak diharamkan.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur Muslim:

Abdurrahman bin Abdullah Ad-Darimi menceritakan kepada kami,

Yahya bin Hassan menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Bilal

menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin Urunh, dari ayahnya,

dari Aisyah Ummul Mukminin, dia berkata: Rasulullah S
bersaMa, "sebaik-baik kuah adalah rr1ru."l28

Berdasarkan hadits tersebut, maka cuka adalah halal

dimakan dan secam yakin dapat dikatakan bahwa cuka bukanlah

khamer yang hukurnnya adalah haram. Apabila sifat-sifat dari
perasan buah telah hilang dari sebuah minuman sari buah yang

halal, maka sifat-sifat pada minuman ifu pun digantikan oleh sifat-

sifat khamer, dan dengan demikian, minuman ifu bukan lagi sari

L28 Hadits ini diriwayatkan dalam Shahih Muslim (2/141dengan redaksi yang
sedikit berbeda.
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buah yang halal, tetapi ia sudah menjadi khamer yang hukumnya

haram.

Begifu pula, apabila sifat khamer yang diharamkan telah
hilang dari cairan ihr dan tergantikan dengan sifat cuka yang

dihalalkan, maka cairan itu fidak lagi dinamakan sebagai khamer
yang haram, tetapi ia sudah menjadi cuka yang halal.

Demikianlah kaidah yang berlaku pada semua benda yang

ada di dunia ini. Hukum 3nng melekat pada suatu benda mengikuti
narna benda tersebut. Apabila suafu nama tidak berlaku pada

sebuah benda, maka hukum yang dikandung nama ifu pun tidak

berlaku pada benda tersebut. Dan sebagai gantinya, benda itu
memiliki nama dan sifat yang baru. Oleh karena itu, anak yang

masih kecil memiliki hukum tersendiri, orang yang sudah baligh
memiliki hukum tersendiri, mayit memiliki hukum tersendiri, darah

memiliki hukum tersendiri, makanan yang telah berubah stafusnya

memiliki hukum tersendiri, susu dan da$ng yang berasal dari
damh juga memilild hukum sendiri, demikian yang berlaku pada

semua benda yang ada.

ndak ada bedanya antara khamer yang sengaja diubah

menjadi cuka maupun khamer yang berubah menjadi crrka secara

alami karena Al Qur'an tidak membedakan antara keduanya,

begitu pula Sunnah yang shahih, bahkan hadits lrang dha'if
sekalipun. Dan tidak ada perkataan sahabat maupun qiSps 5nng
mernbedakan keduanp. Yang ada haqnlah penjelasan haramnya

mernbiarkan khamer tetap menjadi khamer.

Benar, tidak ada pertedaan antara sengaja menjadikan

khamer sebagai cuka atau membiarkann5n menjadi cuka secara

alami. Justrr orang yang in$n mempertahankan cairan ifu sebagai

khamer telah melakukan dosa dan kasalahan yang sangat besar
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bila dibandingkan dengan orang yang sengaja men-rsak khamer

dengan fujuan mengubahnya menjadi sesuafu 5nng lain (cuka).

Pendapat kami ini juga merupakan pendapat Abu Hanifah dan

Malik.

Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman berpendapat, "Apabila

khamer berubah menjadi cuka secara alami, maka hukumnya

adalah halal, tetapi apabila perubahan ifu dilakukan secara sengaja,

maka adalah haram." Pendapat ini tentu tidak

6n 
^r.129

Dan diriwayatkan kepada kami bahwa ada beberapa ulama

fikih Maliki yang berpendapat, "Semua anka yang berasal dari

khamer, baik melalui proses alami maupun disengaja, maka

adalah haram." Pendapat ini juga fidak benar

sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya,

Sedangkan orang yang bermaksiat adalah omng yang

membiarkan khamer tetap menjadi khamer, berdasarkan hadits

yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur Muslim: Muhammad
bin Ahmad bin Abu Khalaf menceritakan kepada kami, dia

berkata: Takat'lya bin Abi Zaidah menceritakan kepada kami,

Ubaidillah bin Amr menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Abi
Unaisah, dari Yahya An-Nakha'i, dia berkata, "lbnu Abbas pemah

ditanp tentang hukum nabidz (perasan buah)..." lalu dia

menyebutkan redaksi hadits ini. Dan pada salah satu redaksinya
disebutkan, 'Nabi $ pemah meminta tempat menyimpan percrsan

buah. lalu pada tempat itu diletakkan kismis dan air, kemudian ia
dibiarkan selama semalam. Pada keesokan paginya beliau

meminumnya selama sehari semalam. Beliau tetap meminumnya

lD Menurut Muhammad Syakir, pendapat ini jusbu yang benar berdasarkan
rasl hadits yang disinggung sebelumn5ra.
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hingga keesokan harinya (hari kedua) sampai menjelang sore. Pada

keesokan pagmya (hari ketiga), barulah beliau memerintahkan agar

minuman ifu dibuang." Berdasarkan hadis ini, membiarkan

keberadaan khamer hukumnya adalah haram-

Apabila ada yang bertanya, "Lalu bagaimana caranya

membuat cuka agar seseorang tidak berdosa karena membiarkan

khamer tetap menjadi khamer?" Maka kami katakan sebagai

berikut:

Caranya dengan mengambil buah anggw sebagaimana

adanya, Ialu diletakkan di sebuah tempat dengan benar. Pada

musim panas yang akan datang, barulah ia diperas. Dengan cara

ini, hasil perasan yang keluar pasti cuka mumi dan ia tidak bisa

disebut sebagai khamer selama ia tidak merrunjukkan sifat-sifat

anggur. Begifu pula, barangsiapa memetas anggur atau kismis,

atau kurma, kemudian cairannya dituangkan ke dalam sari buah

yang manis atau perasn buah yang manis sebelum ia mendidih,

maka ia akan menjadi cuka yang asam. Bahkan ia tidak berubah

menjadi khamer sarna sekali.

1034- Masalah: Apabila seekor tikus jatuh ke dalam

mentega cair, maka mentega ifu haram dimakan, terlepas apakah

tikus itu mati di dalamnya maupun tidak- Dan mentega harus

dibuang. Sedangkan apabila mentega itu berbentuk padat maka

bagian di sekitar jafuhnya tikus harus dibuang, adapun sisanya

tetap halal dimakan.

Unhrk makanan selain mentega, apabila ada ha,van yang

jafuh ke dalamnya, baik berupa tikus maupxrn hewan lainnya, lalu

ia mati atau pun Udak, makan seluruh bagian makanan ifu tetap
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halal sebagaimana sebelumnya, selama wama, rasa, dan baunya

tidak mengalami perubahan. Namun apabila tampak padanya

perubahan menjadi sifat-sifat yang diharamkan, maka makanan ifu
hukumqn menjadi haram.

Begihr pula mentega yang dijatuhi het,uan selain tikus, baik
heuran itu mati di dalamqn ataupun tidak, maka seluruh mentega

itu tetap halal dimakan selama ia tidak mengalami perubahan sifat

5rang membuafurya menjadi haram sebagaimana yang telah kami
kemukakan sebelumnya.

Kisah tentang masalah ini telah kami sebutkan di dalam
pembahasan bersuci pada buku ini, sehingga pembahasan ini tidak
perlu diulangi kembali. Intinya, nash yang ada hanya menjelaskan

tentang hukum mentega cair yang dijafuhi tikus, sementara tidak
ada nash yang menjelaskan tentang selain hevan dan jenis

malranan itl.t. " Dan frdailah Tuhanmu lup." (Qs. Maryam [16]:el

1035- Masalah: Makanan yang jatuh hukumnya wajib
dimakan. Menjilati jari-jari setelah selesai makan hukumnya juga

wajib. Begitu pula, menjilati piring setelah selesai makan
adalah wajib.

Diriwayatkan kepada kami melalui ialur Al Bukhari: Ali bin
AMullah bin Al Madini menceritakan kepada kami, Sufuan bin
Uyainah menceritakan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari
Atha', dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah $ bersaMa, "Apabila

sahh seomng kalian sdang makan maka janganlah dia
menbersihkan tangannya ampai dia mufiktinya."
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Diriwayatkan melalui jalur Hammad bin Salamah, Tsabit Al
Bannani menceritakan kepada kami, dari Anas bin Malik,
Rasulullah $ bersabda, " AJ,abila makanan salah seorang kalian

terjatuh maka hendaHah dia membersihkan kotoran yang ada
padanya, lalu memakannya. Janganlah dia biarkan makanan ifu
unfuk setan."

Rasulullah $ juga memerintahkan kami agar

menghabiskan sisa makanan yang ada. Beliau bersabda, " Karena

kalian b'dak mengetahui pada bagian makanan kalian yang

manakah adanya 2"6ur1ru1rrr."l3o

1036. Masalah: Makruh hularmnya makan sambil

bersandar. Akan tetapi, kami tidak berpendapat makruh

hukumnya bila seseorang makan sambil bertelungkup. Perlu
diketahui bahwa kedua hal di atas hukumn5ra tidak haram karena

tidak ada safu pun larangan tentang hal itu, dan segala sesuafu

yang tidak dijelaskan kepada kita tentang keharamannya maka

hukumnya adalah halal.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur Al Bukhari: Abu
Nu'aim menceritakan kepada kami, M'sar bin Kidam

menceritakan kepada kami, dari Ali bin Al Aqmar, dia berkata:

Aku mendengar Abu Juhaifah menuturkan: Nabi S bersabda,

"Saungguhn5m aku tidak makan sambil betsndar-" Akan tetapi,

hadits ini sama sekali tidak menunjukkan adanya larangan makan

sambil bersandar. Yang ditunjukkan oleh hadits ini adalah bahwa

Nabi $ melakukan yang lebih utama.

130 Hadits ini disebutkan di dalam Shahk Al Bukhan 12/745\ dengan redaksi
yang lebih panjang dari redaksi di dalam buku ini-
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Apabila mereka yang tidak sependapat berdalil dengan

hadits yang diriwayatkan melalui jalur Abu Daud, dari Utsman bin

Abu Syaibah, dari Katsir bin Hisyam, dari Ja'far bin Burqan, dari
Az-Ztrhi, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, dari
Nabi $, bahwa Nabi S melarang seseorang makan sambil

bertelungkup di atas perubrya. Maka kami katakan bahwa

sesungguhnya Ja'far tidak mendengar hadits ini dari Az-Zuhn.

Sebagai buktinya, Abu Daud menyebutkan sanadnya sebagai

berikut Harun bin Zaid bin Abu Az-Z.arqa menceritakan kepada

kami, ayahku menceritakan kepada kami, Ja'far bin Burqan

menceritakan kepada kami, bahwa telah sampai kepadanya dari

Az-Zvhn tentang riwayat hadits ini. Dengan demikian, hadits

tersebut tidak dapat dijadikan sebagai 6u6.131

1037- Masalah: Mencuci tangan sebelum makan dan

setelahnya adalah perbuatan yang baik.

Diriunlatkan kepada kami melalui jalur Abu Daud:

Ahmad bin Yunus menceritakan kepada karni, 7::hat bin

Mu'a 'yah menceritakan kepada kami, Suhail bin Abu Shalih

menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia
berkata: Rasulullah $ bersabda, "Barangsiapa tidur sementara di
tangann5a masih terdapat sisa makanan dan dia frdak

membercihkann5n, lalu sauafu terjadi Fda dirint , maka
janganlah dia mencela keanali dirinya sendiri."

Konteks redaksi pada hadits di atas menunjukkan anjuran

bukan perintah. Karena mungkin saja ada tiles yang akan

131 Hadits ini juga diriwayatkan oleh An Nasa'i dan di dalam riwayatrya An-
Nasa'i menyebutkan redaksi yang menunjukkan bahwa Ja'far bin Burqan
tidak mendengar hadits ini secara langsung dari Az-Zuhri.
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menggigit jari seseorang iika ia mencium bau makanan padanya.

Begitu pula, tidak ada dalil yang melarang seseorang mencuci

tangannya sebelum makan-

Ada sebagian orang yang berpendapat bahwa mencuci

tangan itu adalah orang-orang non Arab (Persia dan

Romaw$. Pendapat ini tenfu sangat aneh, padahal memakan roti

sebenamya juga merupakan kebiasaan orang-orang non Arab-

Seandainya Allah & memang ingin mengharamkan atau

memakruhkan hal ifu niscaya Dia menjelaskannya kepada kita.

Apabila ada png mengatakan bahwa terdapat riwayat
shahih dari Nabi $, bahua hidangan makanan pemah diletakkan

di dekat beliau. lalu beliau ditanya, "Apakah engkau tidak

berwr.rdhu terlebih dahulu?" l-antas beliau menjawab, "Aku frdak

hendak shalat sehingga aku harus berwudhu." Kami katakan

bahwa di dalam hadits ini sama sekali tidak disebutkan masalah

mencuci tangan sebelum makan-

Yang ingin dijelaskan oleh hadits ini adalah masalah

berwurdhu sebelum makan, dan hukumnya adalah seperti di dalam

saMa Nabi $,

.r\A.,ltGtr;"rb'ri
" Tidak ada rntdhu t/ang a,rri,tL kecuali untuk shalat"

1038. Masalah: Membaca hamdalah setelah selesai

makan adalah pertuatan baik, begihr pula jika dilakukan setiap

selesai safu suapan- Sebab mengucapkart hamdalah ifu adalah
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perbuatan baik dan bagian dari ketakr,vaan, bahkan pada setiap

keadaan (selain ketika makan).

1039. Masalah: Memotong daging dengan pisau untuk

dimakan adalah perbuatan baik. Kami tidak memakruhkan

memotong roti yang akan dimakan dengan menggunakan pisau.

Begifu pula, dianjurkan unfuk berkumur-kumur untuk

membersihkan makanan.

Dirirvayatkan kepada kami melalui jalur AI Bukhari: Ali bin

Abdullah menceritakan kepada kami, Sufi7an menceritakan kepada

kami, (dia berkata): Aku mendengar Yahya bin Sa'id Al Anshari

mengatakan, dari Basyir bin Yasar, dari Suwaid bin Nu'man,
bahwa suatu ketika, Rasulullah $ memakan gandum dan beliau

meminta air, kemudian beliau berkumur-L*r*.132

Diriwayatkan melalui jalw Al-Laits, dari Uqail bin Khalid,

dari Az-Zutri, dari AMullah bin AMullah, dari hnu Abbas bahwa

Nabi $ pemah meminum susu lalu beliau berkumur dengan air.

Kemudian beliau bereaMa, "Pada susu ifu terdapat lemak."133

Begitu pula disebutkan dalam sebuah riwayat shahih

bahwa Nabi $ pemah meminum susu narnun beliau tdak
berkumur-kumur. OIeh karena ifu, tidak ada perintah ataupun

larangan dalam masalah berkumur-berkumur setelah makanan,

pertuatan ifu hanya sebatas perbuatan 1nng baik dan mubah.

Ibnu Hazm menyebutkan hadits ini secara ringkas.
Uh. redaksi lengkapnya di dalam Shahih Al Bukhari(7/147).
HR. Al Bukhari dari Abu Ashim, dari Al Anza'i, dari lbnu Syibah hingga
periwapt terkahir.
uh. (7/te8l.

t32

133

f468 I - AtMuhalta



Dan diriua3atkan melalui jalur Al Bukhari: Abu Al Yaman
menceritakan kepada kami, Syu'aib bin Abu Hamzah
menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri dia berkata: Ja'far bin
Amr bin Uma1ry'ah mengabarkan kepadaku, alnhnya mengabarkan
kepadaryn bahwa dia melihat Rasulullah $ memotong daging

bagian punggung domba, lalu shalat dikumandangkan, maka
beliau pun melemparkan pisau gnng digunakan unfuk memotong
bagian pung[lung domba tersebut, kemudian beliau beranjak shalat

tanpa berunrdhu lagi.

ndak ada dalil yang melarang p€nspnaan pisau untuk
memotong roti ataupun makanan lainn5n. Dengan demikian,
penggunaan pisau unfuk keperluan tersebut adalah

mubah.

Di dalam sebuah riwaSnt disebutkan, "Janganlah kalian

memotong da$ng dangan menggunakan pisau karena ifu adalah
pertuatan orcm(foftrng non Arab." Akan tetapi riwayat |r:ri dln'if
karena ia berasal dari Abu Mi'syar Al Madani yang merupal€n
periwa3rat dha if.

1040- Masalah: Memakan dari tempat yang terbuat
dari campuran bafu permata, safari, kristal, atau manik-manik
Yaman, hukumn5n mubah dan ia tidak termasuk pertuatan boros.

Sebab seandainya perbuatan ini diharamkan tenfu nash al<arr

menjelaskannSra kepada kita. Segala sesuatu yang tidak dijelaskan
bahwa hukumnla haram berarti ia halal. Allah & telah

mengharamkan tempat yang tertuat dari emas dan perak sehingga

memakan dari tempat yang terbuat dari keduanya ini adalah

haram. Sedangkan selainnya hukumnya adalah halal.
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Diriwayatkan kepada kami melalui jalur hnu Al Jahm,
Ahmad bin Al Haitsam menceritakan kepada kami, Muhammad
bin Syarik menceritakan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari
Abu AsySya'tsa, dari hnu Abbas, dia berkata, "Dahulu orang-
orang Jahiliyah memakan banyak jenis makanan, tetapi mereka

meninggalkan beberapa jenis makanan lainnya karena
menganggapnya sebagai sesuatu yang kotor. Kemudian Allah &
mengutus Nabi-Nya $ dan menumnkan Kitab-Nya, dan Dia

menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Oleh
karena itu, apa yang telah Allah & halalkan berarti ia halal, dan
apa yang telah Allah S haramkan berarti ia hamm, sedangkan

apa yang fidak Allah @;elaskan hukumnyra maka ia dimaafkan."

Diriwaptkan melalui jalur AMurrazzaq, dari Sufuan bin
Uyainah, dari Amr bin Dinar, bahwa dia mendengar Llbaid bin
Umair mengatakan, Allah @ telah menegaskan apa saja yang

dihalalkan-Nya dan apa saja yang diharamkan-Nya. Segala yang
dihalalkan oleh Allah $ berarti ia halal, segala yang diharamkan
Allah @ berarti ia haram, dan segala yang tidak Allah S plaskan

berarti ia dimaafkan

Barangsiapa mengklaim bahwa menggunakan perhiasan

ataupun tempat seperti yang kami sebutkan sebelumnya termasuk
perbuatan boros maka dia harus bisa menjelaskan batasan yang

membedakan antara yang halal dan 5rang haram dari penggunaan

benda-benda tersebut, dan pasti dia tidak mampu melakukannya.

Oleh karena itu, diyakini secara pasti bahwa pendapat mereka ifu
adalah keliru.

1041- Masalah: Bawang puffi, bawam merah, dan
bawang bakung, kesemuanya adalah halal dimakan. Akan tetapi,
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haram bagi orang Srang memakannya untuk masuk ke dalam

masjid sampai baunya hilang. Permasalahan ini telah kami
sebutkan di dalam pembahasan tentang shalat, sehingga ia tidak
perlu diulangi lagi di sini. Orang yang memakan bawang boleh
duduk di pasar, di perkumpulan, atau di pesta pemikahan

sebagaimana 5nng dikehendakinya. Yang dilarang hanyalah masuk

ke dalam masjid karena h*!. ifu Spng dilarang oleh
aasb hadits.

1042. Masalah: Belalang hukumnya halal, baik ia
ditangkap dalam keadaan telah mati ataupun masih hidup. Begifu
pula, baik belalang itu kemudian mati di dalam tempat ataupun
tidak.

Diriun5atkan kepada kami melaiui jahrr Ai tsuktrari: Abu
Al Walid Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami, Sytr'bah

menceritakan kepada kami dari Abu Ya'fi.r, dia berkata: Aku
mendengar Abdullah bin Abi Aufa berkata, "Kami ikut berperang
bersama Rasulullah $ seban5nk fujuh atau enarn kali peperangan,

dan kami memakan belalang bersama beliau."

Diriwalntkan kepada kami dari Umar, 'Boleh memakan
belalang."

Diriwa5atkan dari hnu Umar, "Seluruh (bangkai) belalang

dianggap sudah disernbelih."

Diriwagatkan bahwa lbnu Abbas pernah ditanln tentang
hukum memakan belalang, dan dia menjawab, 'Tidak mengapa
memakannya."
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Pembolehan memakan belalang ini juga merupakan

pendapat Jabir bin Taid dan yang lainnya. Mereka tidak

mengkhususkan kondisi tertenhr yang menghalalkan belalang

untuk dimakan. Dan pendapat ini pula yang dipegang oleh Abu
Hanilah dan Asy-Syafi'i.

Ada sekelompok ulama yang berpendapat bahwa belalang

tdak halal dimakan jika didapati dalam keadaan masih hidup

sampai dia mati. Dan ini merupakan pendapat Malik. Akan tetapi,

kami tidak mengetahui adanya dalil yang menguatkan pendapat

mereka ini. Sebab penyembelihan tidak mungkin dilakukan

terhadap belalang.

Ulama lainnya berpendapat bahwa belalang Udak halal

dimakan jika ia ditemukan sudah dalam keadaan mati. Namun

apabila ia ditemukan dalam keadaan hidup, kemudian mati,

barulah ia halal.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur lbnu Wahb, dari

Ibnu Abi Dzib, dari Ubaid bin Salman, bahwa dia mendengar Sa'id

bin Al Musayyib berkata tentang hukum memakan belalang,

"Belalang 5rang ditemukan dalam keadaan hidup, lalu mati, maka

ia halal dimakan."

Diriwaptkan dari jalur Atha', "Menangkap belalang

dianggap sebagai menyembelihnya." Dan ini pula yang menjadi

pendapat Al-Laits.

Abu Muhammad berkata: Mereka yang berpendapat
demikian berhujjah dengan firman Allah 81,

'r*fr'&;?

W2l - AtMuhana



" Dihanmlan bagimu bangkai." (Qs. Al
Maa'idah [5]' 3)

Menurut mereka, berdasarkan ayat ini, belalang lnng
ditemukan dalam keadaan sudah mati hukumqn adalah hamm.
Mereka juga berdalil dengan firman Allah &,

"Akan menguji l<amu dengan squafu dari binatang buruan

tnng mudah didapat oleh tangan dan tombakmu." (Qs. Al
Maa'idah [5]: 94)

Diriwaptkan secara shahih bahwa Rasulullah $ pemah

memakan belalang, dan pada belalang ifu tdak
mungkin disembelih. Dengan demikian, alasan-alasan mereka pun
terbantahkan. Selain ifu, diriwaptkan se@r.r shahih bahwa
penangkapan belalang menrpakan penyembelihannln karena ia
ibarat her,rnn bunran 3Bng ditangkap oleh tangan kita.

AIi berkata: Tidak ada hujjah bagi mereka dalam alnt ini.
Sebab aSnt ini tidak menjelaskan bolehrya kita memalon apa lnng
ditangkap oleh tangan kita dalam kondisi hidup, dan larangn
memakan heunn yang ditangkap oleh tangan kita dalam keadaan
sudah mati. Semua her,uan yang dapat disembelih tdak halal
dimakan kectrali setelah disembelih. Penyembelihan dalam artian
memotong, udak mungkin dilakukan terhadap belalang. OIeh
karena ifu, bangkai belalang tidak termasuk jenis bangkai !,ang
diharamkan di dalam ayat tersebut.

Allah S berfirman,

-Fc;'&_g 
Ar; )3r i rap,fr'Frjll
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W;Syen{i'i3i;3{
"Allah frdak membebani saeoftng melainkan sesuai

fugw " (Qs. Al Baqarah 12l:2861

Selain itu, kehalalan belalang itu disebutkan di dalam nasi

!ruI shahih. Artinya, baik belalang itu ditemukan dalam kondisi

mdh hidup maupun sudah mati hukumnya tetap halal

berrdasarkan nash N Qur'an dan Hadits.

1043- Masalah: MJmpertanyak kuah masakan adalah

bdk, dan mencari tetangga unfuk membagi kuah tersebut

hdn rnnta wajib, meskipun hanya sekali saja. Selain ifu, makruh

mencela makanan yang dihidangkan; apabila seseorang tertarik

d€ngan makanan yang dihidangkan kepadanya maka hendaklah ia

m€rnalonnya, nannun apabila dia tidak meny.rkai makanan ifu
hendaklah dia membiarkanya dan diam. Makan sambil berhrmpu

pada kah hri hukrmnSra mubah.

Dirivrnyatkan kepada kami melalui jalur Syu'bah, dari Abu
knran Al Jauni, dari AMullah bin Ash-Shamit, dari Abu Dzar, dari
I{*i 8f, beliau bersaMa, "Apabila kalian memasak dag@ maka

FtanyaAan kuah4n, dan baSikanlah kepada tetangga

l&n-\il
Diriuraptkan secara shahih dari Nabi $, "Apabila

dannn Jpng dimasak itu jumlahnSta sdikit maka hendaHah
(mng tnng membuabSm) menjadikann5n safu abu dua porsi."

s4 Hadits ini juga disebutkan di dalam Shahih Muslim (2/2931dengan redaksi

lEl[rg s€rupa,
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Berdasarkan hadits hi, benarlah bahvrn memperbanyak kuah

makanan ifu hukumnya adalah mubah.

Dirir,rn5atkan melalui jalur Abu Daud, Muhammad bin
Katsir menceritakan kepada kami, Sufuan menceritakan kepada

kami, dari Al A'masy, dari Abu Hazim Al Asyja'i, dari Abu
Hr:rairah, dia berkata, "Rasulullah $ fidak pemah mencela

makanan sarna sekali. Jika beliau mengnrkai, maka beliau

memakannlp, tetapi jika tidak maka beliau membiarkannya."l3s

Tidak ada riwayat shahih yang melarang makan sambil

berfumpu dengan tangan kiri. Terdapat atsar yang berstafus

mursal tentang masalah ini. Atsar tersebut diriwayatkan dari
Ma'mar, dari Yah5a bin Abu Katsir, bahwa Nabi $ mengancam

orang yang makan sambil berhrmpu dengan tangan kiringn.

Namun riwaSnt murcalffukdapat dijadikan s€bagai huiiatr.

l3s Hadits ini disebutkan di dalam Sunan Abu Daud(314961-
Al Hafiz Al Mundziri mengatakan, "Hadib ini diriunyatkan oleh Al Bukhari,
Muslinr, At-Tirimdd, dan hnu Majah."
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1}4ttu *V
KITAB PEI\TYEMBELIFIAN

70M. Masalah: Semua heunn darat yang halal
dimakan, baik yang terbang maupun Sang berjalan di tanah, tidak
boleh dimakan hingga ia disembelih terlebih dahulu, kecuali
belalang sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya.

Penyembelihan hewan terbagi menjadi dua macam:

Pertatna, penyembelihan yang rnungkin dan dapat
dilakukan.

Kdua, penyembelihan yang tidak mungkin dan tidak
dapat dilakukan.

Kedua hal ini dapat disaksikan dalam kehidupan sehari-
hari.
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Penyembelihan lnng mungkin dan dapat dilakukan bisa

dilangsungkan dengan dua cara, dan tidak ada cara yang ketiga

dalam hal ini:

Perbna dengan memotong bagian saluran pemapasan
(kerongkongan) dan membelahnya sehingga herran langsung mati
setelah ihr.

Kdm, dengan cara nahr, 5nifu menusuk bagian sekitar

leher sehingga hanan langsung mati setelah ifu.

Kedua cam ini boleh dipakai unfuk menyembelih her,r,ran

buruan maupun selain heruuan bunnn. Hukum inilah yang

dijelaskan di dalam firman Allah &,

"Kecuali tnng sempat l<amu meryremfulihryn." (Qs. Al
Maa'idah [5]:3)

Menunrt tinjauan bahasa Arab, kata adzdakat
(penyembelihan) artinya membelah. Secara umurn, penyembelihan

her.ruan sebenamga sudah menjadi sesuahr yang disepakati

bersama. Yang menjadi perbedaan di kalangan pam ulama

hanSnlah pada masalah cara penyembelihan saja sebagaimana
yang akan kami jelaskan kemudian, instnAnah.

1045. Masalah: Penyembelihan yang sempuma adalah

dengan memotong kedua urat (nadi) di leher, saluran pemapasan,

dan saluran makanan. Semua ulama sepakat bahwa
penyembelihan dianggap sah apabila ketiga salumn ini dipotong.

,ir'6t
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LO46. Masalah: Apabila hanya beberapa saja dari

keempat saluran ifu yang dipotong, dan ifu sudah membuat hewan

segera mati, sebagaimana jika dipotong semuanya, maka

sembelihan itu halal dimakan. Apabila he'.,tuan sembelihan tidak

segera mati, maka hendaklah pemotongannya diulangi dan hal itu
boleh dilakukan, dan sembelihan itu tetap halal dimakan.

Tidak ada bedanya apakah yang dipotong itu adalah bagian

atas kerongkongan atau di bagian bawahnya, atau pemotongan

dilakukan di bawah pangkal lidah atau di atasnya, atau semua

saluran ifu dipotong dari bagian tengkuk, baik lehemya sampai

terputus ataupun Udak, sembelihan ifu tetap halal dimakan.

Masalah inilah yang diperselisihkan oleh para ulama.

Ada yang berpendapat bahwa he'.r.ran yang disembelih dari

arah tengkuknya tidak halal dimakan.

Yang lainnya berpendapat, jika saluran makanan tidak

terpotong, maka sembelihan itu tidak halal dimakan. Menurut

mereka, kedua urat nadi pada leher boleh fidak dipotong.

Pendapat ini adalah pendapat Asy-Syafi'i.

Yang lainnya lagi berpendapat bahwa tidak ada istilah

saluran makanan. Akan tetapi, apabila kedua urat nadi leher dan

saluran pemapasan tidak dipotong maka sembelihan itu fidak halal

dimakan. Dan apabila orang yang menyembelih mengangkat

tangannya sebelum pemotongan sempuma semuanya maka

sembelihan itu tidak halal dimakan. Begitu pula, apabila

pemotongan dilakukan dari arah tengkuk maka sembelihan ifu pun

tidak halal dimakan. Apabila pemotongan dilakukan pada bagain

kerongkongan (saluran pemafasan) lalu tanpa sengaja seluruh

bagian kepala terpotong maka sembelihan itu tetap halal dimakan.
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Namun, jika hal ifu dilakukan secara sengaja maka sembelihan ifu

tidak halal dimakan. Ini adalah pendapat Malik.

Sementara Ibnu Al Qasim ulama fikih Maliki mengatakan,

'Apabila pemotongan dilalmkan di atas pangkal lidah maka

sembelihan Udak halal dimakan."

Ulama lainnya berpendapat bahwa dari keempat saluran

yang ada, yaifu kerongkongan, tenggorokan, dan kedua urat nadi

leher, apabila tiga saluran saja yang dipotong, apapun juga ifu,

maka sembelihan ifu halal dimakan. Misalnya tanpa memotong

kerongkongan, atau tenggorokan, atau dengan memotong

keduanya dan hanp memotong salah safu urat nadi leher saja.

Akan tetapi, apabila yang dipotong hanya dua saluran saja,

apapun juga itu, maka sembelihan itu tidak halal dimakan.

Mereka juga berpendapat apabila keerrrpat saluran ini

dipotong lebih dari setengahnya (maksudnya tidak dipotong

sampai tuntas) maka sembelihan itu halal dimakan. Akan tetapi,

apabila yang dipotong kurang dari setengah bagian maka

sembelihan itu tdak halal dimakan. Dan ini menrpakan pendapat

Abu Hanifah.

Ulama lainnya lagi berpendapat bahwa jika 5nng dipotong

adalah kerongkongan, tenggorokan, dan setengah dari masing-

masing urat nadi leher, maka sembelihan itu halal dimakan. Akan

tetapi, apabila Snng dipotong kurang dari apa yang kami sebutkan

di atas maka ia tidak halal dimakan. Ini adalah pendapat Abu

Tasur.

Sufuan Ats-Tsauri berpendapat bahwa sekalipun ]rang
dipotong hanya kedua urat nadi leher saja, tanpa menyembelih
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kerongkongan dan tenggorokan, maka sembelihan ifu sudah halal

dfunakan.

Sebagian ulama fikih Zhahiri berpendapat bahwa apabila

keempat saluran ini dipotong dari bagian kerongkongan maka

sembelihan halal dimakan. Jika tidak demikian maka ia haram

dimakan. Sementara Abu Hanifah dan AsySyafi'i membolehkan

memakan hevuar yang disembelih dari bagian tengkuk

Uetat<angntn.

Abu Muhammad berkata: Asy-Syafi'i membolehkan

meninggalkan kedua urat nadi leher karena menurufurya kedua

saluran ifu merupakan urat yang kalaupun dipotong maka

sembelihan masih mungkin hidup. Di sini, kami tidak ingin

memperdebatkan apakah hewan itu masih terus hidup ataukah

fidak. Akan tetapi, yang kami permasalahkan adalah mengapa

AsySyafi'i melarang memakan sembelihan yang tidak dipotong

saluran makanannya (tenggorokannya) saja. Padahal tidak ada

rnsh srsariat, atau qiyas, atau perkataan sahabat Nabi $ yang

mendtrkung pendapaforya ifu .

Dapat kita lihat bahwa sebenamya hewan akan mati

apabila dipotong kerongkongan dan kedua urat nadi lehemya,

meskipun tenggorokannya tidak dipotong. Sama halnya apabila

yang dipotong adalah tenggorokan dan kedua urat nadi lehemya.

Kdua cara ini sama-sama membuat sembelihan segera mati.

Artinya, pendapat Asy-Syafi'i ini tidak memiliki dalil sama sekali,

sehingga ia terbantahkan dengan sendirinya- Sebab, semua

pendapat yang tidak dibangun di atas landasan dalil adalah

pendapat yang batil.

Pendapat Abu Hanifah yang mengacu kepada bagian

tertanyak yang dipotong, pendapat ini juga tidak dibangun di atas
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dalil sama sekali, baik dari Al Qur'an, hadits, bahkan hadits yang

lemah sekalipun, q[ras, atau perkataan sahabat.

Apabila mereka mengatakan,'Kami menganalogikann5n

dengan cacat pada telinga dan ekor heunn kutran." Maka kami
katakan, "Kalian menganalogikan antara dua hal yang sarna-sama

salah; antara dua hal lnng sama-sarna tidak benar! Logikanya,

hukum memotong keernpat saluran ini han5n dua 5aifu wajib

dipotong semuanla atau tidak wajib dipotong semtranla. Apabila
memotong keempat sah.ran ini hukumrya tidak wajib, Ialu dari
mana mereka dapat menenfukan wajibrya memotong tiga saluran

saja?"

Tentu mereka tdak bisa menjaruab pertanyaan ini. Begifu
pula, apabila memotong keempat saluran ihr hukumnya adalah

wajib, maka ka,rajiban itu tdak bisa dipmuhi hanln dengan

memotong sebagiannp saia. Bahkan berdasarkan pendapat
mereka ifu, berarti oftlng png mengeriakan shalat Zhuhur hanya

tiga rakaat dianggap telah mengeriakan shalat Zhuhur dengan
benar karena dia mengerjakan jumlah rakaat 1tang paling banfk.
Begrtu pula, orang yang berpuasa lebih dari setengah hari maka
puasanya sudah dianggap sah. Akan tetapi, mereka tdak
berpendapat demikian. Dengan demikian, tampaklah kekeliruan

seluruh pendapat mereka di atas, beglfu pula halnya dengan
pendapat Abu Tsaur.

Pendapat Malik yang me',mjibkan memotong saluran
p€mapasan tanpa matajibkan memotong saluran makanan adalah
pendapat gang tidak berdasarkan dalil dari Al Qur'an, Sunnah,
bahkan riwapt yang dhaif sekalipun, perkataan sahabat, ijma,

ataupun qiyas.
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Pendapat Sufuan Ats-Tsauri, ia dibangun oleh atsar yang

diriwayatkan melalui jalur Abu Ubaid, Ibnu Ulayyah menceritakan

kepada kami, dari Ayyub, dari Ikrimah, dari hnu Abbas, ( dia

berkata), "Semua alat yang dapat memotong urat leher maka tidak

diragukan lagi (alat ifu boleh digunakan)." Juga oleh riwayat dari

An-Nakha'i, AryrSya'bi, Jabir bin Zaid, Yahya bin Ya'mur dengan

redaksi serupa.

Dalil mereka tentang wajibnya memotong kedua urat nadi

leher adalah riwayat dari Hammam, dia menceritakan kepada

kami, Abbas bin Ashbagh menceritakan kepada kami, hnu Aiman

menceritakan kepada kami, Muththalib menceritakan kepada

kami, Ibnu Abu Maryam menceritakan kepada kami, Yahya bin

Ayy,rb menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Tahr

menceritakan kepadaku, dari Ali bin Yazid, dari Al Qasim Abu

Abdurrahman, dari Abu Umamah, bahwa seorang wanita pemah

bertanyra kepada Nabi $ tentang hewan yang dia sembelih. [-alu

Nabi $ bertanya kepadanya, "Apakah engkau memotong urat'

urat lehem5n?' uYa," jawab wanita itu. Kemudian beliau bersabda,

" Semua henda) yang dapat memotong urat-urat leher, selama

potongan itu bukan karena ggttan gigi atau sobekan kuku (maka

hukumn5n sah)."

Abu Muhammad berkata: Akan tetapi, hadits ini sangat

lemah karena ia diriwayatkan oleh Yahya bin Ayryub. Malik bin

Anas telah bersaksi bahwa yahya bin A5yub ini adalah periwayat

pendusta. Malik juga mengatakan bahwa hadits png diriwayatkan

darinya adalah palsu. Ahmad bin Hanbal ulama lainnya juga

melemahkan stafus Yahya bin Alryub ini. Dengan demikian, ia

sama sekali tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Alasan lainnya,

riwayat tersebut berasal dari Ubaidillah bin 7-ahr yang juga
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merupakan periun5nt yang lemah, sebagaimana dikatakan oleh

Yahya (bin Ma'in) dan ulama lainnya. Selain ihr, ia berasal dari Ali
bin Yazid lnng nama lainn5a adalah Abu AMul Malik Al Alhani
Ad-Dimaqqi, seoftrng matukul hadits. Alasan lainnya, hadits ini
diriwaptkan oleh AI Qasim bin AMurrahman yang merupakan
periwa5nt lnng sangat lemah. Dengan dernihan, seluruh sanad

hadits ini fidak dapat diterima.

Selain itu, perkataan hnu Abbas sebelumnya tidak
menunjukkan adanp larangan unfuk memakan sembelihan yang

tidak dipotong dengan cara seperti ih:.

Bahkan, kalaupun riwayat itr-t shahih,ia jushr menjadi dalil

yang membantah pendapat ulama fikih Malih. Sebab pada riwayat

ifu tdak disebutkan kewajiban memotong saluran pemapasan

sementara mereka mewajibkan memotongnSra. Begifu pula,

riwayat itu Udak menyebutkan kewajiban memotong dari arah

depan, sementara mereka mauajibkannla- Artingla, riwaSnt ini
jusb.u bertentangan dengan pendapat mereka-

Pendapat Malik bahwa jika seseorang mengangkat

tangannya sebelum penyembelihan sempurna maka sembelihan ifu
tidak halal dimakan, ini adalah pendapat Sarg sangat tidak benar.

Mereka beralasan bahwa ketika oftmg tersebut mengangkat

tangannya, heuran sembelihan telah rnati, dan ketika dia

memotongnya lagi berarti dia menyembelih heunn yang telah mati
(bangkai).

Maka kami berkata: Kalau benar dernikian, lantas apa

masalahnya? Dan, dari mana kalian dapat menyimpulkan

haramnya penyembelihan dengan cara sep€rtr ini?
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Abu Muhammad berkata: Pendapat itu sangat aneh sekali.

Apakah setelah he'.ruan disembelih masih diharapkan ia hidup?

Tentu Udak demikian. Baik seseorang memotong secara langsung

tanpa mengangkat a! rnan tangannya, atau pun dengan

mengangkat tangannya di sela-sela penyembelihan, intinya adalah

sanna, yaifu membuat si hevr,an mati.

Bahkan, logika dari pendapat itu adalah tidak halalnya

memakan semua sembelihan karena sebelum sembelihan selesai

hewan-her.rran itu sudah dalam kondisi yang tidak mungkin lagi bisa

hidup. Akan tetapi persyaratan tidak mengangkat tangan ini
adalah tidak benar dan klaim yang tidak berdasarkan dalil. Oleh
karena itu, pendapat ini terbantahkan atau tidak dapat diterima.
Selain ifu, tidak ada seorang ulama pun sebelum Malik yang

bependapat seperti ini.

Pendapat mereka, "Apabila kepala heu,ran sembelihan

terputus tanpa disengaja maka ia halal dimakan, tetapi apabila
kepala itu diputus secara sengaja maka sembelihan tdak halal

dimakan." Ini adalah pendapat yang tdak benar karena
pembedaan tersebut tidak berdasarkan dalil sama sekali. Apabila
penyembelihan telah dilakukan dengan benar dan memenuhi
segala persyaratannyra, lantas apa yang melarang unfuk memotong
kepalanya setelah ifu?

Apabila mereka mengatakan bahwa hal ittr menrpakan
bentuk penyiksaan terhadap binatang, maka ditanyakan kepada

mereka, "Apakah menyiksanya setelah selesai disembelih menjadi
penyebab haramnya her.van itu unfuk dimakan?" Apabila
jawabannya Udak, kalau begifu apa dasamya mengharamkan

memotong kepala hingga pufus dengan alasan ihr adalah benfuk
penyiksaan?
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Atha' juga memiliki pendapat png sarna dengan Malik
terkait dengan terpufusqn kepala her,rnn sembelihan.

Sementam Naft', Al Hakam, Hammad bin Abu Sulaiman,

Sa'id bin Jubair, Abdurrahman bin Abu laila, dan hnu Sirin
memakruhkan memakan heunn sembelihan lnng kepalanya

dipotong hingga ptrtus.

Diriunyatkan sebagai atsar dari Ali tentang larangan

memakan her,ran sembelihan yang putus kepalanya, namun atsar

tersebut ndak shahih karena ia berasal dari riwa5rat Al Hasan bin '
Imarah, dia periuayat yang dha'if. Padahal hukum sebaliknya

diriwayatkan dari para sahabat lainnya. Bahkan, diriunyatkan pula

dari Ali tentang bolehnya memakan sembelihan lrang pufus

kepalangra. Sementara terdapat perbedaan riwagrat dari Al Hasan

bin Ali dalam hal ini.

Begitu pula, pendapat mereka yang melarang melakukan
penyembelihan dari arah tengkuk adalah pendapat Snng tidak
berdasarkan kepada dalil, baik dari Al Qur'an maupun Sunnah
yang shahih. Apabila menurut mereka menyembelih dari arah

tengkuk itu merupakan benfuk penyilsaan, maka kami katakan

bahwa bentuk penyiksaan ketika menyembelih melalui tengkuk
sarna dengan ketika menyembelih dari arah depan, tidak ada

perbedaan antara keduanya. Dan hal ini dapat dilihat dengan

mata.

Apabila mereka berdalil dengan atsar dari para sahabat

yang menyembelih pada bagian kerongkongan dan pangkal lidah,

maka kami katakan bahwa atsar tersebut tdak bisa menjadi dalil
yang menguatkan pendapat kalian berdasarkan dua hal berikut:
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Pertama, kalian menyelisihi atsar ini karena kalian melarang

menyembelih pada bagian pangkal lidah unhrk beberapa jenis

her,rnn tertentu- Begitu pula, kalian melarang menyembelih pada

bagian kerongkongan unfuk beberapa jenis her,van tertenhr.

Sementara para sahabat sama sekali tidak membedakannya.

Kedua, konteks memotong bagian kerongkongan tidak

berarti bahwa pemotongan itu harus dari bagian depan saja atau

bagran belakang (tengkuk) saja. Oleh karena ifu, argumentasi

mereka dengan atsar tersebut terbantahkan.

Diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musa5yib bahwa dia

melarang memakan hewan yang disembelih dari tengkuknya.

Pendapat ini juga dipegang oleh Ahmad dan Ishaq.

Persyaratan 5nng ditetapkan oleh Ibnu Al Qasim bahwa

pemotongan hams berada di bawah pangkal lidah, pendapat ini

berbeda dengan pendapat rekan-rekan Malik. Orang-omng yang

mengikutinya beralasan karena ifu artinya penyembelihan

dilakukan pada bagian kepala, bukan bagian kerongkongan.

Dengan demikian, her,uan itu bisa dianggap mati karena tercekik.

Alasan ini sangat batil dan merupakan benfuk keangkuhan

terhadap pendapat Dan oftmg yang mengatakan

pendapat ini sebenamya telah berdusta. Sebab ynng jelas terlihat

adalah bahwa penyembelihan dilakukan pada bagian pangkal

kerongkongan. Bagian pangkal kerongkongan ifu juga merupakan

bagran dari kerongkongan, sarna halnya dengan pertengahan atau

uiung kerongkongan tanpa ada bedanya. Dan kami belum

mengetahui ada seorang ulama sebelum hnu Al Qasim yang

berpendapat seperti itu. Pendapatrya ini tidak dapat diterima

karena ia sama sekali tidak berdasarkan dalil.
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Sebagian ulama fikih Azh-Zhahiri dan yang lainnyra

berpendapat bahwa penyembelihan hanya sah bila dilakukan

dengan memotong kedua urat leher, saluran pemapasan dan

saluran makanan, mereka beralasan, "He\ ran yang masih hidup

haram dimakan hingga ia disembelih. Sementara penyembelihan

dengan memotong keempat saluran ini merupakan penyembelihan

yang benar dan her,van yrang disembelih dengan cara ifu adalah

halal berdasarkan ijma. Adapun yang disembelih dengan cara

selain itu, maka hukumnya masih diperselisihkan. Padahal hukum

hamm tidak bisa berubah menjadi halal kecuali berdasarkan rjma."

Pendapat mereka ini dibangun oleh awal yang benar

narnun kesimpulan yang salah. Yang sehamsnya mereka katakan

adalah, "Sesuafu yang telah jelas keharamannya, maka hukum itu
tidak dapat beralih menjadi halal kecuali berdasarkan nash ryariat
yang shahih." Kita tidak perlu mempedulikan apakah hukum itu
disepakati secara ijma atau masih diperselisihkan.

Apabila ada orang yang hanya berpegang kepada hukum-

hukum yang telah disepakati berdasarkan ijma ulama saja, tanpa

berpegang kepada nash syai'at yang shahih, tenfu dia akan

menyelisihi sebagian besar hukum yang ada di dalam Al Qur'an
dan Sunnah Rasulullah #. D* perbuatan ini tenhr tidak boleh

dilakukan oleh siapa pr.rn.

Bahkan kaidah itu menyelisihi perintah Allah & agar

merujuk kepada Al Qur'an dan Sunnah ketika terjadi perselisihan

pendapat. Allah & sendiri tidak mengatakan, "Maka

kembalikanlah kepada apa yang telah kalian sepakati secara ijma."

Selain itu, kami tidak mengetahui ada seorang ulama pun !/ang
berpegang kepada kaidah ini dan membenarkannya.
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Yang benar ketika terjadi perselisihan adalah dengan
merujuk kepada kedua hal tersebut sebagaimana firman Allah &,

'oili iKot;i3|;'i Jyti:; ,,$ c i;p og

"rsi"A;;'i\,
"Kemudian iila l<amu berlainan pandapt tanbng se&tafu,

mala kembalil<anlah ia kepda Allah (Al Qur'an) dan Rasul
(Sunnahn5n), jila kamu benar-benar beriman kepda Allah dan

Hari Kemudian." (Qs. An Nisa [4]: 59)

Setelah kita merujuk kepada Al Qur'an, kita dapati bahwa
AIIah & berftrman, " Kecuali tnng sempt kamu

menyembelihnSn." (Qs. Al Maa'idah I5l, 3) Penyembelihan di sini
adalah membelah atau memotong. Dan Nabi $ telah

memerintahkan kita unfuk memotong atau menusuk hevuan

sembelihan selama hal itu mungkin dilakukan. Oleh karena ifu,
tidak boleh melebihi batasan yang telah ditetapkan oleh Nabi $.

Rasulullah $ memerintahkan kita untuk mernbuat nyaman

hewan yang disembelih. Semua sembelihan yang menunrt ulama

telah dilakukan dengan benar, maka heunn 5nng disembelih telah

keluar dari hukum haram menjadi halal unfuk dimakan. Kalaupun
penyembelihan ifu hanla sah dengan memotong beberapa saluran

saja 3nng masih diperselisihkan, atau hanrs dengan memotong
seluruhnya, atau dengan cara-@ra tertenfu Snng diperselisihkan

oleh orang-oremg sebagaimana yang kami sampaikan, tentu
Allah & naat akan lupa untuk memberitahukannya kepada kita.

Begihr pula, tentu Rasulullah # Udak lalai dalam

menjelaskannla kepada kita hingga kita harus merujuk kepada
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orang yang pendapahya fidak Allah & jaa*an sebagai sumber

rujukan unhrk mengingatkan atau lebih dari itu. Tidak mungkin
sekali bila Allah & lalai untuk mengingatkan kita tentang sesuafu

yang Dia wajibkan kepada kita hingga ada orcng lain selain-Nya,

yang menetapkan syariat kepada kita. Demi Allah, sungguh aneh
sekali apabila ada omng yang tidak memahami hal ini. Dan
sungguh, kita tidak akan mendapat petunjuk kalau bukan Allah &
yang memberikan pefunjuk tersebut.

Diriwa5ntkan kepada kami melalui jalur Al Bukhari: Musa

bin Isma'il menceritakan kepada kami, Abu Awanah Sa'id bin
Masnrq menceritakan kepada kami, dari Abaph bin Rifa'ah bin
Khadij, dari Kakeknya, Flafi' bin Khadij-.. lalu dia menyebutkan

haditsnya. Di dalam redaksi tersebut disebutkan bahwa dia berkata,
"Wahai Rasulullah, kami tidak memiliki pisau- Apakah kami boleh

elih dengan batang kayu?" Rasulullah $ menjawab,

j; UK ,y.ilr i:"r ;i, ifu' 
'fi| y

l t",

.'H\'"r4t
"Apa saja yang dapat men danh, dan disebud<an

nama Allah, mal<a bukan berup gg dan kuku-"\%

Diriwa5atkan melalui jalur Ahmad bin Sgm'aib, Amr bin Ali
menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id AI Qaththan
menceritakan kepada kami, Sufuan Ats-Tsauri menceritakan

kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, dari Abayah bin
Rifa'ah, dari Rafi' bin Khadij, dia berkata: Alm katakan, "Wahai

135 Hadits ini disebutkan di dalam Shahih Al fuklnd (7/16/;l dengan redakst
png panjang, sebagaimana yang diisyaratkan oleh lbnu Hazm.
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Rasulullah, kita akan bertemu musuh besok, sementara kita tdak
memiliki pisau (untuk menyembelih)." Maka Rasulullah $
menjawab,

'r) t;K *L ar i:"r ;ii itu' rti G

iLr'r4r $ u; ,r 6*L,r'hti'"r4r
.a*Jt ,s1u ;Wt t1i,

'Apa saja 5mng dapat menumpahlan danh dan disebut
nama Allah maka mal<anlah kalian, bukan bentpa gigi atau kuku.

Aku akan menceribkan kepada kalian tenbng hal itu. (Yaitul gtgi
termasuk ful*g, sdangkan kuku adalah piau onng Habasyi."

Hadits ini juga dirir,vayatkan kepada kami melalui jalur

S3ru'bah, Zaidah, Abu Al Ahwash, dan Umar bin Sa'id, semuanya

meriwayatkan dari Sa'id bin Masruq, dari Abayah bin Raf i bin
Khadij, dari Nabi $. Dengan demikian, tidak ada lagi

permasalahan tentang sanad hadits ini.

Jadi, semua alat yang dapat mengalirkan darah hauuan yang
mungkin disembelih, dan disebut narna Allah & ketika

melakukannya, baik dengan cara dipotong atau ditusuk maka

hewan ifu dikatakan sebagai sembelihan dan halal dimakan.

Seandainya ada cara-cara tertenfu yang harus dilakukan ketika
menyembelih, pasti Rasulullah $ sudah menjelaskannSra kepada

kita, sebagaimana beliau menjelaskan bolehnya menggunakan

semua alat png dapat mengalirkan darah, selama pelaksanaannya
dengan menyebut narna Allah &, dan alat itu tidak berupa Srgr dan

kuku.
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Justru yang sangat aneh adalah mereka yang

menggugurkan segala persyaratan yang telah Allah @ tetapkan

melalui lisan Nabi-Nya dalam masalah penyembelihan ini. Mereka

membolehkan memakan he',r,ran yang disembelih tanpa menyebut

nama Allah &, baik karena lupa maupun secara disengaja. Mereka

juga membolehkan memakan hewan yang disembelih dengan

menggunakan gigi atau kuku.

Parahnya, mereka justru menambahkan persyaratan yang

tidak pemah ditetapkan Allah & dan Rasul-Nya- berdasarkan

pendapatnya sendiri yang keliru. Mereka mensyaratkan bahwa

pemotongan harus dilakukan dari bagian depan, harus memotong

kedua urat nadi di leher, kerongkongan dan tenggorokan

sekaligus; atau pemotongan maupun penusukan hanya dilakukan

pada sebagian saluran saja tanpa mengindahkan saluran yang

lainnya; atau tidak boleh mengangkat tangan yang digunakan

untr:k menyembelih sebelum hewan ihr benar-benar mati; atau

tidak boleh memutuskan kepala heuran secara sengaja ketika

menyembelihnya; atau tidak boleh menyembelih di atas pangkal

lidah; atau orkup memotong tiga bagian saluran saja atau

memotong lebih dari setengah dari keempat saluran yang ada,

atau hanya dengan memufus kerongkongan dan tenggorokan saja.

Sungguh penetapan persyaratan ini sangaflah aneh dan buruk bagi

mereka yang merenungkannya. Dan yang lebih buruk lagi ada

mereka yang menjalankan agama hanya berdasarkan pendapat-

pendapat ini saja, kemudian berusaha unfuk membelanya sebisa

mungkin.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur Muhammad bin Al

Mutsanna, Yahya bin Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada

kami, dari Sufuan Ats-Tsauri, dari Manshur bin Al Mu'tamir, dari
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Ibrahim An-Nakha'i, dari Alqamah bin eais, seorang laki-laki
pemah memenggal tengkuk seekor keledai liar di rumah AMullah
bin Mas'ud. lalu mereka bertanya kepada hnu Mas'ud tentang
hukum memakannya. Maka Ibnu Mas'ud menjaruab, "la adalah
hewan bunran, dan makanlah oleh kalian."

Abu Muhammad berkata: Demihan kondisi keledai liar
yang berada di rumah. Selain ifu, merelo sepakat dengan
pendapat kami bahwa her,rnn buruan yang dapat ditangkap, maka
penyembelihannya seperti penyembelihan unta, sapi, dan domba,
tidak ada bedanya.

Dirir,rnptkan melalui jalur Marwan bin Mu'awiph Al Fazari
dan Yuhn bin Sa'id Al Qaththan, Abu Ghaffar Ath-Tha'i
menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Mijlaz menceritakan
kepadaku, dia berkata: Aku bertaryra kepada hnu Umar tentang
sembelihan yang terpotong kepalanya, maka hnu Umar merynrruh
unhrk memakanngra.

Dirirraptkan dari jalur Abdunazzaq, dari Ma'mar, dari
Qatadah, bahwa Ali bin-Abi Thalib berkata tentairg ayam lnng
terpenggal kepalanya, 'Hd ini terjadi karena penyembelihan yang
dilakukan dengan cepat. Oleh karena ifu, makanlah."

Diriuaptkan melalui jalur Waki': Hammad bin Salamah
menceritakan kepada kami, dari Yusuf bin Sa'd, dia berkata:
seorang laki-laki pemah menebas kepala itik hingga putus lalu dia
bertanya kepada Imran bin Hushain, maka Imran menytrruhrya
unfuk mernakan her,van ifu.

Diriurayatkan juga kepada kami melalui jalur Huqnim, dari
Yunus bin Ubaid dan Manshur bin Al Mu'tamar, keduan5n
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meriwayatkan dari Yusuf bin Sa'd, dari Imran bin Hushain. Dan

Yusuf pemah berjumpa dengan Imran bin Hushain.

Diriwayatkan melalui jalur Ibnu Abu Syaibah: Al Mu'tamar

bin Sulaiman At-Taimi menceritakan kepada kami, dari Auf bin

Abi Jamilah, dari AMullah bin Amr bin Hind Al Jamali bahwa Ali
bin Abi Thalib pemah ditanya tentang seseorang yang menebas

leher unta dengan pedang hingga pufus, dia menyebut nama

Allah & lalu memotongnya. Ali menjawab, "ltu adalah

penyembelihan yang sangat cepat."

Diriwayatkan melalui jalur Waki', Mubarak bin Fadhalah

menceritakan kepada kami, dari Ubaidillah bin Abu Bakar bin

Anas bin Malik bahwa seorang pembuat roti milik Anas pemah

menyembelih ayam. Ayam itu bergerak-gerak sehingga dia

menyembelihnya dari tengkuk hingga memutus kepalanya. Orang-

orang ingin membuang ayam tersebut. Namun anas

memerintahkan mereka untuk memakannya.

Diriwayatkan melalui jalur Ibnu Abi Syaibah, Abu Usamah

menceritakan kepada kami, dari Jarir bin Hazim, dari Ya'la bin

Hakim, dari lkrimah, bahwa Ibnu Abbas pemah ditanya tentang

seseorang yang menyembelih ayam hingga ia memutus kepalanya.

Ibnu Abbas menjawab, "Ifu adalah penyembelihan yang cepat."

Diriwayatkan melalui jalur Waki': Hisyam Ad-Dasfuwa'i

menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Al

Ma'rur, dari Abu Al Furafishah, dari ayahnya, bahwa dia pemah

melihat Umar bin Al Khaththab memerintahkan seseorang untuk

mengumumkan bahwa penyembelihan itu dilakukan pada

kerongkongan dan di pangkal lidah, kemudian mereka

membiarkan hewan ifu sampai mati.

Al Muhalla - l-4e3 I



Diriwayatkan dari jalur Waki" Sufi,ran Ats-Tsauri

menceritakan kepada kami, dari Khalid Al Hadzdza', dari llaimah,
dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Penyembelihan ifu dilakukan pada

kerongkongan dan bagian leher."

Diriwa5ratkan dari Ibnu Abbas bolehnya menyembelih
hingga mengenai tulang.

DiriwaSntkan pula secara shahih dari hnu Abbas, yaifu
melalui jalur Sa'id bin Manshur, Isma'il bin Zakariyra menceritakan

kepada kami, dari Sulaiman At-Taimi, dari Abu Mijlaz, dari hnu
Abbas, dia berkata, "Apabila darah telah dialirkan dan urat telah

diputus, maka makanlah he\r/an itu."

Baik Umar bin Al Khaththab maupun hnu Abbas
menyebutkan hukum ini secara global, dan mereka Udak

merincinya. Begitu pula yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib,
Imran bin Hushain, Anas, hnu Mas'ud, dan hnu Umar. Dan tidak
ada seorang pun dari sahabat yang menyelisihi mereka-

Diriwalntkan dari jalur Abdurmzzaq, dari Juraij, bahwa
Atha' berkata, "Penyembelihan itu adalah dengan memotong urat
nadi di leher." Maka kutanyakan kepada Atha', "Bagaimana jika

seseorEu.rg menyembelih namun tidak memotong urat nadi ifu?"
Atha' menjawab, "Menumtku, orang ifu tetap dianggap telah
menyembelihnya. Oleh karena itu, makanlah sembelihan ifu."
Dalam riwayat ini, Atha' menganggap bahwa penyembelihan ifu
dapat dilakukan dengan cara apapun

Diriwayatkan melalui jalur AMurrazzaq, dari Sufuan Ats-
Tsauri, dari Abu Ishaq As-Suba'i dan AMullah bin Abu As-Safar,
keduanya meriwayatkan dari AsySya'bi bahwa dia ditanya tentang
seekor ayarn jago yang disembelih dari bagian tengkuknya. Dia
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menjawab, "Jika engkau telah menyebut nama Allah &, maka

makanlah."

Diriwayatkan melalui jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari

AI Mughirah bin Miqsam, dari Ibrahim An-Nakha'i, dia pemah

ditanya tentang hewan yang ketika disembelih pisau yang

digunakan bergerak cepat sehingga memuhrs seluruh lehemya.

Ibrahim An-Nakha'i menjawab, "ltu adalah penyembelihan 5ang
cepat."

Diriwaptkan melalui jalur Syr'bah, dari Al Mughirah bin

Miqsam, dia berkata: Aku pemah bertanp kepada hrahim An-
Nakha'i tentang seorang lakilaki yang menebas leher seekor

keledai liar. Dia menyuruhku untuk memakannya. Aku juga

bertanya kepadanya tentang ayam yang disembelih dari arch

tengkuknya. Ibrahim menjawab, "Ayam itu seperti qafinails7, ia
boleh dimakan."

Diriwayatkan melalui jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari

Az-Zuhi, bahwa dia pemah ditanya tentang seseorang yang

menyembelih heuran dengan pedangnya hingga memenggal kepala

her,van tersebut. Az-Ztrhn menjawab, "Buruk sekali perbuatannya

itu." lalu laki-laki itu kembali bertanya, "Apakah kami boleh

memakannya?" Az-Zvhi menjawab, *Ya. "

Abu Muhammad berkata: Seandainya Udak seperti ifu
hukumnya, tentu Az-Zrhn Udak akan "Buruk sekali

pertuatannya ifu". Oleh karena itu, yang dimaksud perkataan Az-

Zuhri ini adalah bumk sekali kesengajaannya itu.

L37 Qafinah adalah sebutan untuk domba yang disembelih dari bagian
tengkuknya. Terkadang disebut juga qafih, yaitu tanpa hunrf run
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Diriwa5ntkan melalui jalur AMurrazzaq dari Ma'mar, dari

Abdullah bin Tharuus, dari agnhn3a, dia berkata, "Seandainya ada

seseorang yang menyembelih seekor anak karnbing, lalu dia

memenggal kepalanya, maka sembelihan itu tetap boleh dimakan."

Diriwayatkan dari jalur Waki' dari Syr'bah, dari Yunrrs bin

Ubaid, dari Al Hasan Al Bashri, tentang seorang laki{aki 1lang

memenggal leher seekor itk dengan pedangnla, Al Hasan

berkata, "ltik tersebut boleh dimakan."

Diriwayatkan dari jalw Waki', dari fu-Rabi' bin Shubaih,

dari Al Hasan dan Atha', keduanln berkata tentang orang lrang
menyembelih hetryan hingga memenggal kepalanya, "Sembelihan

itu boleh dirnakan."

Diriunyatkan dari jalur lbnu Abi SlEibah, Hafsh bin Ghigats

menceritakan kepada kami, dari [-aits, dari Mujahid, tentang orcmg

Snng menyembelih her,ran hingga memenggal kepalanp. Mujahid

berkata, "Makanlah!" Hal yang sama juga diriunlatkan dari Adh-
Dhahhak.

Diriuaptkan melalui jalur Sa'id bin Manshur, dari Isma'il

bin Ayyrasy: AMul Azj:abin Abdullah menceritakan kepadaku, dari

Aqr$n'bi bahwa dia berkata, 'Heuran sernbelihan tidak boleh

dipotong hingga memufus kepalanya. Akan tetapi, apabila ifu
terjadi maka makanlah sembelihan ifu."

Mereka semua, 5nitu Atha', Thawus, Mujahid, Al Hasan,

An-Nakha'i, As5r-Sya'bi, Az-Zrhi, dan Adh-Dhahhak,

membolehkan memakan sembelihan ]lang dipotong hingga

kepalanya pufus. Bahkan di antara mereka ada yang memakan
sembelihan yang urat nadi lehemya tidak dipotong atau her,van
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yang disembelih dari bagian tengkukrya dan her,van yang

dipenggal dari bagian belakang lehemya.

LO47 - Masalah: Semua heunn yang boleh disembelih

dengan cara dipotong maka ia juga boleh disembelih dengan cara
nahr (disembelih pada pangkal tenggorokan). Begitu pula
sebaliknya, semua heuan yang boleh disembelih dengan cara nahr
boleh disembelih dengan cara dipotong. Unta, sapi, domba, kuda,

ayam, burung pipit, burung merpati, dan semua her,rnn yang boleh
dimakan dagingn5ra, Anda boleh menyembelihnya dengan cara
memotongnya ataupun dengan cara menusuk lehemya.

Pendapat inilah yang dipegang oleh Abu Hanifah, Aslr
Syafi'i, Sufun Ats-Tsauri, Al-l-aits bin Sa'd, Abu Tsaur, Ahmad
bin Hanbal, Ishaq bin Rahar,rnih, dan beberapa ulama fikih Azh-
Zhahiri.

Malik berpendapat bahwa domba dan burung hanya boleh
disembelih dengan cara dipotong, bukan ditusuk. Apabila ditusuk
maka ia fidak boleh dimakan. Unta hanya boleh disembelih

dengan cara ditusuk. Apabila dipotong maka ia tidak boleh

dimakan. Sedangkan Sapi boleh disembelih dengan cara dipotong
maupun ditusuk.

Kami tdak mengetahui ada seoftrng ulama pun lrang
berpendapat demikian, kecuali yang disebutkan dalam sebuah

rfuvalnt dari Atha' tentang unta secara khusus. Sementara dari
Atha' juga dirir,uayatkan riwayat lain yang jushu sebaliknya.

Sebagian mereka yang berpendapat demikian beralasan karena

menyembelih unta Arab dengan cara memotongnya merupakan
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benfuk penyiksaan terhadapnya karena ia memiliki leher png
panjang dan kulit yang tebal.

Ali berkata: Menunrt saya, pendapat ini harrf menrpakan
keangkuhan yang nyata. Penyiksaan terhadap unta dengan cara
memotongnya sama dengan cara menusuknSra, tidak ada bedanya.

selain itu, kulit unta Arab tidak lebih tebal dibandingkan dengan
kulit kertau, dan lehemya tidak lebih panjang daripada leher unta
biasa. sementara menunrtrya kertau boleh disembelih dengan
cara dipotong. Begifu pula, penyiksaan terhadap burung pipit,
burung merpati, dan ayam, dengan caftt menusuknya sama

dengan memotongnSn tanpa ada perbedaan sarna sekali.

Yang paling menyakitkan adalah mereka berhuiiah dengan
firman Allah &,

&
7;;VJi 6-{fu_-,$'l,y

"%mguhrya Allah lcanu naryruntbelih w*or
epi." (Qs. ru Baqarah l2l:67)

Padahal mereka justnr menjadi orang pertama yang
meqnlahi perintah allat ini karena mereka membolehkan
menyembelih sapi dengan car.r menusuk bagian lehernln.
Sedangkan kami berpendapat bahwa segala yang Allah &
perintahlon kepada Bani Israil tidak hanrs Maku pada kita.

Apabila ada di antara mereka 1nng berdalil bahwa Nabi $
menyembelih unta dengan cara menusuk bagian lehemya ketika
berada di Mina, dan beliau menyembelih dua ekor kibas dengan
cara memotongn5a sebagai kurban, maka kami katakan bahwa
keduanya menrpakan benfuk perbuatan Nabi $, bukan perintah.

Artinya, hal ifu bukan menjadi larangan untuk melakukan selain
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cara itu. Sebab diriwayatkan secara shahih dari Nabi $,
sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya, beliau

bersabda,

"SJ 
,lL lr rr ;iriStr si c

"Alat apa saja yang dapat mengalirkan darah dan

disebutkan nama, maka makanlah-"

Inilah fatwa yang jelas dan tidak boleh dilanggar, bukan

justru melarang melakukan sesuatu yang sebenamya tidak

dilarang.

Sebelum pembahasan masalah ini kami juga sudah

menyebutkan riwayat dari Umar bin Al Khaththab dan hnu Abbas

bahwa penyembelihan di lakukan pada bagian kerongkongan dan

pangkal lidah dan mereka tidak membedakan antara hewan yang

satu dengan yang lainnya. Bahkan Umar mengumumkan hal itu
secara global, dan tidak ada seorang sahabat pun yang menentang

pendapatnya itu.

Kami juga telah menyebutkan riwayat dari Ali tentang

bolehnya memakan unta yang dipenggal kepalanya dengan

pedang dari arah tengkuknya, dan menurutnya ifu adalah

penyembelihan yang cepat.

Diriwagatkan melalui jalur Abdurmzzaq: Wabh bin Naf i
menceritakan kepada kami, dia mendengar Ikrimah menceritakan

bahwa Ibnu Abbas memerintahkan kepadanya agar memotong

seekor unta ketika dia sedang berihram.

Diriwayatkan melalui jalur Abdurrazzaq, dari hnu Juraij,

dari Atha', dia berkata, "Allah S menyebutkan tentang masalah
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penyembelihan hewan di dalam Al Qur'an. Apabila engkau

menyembelih herpan dengan cara memotongnla, maka engkau
pun boleh menusuknya."

Diriwayatkan melalui jalur Muhammad bin AI Mutsanna:

Muammal bin Isma'il menceritakan kepada kami, Sufuan Ats-
Tsauri menceritakan kepada kami, dari lbnu Juraii, dari Atha', dia
berkata, "Memotong adalah bagian dari menusuk, dan menusuk

adalah bagian dari memotong."

Diriwaptkan melalui jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari
Az-hhri dan Qatadah, kedua berkata, "Jika mau, engkau boleh
menyembelih unta dan sapi dengan cara mernotongnla, dan jika

mau, engkau boleh menusuk (bagran leher)n5n."

Diriwayatkan melalui jalur AMurrazzaq, dari Sufyan Ats-
Tsauri, dari Ubaid, dari Mujahid, dia berkata, 'Dahulu memotong
adalah cara mereka sedangkan nahr adalah cara kalian. Allah &
berfirman, @ <,fi,X_ V( Y3 l1g.'i 'Kqnudian merela

manyantbelihrya dan hampir aja muela fidak melal<analan
Wrinbh itu; (Qs. ru Baqarah l2lz71l dan Allah $ berfirman,

@ ;ii; t{}-,t; 'Maka dirikanlah shatat t<arqa Tuhanmu;

dan berkofranlall' (Qs. AI Kautsar [108]: 2)

Abu Muhammad berkata: SebelumnSa, kami telah
sampaikan firman Allah &, "Kq.tali tnng sempt kamu
menyembelihryn." (Qs. Al Maa'idah [5]: 3) Dan saMa Nabi S,
"Alat ap saja yang dapat mengalirkan danh dan disebutl<an nama
Allah, mal<a makanlah." Pada alnt tersebut, Allah & tdak
menghususkan penyembelihan dengan cam memotong atau
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menusuk baEan leher hanya untuk jenis hewan tertenfu saja- "Dan
frdaklah Tuhanmu lupa." (Qs. Maryam l19l:64)

Diriwayatkan melalui jalur Muslim, Yahya bin Yahya
menceritakan kepada kami, Abu Khaitsamah, yaitu Zuhair bin
Mu'awiyah menceritakan kepada kami, dari AI Aswad bin Qais,
Jundab bin Sufuan menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku
pemah shalat ldul Adha bersama Rasulullah $, dan beliau

bersabda,

,,/c " | , /,a:,>r-bl >--t)-, (_' oka
e+ il ok a, 6?l qttJ U'lt -'Jr;

\ O O/

.,ilr ,.*,t ;iJJi. l) :(_.
"Barbngsiap memotong hewan lrutban sebelun shalat, -

atau sebelum kami shalatJ$, maka hendaHah dia memotong

hq.mn lainnya sebagai gantinp. Dan bamngsiapa tang belum

memotong maka hendaHah dia memotong dengan menyebut
natna Alhh."

Diriwaptkan melalui jalur Sy.r'bah, dari Zubaid Al Yami,
dari AsyS5ra'bi, dari Al Barra' bin Azib, dia berkata:.Rasulullah &
bersaMa,

138 Redal$i "abu lami shalaf tidak disebutkan pada naskah nomor (14) secara
tidak sengaja.
Hadits dengan redaksi di atas disebutkan di dalam Shahih Muslim (2/117)-
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" Saungguhnya tnng pertana kuti b; -uhi pda han ini
adalah ha shalat (Idul Adha). Kemudian kita pulang dan
menyembelih heumn lrutban. knngsiap melald<an hal int
bemrti dia telah mengerjal<an Sunnah kani. Namun
yang memotong sebelum ifu, mal<a ia adalah daging hiasa) tpng
dia berikan kepda kefuargang." Lalu dia menyebutkan hadits itu.

Dirivra3ntkan melalui jalur Muslim: Muhammad bin Hatim
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakr menceritakan
kepada karni, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, Abu Az-
Zubair mengabarkan kepada kami, dia mendengar Jabir bin
AMullah menuturkan, "Rasulullah $ shalat ldul Adhha bersama

kami di Madinah. [-alu ada beberapa orang laki-laki maju dan
menyembelih hevuan knban dengan carir menusuk bagran
lehemya, mereka menduga bahwa Nabi $ telah menyembelih

her,van kurtan. Maka Nabi $ pun memerintahkan mereka 5ang
telah menyembelih sebelum beliau agar mengulanginya kembali.
Setelah ifu, mereka tidak menyembelih heunn kurtan hingga
Rasulullah $ melakukannya.

Diriwalntkan secara shahih dari jahrr hnu Umar sebagai

Snng telah kami sampaikan dalam pembahasan kuftan bahwa
Rasulullah $ menyembelih dengan cara memotong maupun

menusuk bagran leher hewan kurban di lapangan. Dalam riwayat-
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riwayat tersebut, Rasulullah $ menyebutkan lafazh memotong dan

menusuk secara urnurn, dan ketika itu terdapat unta, sapi, dan

domba. Beliau tidak membatasi jenis halan tertenfu yang hanya

boleh disembelih dengan cara dipotong, sementara hewan lainnya

hanya boleh disembelih dengan cara disembelih pada pangkal

tenggorokan - Seandainya ada salah safu dari kedua cara tersebut

yang tidak boleh atau makruh dilakukan terhadap her,rnn tertentu,
pasti Rasulullah & sudah menjelaskannya kepada kita.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur Asma' binti Abu
Bakar Ash-Shiddiq, "Pada mas.r Rasulullah $, kami menyembelih

kuda dengan cara menusuk bagran lehemya." Dan riwayat ini juga

disampaikan kepada kami dengan redaksi, "Kami memotong

kuda."

1048. Masalah: Heunn yang tidak dapat disembelih,

baik dengan cara dipotong atau disembelih pada pangkal

tenggorokan , maka penyernbelihannya dilakukan dengan cara

memotong atau menusrfi baglan fubuhnya mana saja yang

memungkinkan, baik bagian pinggangnya, pantatrya, pahanya,

punggungnya, penrtnlra, atauptrn , seperti pada unta,

domba, sapi, ayam, atau burung.

Begihr pula, misaln3Ta her,rnn png jafuh ke dalam lubang

sehingga susah unfuk dipotong bagian kerongkongannya atau

pangkal lidahnya. Heunn itu dihrsuk pada bagian fubuhn3a mana

saja Snng dapat mempercepat kematiannln, setelah ihr ia halal

dimakan.

Begifu juga semua heunn yang kami sebutkan sebelumnya,

apabila memberontak dan tdak mungkin ditangkap, maka
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penyembelihannya sama dengan cara perryernbelihan hevnn
buruan, lalu ia boleh dimakan sebagaimana Snng telah kami
sebutkan di dalam pembahasan tentang heunn buruan.

Demikianlah pendapat Abu Hanifah dan ulama fikih
Hanafi, Sufi,tan Ats-Tsauri, AqlSyafi'i, Abu Tsaur, Ahmad, Ishaq
dan ulama fikih Ishaq, Abu Sufipn, dan perrdapat ini pula png
dipegang oleh ulama fikih Azh-Zhahiri.

Malik berpendapat bahwa penyembelihan heuran ih.r hanSn

boleh dilakukan pada kerongkongan atau pangkal
kerongkongannya, dan ini merupakan pendapat Al-Laits.

Akan tetapi, pendapat kami di atas adalah pendapat para
ulama salaf. Diriwayatkan kepada kami melalui jalur hnu Abi
Syaibah: Sut/an lbnu U5ninah menceritakan kepada kami, dari
AMul Karim Al Jazari, dari Zi5nd b,in Abi Marlram, bahwa seekor
keledai liar pemah berontak terhadap pemilikryn- talu mereka
menebas tengkuknlp. Setelah ifu dia berarqn kepada hnu
Mas'ud. Dan Ibnu Mas'ud menjawab, "Ifu adalah penyembelihan
yang ce,pat."

DiriwaSatkan melalui jalur AMurrahman bin Mahdi: Sutnn
dan Synr'bah menceritakan kepada kami, keduanya merir*ayatkan
dari Sa'id bin Masruq, dari Abayah bin Rifa'ah bin Rafi'bin l(hadii,
bahwa seekor unta terjafuh ke dalam sunur. Lalu dia
menyembelihryn dengan memotong baEan pinggangnya. Setelah
itu, hnu umar mengambil salah sattr bagiannya seharga dua
dirham.

Dirivrnyatkan melalui jalur Yah5n bin Sa'id Al Qaththan,
Abu Hay4pn Yahya bin Sa'id At-Taimi menceritakan kepadaku,
Aba5nh bin Rifa'ah bin Raft' bin lGadij menceritakan kepadaku,
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dia berkata, "Seekor unta jafuh ke dalam sebuah surnur sehingga

baEan belakangqn berada di posisi atas. [-alu seorang laki-laki

furun ke dalam sumur namun dia tidak dapat menusuk leher unta

itu. Maka hnu Umar berkata, 'Potonglah dan sebutlan nalna

Allah.' [.alu laki-laki itu pun menusuk basian pinggang unta

tersebut, kemudian memotongnya menjadi beberapa bagian.

lantas hnu Umar mengambil salah safu bagian ifu seharga dua

dirham."

Diriwaptkan melalui jalur Sufuan bin LJyainah, dari Abdul

Aiu bin Silnh, dia mendengar Abu Rasyid As-Salmani berkata:

Aku pemah mengernbalakan hewan manihat]$ milik keluargaku

di tengah kota Kufah. lalu seekor unta terjatuh (ke dalam lubang).

Aku pun menusuk bagian pinggangnp. Lalu aku mendatangi AIi

dan mengabar*an hal itu kepadanya. Ali bed<ata, "Berikanlah

bagian belakangnln untukku. "

Diriwaptkan melalui }rlur Waki': AMul Aziz bin Si1nh

menceritakan kepada kami, dari Habib bin Abi Tsabit, dari

Masruq, bahwa seekor unta pemah terjafuh ke dalam sulnur

sehingga bagian pantatrp berada di atas lubang surnur. Dia

berkata: [.alu kami bertanlra kepada Ali bin Abi Thalib dan dia

menjawab, "Potong-potonglah anggota fubuhnya, dan makanlah."

Diriwa5ntkan melalui jalur Waki', S$ran Ats-Tsauri

menceritakan kepada kami, dari Khalid Al Hadzdza', dari lkrirnah,

dari hnu Abbas, dia berkata, "HaAran apa saja yang udak dapat

139 llaE- manilnh adalah bentuk funggal dari kata nwril\ 5nitu ha,mn yang

dipinBmkan k€pada orang lain agar dimanfaatkan sus.u4a, baik berupa unta
maupun kambirg, dan setelah ihr harnn tersehrt dikernbalikan kepada
penritknya.
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engkau sembelih sebagaimana mestinln, maka ia dianggap seperti

herryan buruan."

Hal itu juga merupakan pendapat Aisyah Ummul

Mukminin. Sementara kami tidak mengetahui adanya sahabat lain

5nng menyelisihi pendapat Ibnu Mas'ud, Ali, Ibnu Abbas, Ibnu

[Jmar, dan Aisyah.

Diriwa5ratkan melalui jalur Abdurrahman bin Mahdi: Sufi7an

Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Manshur bin Al
Mu'tamir, dari Abu Adh-Dhuha, dari Masnrq, dia pernah bertanya

tentang unta yang bertubuh besar dan memiliki dua buah punuk,

terjatuh ke dalam surnur lalu disembelih dengan menusuk atau

membelah bagian pinggangnya. Masruq menjawab, "Makanlah

unta itu-"

Diriwayatkan melalui jalur Waki', Huraits menceritakan

kepada kami, dari Asy Sya'bi, dia berkata, "Apabila engkau

khawatir heunn ifu mati sebelum sempat disembelih, maka

potonglah bagian fubuhnya mana saja lrang dapat engkau

lakukan."

Diriwayatkan melalui jalur Waki': Hisyam Ad-Dasfuwa'i

menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Sa'id bin Al
Musa5iyib, tentang unta yang jafuh ke dalam surnur. Sa'id bin Al
MusaSryib berkata, "He\lran ifu ditusuk bagian mana saja dari

fubuhnya selama mereka mampu menyebut nama Allah &."

Diriwaptkan melalui jalur Sa'id bin Manshur: Jarir

menceritakan kepada kami, dari Al Mughimh bin Miqsam, dari

Ibrahim, dia berkata, "Seekor unta terjafuh ke dalam surnur, ketika

itu mereka mendapati unta itu belum mati. lalu Al Aswad bin

Yazid ditanya tentang hal itu. Dia menjawab, 'Sembelihlah unta itu
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pada bagian yang bisa membuahya mati.' [-alu mereka pun

melakukannp, dan Al Aswad mengambil bagan dari unta tersebut

dan membayamya seharga dua dirham."

Diriwaptkan melalui jalur Waki': Ourrah bin l(halid

menceritakan kepada kami, dia berkata: Alm mendengar Adh-

Dhahhak berkata tentang masalah sapi yang kabur, "Sapi ifu
seperti hewan buruan." Dan ini pula png menjadi pendapat

Atha', Thawus, Al Hasan, Al Hakam bin Utaibah, hrahim An-

Nakha'i, dan Hammad bin Abu Sulaiman. Kami tidak mengetahui

adanya ulama salaf 5nng berpendapat seperti pendapat Malik,

kecuali pendapat yang diriwayatkan dari Rabi'ah

Ada di antara mereka yang mengatakan, "Apabila sapi ifu

stafusnSra seperti heu,ran buruan, berarfi ia boleh dibunuh oleh

aniing dan harnn pemangsa lainnyra?" Kami katakan, "Benar,

selama heuran ifu udak dapat ditangkap dan disembelih

sebagaimana mestinSra, maka statusngra s€perti heunn buruan,

Udak ada bedanya."

Mereka yang selama ini mengklaim berpegang kepada

qiyas, sepakat bahua semua herr.ran bunran png dapat ditangkap

dalam kondisi hidup maka stafusnln seperti her,rnn temak atau

her,rnn yang jinak dalam karajiban menyembelihnSa sebelum di

makan. Lantas apakah mereka tidak mengatakan bahwa hev,an

temak dan heuan jinak yang tidak dapat disembelih sebagaimana

mestinya maka stafusnya seperti her,van bunran? Seandainla

menetapkan sebuah hukum melalui qilns ihr dibenarkan, meskipun

sehari saja, tenfu qiyas 5nng kami sampaikan ini adalah qi5ras png
paling tepat di seluruh dunia.

Yang paling aneh dari perkataan Malik adalah

pemlntaannya, "Sesungguhnya aku berpandangan bahr,rn
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termasuk dosa besar apabila seseorang sengaja menyia-nyiakan
rezel<tdari Allah @ dengan menumpahkan isi bejana hanya karena

tempat itu dijilat seekor anjing," narnun dalam hal sembelihan dia

Udak mengatakan, "Sesungguhnya aku berpandangan bahwa

termasuk dosa besar apabila seseorang sengaja menyia-nyiakan
rezel<r dari Allah S dengan membiarkan hetr,ran mati begitu saja

dan sia-sia, hanya karena penyembelihannya tidak dapat dilakukan

pada bagian pangkal tenggorokan atau pada bagian

kerongkongannya." Seandainya Malik mengatakan sebaliknya,

tenfu pemyataannya itu tepat.

Justru yang menjadi dosa besar itu adalah ketika

Rasulullah S bersab du,'iils i*t :tl\ G (j3r {t ,t\"Apabita

anjing menjilat tempat salah seoftrng kalian, hendaHah dia

menumpahkan isinya," lalu ada orang yang berpendapat dengan
akalnya sendiri agar tempat itu tidak dihrmpahkan. Nabi $
melarang menyia-nyiakan harta, sementara dia membiarkan unta,

sapi, domba, dan ayam mati begitu saja secara sia-sia, padahal

sebenamya kita masih mampu menyembelihnya, hanya saja

penyembelihan itu tidak dapat dilakukan pada bagian

kerongkongan. Bukankah perbuatan ini yang justm merupakan

dosa besar yang sebenamya?

Abu Muhammad berkata: Allah S berfirman,

"Kecuali yang sempat kamu menyembelihnyri' (Qs. Al
Maa'idah [5]' 3)

Allah & jrgu berfirman,

#'6t
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W{Yr.nx'i-&{
" Allah frdak membebani s*eoftrng melainkan sauai

dengan ." (Qs.Al Baqarah [2]:286)

Dengan demikian, penyembelihan boleh dilakukan dengan

carc apapun lnng sanggup kita lakukan. Kita udak dituntut untuk

menyembelih dengan cara yang tidak sanggup kita lakukan.

Diriwalratkan kepada kami melalui jalur Al Bukhari: Musa

bin Isma'il menceritakan kepada kami, Awanah menceritakan

kepada kami, dari Sa'id bin Masruq, dari Abayah bin Rifa'ah bin

Rafi' bin Khadij, dari kakekn5n, yaitu Rafi' bin Khadij, dia berkata,
"Suafu ketka, kami bersama Rasulullah &..." lalu dia

menyebutkan haditsnp. Di dalam redaksi hadits tersebut

disebutkan, '[.-alu ada seekor unta yang tiba-flba menjadi liar dan

lari. Ketika ifu, orang-otruxg hanya membarlra kuda berukuran

kecil. Mereka pun berusaha mengejamya narnun mereka tidak

dapat menangkapn!/a. lalu ada seorcng laki-laki llang
memanahnya sehingga Allah & p* menghentikan unta tersebut.

Kemudian Rasulullah g bersaM u, .*jt ).)tts 'r')tl i)gt 9;q."0\

fik 9r;tibti W'# U W "sesungguhn5n (diantan) heumn-

hewan ini ada J/ang memiW sifat seperti sifat hewan liar. Jadi
hewan manapun dan heunn-hewan ifu tnng memberontak

terhadap kalian maka lalrukanlah seperti ini."

Diriuaptkan melalui jalur Muslim: hnu Abi Umar
menceritakan kepada kami, Sufyan bin U5pinah menceritakan

kepada kami, Umar bin Sa'id bin Masruq menceritakan kepadaku,

dari ayahryp, dari Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadu, dari

kakeknya, laitu Rafi' bin Khadij, bahwa mereka pemah bersama
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Rasulullah #. tul, seekor unta menjadi liar dan lari. Maka kami

memanahnya dengan kuat.le lalu dia menyebutkan haditsnya.

Ali berkata: Kata liar artinln mematahkan dan menjatuhkan

sesuafu ke tanah. Tidak mungkin seekor unta sampai mengalami
hal itu kecuali ia pasti mati. Rasulullah $ sendiri mengizinkan

memanah unta ifu, dan sudah diketahui bahwa hanran yang

dipanah umumnla akan mati. Ini merupakan bukti atas izin
Rasulullah $ untuk membunuh heuran itu dengan cara

memanahnya.

AIi berkata: Terdapat sebuah riwalnt yang seandainya

mereka memiliki riwayat seperti ini, niscaya mereka akan berbuat

lebih melampaui batas. Sebagaimana yang diriwayatkan kepada

kami melalui jalur AMurrahman bin Mahdi, dari Hammad bin
Salamah, dari Abu Al Usyara', dari a5nhnya, (dia berkata): Aku
bertan5n, "Wahai Rasulullah, apakah penyembelihan hur,lra boleh
dilaln*an pada kerongkongan dan bagian leher?" Rasulullah $
menjawab , " SeandainSn hewan ifu (terWka) ditusuk di phan5n
(dan mati) maka ifu sudah sah unfukmr."l4l

Hadits ini disebulftan di dalam Shahih Mushm (2/ll9l, dengan rdaksi 5nng
panjang sebagaimana yang diisyaratkan oleh lbnu Hazm.
Hadits ini disebutkan di dalam Sunan Abu Dau{ dari Ahrnad bin Yunr.rs, dari
Hammad bin Salarnah.-.. hingga akhir sanadnya,13/631.
Abu Daud , kandungan hadits ini hanya berlaku bagi unta yang
teriatuh ke dalam lubang atau unta yang menjadi liar dan melarikan diri.
Al Khathttrabi Hata, "Mereka mendln'if4<an hadits ini karena
pedwaSnbqn fidak dik€tahui identitasnya, sementam Abu Al Us!,ara' tidak
diketahui siapa a5nhnya, dan har,!,a Hammad bin Salarnah yang
meriwaptkan darinyn."
Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriunyatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i,
dan lbnu Majah."
At-Tirrnidd berkata, "Hadits ini adalah hasan ghari\ setahu kami, hadib ini
hanya diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah-"

140

141
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Ali berkata: Ada lnng mengatakan bahwa Abu Al Usyara'
bemama Usamah bin Malik bin Qihthim. Ada pula yang

mengatakan bahwa namanya adalah Atharid bin Barz. Dan hadits

shahih yang telah kami sampaikan sebelumnya cukup sebagai dalil.

Ini merupakan salah safu hukum dimana mereka tidak berpegang

kepada lahiri!,ah dari ayat Al Qur'an, Sunnah, perkataan sahabat,

pendapat jumhur ulama, dan qiyas.

1049. Masalah: Anggota tubuh heqnn yang terpotong

di saat heunn ifu masih hidup, atau terpotong sebelum

penyembelihannlxa sempuma, lalu terpufus, maka anggota tubuh
her,rnn itu terhitung sebagai bangkai dan haram dimakan. Apabila
setelah salah safu anggota tubuhnya ihr terpotong, penyembelihan

selesai dengan sempurna, maka heuuan ifu halal dimakan, narnun

bagran yang terpotong tadi tetap haram dimakan. Dernikianlah
hukumqp, dan tidak ada pe6edaan pendapat tentang hal ini.
Sebab anggota fubuh itu terpisah ketika heunn ihr masih haram
dimakan sehingga terpotongn5n anggota fubuh ifu fidak dapat
dikatakan dalam kondisi telah disembelih.

1050. Masalah: Apabila ada salah satu bagian tubuh
heuan 5nng dipotong setelah penyembelihan semptrna, tetapi

sebelum herr,ran tersebut benar-benar mati, maka bagran fubuh ifu
tdak halal dimakan selama herluan ifu masih belum benar-benar

mati- Akan tetapi setelah hetruan itu benar-benar mati maka
barulah henran itu halal dan begitu pula bagian tubuhnlp yang

dipotong tersebut.

Allah S berfirman,
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$rW$Az{."riy
"Kemudian apabila telah roboh (mati), mal<a makanlah

." (Qs. Al Hajj [22]:361

Pada ayat ini, Allah & tidak membolehkan memakan

baEan apa pun dari heru,ran ifu hingga ia roboh. Dan yang

dimaksud roboh menunrt bahasa Arab, pada konteks ayat ini

adalah mati. Apabila hewan itu telah benar-benar mati, maka

penyembelihan dikatakan telah berlangsung pada seluruh

bagiannya, termasuk bagian tubuh !,ang terpotong darinya.

Apabila her,rnn ifu telah halal maka halal pula seluruh bagian

hrbuhnya.

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa

hukum yang berlaku pada anggota fubuh her,uan mengikuti hukum

png berlaku pada penyembelihan her,rnn ifu. Sebelumnya telah

kami ketengahkan perkataan [Jmar, "Biarkanlah hewan

sembelihan sampai ruhnya benar-benar tercabut," Sementara tidak

ada seorang sahabat pun yang menyelisihi pendapat Umar ini.

1051- Masalah: Penyembelihan, baik dengan

memotong, menusuk, maupun memenggal, boleh dilakukan

dengan semua jenis alat lnng marnpu memotong seperti fungsi

pisau, atau dilemparkan seperti fungsi panah, baik benda ifu
terbuat dari kayr yang tajam, bafu yang tajam, bambu yang tajam,

atau benda apa saja selama benda ifu Udak diperolah melalui cara

yang Udak benar, dan selain gigi, kuku, atau alat yang terbuat dari

gigi dan kuku yang telah dicabut, juga bukan berupa hrlang babi,

tulang keledai jinak, hrlang hewan pemangsa berkaki empat,
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tulang burung pemangsa, keanali rubah (seienis anjing hutan), atau

tulang manusia.

Haram hukumnya menyembelih hannn, baik memotong

maupun menusuk bagian lehemya, dengan alat-alat 5nng kami

sebutkan di atas. Heuan png disembelih dengan alat-alat tersebut

terhihrng sebagai bangloi.

Penyernbelihan boleh dilakukan dengan tulang hamn png
telah mati selain heunn yang kami sebutkan di atas.

Penyembelihan iuga boleh dilakukan d*gan menggunakan pisau

bangsa Habasyah. Begifu pula, hewan 1Bng dis€rnbelih oleh oftmg

Zinji (salah safu kefuruan Sudan), orang Habasyah, dan yang

disembelih oleh semua omng muslim, maka hukumnya adalah

halal.

Apabila panah, tombak, atau pisau dihrat dari grgr geraham

gaiah maka udak halal memakan herpan yang disembelih

menggunakan alat tersebut karena ia termasuk bagian dari glgl.

Akan tetapi, seandainya alat-alat tersebut dihrat dari tulang gaiah,

maka ia halal dimakan, baik dengan cara dipotong, dih$uk bagian

lehemyn, atau dilempar dengan tombak lrang te6uat dari fulang

gajah tersebut.

Abu Hanifah berpendapat bahwa sernua heunn lnng
disernbelih dengan alat-alat yang kami sebutkan sebelumryn

adalah halal dimakan. Menunrtrya, yang haram dimakan adalah

heuran yang disembelih atau dibunuh dengan gigi lrang belum

dicabut dari mulut, atau kuku yang belum dicabut dari jari tangan

karena mematikan hevuan dengan alat ini sarna dengan

mencekiknya, bukan menyembelihn3n.

At Muhalla - I s13 I



Asy-Syafi'i berpendapat bahwa herryan yang disembelih

dengan alat-alat yang kami sebutkan sebelumnya adalah halal

dimakan kecuali yang disembelih dengan semua jenis kuku dan

fulang, baik ia telah dicabut dari tempat asalnya maupun belum

dicabut. Hewan yang disembelih dengan alat ini haram dimakan.

Pendapat ini juga merupakan pendapat Al-Laits bin Sa'd.

Abu Sulaiman juga berpendapat sebagaimana pendapat

AsySyafi'i, hanya saja menurutnya tidak boleh memakan hewan

5nng disembelih, baik dengan cara dipotong, di fusuk bagian

lehemya, atau dilempar, dengan alat yang didapatkan dengan cara

1nng tidak benar.

Tentang pendapat Abu Hanifah dan Malik, kami tidak

mengetahui ada seorang pun yang bependapat seperti ifu sebelum

mereka berdua, bahkan kami tidak mengetahui ada ulama salaf

(dari generasi para sahabat) yang mengatakan demikian. Bahkan
pendapat mereka berdua sama sekali tidak dibangun di atas dalil,

dari Al Qur'an, atau Sunnah, atau riwayat yang dha'rlsekalipun,
atau dari qryas. Justm pendapat mereka ifu bertolak belakang

dengan petunjuk Nabi $ sebagaimana disebutkan di dalam

riwayat yang akan kami sebutkan kemudian ins5nAllah. Dengan

demikian, gugurlah seluruh pendapat mereka ihr.

Kini yang tinggal hanyalah pendapat kami, pendapat Asy-

Syafi'i, Al-l-aits dan Abu Sulaiman. Kami mendapati riwayat dari

Sufi7an Ats-Tsauri: Ayahku menceritakan kepadaku, dari Abayah

bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij, dari kakeknya, Rafi' bin Khadij,
(dia berkata): Aku berkata, "Wahai Rasulullah, besok kita akan

berhadapan dengan musuh, sementara kami tidak memiliki pisau
(untuk menyembelih)." Lalu Rasulullah $ bersabda, "Semua alat
yang dapat mengalirkan darah, dan disebutkan nama Allah, maka
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makanlah selama alat tetsebut bukan berup grg dan kuku. Al<an

aku meneibl<an kepda kalian tentang hal itu, 6/aitu) Sigi adalah

termasuk tulang sdangl<an kuku adalah alat Sang digunal<an oleh

onng Habaqnh sebagai piau." Riwayat ini berilnrt sanadnyra telah

kami kemukakan pada awal pembahasan tentang masalah

perryembelihan.ra2

Kami hanya berpegang kepada apa lnng dilarang oleh

Rasulullah #. Kami fidak akan melanggam5n, kami tidak akan

mengharamkan selain her,rnn yang disembelih dengan

menggunakan Egr dan kuku saja. Kami fidak akan menjadikan

pefouatan dosa besar sebagai alasan larangan menyembelih her,van

kecuali apabila Rasulullah db menjadikannya sebagai alasan

pelarangan tersebut, Snifu Srgl dan kuku saja.

Alasan kami melarang penyembelihan tulang

babi, tulang keledai jinak, atau heuran pemangsa berkaki empat,

maupun bunrng pemangs adalah karena firman Allah @ tentang

babi, ;!,i2- A3$ "Karqta sxunguhntn sernua itu
kotor." (Qs. Al An'aam [6]: 145) dan saMa Rasulullah $ tentang

keledai jinah " fuungguhnSn ia koton"

Artingra, sernua baEan fubuh heunn itu dalah kotor dan

segala sesuahr lnng kotor ifu wajib dijauhi, tdak boleh

memegangnla kectrali iika ada nash sSpriat yang

membolehkannSra. Dan png boleh dilakukan pada keledai jinak ini
hangalah memilikinya, menungganginya, mempergunakannya

(unfuk suafu keperluan), menjualnya, atau mernbelinla saja.

142 Hadits ini telah dis€hfkan sebelumnya, yaitu dari riurayat An Nasa'i.
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Kami melarang penyembelihan menggunakan fularrg herruan

pemangsa berkaki empat dan burung pemangsa karena Nabi S
telah melarang menggunakan hewan ini se@ra global,

sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya. Kami tdak
menghalalkan satu pun darinya kecuali apa yang dihalalkan oleh

nash syariat, seperti memilikinya unfuk beburu atau pun sengaja

membelinya unfuk keperluan ifu saja. Selain ifu, maka he',r,ran-

herr,ran tersebut hukumnya haram, sebab baEan dari sesuafu 5rang

haram hukumnln juga haram.

Sedangkan haramnya menggunakan fulang manusia adalah

karena jasad manusia itu wajib dikuburkan, baik kafir maupun
mukmin-

Sementara alasan kami membolehkan penyembelihan

dengan menggunakan fulung bangkai her,van gang halal dimakan
apabila disembelih) adalah sabda Nabi $,

dtf fi)r',y??rit
"saungguhnya yang diharamkan dari bangkai itu uauAt

memakann5n."

Begitu pula, Rasulullah $ menghammkan memperjuaL

belikan bangkai her,rnn dan mengambil minyak dari lemaknya.

Dengan demikian, hanya beberapa hal ihnah yang diharamkan
pada bangkai hanran, tidak lebih.

AsySyafi'i dan ulama fikih Azh-Zhahiri berdalil dengan
sabda Rasulullah $, "Karena itu adalah bagian dari tulang"
Mereka menjadikan stafus hrlang sebagai alasan pelarangan, dpd
pun nama dari bagian ifu.
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Abu Muhammad berkata Alasan ini tentu tidak benar

karena ia telah melanggar batasan-batasan 37ang telah ditetapkan

oleh Allah & dan Rasulullah #. Sebab seandainya memang

seperti itu yang dimaksud oleh Nabi $ tentu beliau bisa dengan

mudah mengatakan, "Bukan merupakan fulang dan kuku", dan

beliau telah diMkan jawami'ul l<alim (singkat pada$ dalam

memberikan penjelasan.

Seandainya Rasulullah $ ingin mengharamkan

penyembelihan menggunakan il*g, niscaSn Rasulullah # uk*
mengatakannya, dan pasti beliau tdak akan menggunakan redaksi

yang aneh dan hanya dengan menyebutkan glgl sja. Karena hal

itu menimbulkan kerancuan makna dan jushr menjadi sulit

dipahami, bukan menjadi penjelas png lugas. Baik kami maupun

mereka S?rnd-Sornd llakin bahwa Rasulullah # melarang

penyembelihan menggunakan glgr karena grgt ihr mempakan

tulang. Akan tetapi, kami juga:takin bahun apabila yang beliau $
malsud adalah sernua jenis fulang, tenfu beliau tdak akan diam

tanpa menjelaskanryn. Artinya, mereka menambah-nambahi

hukum 5nng telah ditetapkan oleh Rasulullah $.
Demikian pula, pendapat mereka itu bertolak belakang

dengan isi hadits tersebut. Karena di dalam hadits ini Rasulullah $
menyebutkan bahwa alasan pelarangan menggunakan kuku adalah

karena ia merupakan alat.Snng oleh orang Habaqnh

sebagai pisu ketika menyembelih- Seharusn3n mereka

menjadikan hal itu sebagai kaidah dasar. Artinya semua

penyembelihan lrang menggunakan pisau orang-orang Habaqnh,

apapun juga bentuknp, adalah tidak boleh. Jika tidak demikian,

berarti mereka telah melakukan sesuafu Srang sangat kontradiksi.

Apabila mereka mengklaim bahua penghamman penggunaan
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hrlang unfuk menyembelih itu adalah hukum ijma, maka mereka

telah berdusta karena mengatakan apa yang sebenamya tidak

mereka ketahui.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur Abu Bakar bin Abi

Syaibah: Abdul A'la menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, dari

AMullah bin Thawus, dari ayahnya, bahr,ra dia tidak menyukai

(memakan)sembelihan zhinji (salah satu ras oftmg Sudan)-

Kami tdak menjadikan alat yang digunakan untuk

menyembelih yang berasal dari Habasyah -selain kuku- sebagai

sebab pengharaman memakan heu,ran sembelihan, karena

demikianlah yang telah ditetapkan oleh Rasulullah $. Kami tidak

menjadikan status fulang sebagai sebab pengharaman memakan

hevr,ran yang disembelih dengan menggunakan alat tersebut, keorali

hewan yang disembelih dengan gigi secara khusus karena memang

demikianlah png ditetapkan oleh Rasulullah #. Hul itu sudah

sangat jelas dan terang sekali.

Pendapat yang serupa diriwayatkan dari sebagian ulama

salaf, seperti yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur

AMurrazzaq, dari Sufuan Ats-Tsauri, dari Al Mughirah, dari

Ibrahim, dia berkata, "Boleh menyembelih menggunakan alat apa

saja keorali empat jenis, yaitu gigi, kuku, fulang dan tanduk."

Diriwayatkan melalui jalur Abdurrazzaq, dari Hisyam bin

Hassan dari Al Hasan, dia berkata, "Semua yang dapat memotong

urat nadi leher dan mengalirkan darah (boleh digunakan), kecuali

kuku, taring, dan tulang."

Sementara pendapat yang serupa dengan pendapat kami
juga diriwayatkan dari sebagian ulama salaf.
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Dirir,vayatkan kepada kami melalui jalur Sa'id bin Manshur:
Abu Mu'awi5rah menceritakan kepada kami, Al A'masy
menceritakan kepada kami dari hrahim, dia berkata, "Apa saja
yang dapat memotong urat nadi leher maka makanlah, kecuali
her,r,ran yang disembelih menggunakan grgl dan kuku."

Dirir,rnptkan dari jalur Sa'id bin Manshur: Khadij bin
Mu'awiynh menceritakan kepada kami, dari Abu Ishaq As-Sabi'i,
bahwa dia tidak meny.rkai penggunaan taring dan kuku.

Abu Muhammad berkata: Ulama fikih Hanafi dan Maliki
menyelisihi hadits ini dengan pendapat mereka sendiri. Rasanla,
tidak ada yang lebih aneh daripada kesimpulan merel<a terhadap

illat (sebab lahimya hukum) yang tidak benar dan terkesan
mengada-ada. Misalnya, mereka menetapkan illat padariba adalah
penimbunan dan stafus yang ditimbun sebagai makanan. Illat
unfuk mahar adalah pengganti yang dengannya seoftrng laki-laki
boleh meniduri wanita, serta illat-illaf keliru dan dusta luir,r,lp.
Kemudian ketika berhadapan dengan illat pelarangan memakan
her,rnn sembelihan -!/ang disabdakan oleh Nabi #- yaitu dalam

sabdanya, "I{arena ia merupakan fuland' dan "Karena ia
merupakan pisau oftng Habasyah", mereka tidak menjadikan
kedua konteks ini sebagai illat Mqeka jusfuir memberi penjelasan
yang terkesan main-main, kemudian mereka menciptakan illat
sendiri 3lang begifu hina, yaifu tercekik.

Apabila kita taqnkan kepada mereka tentang orang lrang
memanjangkan kukunSra, mengasahnSa dan menajamkanngra

sehingga dapat digunakan unhrk menyembelih seekor burung pipit
kecil, dan kukunya ifu tajam setajam pisau. Apakah sembelihann5ra

itu boleh dimakan ataukah tidak? Apabila jawabannya Udak,

sungguh mereka telah menyalahi illat yang mereka buat sendiri,
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5nitu tercekik. Apabila mereka menjawab boleh dimakan, sungguh

mereka juga telah meninggalkan pendapat mereka tentang hukum

menyembelih herpan menggunakan lillru yang telah dicabut dari

tangan.

Apabila mereka berdalil dengan hadits yang diriwayatkan

kepada kami dari S5ru'bah, dari Simak bin Harb, dari Muri bin

Qathari, dari Adi bin Hatim, dari Rasulullah $, beliau bersaMa,

.tur -r j'ttt'*r-i A ifur il
"Alirlanlah danh (heumn tnng disembelih) dengan alat apa

saja jnng engkau mau dan sebutlah narna Allah."

Mal<a kami katakan bahwa hadits ini dhaif karena ia

dirivrnyatkan dari Simak bin Harb. Sementara dia meriuaptkan-
nya dari Muri bin Qathari, dia periv,rayat yang tidak diketahui

identitasnSa. Kalaupun hadits ini shahih, tenfu hadits dari Rafi' bin
Khadij mengandung informasi tambahan yang menetapkan
pengkhususan tertentu, dan hadits Adi bin Hatim ini harus

disandarkan kepada hadits Rafi' tersebut. Artin5a, kedua hadits ini
hams dipakai.

Apabila mereka berdalil dengan atsar yang diriv,rayatkan

kepada kami dari Ma'mar, dari Auf, dari Abu Raja' Al Utharidi,

dia berkata: Aku bertanya kepada hnu Abbas tentang kelinci yang

aku sembelih dengan kukuku. hnu Abbas menjawab, "Janganlah

engkau memakannya karena kematian heu.ran itu sama dengan

tercekik," dan pada beberapa riwayat disebutkan dengan redaksi,
"Sesungguhn5a engkau membunuhnya sementara ia dalam

keadaan tercekik", hadits ini juga tidak dapat dijadikan sebagai

hujjah karena dua alasan berikut:
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Pertana, pendapat seseorang selain Rasulullah # tdak
dapat dijadikan sebagai hujjah.

Kdua, hadits itu jush-r menjadi dalil yang membantah dan

bertentangan dengan pendapat mereka sendiri. Karena Ibnu Abbas

fidak mensyaratkan kuku ifu telah terlepas atau belum terlepas dari
tangan.

Sedangkan dalil kami tentang larangan memakan her,van

yang disembelih menggunakan alat yang didapatkan dengan cara

1nng udak benar adalah firman Allah &,

" Dan janganlah sebagian kamu metnakan harta sebagian

tnng lain di anbra l<amu dengan lalan tnng bathil." (Qs. Al
Baqarah [2]: 188)

Juga sabda Rasulullah $,

,#i&6isXr3?s3

€t;l:rSsrLt
lz

.?t?.<r
"Saungguhnya danh dan ham l<alian adalah hanrn abs

kalian."

Idak diragukan lagi bahwa her,rnn png disembelih, baik
dengan cara dipotong atau dihrsuk pada bagian lehemya,

menggunakan alat png didapatkan dengan cara-cara yang tidak
benar, berarti alat itu didapatkan dengan cam yang batil. Apabila
demikian kondisinya, maka dapat dilnkini bahwa heunn itu
dimakan juga dengan cara lrang batil, dan hal ifu adalah haram
berdasarkan nasrl sgrariat-
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Begitu pula, penyembelihan adalah yang

diwajibkan dan diperintahkan dalam rangka ketaatan kepada

Allah &. Menggunakan sesuatu yang didapatkan dengan cara

Snng tidak benar unfuk memotong, menusuk, atau melempar
ho,r,ran, merupakan bentuk kemaksiatan kepada Allah &. Kedua

hal di atas mempakan prinsip yang diyakini kebenarannya tanpa

ada pertedaan pendapat.

Jika demikian adanya, maka adalah sebuah kebatilan dan

kedustaan yang nyata apabila dikatakan bahwa kemaksiatan dapat

menggantikan ketaatan, dan orang yang bermal<siat kepada

Allah & dikatakan telah menunaikan perintah-Nya.

lO52- Masalah: Semua alat yang dapat memotong atau

membunuh, nannun ia fidak seperti fungsi pisau atau panah

sebagaimana mestinya, maka tdak halal memakan hanran yang

dibunuh dengan alat ihr. Begitu pula halnya dengan heuran yang

disembelih menggunakan gergaji atau arit. Hal ifu berdasarkan

sabda Rasulullah $,

l5U c:::io 9>-

9t//-o/^Ay ,v oLl)t 
"-s 

Jut 0!

'F) s{: ,41 f;;G^,'ilt fl;l3(-'t.

.i4.t"citr:b'€Li 4,
"Saungguhn5n Allah telah mewajibl<an berbuat baik

terhadap segala sauatu. Oleh karena itu, apbik kalian

membunuh maka lakukanlah pembunuhan dengan baik, dan

apabila kalian menyembelih maka lakukanlah penyembelihan itu
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dengan baik, hendaklah salah seorz,ng kalian menajamkan

pisaunya dan membuat n5runan hewan tnng disembelihnjn."

Orang yang menyembelih dengan menggunakan alat yang

tumpul sesungguhnya Udak menyembelih sebagaimana yang

diperintahkan. Oleh karena ifu, hauuan' yang dipotongnSn itu
terhifung sebagai bangkai. Anehnya, ada pihak yang melarang

memakan heuan 3rang disernbelih dengan alat seperti ini, karena

menurut dia her,rnn ifu disembelih dengan cara yang fidak

disSnriatkan dan menggunakan alat yang dilarang, tetapi mereka

membolehkan memakan he{ ran yang disembelih dengan alat yang

didapatkan dengan cara lrang tidak benar. Padahal, substansi

keduanya adalah srna.

1053. Masalah: ndak boleh menyembelih

menggunakan alat png terbuat dari emas atau yang berhiaskan

emas bagi laki{aki. Apabila ada laki-laki menyembelih hevvan

dengan menggunakan alat ifu maka heunn sembelihann5a hamm

dimakan, baik oleh laki{aki maupun perempuan. Apabila
penyembelihan dengan alat ifu dilakukan oleh wanita, maka her,van

sembelihannya halal dimakan, baik oleh laki-laki maupun
perempuan, karena Nabi S mengharamkan emas bagi kaum laki-

Iaki dari umatrya, dan beliau membolehkannya baE kaum
perempuan.

taki-lah Snng menyembelih menggunakan alat 5rang tertuat
dari emas, atau campuran emas, berarti dia telah menggunakan

alat yang diharamkan baginSp, dan dia menyembelih dengan cara
yang tidak diperintahkan oleh Allah $. Berbeda halnya jika itu
dilakukan oleh perempuan.
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1054- Masalah: Hewan yang disembelih menggunakan

alat yang terbuat dari perak hukumnya halal dimakan karena yang

dilarang adalah menggunakan perak sebagai wadah. Sedangkan

pisau, tombak, panah dan pedang bukanlah wadah.

1055- Masalah: Barangsiapa yang tidak menemukan alat

lain selain gigi, kuku, t lang heu.ran pemangsa, fulang bumng

pemangsa, fulang heuuan buas berkaki empat, fularrg babi, fulang

keledai jinak, fulang manusia, atau alat yang terbuat dari emas,

sementara dia khawatir heu,ran ifu akan segem mati, maka dia

tetap udak boleh memakan sembelihan tersebut. Penyembelihan

dengan menggunakan salah satu alat ini tidak bisa dibenarkan

secara synriat karena hal itu dilakukan dengan menggunakan alat

yang tidak dibenarkan unfuk memotong. Dan kasus seperti ini,

orang tersebut tidak dianggap menyia-nyiakan harta karena dia

tidak mendapatkan benda yang boleh digunakan untuk

menyembelih. Sementara apabila halan png ada disembelih

dengan alat tersebut maka her,rnn ifu tetap dianggap sebagai

bangkai.

1056. Masalah: Barangsiapa tidak mendapati alat untuk

menyembelih selain alat (milik orang lain) yang diambil dengan

paksa, atau diambil dengan cara yang fidak benar, dan

penyembelihan itu dilakukan karena khawatir hanrannya mati

sebagai bangkai, sehingga hewan ifu disembelih dengan alat

tersebut, maka sembelihan ifu hukumnp adalah halal.

Allah S berfirman,
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iS:rs ;,rj',F i36(i *;"urr\i; 1i iy Wr;s
"Dan tolong-menolonglah karnu dalam (mengerjakan)

kebajikan dan takorm, dan jangan tolong-menolong dalam befruat
doa dan pelanggaran " (Qs. Al Maa'idah [5]: 2)

Berdasarkan a5at ini, haram hukumnya bagi si pemilik alat

unttrk tidak meminiamkan alatrya ifu jika dikhawatirkan heunn
milik omng yang ingin meminjam alat tersebut akan mati secara

sia-sia. Di sisi lain, mengingat haram bagi pernilik alat untuk tidak

meminfamkan alatrya, berarti wajib bagi si pemilik heuran unfuk

mengambil alat tersebut dan menyembelih hannnnya. Dengan

demikian, dia dianggap telah berbuat ketaatan, baik si pemilik alat

ataupun tdak.

1057. Masalah: Penyembelihan boleh dilakukan oleh
perempuan yang sedang haid, perempuan yang sdang tidak

haidh, orang Zinji, lah{aki yang belum dikhitan, orcng 5nng bisu,

orang yang fasik, oftlng yang sedang junub, budak yang melarikan

diri dari majikannya, atau dilakukan tanpa menghadap kiblat, baik

secara sengaja atau pun tdak. Hewan Snng mereka potong boleh

dimakan selama her,rnn ifu mati karena disembelih dan
penyembelihannla dilakukan dengan menyebut narna Allah &
sesuai dengan kemampuan mereka, atau dengan isyarat bagi

orang png bisu.

Bagr orang non Arab, menyebut nama Allah & dapat

mereka lakukan dengan bahasanya sendiri. Karena Allah &
berfirman, "Kecuali yang sempat kamu menyembelihnya-" (Qs. Al
Maa'idah [5]: 3) Pada ayat ini Allah @ berbicara kepada setiap
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muslim dan muslimah. Dan Allah & j,rgu berfirrnan, "Allah frdak
mqnb&ni s*eorang melainkan sauai dengan kaanggwpa4nya.,'
(Qs- ru Baqarah [286]: 2) Berdasarkan ayat ini, Allah $ tiaak
mernbebani seseoftmg unfuk menyebut nama-Nya (membaca
basnnblf kecuali dengan cara yang sanggup mereka lakukan. Dan
itu adalah pendapat Abu Hanifah, Malik, AsySyafi'i, dan Abu
Srlairnan.

semua 5nng kami kemukakan di atas masih diperselisihkan
ohh ulama. sebelumnya kami telah menyebutkan bahwa Thawus
rndanng memakan sembelihan yang dilakukan oleh orang Zinji.

Diriuayatkan kepada kami melalui jalur hnu Abi Syaibah:
Abu usamah menceritakan kepada kami, dari sa'id bin Abu
ArubatL dari Qatadah, dari Ha5ryan, dari Jabir bin Zaid, dari hnu
Abbas, dia berkata, "orang yang belum disunat, sembelihannya
tdak boleh dimakan, shalahya tidak sah, dan kesaksiannya tidak
bd€h diterima." Sedangkan AI Hasan dan Abu Sulaiman
mernbolehkan memakan sembelihannya.

Diriwayatkan dari jalur hnu Abi Syaibah: ubaidillah bin
Mum menceritakan kepada kami, dari Musa, dari Shakh bin

"t$niri'Jrah, dari Nafi', dari hnu umar, bahwa dia tidak menyukai
mernakan her,r,ran yang disembelih oleh budak yang melarikan diri
dari mafkannya. sedangkan sa'id bin AI Musaygib membolehkan-
qra-

Diriwa5ntkan melalgi jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari
Alllltrb As-sakhtipni, dari Nafi', dari lbnu umar, bahwa dia tidak
merryrloi memakan heunn yang disembelih tidak menghadap ke
anah hblat. Pendapat yang sama juga diriwayatkan secara shahih
dari lbnu Sirin, Jabir bin Zaid.
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Sementara pembolehan memakan sembelihan itu diriwayatkan

secara shahih dari An-Nakha'i, Asy-S5a'bi, Al Qasim bin

Muhammad, dan Al Hasan Al Bashri.

Abu Muhammad berkata: Belum diketahui ada sahabat lain

yang tidak sependapat dengan Ibnu Abbas tentang tdak
disukainya sembelihan yang dilakukan oleh orang yrang belum

disr-mat, atau yang tidak sependapat dengan Ibnu Umar tentang

tidak disukainya sembelihan yang dilakukan oleh budak yang

melarikan diri dari majikannya. Begitu pula Udak ada sahabat yang

menyelisihi pendapat tidak disukainya he,.r,ran yang disembelih

tanpa menghadap ke arah kiblat. Sementara pendapat mereka

(An-Nakha'i, AsSrSya'bi, Al Qasim bin Muhammad, dan Al Hasan

Al Bashri) menyelisihi pendapat kedua sahabat tersebut.

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah, AMul Wahhab

bin Abdul Majid Ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami, dari

A5yub As-Sakhtiyani, dari Muhammad bin Sirin, bahwa dia pernah

ditanya tentang sembelihan yang dilakukan wanita dan anak kecil,

maka dia tidak berkomentar apa-apa terhadap keduanya.

Diriwayatkan dari Ikrimah dan Qatadah bahwa orang yang

sedang junub boleh menyembelih apabila dia telah berwudhu.

Diriwayatkan dari Al Hasan bahwa orang 5nng sedang

junub harus mencuci wajah dan kedua tangannya terlebih dahulu,

baru kemudian menyembelih.

Sementara, hrahim, Atha', dan Al Hakam membolehkan

hal ihr tanpa perqaratan apa pur-I.

Abu Muhammad berkata: Seandainya menghadap kiblat
adalah salah safu persyaratan dalam penyembelihan tentu Allah &
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Udak akan lupa untuk menjelaskanngra, begitu pula hal-hal lainnya
png disebutkan sebelumnya.

1058- Masalah: Semua heuran 5nng disembelih, baik
dengan cara dipotong atau disernbelih pada pangkal tenggorokan ,

oleh orang Yahudi, atau Nasrani, atau Majusi, dari kalangan
perempuan maupun laki-laki, adalah halal bagi kita. Dan lemak
her,ran ifu juga halal bagi kita selama mereka melakukannp
dengan menyebut nama Allah &.

Apabila ada seorang Yahudi menyembelih seekor unta
dengan cara menusuk lehemya, atau dia menyembelih seekor
kelinci, maka her,uan ifu halal dimakan. Tidak masalah bagi kita
apakah her,rnn ifu dihalalkan bagi mereka di dalam Taurat ataukah
diharamkan.

Malik berpendapat bahwa lemak heuan png disembelih
oleh orang Yahudi haram, begrfu pula hannn yang
mereka sernbelih yang dulunya mereka haramkan unfuk diri
mereka sendiri- Pendapat ini benar-benar keliru karena ia
bertentangan dengan ayat Al Qur'an, hadits, dan akal.

Dikatakan bertentangan dengan ayat Al Qur'an karena
Allah S berftrman,

7'i &cg *i b igrt't;,J'"iqe,
" Makanan (sembelihan) orang-orzng Jnng dibqi At Kibb ifu

halal bagimu, dan makanan l<amu halal (pula) bagi mereka." (es.
Al Maa'idah [5]: 5)
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Kita telah sepakat bahwa yang dihalalkan di dalam ayat ini

adalah hewan yang mereka sembelih, bukan makanan yang

mereka makan. Karena mereka memakan babi, bangkai, dan

darah. Dan makanan-makanan ini tdak halal kita makan

berdasarkan ijma. Allah & tidak mensyaratkan hanya boleh

memakan apa yang mereka makan dan melarang memakan apa

yang tidak mereka makan. "Dan frdaHah Tuhanmu lupa." (Qs.

Marlram [19]: 64)

Berdasarkan Al Qur'an dan ijma, agama Islam menghapus

seluruh ajamn agama sebelumnya, dan omng yang masih

berpegang kepada ajaran Taurat dan Injil, serta tidak mengikuti

ajaran Al Qur'an berarti dia adalah orang yang kafir dan musryik,

ugurn*yu itu tidak diterima. Jika demikian halnya, Allah & telah

menghapus semua syariat yang ada di dalam Taurat dan Injil serta

seluruh agama yang ada. Allah & mewaiibkan kepada jin dan

manusia unhrk mengikuti syariat Islam. Dengan demikian, tidak

ada yang haram kecuali yang diharamkan oleh Allah &, dan tidak

ada yang halal kecuali yang dihalalkan oleh Allah @' serta tidak

ada yang wajib kecuali yang diwajibkan oleh Allah &. Barangsiapa

mengatakan sesuatu tentang agama 0slam) selain dari konsep

seperti ini berarti dia telah kafir, dan hukum tersebut sudah

menjadi kesePakatan Para Imam'

Dikatakan bertentangan dengan Sunnah, karena telah kami

sebutkan di dalam pembahasan jihad pada buku kami ini, hadits

tentang ember berisi lemak yang diambil di Khaibar dan Nabi $
tidak melarang para sahabat unhrk memakannya. Bahkan beliau

mernbiarkannya bagi para sahabat yang mendapatkannya'

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur Abu Daud Ath-

Thayalisi, Sulaiman bin Al Mughirah menceritakan kepada kami,
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dari Humaid bin Hilal Al Adawi, (dia berkata): Aku mendengar

AHullah bin Mughaffal berkata, "Sebuah ember berisi lemak
binatang dilemparkan pada hari (peperangan) Khaibar. lalu aku
mengambil dan mendekapnya. Lantas Rasulullah $ bersaMa,'Ifu
menjadi mililonu'."

Begitu pula pada hadits masyhur melalui jalur Syr'bah, dari
Hisyam bin Zaid, dari Anas bin Malik, bahwa seorang wanita
Yahudi pemah menghadiahkan seekor kambing beracun kepada
Rasulullah $, lalu beliau memakannSn. Rasululluh # tdak
mengharamkan apa pun darinya, baik lemak penrtrya atau bagian

lainnya.

Dan dikatakan bertentangan dengan logika atau akal karena

sangat mustahil sekali kehalalan sebuah penyernbelihan hanya

berlaku bagi lemak yang ada di anggota tubuh tertentu saja. Kami
tidak mengetahui adanya dalil yang menjadi sandaran pendapat

mereka ifu, baik dari Al Qur'an, hadits yang shahih, atau hadits
yang lemah, atau qiyas sekalipun.

AnehnSn, mereka mendengar firrnan Allah &, "Dan

mal<anan l<amu hakl (pula) bagi m*eka." (Qs. Al Maa'idah [5]: 5)

Dan salah safu makanan kita adalah lemak dan unta, dan jenis

makanan lainnSn yang dulu mereka (orang Yahudi) haramkan atas
diri mereka sendiri, atau yang diharamkan Allah S bagi mereka

melalui lisan nabi Musa. Kemudian hukum makanan ifu dihapus
dan dihalalkan kembali melalui lisan Isa dan Muhammad $
berdasarkan firman-Nya kepada Nabi Isa,

"H;i?cir,frH'13;
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"Dan unfuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah

dihanmkan untul<nu. (Qs. Aali Imraan [3]: 50)

Juga berdasarkan firman Allah & kepada Nabi

Muhammad $,

l;'ifio-:ji\
c
-t^q

;3'^r, Vi* ,L3ri1 eii $St'6ti
,). ..rr/

fc*J feT-,*ii;
q/iilLilj.wtf) +t"Ett7iJ3Ji AAl'st\ii*sh&

)z' /-- -z

" Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati terfulis di
dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menytruh
mereka mengerjakan tnng makruf dan melarang mereka dari
mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala

yang baik dan menghanrnl<an bagi merel<a segala tnng buruk."
(Qs. Al A'raaf l7l L57l

Juga firman Allah &,

"Barangsiapa menai agama selain agama Islam, mal<a

sel<ali-kali frdaHah akan diterima (agama itu) daripadanya." (Qs.

Aali Imraan [3]: 85)

Akan tetapi, orang-orang itu tetap mengharamkan apa

yang dahulu diharamkan oleh orang-orang Yahudi, padahal orang-

orang Yahudi itu kini sudah menghalalkannya.

Jika mereka ditanya, "Apakah lemak dan unta dihalalkan

bagi orang Yahudi saat ini, ataukah keduanya haram bagr

rr'J$&6:**j*'&6''
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mereka?" Apabila jawaban merelo adalah "Diharamkan atas
mereka hingga hari ini", berarti mereka telah l{afir tanpa diragul{an
lagi karena itu sama saja mereka mengatakan bahvrn Allah & fidak
menghapus hukum tersebut. Apabila jawabannya adarah
"Makanan ifu halal bagi orang Yahudi" maka mereka benar, dan
mereka wajib meninggalkan pendapat mereka yang keliru tentang
masalah ini.

Kita tangakan kepada mereka tentang orang yahudi yang
menyembelih domba unfuk memakan lemaknla, "Apakah haral
bagi kita memakan lemak domba tereebut karena oftmg yahudi
yang menyembelihnya menghalalkan lemak itu? Ataukah lemak itu
haram bagi kita sebagai bentuk mengikuti ajaran agarna yahudi,

agama kafir dan sesat?" Jawabanryn tenfu harrlru salah safu saja,
dan kedua alasan di atas sama-sarna tidak benar. sehanrsn5a
mereka juga udak menghalalkan heqan ynng disembelih oleh
orcmg Yahudi pada hari Sabtu, dan ikan (par:s) yang ditangkap
oftmg Yahudi pada hari sabtu. Akan tetapi, anehnya mereka tidak
berpendapat demihan.

Dirir,,a5ntkan kepada kami melalui jahrr Umar bin Al
I(haththab, AIi, Ibnu Mas'ud, Aisyah Ummul Mukminin, Abu Ad-
Darda', Abdullah bin Yazid, hnu Abbas, Al Ltadh bin sariyah,
Abu Umamah, Ubadah bin Ash-Shamit, dan hnu Umar, bahwa
boleh memakan sembelihan Ahli Kitab tanpa ada persyaratan
apapun, baik her,van yang disembelih ihr adalah sembelihan heuran

Sang mereka halalkan atau pun 3nang mereka haramkan.

Pendapat senlpa juga diriuraSratkan dari mayoritas Tabi'in
seperti Ibmhim An-Nakha'i, Jubair bin Nufair, Abu Muslim Al
Ithaulani, Dhamrah bin Habib, Al easim bin Mukhaimarah,
Makhul, Sa'id bin Al Musa}ryib, Mujahid, Abdurrahman bin Abi
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I ail6, Al Hasan, hnu Sirin, Al Harits Al Ukli, Atha', Asy-S1ra'bi,

Muhammad bin Ali bin Al Hasan, Thawus, Amr bin Al Asurad,

Hammad bin Abu Salman, Malik, Ubaidillah bin Al Hasan, dan

yang lainnya. Sementara ihr, kami tidak mendapati seorang pun

dari mereka yang tidak berperrdapat demikian kecuali Qatadah.

Dengan pendapat ini, orang-orang tersebut telah

menyelisihi sekelompok sahabat 5ang pendapatrya tidak ditentang

oleh sahabat lainnya. Bahkan mereka menyelisihi pendapat jumhur

ulama.

Pendapat kami adalah pendapat Sufuan Ats-Tsauri, Al

Atza'i, Al-Laits bin Sa'd, Abu Hanifah, As5rSyafi'i, Abu Sulaiman,

Ahmad, Ishaq, dan ulama ftkih mereka.

Hukum sembelihan ormg Majusi, telah kami kemukakan di

dalam pembahasan jihad bahura orang Majusi juga termasuk Ahli

Kitab sehinga hukum 5nng berlaku pada mereka seperti yang

berlaku pada Ahli Kitab pada semua masalah sernbelihan ini.

Apabila mereka berdalil dengan hadits yang diriwayatkan

dari jalur Waki', dari Sulaiman, dari Qais bin Muslim Al Jadali, dari

Al Hasan bin Muhammad, bahwa Rasulullah $ mengirim surat

kepada Majusi penduduk Hajar, beliau menyeru mereka unfuk

masuk Islam, " hmngsiap tnng masuk Islam maka hal ifu
diterima dariryn, dan bamngsiapa tnng tidak masuk Islam mala
oftng itu harus membaSnr iizph, sembelihannSm tidak boleh

dimakan, dan vnnitanya tidak boleh dinikahi." Maka kami katakan

bahwa hadits ini adalah hadits mursal, dan hadits yang murcal

tidak dapat dgadikan sebagai hujjah.

Hammam menceritakan kepada kami, Abdullah bin

Muhammad Al Baji menceritakan kepada kami, Ahmad bin
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Muslim menceritakan kepada kami, Abu Ats-Tsaur hrahim bin
Khalid menceritakan kepada kami, Auul wahhab menceritakan
kepada kami, dari Sa'id bin Abi Arubah, dari eatadah, dari Sa,id
bin AI Musalryib, bahwa dia ditanyn tentang seorcng laki{aki yans
sedang sakit memerintahkan seomng Majtrsi unfuk menyembelih
hewan- orang ifu menyebut nama Allah, kemudian si Majusi 3nng
men5rembelihngn. Sa'id bin Al MusaSryib menjawab, "Sembelihan
ifu boleh dimakan." Ini juga mempakan pendapat eatadah dan
Abu Tsaur.

Abu Muhammad berkata: Allah & Ua* memberikan ruang
untuk mengambil jr4,ah dari selain Ahli Kitab. Selain itu, Nabi $
mengambil ji4lah dari Majusi, dan beliau tenfu tdak akan
menlrelisihi perintah Rabbnya.

Apabila mereka berdalil dengan firman Allah Sl,

"L'W;r 6{{, & !*$$ Jjf:rLr}fi 6

@<4En 6G,-;; K
'(I{arni turu*an Al Qur'an itu) agar l<amu (frdak)

mengabkan, bhua Kikb itu han5a diturunl<an kryda dua
aja sebelun kami, dan sautguhnSa kami frdak
tilan ap yang mereka baa." (Qs. ru An'aam t6l: 156)

Maka kami katakan bahwa sesungguhnya maksud firman
Allah & i"i adalah larangan agar tidak mengucapkan perkataan

seperti ifu, dan penjelasan bahwa risalah-N}ra Udak hanya
dittrrunkan kepada kdua golongan ifu saja. Buktin5n, di a5nt png
lain Allah $ berfirman,
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34;;i+3"55735
"Dan rasul-nsul Snng tidak kani kisahkan tentang mereka

kffirnu." (Qs.An-Nisaa' l4lz L64l

1059. Masalah: ndak halal memakan hewan yang

disffirbelih oleh orang (non muslim) selain Yahudi, Nasrani, dan

Maiusi. Begitu pula, tidak halal memakan heuan yang disembelih

oleh orang yang murtad dari agama Ahli Kitab atau selain Ahli
I&tab- Begitu pula, haram memakan her,rnn yang disembelih oleh

s@rirng Ahli Kitab yang pindah ke agama Ahli Kitab lainnya.

Dernihan juga, tidak halal memakan heuan 5ang disembelih oleh
orzrng 3nng masuk ke agama Ahli Kitab setelah diutusnya Nabi $.

Alasannya, karena Allah & tiaat menghalalkan kepada kita

kecuali heuran yang kita sembelih atau yang disernbelih oleh Ahli
Ittab seperti yang telah kami sebutkan sebelumn5a.

Semua golongan yang kami sebutkan di atas bukan

ternasuk Ahli Kitab. Sebab sernua orang png ada di muka bumi

ini, selain Ahli Kitab, maka dia diperintahkan untuk kembali

keeada agama Islam karena Allah & telah mengutus Nabi

Muhammad $ dengan membawa agama tersebut. Bila mereka

Mak mau memeluk Islam maka mereka akan diperangi. Oleh

Ioreoa ifu, masuknya mereka ke dalam agama Ahli Kitab udak

dapat diterima, dan jika mereka melakukan hal itu maka

sernbelihan mereka haram dimakan.

Begitu pula orang Islam yang murtad, kemudian memeluk

agama Ahli Kitab. Juga Ahli Kitab yang keluar dari agamanya

untuk memeluk agama Ahli Kitab lainnya. Sebab seorcrng
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penganut Ahli Kitab mendapatkan perlindungan dan darahnya

haram ditumpahkan karena dia mengikuti agama nenek

moyangnya dahulu. Sedangkan keluamya seorang Atrli Kitab dari

agamanya berarti dia telah memufuskan jaminan perlindungan

tersebut.

Semua yang kami sampaikan ini merupakan pendapat Asy
Syafi'i dan Abu Sulaiman.

1060- Masalah: Barangsiapa menyembelih hewan dalam

keadaan sedang mabuk atau sedang junub, maka sembelihannya

Udak halal dimakan karena tujuan syariat tidak ditujukan kepada

mereka saat akalnya dalam keadaan tidak sadar.

Allah & berfirman, " Kecuali yang sempat kamu

menyembelihnSn." (Qs. At Maa'idah [5]: 3) Apabila keduanya

menyembelih setelah sadar maka barulah sembelihan mereka

halal. Sebab pada kondisi sadar, tujuan qTariat juga ditujukan

kepada keduan5n sebagaimana difujukan kepada kaum muslimin

lainnya.

1061- Masalah: Her,,r,lan yang disembelih, baik dengan

cara dipotong atau disembelih pada pangkal tenggorokan, oleh

anak yang belum baligh adalah fidak halal dimakan. Sebab anak

yang belum baligh bukan termasuk mukallaf yang dimaksud oleh

firman Allah @, " Kecuali tnng sempat kanu menyembelihnya."

(Qs. Al Maa'idah [5]' 3) Selain itu, Rasulullah $ juga

mengabarkan bahwa kewajiban tidak dibebankan kepada anak-

anak kecil hingga dia baligh.

I ss6 I - AI Muhalla



Diriwayatkan kepada kami melalui jalur hnu Abi Syaibah:

AMul Wahhab bin Abdul Majid Ats-Tsaqafi menceritakan kepada

kami, dari Ayyub As-Sakhti5rani, dari Muhammad bin Sirin, bahwa

dia pemah ditanya tentang sembelihan wanita dan anak kecil.

Muhammad bin Sirin tidak mengatakan sesuahr pada keduanya. Di
antara ulama yang melarang memakan sembelihan r,rnnita dan

anak-anak yang belum baligh adalah Abu Sulaiman dan para

sahabatnya.

Sementara An-Nakha'i, Asy-Sya'bi, Al Hasan, Atha',
Thawus dan Mujahid berpendapat bahwa sembelihan keduanya

boleh dimakan.

Abu Muhammad berkata: Mereka sependapat dengan kami

bahwa pemikahan anak laki-laki yang masih kecil, atau menjadi

wali nikah bagi wanita yang ada di bawah perwaliannya, akad jual

beli dan akad perwakilan yang dilakukannya, kesemua ifu Udak

sah. Begitu pula, anak yang masih kecil ftelum baligh) tidak wajib

mengerjakan shalat, berpuasa dan berhaji karena mereka memang

tidak diperintahkan unhfi itu. Begitu pula, tidak sah apabila ia
menghajikan orang lain. Yang menjadi pertanyaan, dari mana

mereka membolehkan memakan he,rr/an yang disembelih oleh

anak kecil ini?

1462. Masalah: Her.r,ran yang dimiliki oleh dua orang

atau lebih, apabila salah seorang dari mereka menyembelihnln

tanpa izin dari pemilik yang lain, maka semblihan tersebut

terhifung sebagai bangkai dan haram dimakan. Orang lnng
melakukan penyembelihan itu harus mengganti hak rekannla
berupa heruuan lainnya yang sama dengan hetr.ran ifu. Apabila dia

tidak mendapatkannya maka dia wajib mengganti harganya.
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Berbeda halnya apabila penyembelihan ifu dilakukan karena

menurut"rya her,uan tersebut akan mati bila dibiarkan, atau bia5a

perawatannya mahal sehingga mungkin saja hannn ifu akan mati,

dalam kondisi seperti ini maka dia boleh menyembelihnya dan

hewan tersebut halal dimakan. Sebab sebagaimana yang telah

kami sebutkan sebelumnya bahwa yang Allah & haramkan kepada

kita adalah memakan harta (sesama) dengan cara llang bathil-

Firman Allah @, "Dan seoftng tnng berdosa frdak akan

memikul dos oftng lain. " (Qs. Al An'aam [6]: 164) hal ini

ditujukan kepada orang yang menyembelih her,rnn milik orang lain

secara semena-mena. Akan tetapi, apabila penyembelihan ihr

mengandung kebaikan, maka Snng menjadi rujukann5n adalah

firman Allah & " Dan tolong-menolonglah katnu dalam

(mengerjakan) kebajikan dan takwa." (Qs- Al Maa'idah [5]' 2) Dan

larangan Nabi $ agar kita tdak menyia-nyiakan harta. Demikian

pendapat Abu Sulaiman dan para sahabat lorni-

1063- Masalah: Barangsiapa menyunrh kehrarganSn,

atau wakilnya, atau pembantunya gntuk menyembelih heunn

mana saja png dimilikinya, atau halan mana saja yang mereka

butuhkan, baik ketika orang itu ada atau sedang tidak ada, maka

penyembelihannya sah karena ihr dilakukan atas izin si pemilik

herpan. Dalam hal ini, orang yang menyembelih tidak dikatakan

melakukan penyembelihan se@ra semena-mena, bahkan hal ihl

seperti ketika dia menyembelih her,rnn miliknp sendiri-

LO64. Masalah: Tidak boleh mematahkan (tulans)

tengkuk her,r,ran sembelihan sampai ia benar-benar mati. Apabila
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seseorang melakukannya setelah penyembelihan semprrna

(namun sebelum hetr,ran itu benar-benar mati) maka dia dianggap

telah bermaksiat, tetapi sembelihann5n tetap halal dimakan.

Dikatakan maksiat karena dia tidak bertuat baik kepada her,rnn

yang disemb"lihnya dengan mematahkan tengkuknya. Sementara

heuran itu tetap halal dimakan karena perryembelihannya telah

sempuma, dan dengan itu her,rnn tersebut halal dimakan iika telah

mati.

1065- Masalah: Semua henpan yang disembelih oleh

muslim yang fasik, atau orang yang bodoh tentang agama, atau

Ahli Kitab, adalah halal dimakan, meskipun kita tidak melihat

proses penyembelihannya.

Diriwayatkan melalui jalur Al Bukhari: Muhammad bin

Abdullah, yaitu Abu Tsabit Al Madini menceritakan kepada kami,

Usamah bin Hafsh menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin

Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah Ummul Mukminin, bahwa ada

sekelompok orang berkata kepada Nabi $, "SesungguhnSn suafu

kaum datang kepada kami membawa daging sementara kami tidak

mengetahui apakah ketika menyembelihnya mereka menyebut

narna Allah @ atau fidak." Maka Nabi $ bersaMa, "HendaHah

kalian menyebut narna Allah &, lalu makanlah." Ais5nh berkata,

"Kefika itu, mereka baru saja meninggalkan kekafiran."

Apabila mereka mengatakan, *Bukankah hadits ini

diriwayatkan dari Suflnn bin Uyainah, dan di dalamnln disebutkan

bahwa Rasulullah $ bersabda, "Minblah mereka

(bahow penyembelihan itu dilalilkan dangan menyebut narna Alhh),

lalu mal<anlah." Maka jawabannya, "Benar, hadits ihr diriwayatkan

kepada kami melalui jahr Sufipn, dari Hiqnm bin Urv,rah, dad
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ayahnya, bahwa Rasulullah,S mengatakan hal itu. Namun riwaSnt

in murcal, dan hadits murcalidakdapat diiadikan sebagai hujjah."

1066- Masalah: Semua herryan yang jahrh dari tempat

yang tinggl, atau dimangsa her,r,ran buas, atau ditanduk oleh her,van

lain yang memiliki tanduk, atau tercekik sehingga isi kepalan5n

keluar, atau isi perutnya hancur, atau fulang $rmsumryla patah,

atau ususnya terurai, narnun her,rnn ihr masih didapati dalam

keadaan hidup, Ialu ia disembelih, baik dipotong ataupun

disembelih pada pangkal tenggorokan , maka ia halal dimakan.

Yang Allah S haramkan adalah apabila her,rnn ifu mati sebelum

sempat di sembelih.

Allah & berfirman, " Kea.tali tpng sempt lamu
menyembelihnSm." (Qs. Al Maa'idah [5J: 3) Dari semua her,rnn

png diharmakan pada ayat ini, Allah $ mengectralikan heuan

lnng sempat disembelih, dan Allah & naaf menq/amtkan apakah

heunn itu mati karena hal-hal tersebut, ataukah mati karena

disembelih. Allah $ hanya menegaskan bahura Dia membolehkan

kita memakan heunn yang kita sembelih sebelum heunn ifu mati.

Seandainya ada binatang buas png memotong kerongkongan

seekor halan, Ialu hervan ifu disernbelih dengan cara menusuk

bagian lehemya, maka her,rnn ifu halal dimakan. Bahkan

seandainya pada kerongkongannla masih ada tersisa bagian Snng

dapat disembelih (meskipun sedikit), lalu bagian itu dipotong maka

herpan ifu halal dimakan.

Diriunyatkan kepada kami melalui jalur Abdurrazzaq, dari

Ma'mar, dari hnu Dzuaib, dari Muhammad bin Yahya bin Hibban,

dari Abu Murrah maula Ukail bin Abi Thalib bahwa dia pemah

mendapati seekor domba milik mereka 5ang (dianggap) telah mati.
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[-alu dia menyembelil,nya dan henrnn itu pr.m bergerak. Aku pun

menanyakan hal itu kepada Zaid bin Tsabil Maka dia menjawab,

"Heulan yang sudah mati tenfu tdak akan b€qgerak lagi." lalu aku

menanyrakan hal itu kepada Abu Hurairah dan dia menjawab,

"Apabila matanya sempat berkedip, atau salah safu kakinya

bergerak, maka makanlah heuran ifu.'

Diriwayatkan dari jalur hnu Juraii, dari Ja'far bin

Muhammad, dari a5nhnya, bahwa Ali bin Abi Thatb berkata,

"Apabila kakinya atau ekomyra masih b€rgerak, atau matanya

berkedip, berarti her,van ifu dapat disernbelih-'

Diriurayatkan dad iahrr Sufi7an bin Ulrainah, dari Ar-Rakin

bin Ar-Rabi', dari Abu Thalhah Al Asad, dia berkata: Seekor

srigala pemah memangsa seekor kambing hirrggu merobek

penrtr5n. lalu salah safu bagiannyra jatutr ke tanah. Aku pun

menanpkan hukumnla kepada hnu Abbas. Dia merriawab,

"Perhatikanlah, bagian tubuhnya lpng fituh ke tanah janganlah

engkau makan." Ibnu Abbas menyuruhqla agar menyernbelih

kambing itu lalu memakannlra.

Diriwa5atkan melalui jalur Mtrhammad bin Al Mutsanna,

AMullah bin Daud Al Khuraibi menceritakan kepada kami, dari

Abu Syihab, yaitu Musa bin Rafi', dari ArrNu'man bin Ali, dia

berkata: Sa'id bin Jubair melihat di rumah kami ada seekor bunrng

unta menggerakgerakkan kakinSra, lalu dia bertanya, "Kenapa

heunn ihl." "la sedang sekarat karena terlfuh di dalam sumur,"
jawab kami. l-antas dia berkata, "Sembelililah, karena haran Snng
dalam keadaan sekarat belum dikatakan rnati."

Diriwayatkan dari jalur Isma'il bin Ishaq Al Qadhi:
Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada lomi, Muhammad bin

Tsaur menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, dari Qatadah,
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tentang firman Allah &, iiSJti " Yang terceki?' (Qs. Al

Maa'idah [5]: 3), dia berkata, "Yaitu her,van yang mati karena

tercekik." 2,1j;5'Yang taptkul' (Qs. Al Maa'idah [5]:3) yaihr

yang dipukul lalu mati.'tilft"Yang jatuh" (Qs.AI Maa'idah t5]:

3) yartu gang iatuh lalu mati. 'z$t; "Dan diterkam bnatang

buaC' (Qs. Al Maa'idah [5lr 3) 3;aitu atau heunn-heuan tersebut

dimangsa binatang buas. Apabila engkau mendapafi heuran-herpan

ifu, yaifu heunn yang tercekik, yang dipukul, lrang jafuh, yang

diterkam binatang buas, atau Snng ditanduk, masih mengedipkan

matanya, atau menggerakkan ekomya, maka her,r,ran ifu halal

engkau makan jika engkau sempat menyembelihryn.

Diriunptkan dari jahr Sa'id bin Manshur: Jarir bin Abdul

Hamid menceritakan kepada lorni, dari Ar-Rakin bin Ar-Rabi', dari

Abu Thalhah Al Asadi, dia mendengar hnu Abbas ditanSn tentang

domba yang perutnya dirobek oleh seekor srigala sampai isi

penrtnya jatuh ke tanah, lalu domba itu disembelih. hnu Abbas

menjawab, 'lsi perutnya yang jafuh ke tanah janganlah engkau

makan karena ia adalah bangkai. Dan makanlah bagian fubuhnya

png lain."

Kami fidak mengetahui ada sahabat lain yang tidak

sependapat dengan pam sahabat di atas. Pendapat ini

diriurayatkan oleh lbnu Wahb dari Malik. Dan ini pula pendapat

Isma'il. Sementara, karni Udak mengetahui adanya dalil yang

menguatkan perrdapat Snng lain.

Dirirragatkan dari jalnr Sa'id bin Manshur, Husyaim

menceritakan kepada karni, Hair{ menceritakan kepada kami, dari
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AsySya'bi, dari Al Harits, dari Ali, dia berkata, "Apabila dijumpai

heuran yang (sekarat karena) diputr<ul, iafuh, ditanduk, atau

diterkam binatang buas, lalu didapati bahwa herpan ifu masih

menggerakkan tangan atau kakinya, maka sembelihlah ia, Ialu

makanlah."

Husyaim berkata: Hushain, lraifu Ibnu AMurrahman
mengabarkan kepada kami bahwa keponakanku, yaitu Masruq,

bertanya kepada hnu Umar tentang heunn buruan bempa unta,

dan salah safu anggota fubuh hewan itu pufus, sementra heuran ifu

masih hidup. hnu Umar menjawab, "Anggota hlbuhnln 1nng
terputus k€fika heunn ihr masih hidup ianganlah engkau makan.

Dan makanlah selain anggota hrbuh itu."

Adapun orang Snng berpendapat, 'Hanrs dilihat terlebih

dahulu manakah dari kedua hal tersebut yang membuatrya rnati,'
maka ini adalah pendapat 37ang salah karena pendapat ini sama

sekali tidak memilild dalil dari Al Qur'an dan Sunnah. Jika kita
tanyakan kepada mereka, "Bagaimana dengan oftrng lnng
menyembelih heunn, baik dengan cara mernotong atau merrusuk

bagian lehem5n, sebagaimana yang diperintahkan Allah &, lalu

ada orang lain yang melempar batu sehingga memecah kepala

hevuan ifu setelah penyembelihannya selesai, dan herpan ifu mati

seketika. Apakah heunn itu boleh dimakan atau tidak?" Apabila
jawabannya adalah her,rnn itu boleh dimakan, maka jelaslah bahwa

yang menjadi acuan adalah ada tidakngn penyembelihan,

sebagaimana yang diterangkan di dalam nash syanat. Kita tidak

perlu mencari tahu apakah hewan ifu mati karena sembelihan

ataukah karena hal lainnp karena Allah €i tdak mensyaratkan hal

itu kepada kitu.@ 6,$: t(li "Dan ddaklah Tuhanmu
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lupd' (Qs. Maryam [19]: 641. Tidak mungkin apabila Allah &
memerintahkan suafu hukum kepada kita nalnun Dia fidak
menunjukkan secara jelas hal ifu.

I s4d-l - Al Muharra



n:tt *V
KITAB HEWAN BURUAN

1067 - Masalah: Heunn darat png kabur dan tak dapat

lagi ditangkap, baik Snng liar maupun jinak, baik ienis bunng
maupun yang b€rkaki empat 3nng halal dimakan, maka cara

menyembelihn5a adalah dengan melempamya menggunakan

tombak atau panah atau pedang atau pisau. Kecuali heuan-heunn
yang sudah lomi sebutkan sebagai heunn yang tdak bisa

disembelih.

Jika heunn ifu terkena salah satu dari senjata-senjata

tersebut dan mati maka boleh dimakan. Tapi jika belum mati

dengan segera, maka tdak halal memakannya kecuali dengan

disembelih biasa ataru nahr(disembelih pada pangkal tenggorokan).

Atau dengan cara melepaskan hewan buas, baik dari ienis burung

atau yang berkaki empat.

Tidak ada cara penyembelihan lain untuk ihr selain kedua

cam tersebut berdasarkan hadits yang diriwayatkan kepada kami
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dari lalur Syr'bah, dari Abdullah bin Abi Safr, dari AsySya'bi, dari

Adi bin Hatim, dia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah S
tentang mi'radil43, maka beliau menjawab, "Apabila hewan itu

terkena runcingnya, maka ia boleh dimakan, tapi jika hanya

terkena tumpulnya maka ia mati akibat benda tumpul dan tidak

boleh dimakan."

Diriwayatkan dari jalur Muslim: Ishaq bin hrahim fibnu

Rahawaih) menceritakan kepada kami, Jarir flbnu AMil Hamid)

rnenceritakan kepada kami, dari Manshur (Ibnu Al-Mu'tamir), dari

Ibrahim An-Nakha'i, dari Hammam bin Al Harits, dari Adi bin

Hatim bahwa Rasulullah $ bersaMa padanya, 'Jika kamu

memanah dengan mi'radh dan heunn ifu terluka maka makanlah,

tapi jika kena tumpulannya makaianganlah memakann5a-"

Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini sebagaimana

yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Sufuan bin Ullainah, dari

Amr bin Dinar, dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Ammar bin Yasir,

dia berkata, 'Jika kamu melempar dengan bafu atau bundaqah

(ketapel besar) sambil mengucapkan basmahh, maka makanlah-"

Diriwayatkan pula kepada kami dari Salman Al Farisi, dan

ini merupakan pendapat Abu Ad-Darda' dan Fadhalah bin ubaid,

Ibnu Umar.

Juga dari jalan Sufuan Ats-Tsauri, dari AMunahman bin

Harmalah, dari Sa'id bin Al Musaryib, dia berkata, "Semua herran

liar yang kamu lempar dengan bahr, atau kayu atau bunduqah

maka makanlah, dan jika kamu lupa membaca basmalah maka

makanlah."

143 Panah tanpa bulu dan tidak runcing.
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Diriwayatkan dari jalur Sutnn bin Uyainah, dari

Abdurrahman bin Harmalah, (dia berkata): Aku mendengar Sa'id

bin Al Musa5yib berkata, "Semua heunn yang kamu bunuh

dengan menggunakan bafu, atau bunduqah (ketapel besar), atau

mi'mdh maka makanlah. Jika kamu tak mau memakannla maka

berikanlah kepadaku." Ini juga sebagai pendapat Makhul dan Al
Auza'i-

Diriunyatkan juga kepada kami, pendapat png menyelisihi

pendapat di atas, dari Umar sebagaimana diriwayatkan kepada

kami dari jalur AMurrazzaq, dari Ma'mar, dari Ashim bin Abu An-
Nujud, daiZir bin Hubaisy, dia berkata: Alm mendengar Umar bin

AI Khathtab berkata, "Janganlah seorang dari kalian melempar

seekor kelinci dengan tongkataya atau dengan batu lalu

memakannya. Hendaklah dia melempar dengan tombak panjang,

anak panah atau dengan lembing-"

Dan berdasarkan inilah, Abu Hanif-ah, Malik, Asy-Syafi'i

dan Abu Sulaiman berpendapat

Mereka yang berpendapat dengan pendapat Anunar,
Salman dan Sa'id berdalil dengan firman Allah &i,

" SesungguhnSa Nlah akan menguji l<amu dengan squafu
dari binabng buruan yang mudah didapt oleh tangan dan
tombahnu." Qs.Al Maa'idah [5]: 94)

Dan hadits yang diriwalntkan kepada kami dari jalan

Muslim, dari Hannad bin As-Sari: Abdullah bin Al Mubarak

menceritakan kepada kami, dari Haiwah bin Syuraih, dia berkata:

'&r;'&S$t:#s;r$ffi #n
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Aku mendengar Rabi;ah bin Yazid Ad-Dimas5qi berkata: Abu ldris

A'idzullah Al Khaulani mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Aku mendengar Abu Tsa'labah Al Khusyani berkata: Rasulullah S
bersabda padaku, " Sedangkan yang kamu sebutkan bahwa kamu

berada di tanah perburuan, maka apa tnng terkena panahmu,

sebutlah narna Allah atasnya dan makanlah."

Abu Muhammad berkata: Dalam kedua nash ini tidak ada

hujjah buat mereka, karena hadits Adi bin Hatim yang telah kami

sebutkan hams disandarkan kepada nash im sebagai pengecualian

dari kedua nash tersebut, karena tidak boleh meninggalkan sahr

rasr5 lantaran nasrS lainnya-

Tidak ada perbedaan pendapat bahwa kedua buruan yang

disebutkan itu tidak berlaku menyeluruh, karena bisa saja ia berupa

bangkai dan kadang terkena panah yang tak mempan sehingga

tidak bisa dikategorikan sembelihan-

Hal inilah Sang membuat adanln kontradiksi diantara ulama

fikih Hanafi, karena mereka berpegang pada khabar Adi bin

Hatim, padahal itu termasuk tambahan dari apa png ada dalam

Al Qur'an, sementara mereka sendiri tidak mernakainya trnhrk

kasus lain, yaifu mereka menggugurkan karajiban zakat kurang

dari lima wasq.

Pendapat kami, "Bila dia menemukan herpan buruannya ihr

masih dalam keadaan hidup maka fidak ada masalah

menyembelihnya, baik dengan cara dzabh (disembelih pada bagian

atas tenggorokan) atau nahr (disembelih pada pangkal

tenggorokan) dan juga Udak mengapa membeiarkannya, karena

Rasulullah $ memerintahkan kita makan dari her,tran buruan yang
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sudah terluka, dan beliau tidak melarang kita menyembelihnF.

Jadi, memakannya adalah halal dan dianggap tersembelih."

Akan tetapi jika ha,rnn itu fidak mati karena luka itu
layakn5n matinya her.ruan yang disembelih, maka fidak boleh

dimakan, karena hikmah dari sembelihan adalah mempercepat
kematian dan mati dengan tenang, sebagaimana perintah Nabi $
yang kami sebutkan dan nanti kami akan menyebutkan hukum

melepas hetryan buas unfuk melukai buruan. InsyaAllah.

1058- Masalah: Semua benda Snng kami sebutkan tidak

boleh digunakan untuk penyernbelihan, iuga tidak boleh

membunuh binatang buruan- Sedangkan sernLLr ormg gang lorni
sebutkan bahwa sembelihan atau nahr mereka fidak halal, maka

jika mereka membunuh her,rnn buruan, maka juga Udak halal

dimakan oleh kita. Seperti halnya non Ahli Kihb dan anak kecil

atar.r mereka yang berburu menggunakan alat qrian.

Semua yang kami sebutkan bahwa sembelihann5a halal

dimakan, maka hasil buruannya pun halal dimakan seperti Ahli

Kitab, wanita, budak, dan lain sebagainSn.

Tapi fidak dihalalkan memakan her,rnn Snng ketika diburu

tidak menyebut nama Allah Ta'ala baik dalam keadaan ingat

maupun lupa, karena pembunran itu sama dengan sembelihan.

Kami sudah menyebutkan dalil-dalil itu dalam pembahasan

sembelihan.

Ada sebagian ulama lrang memakruhkan makan apa lnng
dibunuh oleh Ahli Kitab. Pendapat ini batil karena pemburuan itu
sama dengan sembelihan. Allah @ membolehkan kita memakan
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apa yang mereka sembelih dan tidak mengkhususkan benfuk

i( 6 "Dan tidaktahsembelihan tertentu sa;a. @ til ,$:

Tuharunu fupa." (Qs. Maryam [19]: 64)

Allah & berfirman,

#i;e FffiG,
" Padahal Allah telah menielasl<an kepada

l<amu ap t/ang dihanmkan'N5a atasmtr." (Qs. Al An'aam [6]:

119)

Allah & tiaat menjelaskan kepada kita pengharaman ini.

Seandainya ifu haram tenfu Dia telah menerangkannya. Oleh

karena tidak ada keterangan haram, maka ia halal.

Jika mereka menyitir firman Allah &,

'&r;'&sAr;
" Yang mudah didapat oleh bngan dan tombakmu." (Qs. Al

Maa'idah [5]: 94)

Maka karni katakan, sesungguhnya Allah @ berfirman, J1-

:;?tC " Keatali Sang karnu sembelih)'(Qs. Al Maa'idah tSl: 3)

Maka berdasarkan ayrat ini, maka haramkanlah sembelihan

Ahli Kitab itu, sebab jika tidak, berarti kalian membantah pendapat

kalian sendiri. Sedangkan firman Allah &, L ;i{rtG'}$$q$
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:Si " Makan (sembelihan) orang-orang yang dibefi Al Kitab itu

halal bagimu;' (Qs. Al Maa'idah [5]: 5) adalah tambahan dari apa

yang tidak terdapat dalam kedua ayat di atas sehingga wajib

dipakai sebagai penambah keterangan.

Pendapat kami di sini sama dengan pendapat Atha', Al-

Laits, Al Auza'i, Ats-Tsauri, Abu Hanifah, As5rSyafi'i, Abu

Sulaiman dan para ulama fikih mereka.

Pendapat lain adalah pendapat Malik. Kami tdak
mengetahui ada yang mendahuluinSn berpendapat demikian dan

juga tidak ada keterangan dari para sahabat dan tabi'in. Yaifu dia

membedakan antara sembelihan Ahli Kitab dengan btrnran

mereka.

DiriwaSntkan kepada kami dari jahr Yahya bin Sa'id Al

Qaththan, dari hnu Juraii, dia berkata: Alm berkata kepada Atha',
'Apakah seoftmg Majr-rsi boleh melepaskan bunrng elang (unfuk

menangkap buruan)?" Dia menjawab, 'Ya, jilo Majusi ifu
melepaskan anjingmu dan membunuh (buruan) maka makanlah."

Ini sama dengan pendapat Abu Tsaw dan lainnya.

Sebagian ulama berkata: Menurut kami, apabila kaum

Nashrani menyebut narna Allah maka yang dimaksud adalah Al
Masih, sehingga sarna saja apakah mereka menyebut nama Al
Masih dengan tegas atau tidak.

Kami katakan, ini batil karena kita hanya mengikuti apa
yang diperintahkan Allah @ kepada dan tidak membantah itu

dengan logika.
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Allah @ berfirman,

,rF ifr i::tfxlq$Lu.{;
" Dan janganlah kamu memakan binabng-binabng yang

tidak disebut nana Allah ketika manyembelihnga." (Qs. Al An'aam

[6]: 12U

Maka cukuplah bagi kami, iika dia telah menyebut narna

Allah &, berarti dia telah melakukan sesuatu yang dengannya

Allah membolehkan kita memakan hasil sembelihannya dan kita

tidak peduli apa lrang dia maksudkan dari ucapaqnya, karena

Allah & tdak membebani kita unfuk memantau niahya yang

buruk dan Allah $ sama sekali tidak pemah lupa.

Jika dia tidak menyebut narna Allah atau menyebut nama

selain Allah, maka dia telah melakukan sesuafu yang diharamkan

oleh Allah & untuk kita makan sernbelihannya karena herran itu
disembelih unhrk selain Allah &. Kita tidak perlu mempedulikan

niakrya VanS buruh karena Allah €i Udak memerintahkan hal itu.

Kecuali setiap orang har$n mengetahui apa yang ada dalam

hatinya secara khusus.

1069- Masalah: Waktu narna Allah & oleh

penyembelih adalah kefka pertama kali dia meletakkan pisau pada

kulit hewan sebelum memotong.

Sedangkan dalam pemburuan, waktu penyebutan nama

Allah & adalah saat tembakan pertama atau bersamaan dengan

pularlan pertama, atau saat melepas her,van pemburu. Tidak sah
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bila dilakukan sebelum atau sesudah itu. Sebab inilah dasar-dasar

penyembelihan. Jika melakukannya sebelum membaca basmalah

lalu ada beberapa hal yang terjadi sebelum membacanya, maka dia

tidak dianggap melaksanakan penyembelihan dengan benar seperti

yang diperintahkan. Jika ada jeda waktu airtara penyebutan nalna

Allah dengan memulai penyembelihan, berarti dia tidak menyebut

nama Allah sambil menyembelih sebagaimana yang diperintahkan-

Tidak ada bedanya antara jeda waktu yang lama dengan

yang sebentar. Sebab jika diperbolehkan sek iap mata, maka dua

kejap, tiga kejap dan setenrsnya sampai setahun pun hanrs

dipertolehkan karena tidak ada bedanla.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim: Al Walid bin

Syuja' As-Sukuni menceritakan kepada kami, Ali bin Mushir

mengabarkan kepada kami, dari Ashim Al Ahwal, dari AsyS3ra'bi,

dari Adi bin Hatim, dia berkata: Rasulullah $ bersabda kepadaku,

"Apabila kamu meleps aniingmu mala sebutlah niilna Allah-"

Kemudian beliau menyebut beberapa kalimat di antaranya, "Jika

lamu melepas anak pnahmu maka sebuthh nzilra Allah."

Diriwayatkan dari jalur Syr'bah, dari Al Hakam bin

Utaibah, dari Sa'id bin Masruq: AsySya'bi menceritakan kepada

kami, dia berkata: Aku mendengar Adi bin Hatim -dia adalah

tetanggaku dan punp ikatan kerabat di Nahrain- dia bertanya

kepada Rasulullah #, "Aku pemah melepaskan anjingku, lalu aku

dapati ada anjing lain bersama anjingku itu dan aku tidak tahu

mana yang telah memangsa hewan buman." Beliau menjawab,

"Janganlah kamu memakannya, karena karnu hanya menyebut

narna Allah unfuk anjingmu, bukan aniing gng lain."
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Di sini Nabi $ memerintahkan penyebutan nama Allah

begitu melepas anjing tanpa ada jeda waktu dan beliau

rnengharamkan gigitan yang tidak disebutkan nama Allah padanya.

Diriwayatkan juga kepada kami, pendapat yang menyelisihi

pendapat ini dari Ibnu Abbas dari Ibnu [ahi'ah, dari Yazid bin Abi

Habib, bahwa AMullah bin Al Hakam Al Balawi mengabarkan

kepadanya, bahwa dia pemah bertanya kepada hnu Abbas, "Aku

biasa keluar berturu dan aku menyebut narna Allah ketika keluar,

kadang ada buruan yang larat di depanku dan akupun langsung

memanahnla sebelum menyebut narna Allah &." hnu Abbas

menjawab, 'Jika kamu keluar unfuk be6uru dan tak ada

kepentingan lain yang akan kamu lakukan selian itu lalu kamu

menyebut narna Allah ketika keluar, maka ifu sudah arkup

bagimu."

Tetapi fidak ada hujjah dalam seorang pun selain

Rasulullah $, apalagi riuqnt ini bersumber dari lbnu [ahi'ah, dia

aqith, kemudian Abdullah bin Al Hakam Al Balawi adalah oftmg

mathuL

1070- Masalah: Setiap heunn yang dipukul

menggunakan bahr, atau kayr, atau tergigit binatang buas, baik

hev.ran damt atau laut, atau burung, atau oleh penyembah berhala,

atau orang 37ang tidak menyebut nama Allah, maka jika ha,van ifu

masih didapati hidup, maka ia harus disembelih. Dengan begitu,

maka memakannya halal, karena ifu termasuk dalam firman Allah,

"Kecuali gng kanu sempt menyembelihn5n." (Qt. Al Maa'idah
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[5], 3) Kami sudah membahasnya dalam kitab kami pada

pembahasan tentang hewan 1nng halal dan yang haram dirnakan.

LO71-. Masalah: Jika ada dua orang atau lebih png
sama-sarna membacok heuan buman dengan parang atau

tombak. Kemudian mereka menyembelih menggunakan ifu atas

perintah pemiliknya, dan salah satu dari mereka menyebut narna

Allah, atau bahkan semuanya menyebut narna Allah, maka her,rnn

itu halal dimakan.

Demikian pula, jika sekelompok orang memanah dan salah

safu dari mereka menyebut narna Allah @, kemudian panah ifu

mengenai her,rnn buruan, maka ia halal dimakan. Jika bidikan

mereka semua tepat mengenai anggota fubuh yang mematikan

heuran ifu, maka mereka semua berhak memakannla. Tapi jika

salah safu dari mereka fidak mengenai anggota tr-rbuh 3ang
mematikan, maka dia tidak b€rhak memakannla. Jika 1nng tdak
mengenai sasaran mematikan ini iusfuu satrrsatunp yang

mengucapkan narna Allah Ta'ala, maka iadilah heuan itu bangkai

dan tidak halal dimakan.

Jika semua lnng tembakannya mengenai sasaran

mematikan tidak ada lnng menyebut narna Allah $ maka dia

tidak punya hak dari heunn itu. Berbeda dengan halan 5ang
dikuasai atau dimiliki, karena penyebutan narna Allah sudah

dianggap sah darinya sehingga hewan itu pun menjadi halal.

Sedangkan buruan tidak bisa dimiliki kecuali dengan sembelihan,

atau dimiliki sebelum sempat mati, maka ini fidak dianggap telah

menyembelihnya. Dia hanya melukainya dan tidak menyembelih.
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Yang dianggap merryernbelih adalah yang membaa tasmiyah saat

menebaskan senjata. Sedangkan hewan yang sudah dimiliki

sebelum disembelih, maka ia adalah hevuan sembelihan atas orang

Snng merryebut narna Allah saja. Kepemilikan akan tetap ada bagi

pemilik aunlnya sebagaimana sebelumnya.

lO72- Masatah: Barangsiapa png memanah buman,

lalu mengenainya, natnun kemudian buruan ifu hilang darinya

selama sahr atau dua hari atau lebih dari itu atau kumng dari ifu,

kemudian dia menemukannya dalam keadaan mati, maka bila dia

mendapati anak panahnSn pada hetr,ran ifu dan ttakin bahwa yang

menyebabkan kernatiannp adalah anak panahnya itu, maka dia

boleh memakannlB. Tapi bila tdak demikian, maka udak halal

dimakan.

Demikian itrga, iika dia memanah buruan dan mengenainya

lalu heqran h1r1ran ifu iatuh dari gunung atau ke air, maka jika dia

bisa mernbdakan anak panahnya dan mqBkini bahwa hevrran ifu

mati akibat panah ihr, maka halal dimakan, iika tidak demikian

maka tdak halal.

Dirirraptkan kepada kami dari jalur Ahmad bin Hanbal,

Yahf bin Zakartn bin Abi Za'idah menceritakan kepada kami,

Ashim Al Ahwal menceritakan kepadaku, dari AqrSya'bi, dari Adi

bin Hatim, dari Nabi $, beliau bersaMa,

z ,lzoz z o7,0+) L-re))"'ol3'6;J iC e rit
to 

t 9

.;ru
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"Apabila buruanmu jafuh ke dalam air lalu mati, maka

jangantah karnu memal<annga."LM

Diriwayatkan dari jalur Ahmad bin Hanbal: Ghundar

menceritakan kepada kami, Syr'bah menceritakan kepada kami,

dari Abu Bis5n, dari Sa'id bin Jubair, dari Adi bin Hatim, dia

berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah $ (tentang buruan),

maka beliau menjawab,

fi *6;|ilatrt&'a& *f ri1

."KeA'o-
"Apbila lamu manganali panahmu dan karnu bhu bahwa

pnah ifilah tnng membunuhnya, wng mE na l<amu frdak melihat

bekas apapun selain ifu maka makanlah."l$

1073. Masalah: Dalam hal ini salna saja apakah her,rnn

itu sudah membusuk atau belum. Tidak shahih atsar Srang

menjelaskan bahwa orang lnng menemukan her,rnn buruannya

setelah tiga hari, maka dia boleh memakannya sebelum

membusuk, karena diriwayatkan dari jalur Mu'awilnh bin Shalih.

Dan juga tdak shahih khabar yang di dalamnyra ada redaksi,

"Wahai Rasulullah, berilah aku fatwa tentang panahlm." Beliau

menjawab,'Makanlah buruan yang terkena oleh panahmu, baik

rg Hadits ini fidak sagra ternukan dalam Musnad Ahrrad, tapi ia ada dalam
Shahih Muslim(z/L09l dengan redaksi yang panjang.

l/ts Sap tidak menemukan hadits ini dahm Musnad Ahnndbaik sanad maupun
matann5ra.
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disembehh abu tidak, -maki ia sempat hilang darimu-, selana
dagingnSa belum membusuk, abu kamu mendapati bekas lain
yang menyebabkan kematiann5a." Karena riwayat ini diriwayatkan

dari jalur Amr bin Syr.r'aib dari ayahnya, dari kakeknya secara

musnad. Demikian pula atsar yang didalamnya disebutkan,
"Makanlah buruan yang mati di hadapanmu, dan janganlah

memakan buruan yang mati dengan menghilang dari."

Malsudnya adalah buruan yang tertunuh dan mati di
tempat. Sedangkan yang dimaksud menghilang darimu adalah

hilu.,g dari pemburu lalu ditemukan dalam keadaan mati sehari

kemudian atau lebih dari itu. Dernikian yang diriwayatkan kepada

kami dari penjelasan Ibnu Abbas, karena periwayat dalam atsar ini
adalah Muhammad bin Sulaiman bin Masmul, dia iru munkarul
hadits-, dari Amr bin Tamirn, dari ayahry;a. Amr juga munkarul
hadits sedangkan ayahnla malhul

Juga khabar yang di dalamqn ada redalsi, "Seorang laki-

laki bertata, 'Wahai Rasulullah, aku membidik her,rnn buman dan
heuran ifu menghilang dariku selama semalam.' Nabi S
menjawab, 'Singa di malam han' ifu banyak'." Atsar ini tidak

shahihkarena murcal.

Khabar lain yang juga tdak shahih adalah redaksi
menyebutkan bahwa Nabi $ bersaMa, "seandain5n aku tahu

bahwa frdak ada heumn liar 5ang ikut membunuhnya tenfu sudah

aku suruh l<amu memakannSn." Karena hadits iru musal darr

dalam sanadnya ada Al Harits bin Nabhan, dia dha'if.
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Juga khabar !/ang menyebutkan bahwa Nabi S bersabda

tentang hewan buruan, "Jika buruan ifu menghilang darimu, maka

dia tidak men5rukainya." Karena ini iuga muraL

Diriwayatkan kepada kami dari jalur hnu Abbas tentang

orang yang memanah buruan dan dia menemukan panahannya ifu
keesokan harinya, "Jika saja bisa larpastikan bahwa anak

panahmu yang membunuhnya maka akan aku bolehkan kamu

memakannya, tapi bisa ladi ia mati karena terjahrh atau lainnya."

Dan diriwayatkan dari lbnu Mas'ud, 'Jika salah seomng

dari kalian memanah burung yang berada di atas gunung,

kemudian ia jatuh dan mati, maka janganlah ia makan karena

khawatir ia mati karena jafuh; atau jika ia mati dalam air, maka
janganlah kamu memakannya karena aku kharrntir ia mati karena

tenggelam."

Ada riwayat gang senada dari Thawus dan lkrimah, dia

berkata, "Apabila ia jah-rh ke dalam air sebelum sempat

disembelih."

Diriwaptkan dari AsySya'bi bahura dia tidak mau makan

daging burung yang dipanah lalu jahrh ke dalam air dan mati.

Diriwa5ntkan dari Atha' tentang buruan yang dipanah,

maka dia senantiasa mengawasinSra sampai mati- Dia berkata,

"Makanlah, jika ia hilang darimu di balik bukit ifu maka janganlah

kamu makan. Jika ia hilang darimu dan jatuh menggelinding atau
jatuh ke dalam air lalu mati serta kamu melihatrln maka janganlah

kamu memakannya."

Sedangkan kalangan mub'al<hkhhin, maka Abu Hanifah

berkata, "Bila buruan dan anjing hilu.,g darimu lalu
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kamu mendapati ia bersama anjing itu dan aniing ifu yang

membunuhnya maka ia boleh dimakan- Apabila pemburu

meninggalkan anjingnya berburu, lalu dia sendiri sibuk dengan

kegiatan lainnya, seperti shalat dan lain{ain, kemudian dia kembali

dan menemukan her,van buruannya itu ada di sana bersama anjing

pemburu, maka ifu makmh."

Malik berkata, 'Jika dia melepaskan anjingnya atau anak

panahnya lalu dia mendapati hanran buruan itu mati pada hari ifu

juga dan ada bekas lukanya, maka dia boleh memakannya- Tapi

jika sampai bermalam baru bisa ditemukan maka tidak boleh

dimakan."

AsySyafi'i berkata, "Menurut qi5ns, bila her,van itu hilang

darinya, maka dia boleh memakannlra."

Abu Muhammad berkata: Semua pendapat ini gugur

karena tidak ada dalil yang menuniukkan ke'shahihawtya- Yang

harus dilakukan adalan taat kepada Rasulullah $ karena riwayat

yang disampaikan kepada kami dari jalur Abu Bakar bin Abi

Syaibah: Abdul A'la (yaitu Ibnu Abdil A'la Ats-Tsa'labi)

menceritakan kepada kami, dari Daud bin Abi Hind, dari Asy-

S5ra'bi, bahwa Adi bin Hatim berkata, "Wahai Rasulullah, salah

safu dari kami memanah her,rnn buruan dan menelusuri jejaknya

selama dua atau tiga hari, lalu baru menemukannSa dalam

keadaan mati dan ada anak panahnp tertancap padanya, apakah

dia boleh memakannya?" Beliau menjawab, "Boleh, jil<a dia mau-"

Atau beliau bersaMa, "Dia boleh memakannya jil<a dia matl"

Diriwayatkan dari jalur Ahmad bin Hanbal Husyaim

menceritakan kepada kami, dari Abu Biq7r, dari Sa'id bin Jubair,
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dari Adi bin Hatim, (dia berkata): Aku bertanya kepada
Rasulullah $, "Ada salah seorang dari kami memanah her,r.ran

buruan lalu hewan ifu kabur dan hilang darinya selama sahr atau

dua malam. lalu dia menemukannya sudah mati dengan anak
panahnya yang menancap pada her,r,ran ifu." Rasulullah $
menjawab, " Jika kamu menemukan anak pnahmu dan tidak
karnu lihat ada bekas lain selain ifu, karnu juga Snkin pnahmulah

t/ang mem bunuhn5n, maka makanlah -"

Ali berkata: Jika dia menemukan anak panahnya telah

mengenai tempat yang dapat membunuhnlra, maka hal ifu diyakini

bahwa anak panahnya ynng membunuh heunn tersebut-

LO74- Masalah: Barangsiapa yang memanah seekor

buruan dan mengenainya, baik di ternpat yang bisa mematikan
ataupun tidak, lalu heqnn itu lari atau terbang, maka hevuan

buruan ifu menjadi miliknya, bukan milik orcmg yang

menemukannya. Karena dia telah menguasainya tanpa ada

halangan, sehingga dia memilikinya karena hal itu.

1075. Masalah: Barangsiapa llang memanah he\ ran

buruan lalu ada anggota fubuhnya yang terpotong, apapun bagian

ifu, lalu hewan ifu mati dengan cepat sebagaimana matinya herl,ran

yang disembelih, atau her,van ifu mati se@ra perlahan. Tapi si

pemburu menemukann5n setelah ia mati, maka dia boleh

memakannya dan dia juga boleh memakan potongan fubuh yang

terpisah itu.
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Jika hewan itu fidak mati dengan cepat lantaran

panahannya atau dia menemukannya sementara hewan ifu sempat

hidup lebih lama dari hidupnyra ha,uan yang sudah disembelih,

maka dia harus segera menyembelihnya, lalu dia boleh

rnemakannya, tapi dia tidak boleh memakan potongan tubuh yang

lepas itu, apapun benfuk potongannya. Sebab jika ia mati

sebagaimana matinya hewan tersembelih, maka semua anggota

tubuhnya adalah sembelihan.

Apabila dia tidak menemukannga dalam keadaan hidup,

maka ketika heunn ifu mati, berarfi ia adalah heu/an sembelihan.
Sedangkan selain itu tidak termasuk sernbelihan: Nabi S
bersaMa,

"Apbila ia (bunan) tarttkai, nnka makanlalt-"

Hal ini b€rlaku urnurn dan tdak boleh

Jika dia dalam keadaan hftfup, maka ia
harus disembelih dulu, karena dia diperintatrkan untuk mernbunuh

heunn dengan baik dan agar harnn ifu mati dengan tenang.

Jika dia menemukan sebabsebab kernatian !,ang segera

rnaka udak ada artinya sernbelihan, karena hal itu bukan

rnembunuh heunn dengan tenang, melainkan menyiksanya. Dan

setelah ia tersembelih, maka ia halal-

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, hnu Abbas, Ikrimah,

Qatadah, Ibrahim, Atha' dan Abu Tsaur, bahwa apabila heuran

buruan itu dipanah lalu pada keesokan harinya ia masih hidup dan

'i<i oy 6y
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ada salah satu anggota fubuhnya yang tertinggal, maka ia boleh

dimakan (dengan cara disembelih) kecuali anggota tubuh yang

terputus itu. Tapi jika ia mati saat itu juga, maka yang terpotong

pun boleh dimakan.

Abu Hanifah, Malik, Sufuan dan AI Auza'i berpendapat,

"Jika bagian fubuhngra dipotong, yang mana bagian tubuh itu bisa

membuatrSn mati seperti mafl disembelih, maka ia boleh dimakan

bersama badan yang lainnya. Jika salah png terpotong adalah

bagian png ada di kepala dan ia lebih kecil daripada yang tidak

terpotong, maka ia boleh dimakan bersama yang tidak terpotong.

Namun jika yang terpotong itu lebih besar, maka ia boleh dimakan

sedangkan baEan yang lain tdak."

AsgrSyafi'i berpendapat, "Jika yang terpotong adalah

dalam anggota fubuh 5nng menyebabkan heruan mati, seperti mati

disembelih, maka ia boleh dimakan bersama anggota fubuhnya

yang lain. Tapi jika png terpotong adalah baEan yang masih bisa

membuatnya hidup safu jam atau lebih, kemudian dia menemukan

heuran itu (masih hidup) dan menyembelihryra maka dia boleh

memakannya. Tetapi anggota tubuh Srang terpotong tidak."

Kami tdak mengetahui darimana dalil pendapat Abu

Hanilah dan Malik dalam pembatasan lrang mereka buat itu.

LO76. Masalah: Barangsiapa lnng memanah kawanan

her,van buman, ketika itu dia menyebut n una Allah dan bemiat

mana saja hewan lnng kena akan dia makan, maka hewan lnng
terkena itu halal dimakan bendasarkan saMa Rasulullah #r,
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"Apabila ia mengenai dengan uiungntn yang taiam, maka

makanlah."

Juga sabda beliau,

/ ta o a / o/a 
2',&r',-;j li!

'J? u#;t\\y *6';|!b
'Apabila kamu melemprl<an pnahmu (kepda hewan

buruan), mal<a sebutlah nama Allah, lalu apbila ia menghilang

darimu selama sehari, lantas kanu tidak menemulan (pda buruan

itu) kecuali bekas panahmu, mal<a makanlah-"

Rasulullah $ menyebulkan secarzr trrlurn dan tidak

mengkhususkan buman terterrhr-

lO77 - Masalah: Jika dia tidak meniatkan kecuali salah

satu dari katlanan her,van itu, maka jika panahnf mengenainya,

maka ia halal. Tapi jika ia mengenai selainnp, maka jika dia masih

sempat merryembelihnya, maka ia halal, tapi iika tidak sempat,

maka fidak halal.

Demikian juga, jika dia membidik seekor buruan tertentu

dan menyebut nama Allah, tapi bidikannya itu mengenai hewan

yang lain, maka heuran yang kena itu Udak halal kecuali jika dia

sempat menyembelihnya.

"JKe'h

/ o / \ JO /

uv otp;rrl ft ftu
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Demikian pula jika dia hendak menyembelih heuran yang

sudah dimiliki tapi temyata dia menyembelih hev,ran lain karena

tersalah, maka heuuan ih.l fldak halal, karena dia tidak menunjukan

penyebutan nama Allah unfuk menyembelihnya. Sementara
Rasulullah $ bersaMa,

"Saungguhn5m amalan ifu terganfung niat, dan setiap

omng mendapatl<an apa 5nng dia niatl<an."

lO78- Masalah: Jika ada seorang lnng memanah

buman sehingga herpan tersebut bisa ditangkap, lalu ada orang lain

atau dia sendiri yang memanahnya sekali lagi sehingga ia mati,

maka ia tidak halal, meski dengan menyebut narna Allah, karena
jika sudah bisa didapatkan berarti hanp ada safu cara untuk

membuatnya halal, 5nihr dengan penyembelihan, sementara dia

tidak melakukan itu sebagaimana diperintatrkan, sehingga jadilah

her,rnn itu bukan heqnn Snng tersembelih.

Sedangkan pembunuhnya, jika dia bukan pemilik heuan
itu, maka dia harus memberikan gantirugi kepada orang yang telah

melumpuhkan hewan tersebut. Sebab dengan melumpuhkannSn,

berarti her,r,ran ifu tak lagi dapat melawan dan jika ada orang lain

yang membunuhnya berarti dia melakukan tndakan pelanggaran

terhadap hak orang lain yang telah melumpuhkan heuran ihr.

Allah $ telah berfirman,

W uil Y +\r 4;1tJ,;!8,&e d6 #

.Ls; t1 u;t S;"r;,(t.lCtri *1
l/..
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"Barangsiapa yang menyerang l<amu, mal<a sennglah dia,

seimbang dengan senngannp terhadapmu." (Qs. Al Baqarah [2]:

1941

Jika dia berhasil melukainp tapi hanran ihr masih dapat lari

atau melawan maka hevvan ifu akan menjadi pemilik orang yang

melumpuhkannp terakhir kali. Sebab pemburu pertama tidak bisa

dikatakan memiliki hs,r.ran itu kecuali jika hamn itu sudah tak lagi

dapat melawan, maka selama masih bisa melawan atau tak bisa

diambil, berarti ia belum dimiliki.

LO79. Masalah: Barangsiapa !,ang memasang jebakan

atau tali jeratan, atau lubang disembunyikan untuk beiburu, maka

semua buruan lnng masuk ke dalamqn akan menjadi milik orcmg

yang memasang, dan Udak halal bagi orang lain. Tapi jika dia

memasan[p]ra bukan untuk berttrnr lalu ada heuan png masuk

ke dalamnya, maka heunn iu akan meniadi milik siapa saja png
berhasil mendapatkannya.

Dernikian halnp iika ada orang menemukan heunn buruan

png dibtrnr oleh pembunr atau terkena anak panah dan heunn ihr

sudah tak lagi dapat melaunn, maka dia tak halal mengambilnya

berdasarkan saMa Rasulullah $,

" Saungguhn5a amalan ifu terganfung nial dan setiap

orang mendapatl<an apa yang dia niatkan."

.,s; t1 u;t'jt$;.(t'.ir;tri *1
ll..
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Jika dia bemiat untuk berburu maka dia akan memiliki

semua yang dia maksudkan untuk dimiliki. Jika dia tidak bemiat

unfuk berbum, maka dia tidak memiliki buruan 5nng masuk ke

perangkapnya dan tetaplah hewan itu dalam keadaan semula,

yaitu tak bertuan dan boleh dimiliki oleh siapa saja yang bisa

mendapatkannla kemudian.

Dernikian pula apa yang tumbuh di pepohonan atau

dinding rumahnya maka ihr boleh menjadi milik siapa saja yang

bersedia mengambilnya kecuali jika dia menerapkan kepemilikan

untuk itu.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Malik, dari Yahya bin

Sa'id Al Anshari: Muhammad bin hrahim bin Al Harits At-Taimi
mengabarkan kepada kami, dari Isa bin Thalhah bin Ubaidullah,

dari Umair bin Salamah Adh-Dhamri, dia mengabarkan kepadanya

dari orang Bahz, bahwa Rasulullah $ melalati daerah Rauha',
Ialu ada keledai liar yang tak bisa berjalan, maka Rasulullah $
bersaMa, "Biarkan ia karena sebentar lagi penililfig dabng."
[-alu beliaupun berlalu. Kemudian tatkala sampai di Utsayah, tiba-

tiba ada seekor kijang yang tertidur dan ada anak panah

menancap padanya, Ialu Rasululluh # menyuruh seorang laki-laki

menjaga kijang ifu supaya fidak ada seoftmg pun yang

mengganggunya.

Abu Muhammad berkata: Hal ini membatalkan pendapat

Abu Hanifah 5nng mengatakan bahwa siapa yang memanah

buman lalu hev.ran ifu lari ke tempat suafu kaum dan mereka

membiarkannya sampai mati tanpa menyembelihnya maka

hukumnya haram dimakan. Jushr dalam hadits ini Rasulullah #t
tidak memerintahkan penyembelihan kijang 5nng luka itu dan
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membiarkannla ditemukan pemiliknlra. Sedangkan oftmg Bahz di

atas adalah pemilik keledai 1Bng bk bisa berialan tersebut.

1080- Masalah: Jika heunn itu mati dalam jeratan atau

masuk lubang jebakan maka tidak boleh dimakan baik di dalamnya

diletakkan alat tajam ataupun tdak, karena dia tdak

memaksudkan penyembelihan heunn ifu sebagaimana yang

diperintahkan berupa tembakan panah atau dibunuh. Semua

her,r,ran ihr haram dalam keadaan hidupnp dan tidak bisa pindah

kepada keadaan halal kecuali dengan nash, sementara dalam hal

ini tidak ada nah.

Ada beberapa ulama salaf y.ang membolehlrannp:

DiriwaSntlran kepada kami'dari jalur Ma'mar, dari Jabir Al

Ju'fi, dia berkata: Akx bertant a kepada AqrSya'bi tentang

meletakkan cangkul lalu ada hrmg yang leurat dan mati terkena

cangkul itu? Maka AqrSln'bi merrnlm.rhkan unfuk mernakannya.

Kemudian aku menanplran hal inr kepada Salim bin AMullah,

maka dia melihatrlra fidak da rnatnlah.

Diriuraptkan dari ,ahrr Sa'id bin Manshrr: Huqaim

menceritakan kepada kami, Yunus mengabarkan kepada kami,

dari Al Hasan bahwa dia tidak mernperrnasalahkan buruan yang

mati terkena cangkul, dia berkata, 'Bacalah basmalah ketika kamu

mencanglnrlkannSla."

Diriunyatkan dari jalur Sa'id bin Masruq: Husyaim

menceritakan kepada kami, Hushain bin Abdurrahman -saudara

Masruq- menceritakan kepada kami, dia pemah bertanya kepada

lbnu Umar tentang buruan lBng terkena pacul, maka hnu Umar
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menjawab, "Adapun anggota tubuh yang terpisah dari he"r.ran itu

pada saat herr.ran ifu masih hidup, maka janganlah kamu makan.

Sedangkan selain itu silahkan dimakan."

Pendapat Ibnu Umar tidak diketahui ada yang

menentangnya di kalangan sahabat. Tetapi para ulama ftkih

Hanafi dan Maliki menentangnya, padahal mereka mengecam

orang yang menentang perkataan sahabat.

1081- Masalah: Setiap orang yang memiliki heuran liar,

baik yang hidup ataupun tersembelih, atau heu,ran laut, maka ifu

akan menjadi hak miliknya sebagaimana hartanya yang lain.

Kalaupun hewan ifu kabur ke alam liar atau ke laut, maka dia tetap

dalam kepemilikan tuannya yang pertama dan Udak halal bagi

orang lain mengambilnya kecuali atas kerelaan si pemilik.

Demikian pula semua yang beranak pinak dari her,van-he\ ran

tersebut.

Berdasarkan firman Allah &,

" Janganlah l<amu makan harta s&tna kafian dengw can

Jnng batil." (Qs. Al Baqarah [2]: 188)

Dan sabda Rasulullah $,

.?t?'€"*"rA7l:r.3;", ot

" sesungguhnya darah dan harta l<alian haratn uru, Lfirr."

,#i'fi6i5^r3G{,
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Sedangkan ini adalah harta berdasarkan kesepakatan

antara kami dan kaum yang menentang kami, sehingga tidak halal

bagi orang lain trntuk mengambilnya kecuali dengan cara dia
merelakan hartanya kepada orang lain. Inilah pendapat mayoritas

ulama.

Malik berpendapat, "Jika heunn ifu kabur ke alam liar
maka ia menjadi milik slapa saja yang mendapatkannya."
Pmdapat ini jelas rusaknya dan bertentangan dengan AI Qur'an,
Sunnah dan akal. Tapi mereka tidak berteda pendapat dalam hal

bila her,van itu lari lalu ditemukan pada hari ifu juga atau keesokan

harinya, maka Udak halal bagi orang lain. lalu terangkanlah

kepada kami batasan yang menetapkan sampai kapan hewan yang

kabur itu keluar dari kepemilikan pemiliknya. Jelas tidak ada jalan

unfuk menetapkan batasan ifu.

Mereka ditanya tentang orang Sang memiliki herpan liar lalu

ia beranak pinak kemudian anakngra ifu kabur?

Maka jika mereka menjar,rab, hak kepemilikannya gugur,

maka konselanensinya mereka harus mengatakan demikian pada

semua heuran, karena pada dasamya semua sarna sejak diciptakan
oleh Allah &, S.it, tanpa ada yang memiliki. Hal yang sama juga

berlaku pada burung merpati atau lebah png beranak pinak tetap
akan menjadi pemilik pertamanya sebagaimana yang telah kami
terangkan.

Pendapat Malik yang telah kami sebutkan dan pendapat Al
Laits, "Siapa yang membiarkan ha,ruannya hilang maka ia akan
menjadi milik orang yang mendapatkannya dan fidak perlu
dikembalikan kepada perniliknya yang ar,rnl", dan seperti pendapat
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Al Laits atau para sahababrla, "Bila kapal laut tenggelam lalu

barang-barangnya jafuh ke laut, maka barang-barang ifu akan

menjadi pemilik orang yang menemukann5n, bukan pemiliknya

yang pertama, meski dia mampu menunjukkan bukti kepemilikan

atas barang tersebut-" Semua pendapat ini jelas rusak dan jelas

batil, karena mengambil harta orang muslim atau dzimmi dengan

cara png batil.

tO82- Masalah: Hukum pelepasan herpan pemburu.

Heqnn pemburu adakalanp her,van Snng terdidik dan adakalanya

yang tdak. Hewan terdidik adalah heuan yang tdak akan

berangkat berburu kecuali jika diperintahkan oleh tuannya, jika

fuannya men!ruruh, maka ia akan berangkat. Jika ia membunuh

hev,ran buman, maka ia tidak akan memakan hev,lan buruanngn

sedikitpun. Jika ia terdidik unhrk melakukan pekerjaan ini maka di

aunl kali buruan itu mati dan ia tidak memakannSra sedikitpun,

maka he'*ran buruan tersebut halal bila fuannya melepaskannla
sambil menyebut narna Allah &. Baik ia membunuhnlra dengan

melukai atau menanduk atau dengan mencekik, semua ifu halal.

Jika ia membunuh mangsanya dan memakan daging4n
sedikit, maka buruan itu menjadi haram fidak halal dimakan

manusian sedikitpun.

Hal ini berlaku unfuk semua jenis ha,van, baik anjing, atau

hewan buas lainnya yang berkaki empat atau elang dan jenis

burung lainnya.

Yang membedakan hukum heunn pemburu yang terdidik
dengan yang tidak adalah firman Allah &,
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"Dan (buruan Snng ditangl<ap) oleh binatang buas 5mng
telah kanu ajar dengan melatihnjn wfuk berburu; kamu

mengajamya menurut ap tnng telah diaiarlan Allah kqadamu.
Maka mal<anlah dan' apa yang unfukmu, dan

sebutlah narna Allah atas binatang buas itu (waktu

melepskannSn)." (Qs. Al Maa'idarh l5l: 4)

Juga beberapa saMa Nabi $ png akan kami sebutkan

nanti insqaAllah. Allah Azawa Jalla tidak membolehkan bagi kita

kecuali yang ia bngkap khusus untuk kita dan ia adalah hs,uan

pemburu 5nng terlatih.

Pendapat kami tenbng melatih heunn pemburu sebagai

beriktrt Allah & tdak membolehkan bagr kita kecuali lnng
memang khr-rsrs ditangkap oleh heunn itu untuk kita. Maka kita
paham bahwa hannn buas atau brmlng pemangsa punlra insting

berburu untuk dirinya sendiri, sehingga harus diajarkan tarnbahan

yaifu be6uru trrfuk fuann1n. Maka dari ifu semua hetrcn pemburu

hanrslah yang terlatih. Sebab iika dikatakan semua heunn terlatih

tanpa dilatih, maka ifu bertentangan dengan Al Qur'an dan

Sunnah dan tidak ada 5png berpendapat demikian-

Para ulama terdahulu berbeda pendapat dalam hal ini. Abu
Hanifah dan AsySyafi'i berpendapat, 'Jika heuan itu menangkap

mangsanya dan tidak memakannya, ia melakukan hal ini berulang

kali, maka ifu artinSn ia terlatih. Sedangkan jika ia selalu memakan

te e(#
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hasil tangkapannya, berarti ia tidak terlatih. ndak ada batasan

khusus unhrk itu."

Abu Yusuf dan Muhammad bin Al Hasan berpendapat,

"Jika her,van pemburu ini menangkap buruan dan fidak

memakannya selama tiga kali, maka ia terlatih, meski pada kali

keempat ia memakann3a."

Abu Sulaiman berpendapat, "Jika ia menangkap dan tidak

memakannya sekali saja, berarti ia terlatih meski pada tangkapan

kedua kalinya ia memakannla sedikit."

Abu Tsaur berpendapat, "Jika ia menangkap mangsanya

dan ia Udak memakannya safu kali sja, berarti ia terlatih.

Kemudian ia memakan mangsanya lnng kedua namun tdak
memakan mangsanya yang pertama."

Abu Muhammad berkata: Pendapat Abu Hanifah dan Aqr
Slnfi'i jelas rusak, karena mereka tidak menerangkan kapan hasil

buruan itu bisa dimakan dan kapan ia tidak boleh dimakan. Jika

sudah demikian, maka lebih baik diam karena hanya akan

mengacaukan pendapat. Hal seperti ini tdak diperbolehkan

kecuali dengan dalil. Sementara agama Allah & itu jelas dan telah

menerangkan kepada kita apa yang diharamkan kepada kita dan

apa yang fidak.

Pendapat Abu Yusuf dan Muhammad lebih jelas lagr

kerusakannya, sebab mereka memberi batasan yang tidak ada

dalam Al Qur'an dan Sunnah, juga tidak ada dalam pendapat

sahabat Nabi, bahkan tak sesuai logika. Tidak ada bedanya antara

tangkapan ketiga dengan tangkapan keempat atau kelima. Semua
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itu hanya menetapkan sesr.ntu 1rang tidak diizinkan oleh Allah &
sehingga ini batal.

Sdangkan Abu Sulaiman, maka dia berhujjah

karena hta tidak tahu bahun her,rnn itu terlatih kecuali bila
melalq*an hal tersebut. Dengan begitu kita tahu bahura ia telah

terlatih dan pada kdua kita boleh memakannSa.

Ali berkata: Karni katakan bahwa kalian benar, karena pada

pertama kita bhu bahwa heuran pemburu ifu sudah

terlatih dan sebelum itu dia diangap tidak terlatih. Ketika sudah
jelas bahwa heuran itu t€rlath, maka benar bahwa ia memburu dan
terlatih pada tangkapannp kedua. Jika ia tidak terlatih, maka tak
mungldn ia bisa melalnrkan hal hSnknya heuran terlatih, sehrrgga

ketrka ia melrrhrru dalarn keadaan terlatih rnaka boleh memakan

hasil tangkapannlra-

Pendapat Abu Tsar.n jWa shahih tanpa keragnn.
Sdangkan Malih maka dia tdak mempersoalkan apalrah heunn
pernbunr ihr makan atau tidak, semuan!,a halal. Ini jelas

salah 3nng alon kami sebutkan ins5a Allah.

Terkait masalah bolehnya memakan her,rnn yang dibunuh
kefrka ia terbunuh, maka ada sebagian ulama Snng berpendapat,
"He\ ran ifu Udak boleh dimakan, bila dia membunuhnla dengan

cam mencekik, menabrak, mematahkan atau meremukkan."

Mereka berhujjah dengan firman Allah &, er;$ G "Dan

(buruan t/ang ditanqkap) oleh binatang buas." (Qs. Al Maa'idah

[5], 4)
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Ali berkata: Ini adalah kebodohan mereka, karena yang

dimaksud kata " Al Jaarili' adalah pelaku. Allah @ berfirman,

'Dan dia mengebhui ap tnng l<amu kerjakan di siang

hai." (Qs. A An'aam 16l: 60)

Bahkan, seandaiqn maksud Allah B it, adalah orang yang

melukai tetap tdak bisa mereka jadikan hujjah sebab Allah

menamakan heuran pemburu ifu dengan s€butan "Jawaarili', dan

itu artinya adalah para pembunuh. Allah tdak mengatakan,

"Jangan kamu makan kecuali jika ia mehlkai atau menyebabkan

luka pada buruan." Tapi Allah S berfirman,

"#1fi;4-(4W

" Maka mal<anlah dari apa gng dibngkaprya unfuhnu."
(Qs. ru Maa'idah [5]: 4)

Allah & Uak menyebutkan tangkapan itu luka atau tidak.

Sebagian mereka ada 5nng berkata, 'Kami mengqiyaskan

heunn pemburu dengan panah, apabila ia melukai mangsanla,

maka mangsanya ifu boleh dimakan, dan apabila ia mencabik-

cabiknya, maka ia tidak boleh dirnakan-"

Abu Muhammad berkata: Ini juga batil, karena berupa

qiyas. Kalaupun qiyas itu benar, maka ini juga batil karma
menumt kaidah mereka sendiri Udak boleh ada qiyas bersamaan

dengan adanya nash, padahal na.si sudah menetapkan persoalan

panah sebagaimana mereka sebutkan. Sedangkan dalam hal

-,6t,8;v'#J
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hewan pemburu, berlaku hukum lain berupa firman Allah & y*g
telah kami sebutkan.

Diriwayatkan kepada kami dari jalan Muslim: Ishaq bin

hrahim -dia adalah hnu Rahawaih- menceritakan kepada kami,

Jarir -dia adalah Ibnu AMul Hamid- menceritakan kepada kami,

dari Manshur, dari Ibmhim An-Nakha'i, dari Hammam bin Harits,

dari Adi bin Hatim, bahwa Rasulullah,$ bersaMa padanya, "Jika

kamu melepas anjingmu dan kamu nalna Allah saat

melepsn5n, maka makanlah." Aku (Ad| berkata, "Sekalipun ia

membunuh her,rnn itu?" Beliau menjawab, 'Ya, sekalipun ia

membunuh heumn ifu selama frdak ada anjing lain gng fitrut serh

betannan5/a-"

DiriwaSratkan dari iahr Al Bukharir Abu Nu'aim -dia adalah

Al Fadhl bin Dukain- menceritakan kepada kami, Zakariya -dia
adalah Ibnu Za'idah- menceritakan kepada kami, dari Asy-Sya'bi,

dari Adi bin Hatim, dia berkata: Aku bertanp kepada

Rasulullah $ tentang tangkapan anjing, beliau menjawab,

.itt-t.-i<ir Lf 'or!',4L'a;l G]g
" Makanlah ap tnng ia tanglap unfukmu, l<arena

anjing adatah sembelihan."l$

Diriwayatkan dari jalur Muslim: Muhammad bin AMullah

bin Numair menceritakan kepada kami, Takariya -dia adalah hnu
Abi Za'idah- menceritakan kepada kami, dari AsySya'bi, dari Adi

t& Hadits ini terdapat dalan SlDhih Muslim lz/rcn secara panjang lebar- Ibnu
Hazm meringkasn5ra dan mernposisikannya sebagai pengnt saja.
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bin Hatim, dia berkata: Aku bertanln kepada Rasulullah $
tentang tangkapan anjing, maka beliau mer{awab,

rki Lrj ;K ;i'FU "{, :rlL :t;i c
lzt.o ,

. oJ>l

"Makanlah apa yang ia tangkap unfukmu dan ia fidak

memakannya sedikitpun. Karena sembelihan buruan ifu adalah

tangkapannya."l4T

Nabi $ memerintahkann5a unhrk memakan tangkapan

anjing yang terlatih dan mengabarkan bahwa itu adalah

sembelihannya. Beliau tidak mensyaratkan melukai atau tidak,

sehingga mensyaratkan hal itu adalah q;arat png ba[l-

Pendapat karni ini adalah Abu Hasan bin Al

Mughallas dan lainrqp.

Masalah pengharaman memakan buruan jika dimakan oleh

herruan pemburu berdasarkan firman Allah &,

"&';{;ar

"Maka makanlah dari apa tnng ditangkapn5n unfukmu-"

(Qs. Al Maa'idah [5], 4)

Allah & tiaat membolehkan kita memakan apa yang ia

tangkap bukan untuk kita. Kita bisa tahu apakah ia menangkap

unhrk kita atau unfuk dirinya sendiri adalah dengan tindakannya,

-ft.w

r47 HR. Al Bukhari (shahih Al Bukhad,T/L541-
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bila ia memakan btrruan itu b€rart ia menangkapnya unfuk dirinya,
sehingga haram bagi rnarrusia.

Allah &iqg"b€rftrnarr

'€f i'SiYii4fr'{:;jir(ri1:,;:f6'^r+.-"*S

g'6Y
"Yary tqekik tru g tapkul, tnng jatuh, gng ditanduk,

dan diterbm bimtug b-rc, keanali gng sempt kamu
manyembelihnga-" (Qs. Al Maa'irtah [5]' 3)

Anjing adahh heunn hns tanpa ada perbedaan pendapat,

maka p€nghararnan merrralon apa yang ia makan adalah

keharaman berdasarkan narl, Al Qur'an, sehingga ia tidak
menjadi halal" keonli apa !,aql ditnlalkan oleh nash.

Diriwayatkan dari jahrr Al Bukhari: Adam menceritakan

kepada kami, qru'bah menceritakan kepada karni, dari AMullah
bin Abu As-Safar, dad Aqrq,ab, dari Adi bin Hatim bahwa
Rasulullah €t b€rsabda keeadann

'b:v'r*i',"1t '*L'ri;r'C "f* l)l
3

y,f ;t'O;f dpj?UtJ
'Jika kamu melep*an anjingrnu dan l<amu menyebut

narna Allal\ lafu A mananglap (buruan), mernbunuhnya lantas
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'rr$, x*f '^- lt"J?t-'{, t, i krii

memakannSn, maka janganlah kamu memakan (buruan ifu),

karena ia menangkapn5n unfuk dirin5n sendiri."l$

Diriwayatkan dari jalur Ahmad bin Syu'aib: Suwaid bin

Nashr menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al Mubarak

mengabarkan kepada kami, dari Ashim dia adalah Al Ahwal-, dari

AsySya'bi, dari Adi bin Hatim bahr,ua Rasulullah $ bersabda

kepadanya,

'op *; ;ur i:"r i\" 'e1{ ',rL'rl 
'i!.'op 

itL i' i:r 
'-{l) 

Uiu 
"JA il krii

ujt:U'+ W )" ry i;, i trL3 t:{:
o., i,r.r)1)lt'Pd

" Jika kanu melepskan anjingmu, lalu lamu manyebut

narna Allah absn3n, mal<a jika lamu mendaptin5a tidak

membunuh (mangan5n) maka sembelihhh dengan menyebut

narna Allah absrya. Tapi jika lamu mendaptin5n telah

membunuh narnun frdak memakann5n, maka

mal<anlah karena ia menangkapnSn unfukmu. Nanun jil<a l<amu

mendapti ia metnal<anrya sdikit, maka iansenlah l<amu

r'n Hadits ini di datam gnlnh Al BuAhari QA59l diriwagratkan secarr panjang

l€bar.
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memakannya sedikitpun, sesunglahnya ia menangl<ap unfuk
diriryn sendiri."

lalu dia merryebutkan laniutan hadits ini selengkapnya.

Ini adalah pendapat beberapa ulama dari kalangan salaf.

Diriuaptkan secarir dlahihdari iahr Ma'mar, dari Abdullah
bin Thaunrs, dari alalrnya, dari Ibnu Abbas, "Apabila aniing terlatrh

memakan (mangsarya), maka janganlah kamu memakan(n5n),

karena ia membunr unhrk diriqp seodiri-"

Diriungatkan dari Sa'id bin Manshur: Sulpn menceritakan

kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Atha', dari hnu Abbas, dia
berkata, "Apabila anjingmu memakan (mangsanya) maka
janganlah kamu memakannlra, karena ia menangkapnya unfuk
dirinyra s€ndiri."

Hammam menceritakan kepada kami, Al Baji Abu
Muhammad menceritakan kepada kami, Muhammad bin AMul
Malik bin Aiman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muslim
menceritakan kepada kami, Abu Tsaur menceritakan kepada kami,
Ali bin Al Hasan bin S5nqiq menceritakan kepada kami, Abdullah
bin Al Mubarak menceritakan kepada kami, Nashr bin Idris

menceritakan kepada karni, dari pamann5n, dia berkata: Aku
bertangn kepada Abu Hurairah tentang anjing png hrlepaskan,

maka dia menjawab, 'Berikanlah ia kalung (sebagai tanda bahwa

ia adalah anjing yang terlatih). Apabila kamu melepasnya, sebutlah
narna Allah &. Tapi iika ia memakan (mangsanla), maka

janganlah kamu memakan(n!p)."

DiriwaSntkan dari jahr Waki" Sufuan Ats-Tsauri

menceritakan kepada kami, dari Al-t-aits, dari Mujahid, dari Ibnu
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Umar, dia berkata, "Apabila ia memakan (mangsanya) maka ia

bukan hewan pemburu terlatih."

Ini adalah pendapat Abu Burdah bin Abu Musa Al Asy'ari,

AsySya'bi, An-Nakha'i, Ikrimah, dan Atha'. Diriwayatkan secara

shahih darinya pula, dari jalan Waki', dari Ar Rabi' bin Shubaih,

dari Atha', dia berkata tentang elang lrang memakan hewan

buman, "Janganlah kamu memakannSra.' Hal senada juga

diriwayatkan dari lkrimah, Sa'id bin Jubair, Suwaid bin Ghaflah

dan Hammad bin Abi Sulaiman.

Sedangkan AslrSya'bi melarang makan buruan bila heuran

pemburu meminum darahnya. Ini adalah pendapat Sufi,ran Ats-

Tsauri, Abu Hanifah, AsySyafi'i, Abu Tsaur, Ahmad bin Hanbal,

Abu Sulaiman, dan semua pengikut mereka.

Malik berpendapat'Hevuan buruan ifu tetap boleh dimakan

meski hewan pemburunya telah memakan sebagiannya." (Jlama

yang bertaklid kepadan5ra berdalil dengan apa yang diriwayratkan

kepada kami dari jalur Abu Daud: Muhammad bin Isa

menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan kepada kami,

Daud bin Amr menceritakan kepada kami, dari Busr bin

Ubaidullah, dari Abu Idris Al Khaulani, dari Abu Tsa'labah, dia

berkata: Rasulullah $ bersaMa,

tlL

.4ift
'-:iit'elto)z

Ji;ut rl
o,

Z ,Z O ?

C-l*.rJl
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"Apabila kanu meleps anjingnu dan kamu menyebut

narna Allah maka makanlah (hasil buruannya) meski ia telah

memakan sebagiann5n."

Diriwa5ratkan dari jalur Amr bin Syru'aib, dari ayahnya, dari
kakeknyra, bahwa Nabi $ bersabda,

(r'J{' {62..//

al(J" t+y U oK oL

';:l: i!l,'tt ',$; '-ia, l7';5 l, 
"ff 

'bD 'AlL
a ' 

to. 
z o..

-rY* lJu 
'ob',-;'

"Jika kamu puntn bebmpa ekor anjing tnng tqlatih maka

makanlah ap tmng mereka bnglap unfukmu, maki merela
memakanntm sdikit Makanlah ap Jnng berhasil dibidik oleh
panahmu maki sempat hilang darimu selama ia tidak ters6at"

Diriwaptkan dari jalur Abdul Malik bin Habib: Asad bin

Musa menceritakan kepada kurrri, dari Ibnu Abi Za'idah, dari Asy
Sya'bi, dari Adi bin Hatim, (dia berkata): Aku bertanya, 'Wahai

Rasulullah, kami berada di tanah dan kami mempunyai

beberapa ekor anjing yang kami lepaskan, lalu mereka menangkap

hennn buruan?" Beliau menjaroab, "Makanlah apa tnng mereka

bngkap unfulonu kqtali jika mereka bergabung dengan anjing
lain di luar mereka." AIar bertanya lagi, "Meskipun anjing-anjing itu
membunuhnya wahai Rasuhrllah?" Beliau menjawab, u 

Ya,

meskipun anjing-anjing ifu menbunuhnya." Aku bertanya lagi,

"Meskipun anjing-anjing ifu memakannya?" Beliau menjawab, u 
Ya,

makipun anjing:anjing ifu memal<annya."
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Diriwayatkan dari jalur Sufipn Ats-Tsauri, dari Simak bin

Harb, dari Murri bin Qathri, dari Adi bin Hatim, dia berkata:

Rasulullah $ bersabda, "Hewan buruan tnng diangkap oleh

anjing pembunuh unfukmu maka makanlah-" Aku bertanya,

"Meski ia memakannya?" Beliau menjawab, " Ya."

Diriwayatkan dari jalur Muhammad bin Jarir Ath-Thabari:

Al Harits menceritakan kepadaku, Muhammad bin Sa'id

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Umar Al Waqidi

menceritakan kepada kami, Muhammad bin AMullah keponakan

Az-A)hn menceritakan kepada kami, dari Abu Umair Ath-Tha'i,
dari Abu An-Nu'man, dari a5ahnya (yaifu Sa'd bin Hudzaim), dia

berkata: Aku berkata, "Wahai Rasulullah, kami ini para pemburu."

Rasulullah $ bersaMa kepadanya, "Jika kamu

anjingnu 5nng terktih dan kamu meryebut narna Allah, kemudian

ia membunuh hewan mal<a malanlah." Kami bertanya,

"Sekalipun ia memakannya?" Beliau menjawab, u Ya."

Mereka menentang sebuah pendapat Sang menyatakan

bahwa anjing ihr pun!/a niat dalam menangkap mangsanya,

apakah untuk tuannSra ataukah unfuk dirinya.

Diriwaptkan secam shahih dari Ibnu Umar, dia berkata,

"Makanlah buruan 5nng dimakan oleh anjing pemburumu meski ia
juga memakann5n."

Diriwayatkan juga dari Sa'd bin Abi Waqqash, "Makanlah

meski hanya tertinggal sepotong daging."

Dirir,rngntkan dari jalur Hammad bin Salamah, dari Daud,

dari A4rSya'bi, dari Abu Hurairah, "Apabila kamu melepaskan

anjingmu dan ia memakan sepertiga mangsanln, maka makanlah."
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Diriwayatkan dari jalur Syu'bah dan Hammad bin Salamah.

Syu'bah berkata: Dari Qatadah, dari Sa'id bin Al Musagyib.

Sedangkan Hammad berkata: Dari Humaid, dari Bal<r bin
AMullah Al Muzani. Kemudian Bakr dan Sa'id sama-sarna

meriwayatkan dari Salman Al Farisi, bahwa hetruan buruan itu
boleh dimakan meski sudah dimakan sepertiganya (oleh anjing).

Diriuralptkan dari Ali dari iahrr periwaSnt yang tidak

diketahui siapa dia dan juga tidak disebutkan namanla. Ini semua

sesuai dengan pendapat Az-Zlu}:li dan Rabi'ah. sedangkan Al
Hasan dan Atha' berselisih pemdapat dalam hal ini.

Abu Muhammad berkata: Ini semua adalah dalil Snng
mereka pakai dan kami katalGn tidak ada hujjah bagi mereka

dalam semua ini.

Sedangkan semua atsar dari Nabi $ adalah gugur tidak

shahih.

Hadits Abu Tsa'labah yang diriuayatkan dari;alur Daud bin

Umar adalah dha if. Ahmad bin Hanbal menilainya dha'if, dan dia

menyebut Abu Tsa'labah sebagai pendusta. Jika mereka tetap

bersikeras bahua dia tsiqah maka kita katakan kepada mereka,

'Jika kalian menganggapn!,a biqah dalam riwaSnt ini maka

herrdaknSn kalian juga menganggapnln tsiqah pada riwayahya
dari jalur Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, dari ayahnln, Husyaim

menceritakan kepada kami, Daud bin Umar mengabarkan kepada

kami, dari Btrsr bin Ubaidillah, dari Abu ldris Al Khaulani, dari Auf
bin Malik Al Asyia'i, bahura Rasulullah #i memerintahkan

mengusap l<huf (*at wudhu) di paang Tabuk selama tiga hari tiga

I 5s4 I - Al Muhaus



malam bagi musafir dan sehari semalam bagi yang mukim." Ini

sarna dengan jalur periwayatan tadi.

Diantara dosa besar dalam agama Allah Ta'ala adalah

orang yang berhujjah hanya pada riwagnt yang sesuai dengan

hawa nafsunya saja dan membuangnla kefika bertentangan

dengan pendapatrya. Sifat kalian sema@rn ini sarna dengan

gambaran Allah & dalam Al Qur'an tentang keadaan suatu kaum,

yang mengatakan, U:tA',t;6 i obir3LSti6;rj oy",ti*u

diberil<an ini (5nng sudah di rubah-rubah oleh mereka) kepada

kamu, maka teimalah, dan iika kamu diberi gng bukan ini maka

hati-hatilah." (Qs. Al Maa'idafi [5]: 41)

Dalam keterangan ini sudah cukup lengkap bagi 5ang
berakal. Sedangkan kami sedari awal memang tidak berhujjah

dengan riwa5ratrya dan kami tidak menerima riwayatn5ra sebagai

hujjah.

Hadits Amr bin S5ru'aib, maka itu adalah shahifah. Jil<a

mereka bersikeras meo-shahih-kannya, maka kami katakan kepada

mereka, "Juga ada dalil yang membantah pendapat kalian. Maka

pakai pula riwayatqn dari aSnhnya, dari kakeknla, dari Nabi $,
beliau bersaMa, 'Bamngsiap membunuh se@ft, tercalah maka

dendan5m adalah 100 ekor unta, bentp 30 el<or bintu makhadh,

30 ekor bintu labun, 20 ekor hiqqah, 20 ekor lbnu l-abun,

sdangkan bagi Snng pun5a api maka dandan5n adalah 200 ekor

fipi'."

Rasulullah $, Abu Bakar dan Umar membakar barang-

barang si pencuri dan memukulnya (sebagai hukuman).
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Selain ini, masih banSrak lagr yang mereka selisihi karena

menganggap dha'ilperiwaSntnya dari ayahngn, dari kakeknln. Ia
akan menjadi shahih, menjadi hujjah dalam agama Allah & dan

dimusnadkan kepada Rasulullah # jiku sesuai dengan pendapat

mereka tapi tidak shahih iika tdak sesuai pendapat mereka dan
pendapat orang yang diikuti oleh mereka berperdapat. Ihr semua

adalah kesesatan 5rang nyata dan kami tidak mengerti bagaimana

bisa seorang muslim terlintas di hatinp pikiran 3nng demikian.

Sedangkah khabar dari Adi bin HaUm sebagai berikut:

Perbrna, jalannya ksumber dari riwapt AMd Malik bin

Habib Al Andalusi dan dia pemah meriwa5ratkan riwapt dusta dari
orang-orang tsrqah, di sini dia meriwayatkan dari Asad bin Musa,

dia adalah munlarul hadits.

Kdua, dari jalur Simak bin Harb, dan dia menerima

diktean orang lain, dari Murri bin Qithri, dia majhuL

Betapa banyak riwaSnt dari Asad dan Simak yang mereka

buang bila tidak sesuai dengan har*n nafsu mereka.

Sdangkan hadits Abu An Nu'man adalah musibah karena

dalam sanadnya ada Al Waqidi, dia disebutkan pendusta. Dia

meriwa5atkan dari keponakan Az-Zuhri yang dha'it dari Abu
Umair Ath-Tha'i yang tidak diketahui siapa dia, dari Abu An
Nu'man, dia majhul Maka gugurlah semua dalil yrang mereka

pergunakan.

Adapun riunyat-riurayat dari beberapa orang sahabat, maka
yang dari Sa'd tdak shahih, karena dari jalur Humaid bin Malik bin
Al Akhtam, dia Udak dikenal, dari Ali juga demikian, dari Salman
juga demikian. Karena kita tidak mengetahui bahwa Sa'id bin Al

t s86 I - Al Muhalta



Musagryib dan Bala bin AMullah pemah mendengar hadits ini dari

Salman dan juga tidak masuk akal sebab Salman meninggal pada

masa pemerintahan Umar bin Al Khaththab.lag

Tetapi ia shahih melalui jalur Abu Hurairah dan hnu Umar,

namun dia menyelisihi keduaryn dalam masalah ini sebagaimana

png telah kami sebutkan.

Diriwayatkan secara shahih dari Ibnu Umar sebagaimana

yang diriwaptkan kepada kami dari jalur AMurrazzaq, dari hnu
Juraij, dari Nafi', dari hnu Umar, dia berkata, "Elang dan burung

lainnya 1nng digunakan unfuk berburu, maka apa ]lang berhasil

ditangkap serta masih bisa disembelih, maka ia boleh

dimakan. Namun jika tidak maka tidak boleh dimakan. Sedangkan

anjing terlatih, maka semua yang ia tangkap, maka makanlah jika

ia menangkapnla r:nfukmu meski ia memakannln sedikit.'

Seandainp Ibnu Umar adalah hujjah dalam sebagian

pendapatrln, maka dia juga hanrs dijadikan sebagai hujiah dalam

pendapat 1nng lain. Jika tdak berarfi ini adalah main-main dalam

agama.

149 Jbnu Al Atsir dalarr. Uild Al Crhabah berl<ata, 'salman unfat pada tahun 35
H. di akhir pemerintatnn [Jbrnan. Ada pula yang mengatakan tahun 36 H.
ada pula png mengatakan di masa pa'nerintahan Urnar, tapi perdapat
pertama l€bih banlrak didukung." Sa'id bin Al MusaWib hhir dua tahun
setelah Umar meniadi khalifah sehingga ketika Umar meninggal usia Sa'id
baru 8 tahun. Pada r.rsia seperti ifu, biasanla anak-anak sudah berakal dan
berurawasan apalagi s€perti hnu Al Musawib. Apabila kita mengilarti apa

17ang dikatakan oleh lbnu Al Atsir berarti trsia Sa'id kala itu adalah 20 tahun
lebih sehingga dia sangat mr.rngkin mendengar dari Salrnan berdasa*an

- Para ulama sendiri berbeda dalam nnsalah ini.
Silahkan blat T;aMzi At-Tahdzib dan bulru-buku biografi lainnya.
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Bantahan mereka tentang adanga niat anjing, maka hal ini
merupakan kemungkaran dari mereka. Karena bertentangan

dengan apa !/ang disebutkan dalam AI Qur'an dan sabda

Rasulullah $. Kami berlindung kepada Allah dari hal seperti ini.

DiriwaSntkan dari Rabfah bahwa dia berkata, "Jika mangsa

hewan pernburu itu diharamkan bila ia telah memakannlp sedikit,

maka tidak ada grang boleh mengambil hasil tangkapan anjing

pemburu sampai dia pastikan bahvrn anjing itu benar-benar tidak
memakan dari mangsanlra."

Abu Muhammad berkata: Ini jelas pendapat yang salah

karena sejak aural mungkin saja hetryan pemburu memakan herryan

yang ia bunuh. Jika ia tidak melakukan, maka jelaslah bahwa ia
membunuh binatang untuk fuann5a bukan untuk dirinSra sendiri.

[-agi pula kita Udak diperintahkan untuk memastikan hal itu,
Rasulullah $ hanya melarang kita makan bila tahu bahwa anjing

ifu sudah memakan bunran tersebut. Dengan demihan, maka
gugurlah sehmft pendapat ini.

Kebolehan memakan serrua 1nng ditangkap oleh hera,ran

pemburu terlatih selain anjing, maka ada pertedaan pendapat di
dalamnp. Diriunyatkan kepada kami dari jahr hnu Umar
sebagaimana lnng kami sebutkan di atas bahwa udak halal

memakan heuan buruan lnng ditangkap heunn pemburu

kemudian mati, selain anjing- Pendapat senada juga dirivrnyatkan

secara shahih dari Mujahid.

Diriura3ntkan secana shahih dari hnu Abbas bahwa semua

yang bisa dilath maka memakan hasil tangkapanrgn yang telah
mati adalah halal.
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Ulama yang melarang hal itu beralasan bahwa khabar-

khabar yang tsabit dari Rasulullah &t hanya menyebutkan aniing

saja. Mereka berkata: Sedangkan firman Allah &, 'i -*; Y;

'&J etfi "Dan fturuan tnng dians*ap) oleh binabng buas

tnng telah kamu ajar dengan melatihryn wtuk berturu." (Qs. Al

Maa'idah [5]: 4) hanSa berlalm untr.rk aniing saja. Sdangkan

herpan buas berupa bunrng dan heunn buas darat lainnp tidak

mungkin bisa dialari.

Abu Muhammad berkata: I(habar-khabar yang fsabff dari

Nabi # memang kenlrataanqn seperti lnng mereka katakan-

Tetapi aSrat di atas lebih urnurn daripada hadirc. Redaksi er;$
'binabng buaC' maka hal ini mencalarp s€rnua heuran buas, dan

ini tdak bisa ditinggalkan hanya dengan khabar yang menyebutkan

sebagian makna png dikandung ayat ini-

Sedangkan redaksi '8J (kata ini secara bahasa b€rarfi

anjing), tidak menunjukkan bahwa yang dihrnuh oleh selain anjing

tidak boleh dimakan, baik secara nasi mauprn dalil. Justnr di sana

ada ketemngan bahwa hevuan bunran selain png dibunuh oleh

anjing juga boleh bendasarkan firman Allah e $Sf ArtinSn bisa

jadi ia bukan arfing, tapi hanrs diaiar seperti aniing, sehingga ayat

ini iuga berlaku untuk selain aniing.

Pendapat mereka "Selain aniing tidak mungkin bisa dia;ari",

maka png unjib dalam masalah ini adalah memperhatikan heunn

tersebut. Jika ditemukan pada dirinp p€ngaruh dari latihan, maka
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ia tidak akan berangkat kecuali dibawa oleh pemiliknya. Kemudian

apabila ia mernbum tanpa memakan mangsanya, berarti ia adalah

her,van png terlatih, yang mana hasil buruannya boleh dimakan.

Namun iika hal itu tdak didapati pada dirinya, maka tidak boleh

memakan sedikit pun dari herruan yang telah dimangsanya. Kecuali

heunn yang rnasih merrungkinkan unfuk disembelih.

Suatu kaum ada yang bakata, "Hasil buruan elang juga

boleh dimakan meski ia sudah memakan sebagiannln." Ini adalah

pendapat Abu Hanifah-

Abu Muhammad ber*ata: Pendapat ini batil. Karena

Allah & mat mernbolehkan kita memakan apapun, kearali Snng

diburu untuk hta bukan yang diburu se@ra urnum, dan juga bukan

yang diburu unhrk diriryTa sendiri.

Pendapat karni ini sama dengan pendapat AslrSyafi'i, dan

ini juga merupakan perdapat Atha' dan lkrimah sebagaimana

kami sebutkan

Diriwayatkan dari lbnu Abbas bahwa apa yang dimakan

oleh heunn pembum, udak boleh dimakan.

1083- Masalah: Jika her,van pembum ihr, baik berupa

anjing ataupun lnng lain, meminum darah heuuan buruanya maka

itu tdak masalah dan apa yang dibunuhnya tetap halal. Karena

Nabi $ har,F kepada kita, memakan hetruan

buruan 37ang dimakan oleh heunn pemburu dan tidak melarang

kita memakan heunn png ia minum darahnya. Jika ia tidak

memakan mangsanlra, berarti ia memang membum khusus unhrk
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tuannya yang melepaskannya berburu. Ini adalah pendapat Abu

Hanifah dan AqrSyafi'i.

1084- Masalah: Jika ia makan mangsnya, baik kepala

atau kaki atau usus atau apa saja yrang terpotong dari mangsanya

itu, maka semua sama saja, tidak boleh dimakan, karena ia telah

memakanngra.

1085. Masalah: Jika her,van pembum ihr adalah heuan

terlatih kemudian ia kembali memakan heunn

sebagaimana png kami singgung, maka ia tetap berstatr.rs sebagai

heuran terlatih. Dan yang diharamkan adalah yang ia makan,

sementara yang ia narnun tidak ia makan, maka ia halal.

Abu Hanifah berkata, "Status terlatihnSn menjadi gugur

sehingga ia kembali pada status tidak terlatih sehingga apapun

yang ditangkapnya tidak boleh dimakan sampai ia melakukann5n

sering hingga statusnya kembali dianggap heunn terlatih."

Ulama fikih Azh-Zhahiri berkata, 'Hal itu tdak
membatalkan statusnya, hanf saja ia harus dididik kembali dan

diberi pelajaran sampai mengerti untuk tidak memakan her,rnn

-" Ini adalah pendapat yang benar, sebagaimana riunyat

yang sampai kepada kami dari jalur Abu Daud, Hannad bin As-

Sari menceritakan kepada kami, hnu Fudhail menceritakan

kepada karni, dari Bapn, dari AsySya'bi, dari Adi bin Hatim
bahwa Rasulullah $ bersaMa kepadanya,
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i-jilr 'J?Utf 
d1 ,P"oLr'ei;'piri'F

.ry ;'x*f Cttk'o1r ,:Gl ;y
'Apbila l<amu melepasl<an *iin1*ing.u 5nng ,**

(untuk befiuru) dan l<amu menyebut narna Allah, mala mal<anlah

apa Smng ia bnglap unfulcnu, wakupun ia membunuhnya-

Kecuali jil<a anjing ifu memal<anryn. I{arena aku khawatir ia

menangkapnya unfuk dirinya 
"*4iri.t'l5o

Di sini Rasulullah S menyebut anjing itu sebagai anjing

yang terlatih, dan stafusnya tidak Sugur sebab memakan sebagian

mangsanya. Beliau hansn melarang kita makan hasil tangkapan

5ang telah ia makan.

Diriwalntkan dari jalur AMurmzzaq, dari Ma'mar, dari

AMullah bin Thawus, dari a5nhn1n, dari hnu Abbas, dia berkata,

"Apabila aniing terlatih memakan (mangsanya), maka janganlah

kamu memakann5la, karena ia telah mangsanya unfuk

dirinya sendiri."

Ibnu Abbas juga tetap menamakan anjing ifu sebagai aniing

yang terlatih atau terdidik, meski ia telah memakan mangsanya.

1s0 Hadits ini dalam Sunn Abi Daud 12/68) diriunyratkan dengan redaksi grang

panjang. Dan Ibnu Hazrn di sini hanya menyebutkannya secara ringkas.
Al Mun&iri b€rkata, "Hadits ini diriwaptkan oleh Al Bukhari, Mtrslim dan

Ibnu Majah."
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Dan diriwayatkan kepada kami dari lbnu Abbas bahwa jika

anjing ifu memakan mangsanya, maka betapa buruk kamu

mengajamya sehingga ia tidak mengerti.

1086. Masalah: Jika orang yang melepaskan her,rnn

pembum ifu mendapatkan mangsanya terbunuh, lalu dia ingin

memakann5n, namun her,rnn pemburu itu malah merebutrya,

maka dia tidak boleh memakannya- Karena dengan demikian kita

lrakin bahwa herpan pembum ini menangkap hanya unfuk dirinya

bukan unfuk tuann3;a. Contoh semacaln inilah yang dihammkan

oleh Allah & dan Rasul-Nva *.

LO87 - Masalah: Jika heunn pernburu itu membunuh

mangsanya dan tidak memakann5ra sedikit pun padahal ia bisa

memakannSa, lalu beberapa lama kernudian ia mernalonnla,

maka sisan5n tetap halal. Karena ketika ia tidak memakannya -
sementara ia bisa unhrk memakannya-, maka kita yakin bahwa ia

menangkap buman itu bukan unhrk dirinyn melainkan unfuk orang

yang melepaskannya. Jika seperti ini, berarti dihalalkan

berdasarkan nash N Qur'an dan Sunnah.

Karena sudah benar penghalalan hevuan buman ifu dan

penyembelihannya sudah setnpurna, sehingga dia tidak apa-apa

memakann3a setelah ifu, karena dia tahu bahwa her,rnn bunnnnln

ifu memakan sebagian mangsanya yang lelas ia menangk ptyu

untuk orang yang melepaskannya- Bisa jadi hewan pemburu ini

lapar sehingga terpaksa makan apa yang ia dapatkan. Yang harus

diperhatikan adalah unfuk apa ia menangkap heuran buruan
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tersebut sejak awal. Sebab jika ia menangkapnya unfuk ia makan

sendiri, maka fuann5n tidak boleh memakannya sebagaimana

perintah Allah dan Rasul-N5n.

L088. Masalah: Jika heunn itu membunuh dan tidak

memakan. Kemudian orang ]rang melepaskanngra memotong

sebagian da$ng heunn tersehrt, lalu memberikannya kepada

hewan pemburu itu, maka dusng lainnp tetap halal berrdasarkan

apa yang telah kami terangkan kefika kita tnkin bahwa ia
menangkap buruan untuk onmg lrang melepaskannya, da.,

penyembelihannlra telah sempurna-

1089- Masalah: S€dar8kan heunn yang tidak terlatih

maka sanna saja, apakah ia heuran SEng dimiliki ataukah heuran

liar, baik her,van buas berkaki empat ataupun bumng, baik dilepas

maupun tdak, maka sarna saja hasil tangkapannya tidak boleh

dimakan. Tapi jika mangsanla didapati masih hidup lalu sempat

disembelih, maka ia halal dimakan berrdasarkan firman Allah &,

" Kecuali Wng sempt lamu menyembelihnya-" (Qs. Al
Maa'idah [5]: 3)

Allah @ mengecualikan apa yang dapat kita sembelih dari

semua yang telah disebutkan keharamannya.

Hal ini iuga berdasarkan riwayat yang diriwayatkan kepada

kami dari jahrr Al Bukhari: AMullah bin Yazid menceritakan

g'r{l
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kepada kami, Haiwah - dia adalah hnu Syuraitr, mengabarkan

kepada kami, Rabi'ah bin Yazid Ad Dimaq/qi mengabarkan

kepadaku, dari Abu Idris Al Khaulani, dari Abu Tsa'labah Al
Khusyani, bahwa Rasulullah $ bersaMa kepadanya,

,+,
xt**r:G pAr*'ei{"

,o
L>J-?

/c
.>J-e

t1)

t1)
olz

J<,
olz

.J(i
" Hewan Wng l<amu buru menggunalan anjingmu tnng

terlatih, lalu kamu menyebut natna Allah (k"til<a melepaskannya)

maka makanlah. Tapi heotmn tnng katnu buru menggunakan

anjingmu tnng tidak terlatih, lalu kanu sempt maryembefihnya,

maka malanlah."

Nabi $ tidak mengeoralikan ada harapan hiclup atau tidak

dari heunn buruan tersebut, sehingga mengecrralikan hal ifu adalah
batil dan bertentangan dengan sabda Rasulullah $.

1090- Masalah: Jika heunn pemburu terlatih ataupun

tidak terlatih berangkat sendiri tanpa disuruh oleh tuannya, maka

tidak halal memakan hewan lrang ia bunuh. Kecuali jika masih

hidup dan sempat disembelih. Sebab Rasulullah $ bersaMa,

.ht'.*;t',!1{'a7' rf sy
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"Jika kamu melepaskan aniingmu dan karnu menyebut

nama Allah."

Nabi $ tidak menjadikan sembelihan lain kecuali dengan

mengutus sambil menyebut nama Allah $. Sedangkan sembelihan

itu sendiri tidak sah kecuali dengan niat dari si penyembelih

berdasarkan saMa Rasulullah $,
,t

"6; 
v 'Yt ,F,

l/

"Dan setiap orang mendapatkan ap 5nng dia niatlran-"

Diriuayratkan secara shahihdengan nash, bahwa bila seekor

hewan pemburu dilepaskan unhrk berbum sambil merryebut nama

Allah, lalu ia membunuh mangsanlra, maka itu adalah sernbelih

yang diakui oleh qmn'. Selain ihi fidak bisa dinamakan

sembelihan.

Diriwayatkan kepada kami dari jah-tr AMurmzzaq, dari

Ma'mar, dari Qatadah, bahwa dia berkata kepada seorang laki-laki

yang bertanya kepadan5n tentang orang yang mengaiari burung

elang miliknya. Ketika orang itu mengitarinya tiba-tiba burung itu

terbang menyambar seekor burung yang sedang tertang, lalu si

pernilik ini segera membaca basmalah. Qatadah meniawab, "Dia

tidak boleh memakannSra, karena dia tidak merrygnlh burung itu

terbang. Kecuali jika dia sempat menyembelihnSra-"

L09L. Masalah: Setiap orang yang memanah buruan

dengan panah beracun lalu dia menemukan buruannya mati, maka

dia tidak boleh memakannya kecuali jika anak panahnya
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menembus anggota badan yang mematikan yang diperkirakan

hewan akan mati meski tidak diberi racun. Sebab jika matinya

karena terkena racun berarti ia bangkai. Karena tidak ada nasi

yang menyatakan bahwa racun merupakan sembelihan- Kecuali

bila dia sempat mendapatkannya dalam keadaan hidup dan masih

bisa menyembelihnga maka ia menjadi halal.

LO92- Masalah: Semua heruan pemburu yang terlatih

maka hetr.ran buruan yang dibunuhnya halal dimakan selama ia

dilepas dengan menyebut nama Allah. Baik her,rnn pemburu ifu

dilatih oleh orang Islam atau oleh penyembah berhala- Sama juga

dengan menggunakan anak panah yang dibuat oleh orang muslim

atau penyembah berhala berdasarkan sabda Rasulullah ffi, "Jika

kamu melepaskan anjingrnu t/ang terlatih..." di sini beliau tidak

mengkhususkan apakah anjing itu dilatih oleh orang Islam atau

penyembah berhala.

Pendapat seperti pendapat Abu Hanifah, Malik, As5rSyafi'i

dan Abu Sulaiman.

Sekelompok ulama berkata, "Hetwan btrnran yang

ditangkap oleh anjing Snng dilatih oleh orang yang tdak halal

sembelihannya, maka ia tidak halal dimakan."

Diriwaptkan kepada kami dari jalan Waki': Jarir bin Hazim

menceritakan kepada kami, dari tsa bin Ashim, dari Ali bin Abi

Thalib bahwa dia memakmhkan hetruan buruan hasil tangkapan

elang milik orang Majusi. Bahkan ikan Snng ditangkap orang

Majusi pun dia juga memakruhkannya-
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Diriwayatkan dari jalur AMurmzzaq, dari Humaid bin
Rumman, dari Al Hajjaj, dari Abu Az-Zubatr, dari Jabir bahwa dia
berkata, "Janganlah kamu memakan hasil tangkapan anjing milik
orang Majtrsi kecuali yang terkena " Diriwayatkan
kepada kami dari jalur Sa'id bin Manshur: Attab bin Basyir
menceritakan kepada kami, Khushaif mengabarkan kepada kami,
dia berkata: Ibnu Abbas berkata: Janganlah kamu memakan apa
yang ditangkap oleh anjing milik orang Majusi meski sudah
disebutkan nama Allah padanyn. Karena itu adalah hasil latihan
orang Majusi. Allah $ berfirman,

"Kamu mengajarn5n menurut ap Jrug telah diajarl<an

Allah kepdanu." (Qs. Al Maa'idah [5]' 4)

Pendapat senada juga disampailon oleh Atha', Mujahid,
An-Nakha'i, Muhammad bin Ali dan Sufi,an Ats-Tsauri- Mereka
semua berdalil dengan firman Allah &,

k'g* E t:;$i -6r 
e{;+t G,{s Y3

"Dan hunan yang dibnSkap) oleh binabng bms Snng
telah l<amu ajar dengan melatihn5n untuk betburu; lamu
mengajam5n menurut apa yang Telah diajarl<an Allah krydamu."
(Qs. ru Maa'idah [5]: 4)

Jadi, Allah S menqpratkan bahun yang mengajar herryan

itu harus kita (kaum mr.rslimin).

:a'g*vi;:;i;
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Ali berkata: Tidak ada hujjah bagi mereka dalam ayat ini

karena khithab (fujuan pembicaraan) Allah terrtang hukum-hukum

Islam ini adalah kepada semua manusia.

Masalah ini adalah masalah yang mana mereka menyelisihi

riwapLriwayat dari sahabat yang tidak diketahui ada riwayat dari

sahabat lain 1nng menyelisihinp.

1093- Masalah: Barangsiapa yang berturu dengan

heuran pemburu png diambil tanpa hak, maka hasil buruannya

udak halal dimakan berdasarkan firman Allah &,

l-2.. .-'5:;J1')

" (Tetapl kanu melampui babs-" (Qs. Al

Baqarah [2]: 190)

Sedangkan orang yang mengambil tanpa hah berarti dia

melampaui batas sehingga hannn itu tidak bisa dianggap sebagai

sembelihan.

Tapi jika dia menemukan he'u,ran buruan ifu masih hidup

dan sempat disembelih, maka dia halal memakannlra. Sama halnya

dengan orang memasang pemngkap tanpa hak, atau memanah

buruan dengan panah png diambil tanpa hak. Selanjutrya dia

dibebankan membayar upah dari semua itu kepada pemilik aslinya.

Sebab her,ran buruan yang tidak ada perniliknya bisa menjadi milik

orerng png mendapatkannla, bukan milik omng lnng mempunyai

alat atau anjing, sebab kepemilikan tidak akan teriadi tanpa ada
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niat dari yang ingin memiliki, sebagaimana yang terah kami
terangkan sebelumnya-

1094. Masalah: Bangsiapa yang mendapati hev,ran
pemburungra bersama her,van pemburu lainnSn atau heuran buas,
dan dia tidak mengetahui yang manakah yang telah membunuh
buman tersebut, maka buruan ifu dianggap bangkai, tidak boleh
dimakan kecuali jika sempat disembelih.

Sebagaimana yang diriwa5atkan kepada kami dari lal,r
Ahmad bin Syr'aib: swraid bin Nashr mengabarkan kepada kami,
AMullah bin AI Mubarak menceritakan kepada kami, dari Ashim,
dari AsySya'bi, dari Adi bin Hatim, dari Nabi $, Ialu dia
menyebutkan hadits ini, dan di dalamnya ada redaksi,

*';rU"{r'Jli i+y ',rlt ua tf

"Jika anjingrnu berannpw dengan anjing-anjing 5nng lain,
mereka semua mqnbunuh (heunn buruan) nzilnun h'dak
memal<ann5n, maka janganlah l<amu mqnakanntn. Ibrena kanu
frdak bhu anjing manakah Snng telah menbunuh..

1095- Masalah: ndak boleh memelihara aniing hitam
polos atau di atas kedua mataryTa ada tompel, baik unfuk bertum
maupun bukan. Tidak boleh pula melatihnya dan memakan apa
yang ia btmuh Kecuali jika sempat dis€rnbelih. Tidak boleh

.#r 6: ur-i \',r:r! x:r'Fg
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memelihara anjing selain yang disebutkan di atas kecuali unhrk

menjaga tanaman, atau her,rnn temak atau berturu atau karena

khawatir akan sesuafu.

Hal ini berdasarkan riwayat dari jalur Muslim, Ishaq bin

Manshur menceritakan kepadaku, Rauh bin Ubadah menceritakan

kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, Abu Az-

Zubair mengabarkan kepadaku, bahwa dia mendengar Jabir bin
Abdullah berkata: Kami diperintahkan oleh Rasulullah #t unhrk

menrbunuh anjing-anjing, kemudian beliau melarangn3a. Tapi

beliau bersaMa,

" HendaHah l<alian (membunuh) ani@ hiam polos dan

gng di atas kdua mabn5n ada tompel l<arena ia adalah

syebn."l.SL

Diriwaptkan dari jalur Ahmad bin Syu'aib: Imran bin Musa

mengabarkan kepada kami, Yazid bin Zurai' menceritakan kepada

karni, Yunus bin Ubaid menceritakan kepada kami, dari Al Hasan,

dari AMullah bin Mughaffal, dia berkata: Rasulullah $ bersaMa,

lsl Fladits ini disebutkan dalam Slnhih Muslim (1/46.1l dengan redalsi prg
lebih panjang.
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"Sandainya anjing ifu bukanlah salah safu umat dari
bebenpa unal tqfu aku perintahkan unfuk mernbunuhryn. Maka
bunuhhh anjing hitam Wng polos. Sefiap kaun yang memeliham

anjing, bukan unfuk (menjaga) tanaman, atau berturu, abu
hewmn temak, maka ia al<an mangumngi pahalarya safu

qinth perhari."l,z

Allah $ berfirman,

"Padahal Sxungguhn5n Allah telah manjelaskan kepda
lamu aF 5ang diharunkan-Nya absmu, kquali ap Wng
tapl<a l<amu ." (Qs. Al An'aam [6]: 119)

Apabila Rasulullah $ sudah mengharamkan anjing png
benuama hitam polos dan di atas kedua matanya ada tompel

maka tidak boleh mengambilryn. Karena mengambilnSn adalah

maksiat, sedangkan penyembelihan dengan her,rran pemburu

adalah bentuk ketaatan, sehingga maksiat tidak bisa menjadi media

ts2 Stnan AftI{asa'i(l /L841.
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ketaatan, dan orang yang menyembelih dengan cara maksiat tidak

dianggap menyembelih dan hasil sembelihannya adalah bangkai.

Diriwayatkan juga kepada kami dari jalur AMurrazzaq, dari

Ma'mar, dari Qatadah, dia berkata, "Aku membenci anjing hitam
polos, karena Rasulullah $ memerintahkan unfuk

membunuhnya-"

Diriwayatkan dari jalur Waki': Sufun Ats-Tsauri

menceritakan kepada kami, dari Yunus bin Ubaid, dari Al Hasan

bahwa dia membenci anjing bun"ran yang hitam polos.

Diriwaptkan dari jalur Waki' pula: Sa'id bin Abi Arubah

menceritakan kepada kami, dari Abu Ma'syar, dari Ibrahim An-
Nakha'i, dia berkata, "Bagaimana bisa kita memakan buman

anjing yang hitam polos padahal kita untuk

membunuhnya?"

Ini adalah pendapat Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin

Rahawaih.

Ahmad berkata, "Aku tidak mengetahui ada seorang pun

yang memberi keringanan untrfi memakan apa lnng dibunuh oleh

anjing hitam." Ahmad sendiri sudah berterru dengan burypk
Imam-

Abu Muhammad berkata: Sama saja apakah tompel itu ada

di badannya. Tapi jika tompelnya hanya safu atau lebih dari dua,

maka tdak boleh dibunuh, karena se@ra bahasa ia fidak

dinamakan dzunnqthafarn (anjing yang punlp dua tompel).
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1096- Masalah: Barangsiapa yang keluar bersama

binatang pernburungp, lalu dia melepasnya seraya membaca

basmalah dan berniat memburu binatang buruannya -baik itu
dilakukan dari rumah atau di gurun pasir-, kemudian her,uan

pemburungra ifu mendapatkan buruannya, lalu ia membunuhnya,

maka memakan buruan tersebut adalah halal, berdasarkan saMa
Nabi $, "Jika l<amu melepsl<an anjingmu tnng terlatih...." beliau

tidak mengkhususkan dengan mengatakan, "Dan kamu melihat

buruan ifu dari arah yang ia frdak melihatnu."

Diriwalafl<an keeada kami dari jahr Sa'id bin Manshur, dari

Ismail bin Ayyary, dari Umar bin Muhammad bin Zaid, dari orang

png menceritakan dari Abu Hurairah, dia berkata,

'Jika seseorang b€rangkat dipagi hari dengan anjingnya yang

terlatih, lalu dia rnrn l Allah se\ nktu berangkat, maka

setiap ynng dihrnr$B tringga malam hari adalah halal."

Diriurayatkan dari ,ahr Waki': Sut/an Ats-Tsauri

menceritakan kepda lorni, dari Khalid Al Hadzdza', dari Abu Al
Abbas, dia b€rkatq 'Sesrnrgguhngra dulu kami keluar dengan

membaura aniinfanjing untuk berturu, lalu kami melepaskannya

dan kami melihat apapurL lalu kami pun memakan apa yang

didapatkannya-"

Abu Muhammad berkata: Abu Hanifah berkata,
"Barangsiapa mernanah aniing atau babi jinak, kemudian

mengenai binatang lainnya, maka dia haram memakannya. Jika

dia memanah seekor singa serigala atau babi alas, lalu panahnya

itu mengenai binatang lainnp, maka ia halal dimakan. Jika dia

melepaskan birntang pernburu unhrk membum mangsanya yang

ada lalu ia menangkap buruan lain, maka hasil
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buruannya halal dimakan. Jika dia melepaskann5a untuk

menangkap ikan, tetapi ia malah menangkap bunran lain, maka

bunran itu haram dimakan."

Ali berkata: Pendapat ini tdak logis dan tdak dapat

diterima oleh akal sehat, kecuali omn(forang bodoh yang tidak

pernah bertan5n tentang apa lrang dilalokannta- Semua yang

disebutkan tadi hukum4ra sarna, lraitu haram r.nrtuk dikomsumsi
sebab fidak disebutkan narna Alhh e, baik dia melepaskan

binatang buruan maupun arnk panah, karena tftlak termasuk

binatang yang disernbelih dengan menyebut nann Allah &.

LO97. Masalah: Hukum asal menitnl arring adalah

haram, Udak dipeftolehkan mengambil rnanfuat darinp ataupun

Snng lainnya, bendasarkan larangan dari Nabi & dalam hadits

shahihrrya 1nng akan kami menyebutkan pada pernbahasan jual-

beli. Tetapi bagi orang 3nng terpalca secaftr syar'i rnalo dia boleh

mengambil manfaat darinya, dari omng SBng menrbuhrhkan tanpa

upah. Jika itu tidak memungkinkan, maka dia boleh menjualnya.

Sementara uang hasil penjualanrrp haram bagi perfual, dan tetap

menjadi milik pihak pembeli. Karena hal itu sarna saja dengan

suap yang tersernbunyi dan tebr-rsan sandera, s€bab hal tersebut

termasuk mengambil harta dengan cara yang batil-
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tr"!t *V
KITAB MINUMAN YANG HA[AL DAN

YANG FIARAM

1098- Masalah: Segala sesuatu Snng jika barynk akan
menjadikan seseorang mabuk, maka safu tetes darinya atau 5nng
lebih dari itu adalah khamer yang diharamkan, - baik memilikinya,
menjual, meminum, menggunakan unhrk suahr keperluan-.
sedangkan perasan anglur, minuman fregmentasi dari buah tin,
khamer yang bemsal dari gandum, fiikann fenis fumbuh-
tumbtrhan dapat membuat orang mabuk), segala ma@rn perasan
dan semisalnya, baik dimasak ataupun tidak dimasak, maka hukum
burrsnk dan sedikit"rya adalah sarna dalam setiap apa yang kami
sebutkan dan Udak ada bedanya.

Pendapat ini merupakan pendapat Malik, Aql-Spfi,i,
Ahmad, Abu Sulaiman dan ulama lainnya. Dalam masalah ini
terdapat beberapa pertedaan pendapat ulama baik terdahulu
maupun sekarang dalam beberapa hal, setelah adan5ra

kesepakatan bahwa sedikit banpt<n1n khamer ifu haram:
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Diriwayatkan kepada kami dari salah satu sekelompok

ulama, mereka berpendapat, "Merninum petasan hrrma muda

adalah khamer lagi haram."

Sekelompok ulama b€rp€ndapat, 'Perasan lrurrna basah

dan kurma belum matang jika dicampur, nraka ia adalah khamer

dan haram meminumn5la. Begitu pula dengan pelasan lurna
matang dan kurma belum matang-"

Kelompok lainnln b€rpendapat, 'Petrasan ar{X}r basah

dan anggur kering 9ang dfendam iika ke&rarryn rnernahrkkan dan

belum dimasak, maka ia adalah khamer yang dihararnkan, baik

sedikit maupLrn banfk. Sedangkan selain itu adalah halal selama

tidak memabukkan.'

Sekelompok ulama berpendapat, 'Tilak dilategorikan
khamer, kecuali perasarr anggur gang memabukkan selama tidak

dimasak, sampai habis sepertiganlp dan ia haram, baik sediht
maupun banyak. Namun jil<a ia dirnasak, maka ia trak hamm,

bahkan halal, baik ia memabukkan m.rupun fidak"

Setiap minuman selain perasan ansprr yang telah

disebutkan adalah halal, baik memabukkan atau tidak. Sep€r$

minuman anggur kering yang direndam dan sdainnlra, baik

dimasak atau tidak. Hanya saja mahrk adalah haram-

Kelompok lain berpendapa! 'segala 1ang dip€ras dari

ilggur, fregmentasi anggur kering, fregmentasi lnrrrna kering,

kurma matang, kurma muda dan kurma b€runma yang Udak

dimasak, maka semuanya adalah khamer lagi dihararnkan, baik

sedikit maupun banyak. Sekiranya perasan anggur ifu dimasak

hingga hilanglah sepertiganya dan dimasak pula sehrnrh yang telah
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kami sebutkan, maka itu adalah halal baik itu memabukkan atau

tidak. Hanya saja yang mabuk karenanya adalah haram."

Setiap minuman fregmentasi dan perasan selain yang kami
sebutkan adalah halal, baik memabukkan atau tidak, dimasak

maupun fidak, dan mabuk yang sebab karenanya tidak haram."

Hujjah ulama png berpendapat bahwa meminum kurma
muda semata bukan termasuk khamer sebagai berikut:

Pendapat pertama, diriwayatkan kepada kami dari jalur

Ahmad bin Syu'aib: Ahmad bin Sulaiman mengabarkan kepada

kami, Yazid menceritakan kepada kami, dia berkata: Humaid
mengabarkan kepada kami, dari lkrimah, dari Ibnu Abbas, dia
berkata, "Fregmentasi kurma belum matang walau tidak dicampur
adalah haram."

Ahmad bin Syu'aib berkata: Abu Bakar bin Ali Al
Muqaddami mengabarkan kepada kami, AI Qawariri, yaifu

AMullah bin Umar menceritakan kepada karni, Hammad, gaifu

Ibnu Zaid menceritakan kepada lomi, Ay5rtrb, yaihr As-Sakhtiyani

menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Jubair, dari lbnu Abbas,

dia berkata, "Minuman fregmentasi kurma muda mumi tidak
halal." Pendapat ini dirir,vayatkan dari AMurrahman bin Abi I aila

dan Jabir bin Zaid.

Dan diriwaptkan dari lbnu Abbas, bahwa dia mencambuk

orang lnng meminumnyn sebagaimana dia mencambuk orcmg

yang meminum khamer. Kami tidak mangetahui bahun hadist ini
adalah hujjah, bahkan Nabi S telah mernbatalkanryn dengan

hadits gpng lebih shahih. Sebagaimana yang diriurayatkan kepada

kami dari jah:r AMullah bin Al Mubarak, dari Ismail bin Muslim Al
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AMi: Abu Al Mutaunkkil menceritakan kepada kami, dari Abi
Sa'id Al Khudri, dari Nabi $, beliau bersaMa,

" Elanngsiap dianbn katan tnng meminumn5n, maka

hendakhh dia meminunntn bnp dicampw, kwma kering sendiri,

kurma muda sqtdiri dan anggr kaing sqdai."tfi

Pendapat kedua diriuayatkan kepada kami dart

AMurrazaq, dari Sutnn Ats-Tsauri, dari Muharib bin Ditsar, dia

berkata: Aku mendengar Jabir bin AMullah berkata, "Kurma

muda dan kurma matang adalah kham€tr." Maksrdnya, iika
dicampur.

Diriwayatkan dari jalur Ahmad bin Syr'aib: Suvraaid bin

Nashr mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Al Mubarak

mengabarkan kepada kami, dari Sufuan Ats-Tsauri dan Syu'bah,

keduanya meriwayatkan dari Muharib bin Ditsar, dari Jabir bin

AMullah, dia berkata, "Kurma muda dan kurma kering adalah

khamer."l&

Hujjah dari pendapat ini adalah riwayat shahih tentang

larangan Nabi $ mencampur kurma muda dan kurma kering atau

bersama kurma basah.

rB 6rr-1r1u*'i meriurayatkannga (7/2931dengan redaksi yang panjang. Namun
hnu Hazrn meringkasnya. Nama Abu AI Mutawakkil ialah Ali bin Daud.

rs4 F-tR. An-Nasa. i (8/2881.
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Abu Muhammad berkata: Hadits-hadits di atas tidak bisa

dijadikan hujjah bagi mereka ditinjau dari dua hal:

Pertama, Nabi $ telah melarang mencarnpur jenis-jenis

frekmentasi atau perasan selain yang disebutkan di atas, sehingga

pengkhususan haram kepada safu jenis dan mengesampingkan
jenis lainnya Sang dilarang Nabi $ Udaklah berlaku.

Driwagntkan kepada kami dari jalur Yahya bin Sa'id Al

Qaththan, dari hnu Jurailt Atha' mengabarkan kepadaku, dari
Jabir, dia berkata, "Sesr.nrgguhnln Nabi $ melarang mencampur

(perasan) kurma kering, an5[nr kering, kurma muda dan kurma

matang."

Dari jalur Al-l.aits bin Sa'id, dari Atha', dari Jabir, dia
berkata, 'Rasulullah $ melarang mengolah (fregmentasi) antara

anggur kering dengan kurma kering bsamaan dan mengolah

kurma muda dengan lurna kering b,ersarnaan."

Nabi $ juga melarang mengumptrlkan selain jenis

minurnan, sebagaimarn yang akan kami sebutkan setelah ini,

nsyaAllah-

Kdua, tidak semua 3rang diharamkan itu adalah khamer.

Misalnya darah adalah haram, akan tetapi bukan khamer, susu

babi dalah haram tetapi h*an khamer, air kencing adalah haram

tetapi bukan khamer. Sehingga kedua jenis ini pr:n dilamng

dicamptrkan adalah haram, tetapi ia tidak dikatagorikan sebagai

khamer kectrali ia memabukkan, sebab keduanya tidak disebut

khamer walaupr.rn
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Jika ada yang bertanya, "Apa pendapat kalian tentang

hadist shahih dari Nabi $, 'Anggur kering dan kurma kering

adalah l<hamei?"

Jawaban kami, berdasarkan nash dan kesepakatan ulama

yang terpercaya bahwa hrma kering dan anggur kering serta

minuman fregmentasi kduan3;a tanpa dicampurkan hukumn5p

mubah, sebagaimana png telah kami sebutftan tadi dan stafus

hukumnya tdaklah manskh satna sekali.

Hadits ifu fidak bisa dipahami secam zhahir, dan tidak

disangsikan bahwa jika ada tnsh yang menjelaskan mangenai

kalimat tersebut, maka yang dimaksud adalah jika minuman

fregmentasi keduanya ifu memabukkan, sebagaimana lnng
dijelaskan oleh Nabi $ dalam hadits sebagai berikut,

$oz//ot"4.;;* ;; Jf ot

" Saungguhryn setiap tnng memabuklan adalah

khamer."

OIeh karena ifu pendapat tersebut gugur.

Pendapat ketiga, pengkhususan atas haramnya perasan

anggur dan fregmentasi anggur kering yang tidak dimasak, selain

selunfi minuman fregmentasi lainnya adalah pendapat Abu

Hanifah -pendapatrya yang paling masyhur. Hanya saja orang-

or.rng yang bertaklid padanSra tidak menynndarkan pendapat ifu
pada dirinya dan mereka tidak bersikeras untuk menguatkannya.

Sepengetahuan kami dia memiliki hujjah yang mendasar, baik
yang berasal dari AI Qur'an, Sunnah, riwayat dha'if, ijma,
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pendapat sahabat, dan qiyas. Maka pendapat ini gugur dengan

sendirinya.

Pendapat keempat, pengkhususan atas haramnya perasan

anggur yang tidak dimasak adalah pendapat Abu Ja'far Ath-

Thahawi.

Orang yang memilih pendapat ini berdalil dengan hadits

yang disandarkan kepada Nabi $ dan hadits-hadits dari para

sahabat, serta menurut mereka adalah ijma -padahal hadits-hadits

Nabi S yang menjadi hujjah mereka fidaklah shahilr sebagaimana

yang akan kami jelaskan nanti, inspAllah-

Seandainya yang mereka utarakan ihr benar sesuai dengan

pendapat mereka, maka nampak jelas bahwa yang dimal<sudkan

mereka adalah sebuah kamuflase semata dan begifu pula atsar-

atsar dari para sahabat radhipllahu anhum, sebab semua itu tidak

sesuai dengan pendapat yang mereka pqlang, ifu hanflah
kamuflase diri saja.

Diantaranp ada png shahih dan diasumsikan sebagai

sesuafu yang menguatkan pendapat mereka ini -nanti akan kami

sebutkan inqnAttatr, hanln saja ini bukanlah hujjah bagi mereka.

Anggapan bahwa hal itu adalah ijma, maka mereka

berkata, "Terdapat ijma umat atas pengharaman p€msn anggur

jika memabukkan dan terdapat pertdaan pendapat selain

daripada ifu, sehingga selain dari perasan anggur udaklah haram."

Abu Muhammad berkata: Pendapat ini batil sebab

membantah mayoritas pendapat mereka- Hal ini pula akan

mengharuskan mereka unh.rk tidak mamiibkan zakat kecuali ada

ijma yang marajibkan, begitu pula dengan kewajiban, haji dan
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shalat kecuali sekiranya ada ijma yang mer,,uajibkan. Begifu pula

riba tidak diharamkan kecuali terdapat ijma para ulama. Orang

5rang berpegang dengan pendapat, pada dasamya dia telah keluar

dari agama Islam ditinjau dari dua sisi:

Pertama, pendapat ini merupakan pendapat lang dibuat-
buat lagi tidak diperintah oleh Allah S sarna sekali, tidak pula oleh

Rasulullah S. Perintah Allah & ialah mengikuti Al Qur'an,
Sunnah Nabi fi$ dan mengikuti pemimpin dalam masalah ijma.

Allah & tdak pemah memerintahkan untuk mengikuti rjma

semata, Allah & maf pemah berfirman mengenai ihr. BeSitu pula

Rasulullah # tidak mengatakan, "Janganlah kalian mengambil

hulilm Snng diperselisihkan kecuali hukum SBng disepakati."

Orang yang menyerukan hal ini, maka dia telah melalnrkan
kedustaan atas nama Allah $, melah.rkan bid'ah dalam agama

dan hal ifu merupakan kesesatan yang n3nta.

Allah $ berfirman,

"n5+; ,w{;.K;e 'fitJjuw

wfi#6b3-ri|F)'&,ru;

" Ikufrlah aF gng diturunkan kepdamu dari Tuhanmu dan
jangankh kamu mengikuti pemimpin-penimpin sekin-Njta" (Qs.

Al A'raaf FI: 3)

Allah @ berfirman,
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"Apu yang diberikan Rasul kepadanu, maka terimalah.
Dan apa yang dilanngnya bagimu, maka tinggatkantah." (es. Al
Hasyr I59l:71

Allah & jrrgu berfirman,

'oi4i 
fKoy)fi:,i i'i Jy;;# ,,6 cqp o9

" Kemudian jila kamu berlanan pailapt tentang snuafu,
maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Ow'an) dan Rasul
(Sunnahnya), jika kamu benar-benar bqiman kepda Allah dan
Hari Kemudian." (Qs. en-Nisaa' [4]: 59]

Allah & fidak berfirman, 'Maka kembalilah kepada Uma."
Dengan demikian orang yang mengembalikan masalah yang
diperselisihkan kepada ijma dan bukan kepada nash N eur'an
maupun Sunnah, maka dia telah mendurhakai Allah & dan
Rasulullah $ serta dia telah menjadikan syariat dalam agama ini
yang tidak dibenarkan oleh Allah &.

Sedangkan kami, maka kami mengikuti ijma ulama dalam
perkara yang benar. Pada dasamya kami tdak menyelisihi mereka.
Kami pun mengernbalikan masalah-masalah yang diperselisihkan
kepada Al Qur'an dan Sunnah, sehingga kami akan mengambil
dari keduanya meskipun Udak ada ijma sebagai landasan
hujjahnya. Dengan itulah, Allah & da" Rasul-Nya memerintahkan
untuk mengambil Al Qur'an sebagai hujjah, dan Uma kaum
muslimin. ndak ada seorang pun yang berkata, "Aku Udak
menganggap benar sebuah masalah dalam agama keo.rali yang

7$r,As;"\
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telah disepakati oleh ulama." Dengan sikap seperti itu, maka pada

dasamya dia telah menyelisihi ijma.

Kdua, pendapat ifu mengandung pengertian bahwa

seorang tidak beralih dari Al Qur'an rn rupun Sunnah dalam

perkara yang diperselisihkan dari keduanya. Ini bukanlah sikap

yang berasal dari agama Islam sama sekali, melainkan ihr adalah

kdr:staan terhadap kaum muslimin dan pendapat 5nng tidak

didasari ilmu.

Sesungguhnya mereka tidak melakukan tindakan keliru ini

kecr.rali pada beberapa perkara saja, sehingga ini menggugurkan

seluruh pendapat mereka dan tindakan itr.r kembali kepada

mereka.

Diantara hadits yang mereka pakai, ada hadits shahih dari

hnu Abbas, dia berkata, "Khamer diharamkan baik itu sedikit

maupln barrynk dan setiap yang memabukkan dari serlua

minuman."

DiriwaSntkan juga kepada kami dari jalur Qasim bin

Ashbagh: Ahmad bin Zuhair menceritakan kepada kami, Abu

Nu'aim Al Fadhl bin Dfiain menceritakan kepada kami, dari

Mis'ar, dari Abi Aun, dari Abdullah bin Syaddad, dari hnu Abbas.

Hadits ini tdak bisa dijadikan hujjah oleh mereka, sebab

diriunyatkan kepada kami dari jalur Ahmad bin Syu'aib: AI Husain

bin Manshur menceritakan kepada kami, Ahmad bin Hanbal

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far Ghundar

menceritakan kepada karni, Syr'bah menceritakan kepada kami,

dari Abi Aun, dari AMullah bin Syaddad, dari hnu Abbas, dia

berkata, "I(hamer diharamkan, baik sedikit maupun ban5ak-
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Begifu juga segala minuman yang memabukkan."lss p*u ulama

sepakat bahwa Sgr'bah lebih kuat hafalannya dan lebih teliti
daripada Abu Nu'aim.

Syu'bah meriwayatkan tambahan terhadap apa yang

diriwayatkan Abu Nu'aim, dan tambahan dari periwayat yang adil

tidak boleh ditinggalkan. Tidak ada dalam riunSnt Abu Nu'aim
perintah yang mengharamkan selain apa yang kami sebutkan

dalam riwaptrgn, sehingga ada nash shahih yang

mengharamkannSn.

Terdapat pula hadits shahih dari jalur hnu Abbas yang

mengharamkan sesuafu yang memabukkan secara menyeluruh dan

begitu prla shahih darinya pengharaman campumn kurma muda,

maka gugurlah tindakan mereka berpegang dengan riwayat ini.

Diantaranlp, khabar yang diriwaptkan kepada kami dari
jalur hnu Abbas, dari Nabi $,

tz
t-r*Su

.\f*,t; 
? il r 

"W'l;t *, k,
" Maka bunglah isirya d/aifu isi wadah kulit-, sebab wadah

kulit itu Maklah menghaklkan sauatu dan frdak puh
menghanmkanngTa. Dan janganlah l<alian sanpai mabuk-"

Umar pemah bertarryra kepada Rasulullah $, "Wahai

Rasulullah $, apa maksud dari saMamu bahwa setiap yang

1s5 HR. An-Nasaa'i l8/32L).

A/
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memabukkan adalah haram?" Beliau menjawab, "Minumlah dan

jika engkau khau,atir, maka tinggalkanlah."

Khabar dari jalur Abi Musa Al Asy'ari, dari Nabi $,

.\t6 rjV.;r
"Minumlah kalian Mw dan janganlah ampi mahtk."

Kedua khabar ini fidak bisa diiadikan hr$ah atas mereka.

Sedangkan khabar dari hnu Abbas, rnaka ia diriu4latkan

dari jalur Al MusrTma'il bin Mlhan dia adalah periua3Tat 3nng

majhul, dari ArNadh,r bin Abdurrahman Klrrzzaz Bashari, png
ber-kunSnh Abu Bakar. Dia adalah mtrnlorul hadits 3nng dinilai

dha if oleh Imam Bul{hari dan selainn3n. lbnu Ma'in mernberikan

komentar mengenai dirinya: Tidak hahl riwa3at

Seandainya hadits tersebut shahih, tenhr ffiak bisa dijadikan h$ah
oleh mereka disebabkan dalarn terdapat hrangan merninum

sesuafu Snng memabukan, sedangkan sab& Nabi SAW, " Dan iika
englau l<hawatir, mala thsgalkanlali' artingra iika engkau

khar,rntirkan mabuk. Dengan begifu, gugurlah alasan mereka.

Adapun khabar Abu Musa, maka ia tdak shahih, sebab

khabar ini diriwayatkan dari jalur Syarik, dari Abi Ishak, dari Abu

Burdah, dari Abu Musa, dari Nabi dh. E arik adalah seoriang

mudallislag dha it mal<adengan sendirinya hadits ini pun batal.

Para perir,va5nt biqah meriwayatkan hadits yang be6eda

dengan hadits tersebut. Sebagaimana yang dirivrnyatkan kepada

kami dari jahr Umar bin Dinar, Zaid bin Abi Unaisah dan Syr'bah

bin Al Hajjaj, semuanln meriwayatkan dari Sa'id bin Abu Burdah,
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dari a5nhnya, dari Abi Musa Al Asy'ari, dari Nabi S, beliau

bersaMa,

;t2t. 17
JE *

'f-"i c
zd

.iY-4Jt g'f,-"i 5U,y *;df ?t?/,
"Setiap yang memabukkan adalah hamm. Setiap tnng

memabulrl<an dari shalat adalah hanm. Aku melamng setiap Wng
memabtirl<an dari shakt-"

Ini pendapat yang benar lagi tsabit, fidak

dirivrnyatkan oleh periwayat yang dha'if, mudallis, pendusta dan

tidak dikenal.

Terdapat pula khabar yang diriwayatkan kepada karni dari
Abu Burdah, dari Nabi $,

.b';ut, t"rp:r eri;r
"Minumlah dari wadah kulit idt bpiianqanlah kalian sanpi

mabuk."

Hadits ini tidak shahih sebab diriua3ntkan dari riwayat

Sammak bin Hart, dari Al Qasim bin AMurrahman, dari ayahnSa,

dari Abu Burdah. Sammak menerima hadig dengan sistem bhin.
Ini diakui oleh Syr'bah dan selainnya.

Seandainp hadits im shahih, maka ia tidak bisa dijadikan

hujjah oleh mereka, karena di dalamngn ada lamngan mabuk dan

tidak disebutkan adanya larangan akan pengharaman segala 5rang

telah diharamkan se@ra shahih, meskipun tidak disebutkan dalam

lt

,y
it

t./ {t/. /o t
D al ,> )r.,*,c

U \J JZ,
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hadits ini. Pengharaman akan segala yang memabukkan

sebagaimana yang kami sebutkan adalah shahih.

Khabar dari jalur Sawwar bin Mush'ab dan Sa'id bin

Ammarah. Sawwar berkata: Dari Athiyyah Al Aufi, dari Abi Sa'id.

Sa'id berkata: Dari Al Harits bin An-Nu'man, dari Anas. Kemudian

Abu Sa'id dan Anas sepakat, kedua berkata: Dari Nabi $,

f,6 G"",y'r A# A" rAt *?

"Khamer ifu dihanmlan, baik sdikit maupun banyak, dan

tnng memabukkan dari setiap minurnan."

Sawunr dikenal sebagai pendusta- Athiy!/ah adalah

periwapt yartg halik dan Al Harits serta Sa'id adalah periuapt
yang majhuLls Kemudian seandainya hadts rni shahih, maka

tidak bisa dijadikan hujjah, sebab riwayrat Syu'bah diriwayatkan dari

Mis'ar, dari Abi Aun, dari Abdullah bin $nddad, dari hnu Abbas

yang tadi kami sebutkan adalah tambahan terhadap hadits ini, dan

tambahan dari periwayat png adil tidak boleh ditolak.

Khabar yang di dalamnya diriwaptkan bahwa Nabi $
bersaMa kepada Abdul Qais,

qtb t1 fri;t
"Minunlah minuman Snng baik bagi l<alian."

156 Hal ini sebagaimana 1nng dikatakan lbnu Hazrn dalam Al Jami'.

9'
.'?l,i Lr'u

I

ts
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Hadits ini juga diriwayatkan kepada kami dari jalur hnu Abi
Syaibah, dari Mulazim bin Amr, dari Ajibah bin AMul Hamid, dari
pamannya, Qais bin Thalq, dari ayahnya, yaitu Thulq bin Ali, dari
Nabi $. Hadits ini pun tidak bisa dijadikan hujjah, ditinjau dari
beberapa segi:

Perbma, hadits ini dari riurapt Aiibah bin Abdul Hamid,
dia adalah periwayat tak dikenal lagi udak diketahui asal usulnp.
Kemudian sekiraryra riwagrat ini shahih, maka ia tidak bisa
dijadikan hujjah karena yang baik bagi kita adalah apa !/ang
dihalalkan atas kita, sebagaimana firman Allah €i,

{41'6#AcyWG
" Maka kaq,nnilah wanib-utanib Qain) WnS kanu senangi."

(Qs. An-Nisaa' [4]: 3)

Dalam hadits tersebut tdak mengandung pelegalan
terhadap 1nng telah ditetapkan.

Khabar yang diriunptkan kepada kami dari jalur Abdullah
bin Amr bin Al Ash, dari Nabi $, bahwa beliau melamng khamer,
judi, dadu, ghabin ' (sejenis minuman). Nabi S bersaMa,'.Setiap

tnng memabuklen adalah haram."

Mereka berkata, 'Nabi $ mernbedakan antara dadu dan
ghabAa ' dengan khamer, sehingga keduanya bukan termasuk
khamer-"

Abu Muhammad berkata: Hadits ini fidak bisa dijadikan
hujjah oleh mereka. Bahkan ini adalah bantahan terhadap mereka
sebab riwalrat ini diriwalatkan dari jalur Al walid bin AMuh, dia
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adalah periwayat yang tidak dikenal. Adapun hadits ini menjadi

bantahan terhadap pendapat mereka, maka sekiranya hadits ini

shahih, berarti Nabi $ menyamakan semua ifu. Dengan demikian,

khamer dan minuman lain sama kedudukannya dalam pelarangan.

Ini menyelisihi pendapat mereka.

Begitu pula, dua hal yang disebutkan dalam beberapa

pembahasan yang berteda tidaklah mengindikasikan bahua dua

hal itu bertda.

Hal ini dijelaskan oleh firman Allah &,

',bi? 4t)i) -tr,-4i12 i4 6"; itg tf

'si(a':

'Elanngsiap gng manjadi musuh Allah, mahil<at

malailat-N3m, nsul-nsuhN5n, Jibil dan Mika'tl" (Qs. Al Baqarah

l2l 98l

Alrat ini tidak mengindikasikan bahwa ke&nnp (iibril dan

Mikail) bukan malaikat.

Demikian juga, seandainya benar bahwa khamer adalah

setiap minuman yang memabukkan, maka penyebutan khamer,

dadu dan ghabin' bukanlah penghalang bahwa dadu dan

ghabira 'itu termasuk khamer. Telah dinSntakan secara shahih,

bahwa setiap yang memabukkan adalah khamer. Begitu pula

setiap yang memabukkan adalah haram. Ini b€6eda dengan

pendapat mereka. Tidaklah kami berpendapat lebih buruk dari

mereka dengan menjadikan hujjah hadits yang merupakan

bantahan atas mereka.
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Hadits yang kami dari jalur Ibnu Umar, bahwa

dia melihat bahua Nabi $ diberi campuran buah, dia mengambil

dengan lilat kemudian beliau pun mengembalikannya, lalu ada

yang bertanya, *Apakah ifu haram?" Beliau pun meminta kembali,

lalu merninta air kemudian mencampuri air ke dalamnya sebanyak

dua kali" setelah ifu beliau bersaMa, "Jika isi wadah l<alian ini
sennkin pnas, nnka lilrangilah panasntn dengan air."

Dan diriwaptkan dari jalur hnu Abbas, dari Nabi $,
dengan redaksi yang sarna. Di dalamnya disebutkan bahwa

Nabi $ bermMa, "Jib pnasntn tensa senakin kuat abs kalian,

mal<a kunngikh dangan an' Hadits yang sama redaksinya juga

diriuraptkan dari jalur Abi Mas'ud.

Semua hadits ini fidak bisa dijadikan hujjah oleh mereka.

Jtrshr ia menjadi bantahan atas mereka. Karena hadits hnu Umar

diriurayatl<an dari jalur AMul Malik bin Nafi' dan AMul Malik bin

Abi Qa'qa', keduany'a meriuraptkan dari lbnu Umar secara

musnad. Tetapi keduanlp adalah periwapt yang tidak dikenal lagi

dha'if, apakah keduarrya ini adalah dua orang png berbeda

ataukah hanln satu orang. Setelah itu, dari ini Asbath

bin Muhammad AI Quraisy, Laits bin Abi Sulaim, Qurrah Al ljli
dan Al Awwam merivrayatkan, semuanlra mereka ini adalah

periranyat yang dhaif.

Hadits lbnu Abbas, diriwayatkan dari jalur Yazid bin Abi

Ziyad, dari lkrimah, dari Ibnu Abbas -Yazid adalah periwayat yang

dha'if - Dan dirir,vayatkan juga kepada kami darinya dalam riwayat-

riwaSat As-Suwad, sebuah hadits maudhd dari Nabi $ dan di

dalamnlp tidak ada seorang periwayat pun lrang terhrduh, hanya

saja Syr'bah, Ahmad dan Yahya menilainya sebagai hadits dha'if.
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Hadits hnu Mas'ud dari jalur Yahya bin Yaman dan AMul
Azu bin Aban adalah disepakati al<an kedhaifannya. Sekiranya

hadits itu shahih, niscaya ia akan dijadikan bantahan terbesar bagi

mereka sebab di dalamnya disebutkan bahwa Nabi $ mencampuri

minuman ifu dengan air lalu beliau meminumnya. Ini dapat ditinjau

dari dua kondisi darurat, yaifu ada kemungkinan campuran
(minuman) ifu fidak memabukkan, sehingga ini selaras dengan

pendapat kami. Dan ada kemungkinan minuman ifu memabukkan

sebagaimana azumsi mereka. Jika saja ia memabukkan, lalu

difuangkan air padanya. Menurut mereka, hal itu fidak

mengeluarkan dari haram menjadi halal dan tidak mengubah

keadaan sesungguhryra, sehingga sekiranlp sebelum dituangkan air

adalah haram, maka menumt mereka setelah dituangkan prn
tetap haram.

Sekirarya sebelum dituangkan air adalah halal, maka akan

tetap halal setelah difuangkan. Jika minuman itu suafu Snng
makruh setelah difuangkan air, maka tetap makruh setelah

difuangkan pun. Seluruh pendapat mereka menyelisihi dan mereka

merespon tindakan Nabi $ dengan kebatilan dan senda gurau

tanpa maknanya, sebagaimana yang kalian lihat.

Seandainya menuangkan air tersebut mengubah dari

silatrya yang memabukkan menjadi sesuafu yang fidak

memabukkan, maka pada dasamya ini tidak ada kaitannya dengan

pendapat mereka. Sesungguhnya jika sekiranya minuman itu fidak

lagi memabukkan, maka kami tidak akan berbeda pendapat

dengan mereka bahwa minuman itu adalah halal, sehingga

dikembalikan kepada mereka hukum secara urnurn-
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Hadits dari jalur Abu Hurairah, dari Nabi $, beliau

bersabda "Minumlah oleh kalian apa tmng baik bagi kalian. Jika itu
buruk, maka tinggalkan-"

Hadits ini tidak bisa mereka jadikan hujjah, justru ini

menjadi bantahan atas mereka, sebab hadits ini diriwaptkan dari
jalur AMul Hamid bin Bahram, dari Syafr bin Hausyab, keduanla

adalah periwayat yarry dha if.

Kemudian seandaingn hadits ifu shahih, maka ia hanya

akan menjadi bantahan atas mereka sebab maksud reAalsi "jika

buruR' ialah jika memabukkan. Inilah makna dari redaksi tersebut

dan jika bukan itu, maka hendaklah mereka memberitahu kami

apa makna redaksi, "Jika buruk, mal<a tinggalkanlah."

Hadits dari jalur Ali, dari Nabi $ bahwa sewaktu di

Makkah, beliau diberikan minuman hasil fregmentasi, lalu beliau

mencicipi, mencampurkan (air) dan mengembalikannya. Kemudian

ada yang bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, ini minuman
penduduk Makkah?" Namun beliau mengambil lagi, menuangkan

air hingga bertuih seraya bersabda, "Dihannkan khamer sebab

ahtp dan segala minuman tnng memabukkan " Hadits ini tidak

bisa dijadikan hujjah oleh mereka, sebab hadits ini dari jalur

Muhammad bin Al Furat Al Kufi, dia adalah periwayat dha'if lagi
muthrah, kemudian dari Al Harits, dia adalah pendusta.

Dan dari jalur Syr'aib bin Waqid, dia majhul, dari Qais bin

Qakr, dia tidak dikenal. Sekiranya hadits rni shahih, maka hi tidak
bisa diladikan dalil oleh mereka, sebab perkara dalam hadits ini

sarna halnya dengan perkara dalam hadits yang diriwayatkan dari
jalur lbnu Abbas sebagaimana yang telah kami sebutkan.
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Hadits dari jalur Samurah, dari Nabi S, bahwa beliau

membolehkan minuman fregmentasi setelah beliau pemah

melarangnya. Hadits ini fidak bisa diladikan hujjah, karena

diriwayatkan dari jalur Al Mundzir Abi Hassan, dia dha'if.

Seandainya hadits ini shahih, maka makna dari membolehkan

minuman fregmentasi ini adalah pada bejana, setelah itu dilarang-

Ini adalah hak, maksudnya bukan Rasulullah $ melarang khamer

lalu beliau membolehkannya- Sasungguhnla ada hadits shahih

yang menyatakan bahwa beliau bersaMa, "Setiap tnng
memabukkan ifu adalah lthamq." Dengan demihan, maka hujiah

mereka yang berpegang pada hadits ifu gugur.

Hadits dari hnu Abbas, bahwa Rasulullah $ bersaMa,

"setiap yang memabukl<an dalah haram", lalu ada seorang laki-

laki berkata, "Minuman ini iika kami meminumnlra dengan banyak,

maka kami mabuk?" Beliau bersaMa, "Bukan denikian- Tapi jil<a

dia meminum sembilan kali dan tidak mabuh mal<a tidak ap'apa-

Namun jika dia minun pda kesepuluh lalinya lalu dia mabuk,

maka itulah tnng hanm." Hadits ini bukanlah hujiah bagi mereka,

sebab ini merupakan hadits nnudhu'. Hadits ini diriurayatkan oleh

Abu Bakar bin A5yasy -dia dha if, dari Al IGIbi -dia pendusta lagi

masyhur-, dari Abi Shalih 4ia dha'if.

Hadits yang berkaitan larangan mengolah (fregmentasi)

minuman di guci berwama dan perintah unfuk mengolahnln di

wadah kulit, jika dikhawatirkan, rnaka hendaknya dia

mencampumya dengan air- Ini mempakan hadits dari jalur Aban,

dia adalah Ar-Raqasyi, -dia adalah periunpt yang dha'if--

Seandainya hadits ini shahih, tetap saja tidak bisa dijadikan dalil

oleh mereka bahkan akan menlrurdutkan pendapat mereka. Karena
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dalam hadits ini, ada redaksi, "Jika l<hawatir, maka campwkh
dengan air." Maksudqa ialah dikhawatirkan akan

memabukkan dengan mencampur kduangn. Tidak ada selain

maksud tersebut, sehingga jika dicampurkan dengan air, maka

hilanglah silakrya yang memabukkan. Dalam kondisi ini kami

fidaklah menyelisihi rnereka. Dalam konteks haditsnya fldak

disebutkan bahwa setelah dik€tahui siht yang memabukkan baru

dicampuri dengan air, sebab dalam redalsi "jil<a khawa#' adalah

sebelum ia memabukkan tanpa disangsikan lagi.

Hadits murcal dari ialur Sa'id bin Al Musa5yib, bahwa

Nabi $ bersaMa,

'u 
)!rJt-t ,at'u'r<rt) 4t'o, l)"*Sr

f-t,r.?,; fik, J;t u e6ab>rt
.fi; f d[.)61 ea*)A5

"I{hamer itu dari zrnggry guh ifu dari kurma, minuman

miz ifu dai gandum, minuman bit' itu dari madu. Setiap yang

memabuklan adalah hanm. Makar dan tipu muslihat ada di
nenl<a. Dan jual beli ifu berdasarl<an kqelan-"

Hadits ini fidak dianggap, sebab hadib mursalfrdak dipakai

sebagai hujjah. Hadits ini juga diriwaptkan dari lalur hrahim bin

Abi Yahya, dia disebut sebagai pendusta. Seandainya hadits ini

shahih, maka ia hanya akan membantah pendapat mereka, sebab

di dalamnSra disebutkan, "&tiap tnng memabukkan adalah

hann." Tenfungn ini berteda derrgan pendapat mereka.
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Sedangkan redaksi, " Sesungguhngn khamer ifu dari ilggui' ,

bukanlah penghalang bahwa khamer ihr berasal dari selain anggur

jil<a nash tersebut shahih. Dan diriwayatkan secara shahih saMa

Nabi,p$, "Setiap yang memabul*an adalah khamer." Maka sikap

mereka yang menjadikan hadits ini sebagai hujjah gugur.

Hadits dari jalur Sufuan Ats-Tsauri, dari Ali bin Badzimah,

dari Qais bin Habtar An-Nahsyali, dari hnu Abbas, bahwa Nabi $
melarang menggunakan wadah dari sejenis labu dan wadah

berwama, beliau memerintahkan mengolah minuman di wadah

kulit. Para sahabat pun berkata, "Jika minuman ifu membumbung

(berbuih) di bejana-bejana kulit itu wahai Rasulullah?" Beliau

bersabda, "Maka fuangkanlah aA." Beliau bersaMa kepada

mereka pada ketiga atau keempat kalinya, " Tumpahkanlah karena

Allah menghanmkan khamer, idi dan dadu. Setiap tlang
memabukkan adalah haram." RfuraSnt ini dari jalur Qais bin

Bahtar, dia adalah periwayat 5lang tidak dikenalls7.

Seandainya hadits 'ntr shahih, maka ia akan menjadi hujjah

paling kuat untuk membantah pendapat mereka, sebab seluruhnya

berbeda dengan pendapat-pendapat mereka dan sesuai dengan

pendapat kami yang memerintahkan untuk ditumpahkan. Redaksi,

"Dan sefiap tnng memabukkan adalah haram", maka hadits ini

cukup bagi orang yang berakal. Tetapi mengherankan sekali

sekelompok orang yang berhujjah dengan nash yang menyelisihi

pendapat mereka sendiri.

157 46, Zur'ah dan An-Nasa'i menilainya sebagai periwayat 5rang lsigah. Ibnu
Hibban menyebutkannln dalarr. Ats-T@lL
Abu Daud juga meriwa5ratkannya (3/382) dengan redaksi 5nng panjang.
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Hadits dari jalur Abi Al Qamus Zaid bin Ali, dari seorang

laki-laki dari Abdil Qais -menurut kami namanya ialah Qais bin

An-Nu'man-, bahwa Nabi $ bersaMa,

.;*f6'€el'uy :aurir4v

'"-x*t )V ,}L ;irJt ,i*jr e ti;t

" Minumlah dari qndah kulit yang tertutup di absryn. Jika

ia membumbung (b"fiuih), maka hilangkanlah dengan air. Jika

kalian ddak bisa, maka tumpahkanlah-"

Abu Al Qamus adalah periwayat yang tidak dikenal.

Kemudian sekiranya hadits ni shahih, maka ia akan menguatkan

pendapat kami. Sebaliknya akan melemahkan pendapat mereka

untuk menumpahkannya sekiranya tidak mampu menghilangkan

buih minuman dengan air.

Khabar dari jalur Sa'id bin Manshur, Ismail bin hrahim -
hnu Ulayyah- menceritakan kepada kami, Al Jurairi Sa'id bin lyas

menceritakan kepadaku, dari Abi Al Ala' bin AqlSyikhkhir, dia

berkata: Masalah minuman berakhir ketika Rasulullah $ bersabda,

+'i \) '€JY'-l xi$ 6 ;-nl
.'Et;l

" Minumlah minuman yang tidak melemahkan akal kalian

dan tidak menghilangkan harA kalian."
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Hadits ini mursal. Sekiranya hadits ini dinilai muttashil,

maka ia akan menguatkan pendapat kami, sebab Rasulullah $
melarang minuman yang akan melemahkan akal lagi melenyapkan

harta. Tidak ada makna lain selain ini.

Hadits dari lalur Alqamah, bahwa hnu Abbas ditanya

perihal saMa Nabi $ yang berkaitan dengan minuman yang

memabukkan? Dia pun menjawab, "Minum gnng terakhir".

RiwaSrat ini tdak bisa dijadikan hujjah oleh mereka, sebab ini dari

riwayat AI Hajjaj bin Arthah -dia periwapt dlnif.

Hadits ini juga diriwa5atkan kepada kami darinp bahun dia

shalat bersama kaum muslimin di masiid, lalu hal ifupun

ditanpkan padanya? Maka dia menjawab, "Aku tdak snrka

berdesakdesakan dengan pam penjual sayur." ndaklah seseorang

ifu dianggap hingga dia pun meninggalkan shalat berjamaah -dan
dia mengingkari mengucapkan salam kepada orang miskin-. Dia

berkata, "Alipun seperti ifu, fldak salam." Ini

menrpakan penilaian buruk terhadapnSn secaftr jelas dan Snng

lebih jelas lagi bahwa ungfepan, "Minurnan yang terakhir"

menrpakan penal$,ilan dari Ibnu Mas'ud dan merupakan

penakurilan yang keliru.

Hadits mutsl dad iahrr Mujahid, bahun Rasulullah #t
merninum minuman i dari an amzam. lalu unFh
beliau pun benrbah, kernudian beliau menuaryilGn air di dalamnp

bebempa kali, setelah ihr beliau minum lagi. Se$ngguhnya riualrat

ini udak bisa dipakai, sebab b€rasal dari lbnu Juraii, dari periunpt

1lang tidak disebutkan narnanya, dari Mujahicl.

AlMuhalla - @



Dengan begitu, hadits ini adalah hadits yang terputus lagi

rnurcal dan ini bertentangan dengan pendapat mereka

sdagaimana yang telah disebutkan bahwa menumt mereka

rnenuangkan air tidaklah mengubah hukum halal menjadi haram

ahukah dari haram menjadi halal. Sekiranya sifatnya akan

rnengubah yang fidak memabukkan, maka ifu merupakan
pandapat kami, bahwa minuman itu halal jika tdak memabukkan.

Seluruh riwayat yang mereka sandarkan kepada Nabi $
t€lah kami sebutkan dan kami pun menjelaskan bahwa ifu semua

tidak bisa dijadikan hujjah oleh mereka. Bahkan banyak dari hadits

itu yang membantah pendapat mereka sendiri.

Kemudian mereka menyebutkan beberapa atsar dari para

sahabat radhiallahu'anhum, diantaranya:

Diriwayatkan dari Abi Awanah, dari Sammak bin Harb, dari

Qarshafah -isteri dari mereka-, dari Aisyah Ummul Mukminin
radhiallahu 'anha, dia berkata, "Minumlah dan jangan sampai

rnabuk." Sammak adalah periwayat dhalf dmr Qarshafah adalah

periwagrat yang tidak dikenal. Sekiranya riwayat rni shahih, maka di
dalamnya fidak ada pembolehan terhadap minuman yang

rnemabukkan.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Israil bin Yunus bin
Sammak bin Harb, dari Qarshafah, dari Aisyah Ummul Mukminin,
bahwa dia berkata, "Minumlah, namun jangan meminum yang

rnemabukkan". L-alu Sammak meriwayatkan dari Qarshafah, dia

berkata pada suahr wakhr, "lni merupakan hujjah buat kami unhrk
rnenentang pendapat mereka." Dan pada waktu yang lain dia

berkata, "lni bukan hujjah kami dan mereka."
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Diriwayatkan dari jalur SumaSyah, dari Aisyah Ummul

Mukminin, dia berkata, "Jika engkau khawatir dengan minuman

fregmentasi milikmu, maka nehalisirlah dengan air." Riwayat ini

tidak bisa dijadikan hujjah oleh mereka, sebab di dalamnya

disebutkan bahwa jika dikhawatirkan memabukkan, maka sifat

memabukkan itu dinetralisir dengan air. Suatu yang pasti bahwa

Ummul Mukminin mengharamkan segala yang memabukkan

dalam porsi baqpk.

Dan diriu4atkan dari Sa'id bin Dzi Huddan atau hnu Dzi

Lu'wah bahwa ada seorang laki-laki meminum dari pertekalan

Umar bin Khaththab, lalu mabuk. Kemudian dia dihadapkan

kepada Umar, dia pun berkata, "Sesungguhnya aku minum dari

bekalmu?" Maka Umar pun berkata padanya, "Sesungguhnya aku

menghukummu sebab mabuk". hnu Dzi Huddan atau Ibnu Dzi

Lu'wah adalah dua periwayat yang tidak dikenal.

Diriwaptkan dari jalur Abi Ishak As-Sabi'i, dari Amr bin

Maimun, dari urnar bin Al l{haththab, bahwa dia berkata,

"Sesungguhnya kami meminum minuman fregmentasi ini sekali

teguk untuk menghilangkan (bekas) daging unta." Amr bin Maimun

berkata, "Alm pun minum dari minumannya, maka kayaknya ia

adalah minuman fregmentasi yang paling keras."

Di sebagian jalur periwayatan disebutkan, "Sesungguhnya

kami meminuman minuman keras ini sebab (bekas) daging unta

dalam perut kami yang akan menyakiti kita, sehingga barangsiapa

yang khawatir dari minuman ifu, maka nehalisirkanlah dengan

air." Ini merupakan atasr shahih, akan tetapi tidak bisa dijadikan

hujjah oleh mereka. Karena minuman fregmentasi yang manis lagi

lembut dan terasa kental sertia tidak memabukkan unfuk
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menghilangkan daging-daging unta dalam perut. Dalam atsar

tersebut tidak disebutkan bahwa Umar meminum minuman

tersebut yang diminum oleh Amr bin Maimun. Sehingga hadits ihr

pun tidak bisa dianggap, maka mereka tidak bisa berpegang

dengan pendapat tersebut.

Diantaranya pula, hadits dari jalur Hafsh bin Ghilnts: Al

A'masy menceritakan kepada kami, Ibrahim An-Nakha'i

menceritakan kepada kami, dari Hammam Al Harits, bahua Umar

diberikan minuman dari anggur kering yang berasal dari Tha'if,

maka dia pun memegangn!/a seraya berkata, "Sesungguhnya

minuman fregmentasi dari Tha'if merniliki buih.' Kemudian dia

menyebutkan dengan keras Snng aku tidak menghafalnl,a, lalu dia

meminta air, kemudian menuangkanngra ke dalam minuman

tersebut, kemudian dia pun merninumnSp. Ini mertrpakan atsar

yang shahih. Tetapi ini Udak bisa diiadikan h{tah oleh mereka,

sebab fidak disebutkan bahwa minr,rnan ters€but mernabukkan dan

tdak pula disebutkan bahwa ia menjadi kental. Hanlra saia di

dalamnp disebutkan bahua minurnan Tha'if ifu merniliki buih lagi

kental. Tetapi ifu bisa dihanffkan dengan air, lalu umar

meminumryra. Hal ini merrgindikasikan bahqa Umar khaqratir

mernberikan darnpak negatif, mal6 dia p.rr bersqera untuk

menghilanglonnlp dengan air. Ini sesuai dengan pendapat kami

dan tidak sejalan dengan pendapat mereka. Dnantara atsar-atsar

glang disebutkan, hanya dua atsar inilah yang slnl?ih-

Atsar 5nng diriunyatkan kepada kami dari jalur lbnu Abi

Syaibah, dari Waki', dari Ismail bin Abi Khalid, dari Qais bin Abi

Hazim, Uqbah bin Farqad menceritakan kepadaku, dia berkata:

Alaa menghadap Umar, lalu dia dib€ri minuman fregmentasi yang
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hampir menjadi arak. Dia pun berkata padaku, "Minurnlah." Aku
hampir tidak bisa meneguknya, lalu Umar mengambilnya. Dia

berkata padaku, "Sesungguhnya kami minum minuman

fregmentasi ini yang kental untuk menghilangkan daging unta

dalam perut kami yang membahayakan kami."

Mujahid berkata, "Minuman grang mendekati sifat arak tdak
bisa memabukkan."

Dan diriwayatkan dari jalur Sufun Ats-Tsauri, dari YahSa

bin Sa'id Al Anshari, dia mendengar Sa'id bin AI Musalryib

berkata: Tsaqif menjumpai Umar dengan membawa minuman.

Ketika dia mendekatkan ke mulutnya, Umar pun tdak
menyukainya. Dia lalu menebalisimya dengan air seraya berkata,
"Demikianlah mereka melakukannya." Atsar ini murcal.

Atsar dari jalur hnu Juraij, dari Ismail, bahwa seorang laki-

laki meminum (tanpa bemafas) minuman fregmentasi milik Umar,

lalu dia pun mabuk dan tatkala dia tersadar, dia pun dijatuhi

hukuman. Kemudian Umar mengurangi rasa minuman fregmentasi

ifu dengan air dan dia pun meminumnSn. Atsar ini murcal.

Atsar dari jalur hnu Abi Mulaikah, Wahb bin Al Aswad

menceritakan kepadaku, dia berkata: Kami mengambil (mengolah)

anggur kering, meletakkannSra dalam hrngku dan kami mengurangi

aimya. Kami tidak menjumpai Umar, hingga ifu pun meluap,

kemudian kami memberitahukan kepadanya bahwa periuknya

telah meluap, lalu kami memperlihatkannya padanya, dia pun

mencicipi dan dia mendapati ada yang mengental, maka dia

menghancurkan dengan air kemudian dia pun meminumngra-

Wahb bin Al Aswad adalah periwayat yang Udak diketahui.
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Atsar dari jalur Ma'mar, dari Az-Zuhn, bahwa Umar
diberikan tempat air yang berisi minuman fregmentasi dan ada

yang mengental, lalu dia mencicipinya, kemudian dia berkata,
"\ruah, wah, hancurkanlah dengan air." Atsar iru mursaL

Atsar dari jalur Sa'id bin Manshur, Ismail hnu Aliyah
menceritakan kepada kami, dari Khalid N Hadzlza', dari Abi Al
Muaddil, bahwa Ibnu Umar berkata padanyar Ada lima belas

minuman fregmentasi yang dibuat unfuk Umar. Kemudian dia pun

datang dan mencicipi, maka dia berkata, "sesungguhnyn kalian
mengurangi endapannya." Abu Al Muaddil adalah periwayat yang

tidak dikenal.

Diriwayatkan dari jalur hnu Abi Syaibah, dari Ubaidah bin
Hamid, dari Abi Miskin, dari Hudzail bin Sy.rahbil, bahwa Umar
meminta penduduk Tha'if memberikan minuman fregmentasi
mereka kepadanya, maka mereka pun memberikan kepadanya.

[-alu dia berkata pada mereka, 'Wahai penduduk Tsaqif,

sesungguhnya kalian tertiasa meminum minuman 5nng kental ini.
Siapa pun di antara kalian ragu dari sesuafu yang diminumnya,
maka hancr.rkanlah dengan air."

Sekiranya atsar ini shahih, maka ia akan menjadi hujjah
bagr kami, sebab di dalamnya Udak disebutkan bahwa dia
meminum minuman yang memabukkan. Tetapi ada larangan

minuman kental yang masih diragukan. Sesuafu yang

diperintahkan ialah agar air dapat mengubah sifat minuman dari
kondisi awalnya hingga keluar dari sisi kekentalan lagi diragukan.

Hanya inilah yang diketahui dari Umar-
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Setiap atsar ini tidak bisa dijadikan hujjah oleh mereka.

Kecuali menghancurkan (kekentalan) minuman fregmentasi itu
menumt mereka tidak akan mengubah dari hukum haram menjadi

halal. Menunrt mereka pula, sebelum dihancurkan dengan air

maupun sesudahnya adalah sama saja. Seandainya air ifu mampu

mengeluarkanngra dari sifat memabukkan, maka menurut kami

hukumnya halal.

Jika atsar ifu shahih, maka ia sesuai dengan pendapat kami

dan ada atsar shahih dan Umar bahwa dia menghammkan

meminum sedikit terhadap minuman 1nng jika bantak akan

memabukkan. Hal ini akan kami sebutkan setelah ini.

Atsar yang diriwaptkan dari jalur Ali menyebutkan bahwa

seoftmg laki-laki meminum dari bejana, kemudian dia mabuk,

maka Ali menjatuhinya hukuman. Atsar ini tidak shahih, sebab

diriwayatkan oleh S5nrik, dia pendusta, dia meriwayatkan dari

Faras, dari AsySSn'bi, dari Ali. Sedangkan AsySya'bi udak

menyebutkan nama Ali.

Seandainya atsar ini shahih, maka ia akan menjadi

bantahan atas pendapat mereka, sebab dalam atsar ini tidak

disebutkan bahwa Ali minum dari wadah ihr setelah minuman ifu

menyebabkan mabuk, sehingga mereka tidak bisa berpegang

dengan atsar tersebut.

Atsar yang diriwayatkan dari jalur Husyaim, dari Mujalid,

dari Asy-S5n'bi menyatakan bahwa seorang laki-laki mabuk dari

perasan anggur yang dimasak, lalu Ali menghukumnya, maka laki-

laki ifu menyanggah, "Sesungguhnya akr minum sesuafu yang

telah kita halalkan?" Ali menjawab, 'Sesungguhnln aku
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menghukummu sebab engkau mabuk." Atsar ini munqathi-

Mujahlid adalah periwayat yang sangat dha'if.

Atsar yang diriwayatkan dari Abu Hurairah menyatakan

bahwa dia berkata, "Jika saudara muslimmu memberikan makan,

maka makanlah. Jika dia memberikan minum, maka minumlah

dan jika engkau Egu, maka campurlah dengan air-" Ini merupakan

atsar yang shahih darinya.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Sufipn bin Upinah,

dari Muhammad bin Ajlan, dari Sa'id bin Abi Sa'id AI Maqburi,

dari Abi Hurairah. Atsar ini tdak bisa jadi hujjah mereka, sebab di

dalamnya tidak disebutkan tentang kelegalan minuman fregmentasi

yang memabukkan, baik dengan dalil atau tanpa dalil- Tidak ada

pula kelegalan makanan 5rang dilnramkan oleh Allah S. Seperti

daging babi dan selainn3n. Tidak da pula kelegalan khamer dan

tidak menyelidiki peorangan dari setiap saudam pang sama-sarna

muslim. Dan hendaklah mencampurinlra dengan air jika

dikhawatirkan akan memabukkan. Tetapi mereka tidak berkata

seperti ini. Ini sesuai dengan pendapat karni iil<a air itu

menghilangkan sifat keras dari minuman tadi dan ada at*r shahih

dari Abu Hurairah tentang pengharaman minuman yang

memabukkan se@ra umum.

Atsar yang diriwayatkan dari hnu Abi qraibah, dari Waki',

dari Ismail bin Khalid, dari Utsman bin Qais menyatakan bahwa

dia pergi bersama Jarir bin AMullah Al Bajali menuju kamar

mandi di Aqul. [-alu keduanya makan bersama orang-orang di

sana, kemudian mereka ptrn dihidangkan madu dan perasan

anggur yang dimasak, maka Jarir berkata, "Kalian minumlah

anggur dan dia minum perasan anggur yang dimasak." Dan dia
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berkata, "sesturgguhnya dia mengingkari atas kalian dan tidak

mengingkari diriku." Dia berkata, "Dan baunya tercium dari sana-"

Dia sembari mengisyaratkan ke sisi halaqah- Ustman bin Qais

adalah periwayat yang tidak dikenal.

Atsar dari jalur hnu Mas'ud, dia berkata: "Sesungguhnya

suafu kaum dudukduduk unfuk minum sesuatu yang dihalalkan

bagi mereka, sehingga mereka tidak berdiri hingga minuman ifu

diharamkan atas mereka." Ini fidak bisa dijadikan hujjah oleh

mereka, sebab atsar ini dari Sa'id bin Masruq, dari Syammas bin

L-abid, dari seomng laki{aki, dari Ibnu Mas'ud -Syammas dan

t-abid adalah dua perir,rnpt gnng tidak dikenal-, dan lakilaki itu

juga tidak dikenal.

Sekiranya iru shahih, maka ia tidak bisa jadi hujjah mereka

sehingga dikatakan pada mereka bahr,ra maknanya tidak lain

kecuali mereka dudukduduk untuk minum sebelum be6uih dan

itu halal, sehingga mereka tidak berdiri hingga mendidih, maka ihr

pun diharamkan. Ini hanya sekedar bualan saja, akan tetapi ini

lebih benar daripada bualan mereka, sebab perkataan mereka

bahwa minuman itu tidak diharamkan pada dasam5n, hanya saja

yang diharamkan adalah lnng memabukkan. Dalam hadits itu jelas

bahwa minuman ihr sendiri yang diharamkan. Maka benarlah

penalnvilan kami dan gugurlah penalnruilan mereka-

Atsar yang diriwayatkan dari ialur Abi Wa'il yaitu, "Kami

pemah masuk menemui hnu Mas'ud, lalu dia menghidangkan

minuman fregmentasi yang kental-" Atsar ini tdaklah shahih,

sebab dari;alur Abi Bakar bin Ay4psy, dia adalah periwapt yang

dha'it
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Atsar yang diriwa5ratkan dari hnu Mas'ud yang

diriwayatkan kepada kami dari Hammad bin Hammad bin Abi

Sulaiman, dari lbrahim An-Nakha'i, dari Alqamah, dia berkata,

"Aku pemah makan bersama hnu Mas'ud, lalu kami dihidangkan

minuman fregmentasi yang kental, yang diolah oleh Sirin dalam

wadah hijau, maka mereka pun minum darin5a." Sirin adalah

Ummu Ubaidah bin AMullah bin Mas'ud. Atsar im shahih, dan ini

pun tidak bisa menguatkan pendapat mereka. Bahkan atsar ini

membatalkan hujjah mereka terhadap atsar ini. Hal ini dapat

ditinlau dari tiga sisi:

Perbrna, fidak ada hujjah selain saMa Nabi $-
Kdua, ada atsar dari lbnu Mas'ud lnng menyebutkan

tentang kehamman segala minuman grang me,rnabukkan, baik

sedikit maupun bantak akan memabtrkkan- Begifu pula

diriwayatkan dari sahabat lain. Jika pendapatrya berbeda dengan

sahabat lainnya, maka Udak otomatis sebagian dari mereka lebih

utama daripada sebagian lainnya. Ini merupakan benfuk

perselisihan yang uajib dikernbalikan kepada Allah &, yuit, Al

Qur'an dan Sunnah.

Ketiga, ada kemungkinan maksud dari perkataan Alqa-uh

dengan minurnan fregmerrtasi kental ialah yang kental lagi manis-

Ini mempakan suafu kernungkinan.

Atsar yang diriwaptkan dari Isa bin Abi Laila, bahwa dia

pernah berjumpa dengan Anas dan dia melihatnln membawa

perasan anggur yang dimasak lagi kental. Ini bukanlah hujjah bagi

mereka, sebab diriwalntkan dari Abi Laila dia periwaSpt yrang

buruk hafalannya-, dari saudaranya Isa. Ada kemungkinan yang
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dimaksud dengan "keras" ini ialah "kental lagi lebat" dan ini

merupakan sifat manisan yang dimasak tidak memabukkan.

Sebagian dari mereka meriwayatkan dari Al Hasan bin AIi,
bahwa dia membolehkan minuman 3nng memahrkkan selama

tidak menjadikan seseorang mabuk. Haqn saja ini Udaklah shahih

berasal dari Al Hasan, sebab ini dari riuraSnt Sammak, dia
menerima hadits dengan sistem blqin sebagaimana karni sebutkan,

dari seorang laki-lak yang tidak disebutkan narnan!,a lagi fidak

diketahui identitasnya, dari Al Hasan bin AIi, yaihr redaksi
'Minumlah dan jika engkau hhauatir, maka tinggalkanlah-'

Seandainya riwayat ters€but shahih, maka maksudnya

adalah minumlah minuman selama tidak memabukkan, dan jika

engkau tal$t jika minum akan mabuk karenany.a, maka

tinggalkanlah.

Demikianlah yang diriun3ptkan kepada kami dari jalur Ibnu

Abi Syaibah, dari Waki', dari Al Hasan bin Shalih dari Sammak

bin Harb, dari seorang laki-laki, bahun dia bertanya kepada AI

Hasan bin Ali perihal minuman fregmentasi? Maka dia menjarrrab,

"Minumlah. Jika kalian takut mabuk, maka tinggalkanlah."

Atsar yang diriwayatkan dari hnu Umar dari ialur Abdul

Malik bin Naft', dia berkata: Alan p,ernah bertanlTa kepada Ibnu

Umar mengenai minuman fregmentasi dalam udah (dari kulit),

seandainya aku mengeluarkan bau busukngra, apakah dia mau

mengambil dariku? Dia menjaruab, "Sesungguhnyra kedurhakaan

ifu terhadap orang yang mengherrdaki kedurhakaan-" Setelah itu
dia menyebutkan hadits yang kami ketengahkan dari Nabi $

Al Muhllt - I 63e I



perihal orang yang menuangkan air di dalam minuman

fregmentasi.

AMul Malik bin Nafi' telah kami jelaskan bahwa dia adalah

periwayat yang tidak diketahui identitasnya. Begitr pula dalam

redaksinya Udak ada pelegalan meminum minuman yang

memabukkan.

Diriwalptkan dari jalur lbnu Abi Syaibah, dari Marunn bin

Mu'awiyah, dari An-Nadhr bin Muthanif, dari Qasim bin

Abdurrahman, dari a1nhn1n, dia berkata, *Abdullah bin Mas'ud

pemah mengolah minuman di undah air dan ia menjadikan

kenrh." Riwapt ini batil, sebab ArNadfr adalah periuqnt 1nng
majhul, kemudian b, mmqathil

Begrfu pnrla diriua3atkan dari AMrrahrnan bin Abi Laila

dari jalur Abi Farwah, bahwa dia pernah minum

minuman fregmentasi dalarn undah yang k€ruh.

Dan riurayat dari Abi Wa'il -dengan redatrsi lang sama-,

dari An-Nakha'i dan Aslrqp'bi; dan dari Al Hasan, bahura dia

pernah membuat keruh dalam minuman fregmentasi miliknya-

Tetapi pendapat mereka ini berbeda dengan pendapat hnu Sirin

dan lbnu Al Musa1ryib. Hanya saja mereka benar dalam perihal

larangan akan keruh, seraya berkata, "Ifu adalah khamer."

Riwayalriwapt shahihdari Ibnu Umar sebagai berihrt:

Diantaranya apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur

Al Bukhari, Al Hasan bin Ash-Shabbah menceritakan kepada

kami, Muhammad bin Sabiq menceritakan kepada kami, Malik bin

Mighwal, dari Nafi', dari lbnu Umar radhiallahu 'anhuma, dia
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berkata, "Sungguh telah diharamkan khamer dan tidak ada tersisa

sedikit pun di Madinah."

Riunpt yang lain diriunyatkan dari jalur AMurrazaq, dari

Uqail, dari Ma'qil bin Munabbih, dia mengabarkan kepadanya,

bahwa Ibnu Umar berkata padanya, "SesungguhnSa khamer ifu

haram, tdak ada celah sedikit pun terhadapnya. Sedangkan

minuman selainnSra, maka setiap lnng memabukkan adalah

haram.'

Dan dari jalur AMurrazaq: Ma'mar menceritakan kepada

kami, dari Az-Zuhri, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari

ayahngra, dia berkata: Saudaraku, AMtrrrahman bin Umar bin Al
Khaththab minum bersama Abu Sarwa'ah bin Uqbah bin Al Harits

di Mesir pada masa kekhalifah (Jmar, maka keduanya pun mabuk.

Menjelang pagl hari, keduanp berangkat menuju Amr bin Al Ash

gubemr.u Mesir, lalu keduanya berkata padanya, "Kami telah suci.

Sesungguhnya kami mabuk dari minuman yang telah kami

minurn." Maka Amr bin Al Ash pun mencambuk keduanya."

Mereka berkata: Abdullah membedakan antara khamer dan

seluruh jenis minuman yang memabukkan, sehingga dia tidak

menjadikannp khamer. Ini merupakan saudarangra sendiri yaitu

Abdr-nrahman seorang sahabat, Abu Sanra'ah seorang sahabat,

dan Amr bin Al Ash, mereka berpendapat bahwa ada hukuman

dalam p€rkara mabuk sebab minuman png telah diminum.

Ada rirlnyat shahih dari hnu Abbas sebagaimana yang

kami sebutkan sebelumnya laitu, zat khamer diharamkan, baik

sedikit maupun banyak, dan setiap minuman ltang memabukkan-
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Maka setiap dari mereka membedakan antara khamer dan

setiap jenis minuman memabukkan yang mereka tidak anggap

sebagai khamer. Dari hal ini, mereka menetapkan bahwa khamer

hanya berasal dari anggur saja.

Abu Muhammad berkata: Ini adalah pendapat mereka

bukan para sahabat, sebab lbnu Umar dan hnu Abbas

menetapkan bahwa setiap yang memabukkan adalah haram -ini
berbeda dengan pendapat mereka-. Dan riwayat AMurrahman,

Abu Sarwa'ah dan Amr bin Al Ash tidak bisa mereka jadikan

penguat.

Ada kemungkinan bahwa keduanya (Abdurrahman dan Abu
Sarwa'ah) minum perasan ant5lur dengan beranggapan bahua itu
tidak memabukkan, tapi malah mabuk. Tidak ada dalam

rir*nyat tersebut yang memperlarat pendapat ini, sehingga tidak

ada lagi lrang mereka yakini selain mereka mengatakan bahrln
khamer adalah perasan anggur saja dan bukanlah

khamer- Ini merupakan perkara yang tidak mendukung mereka

seandain5ra riwayat iru shahih, sehingga tetaplah pengharaman

terhadap setiap yang memabukkan, baik sedikit maupun banyak.

Dalam hal ini, kami berteda pendapat dengan mereka tidak

hanya dalam masalah pemberian nama saja, karena jika demikian,

maka Udak ada yang tersisa keorali masalah ini. Namun kemudian

kami mendapati mereka meriwayatkan dari para sahabat

radhiallahu 'anhum bahwa setiap yang memabukkan adalah

khamer, memang benar. Tetapi ada riwayat Ibnu Umar yang lebih

shahih daripada riwayat ini, dari jahr yang tsabit bahwa khamer

bisa berasal dari selain anggur. Sebagaimana yang diriwayatkan

kepada kami dari jalur Ibnu Abi Syaibah, dari Muhammad bin
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Bisyr, Abdul Aziz yartu Ad-Daraunrdi menceritakan kepada kami,

Nafi' menceritakan kepada kami, dari hnu Umar, dia berkata,

"Semkfu fumnnya pengharaman khamer di Madinah ada lima
jenis minuman yang semuanya dianggap sebagai khamer, bukan

termasuk khamer dari anggur." Ini sebagai penjelasan dari rivrnyat-

riurapt mereka lrang menggugurkan sikap mereka menggr-rnakan

riunyratrrir,va5nt tersebut. Jika kami menemukan ini, maka tenfulah

ada perselisihan, sehingga wajib untuk merrgembalikanqn kepada
Al Qur'an dan Sunnah sebagaimana lrang diwajibkan Allah &
terhadap kita sekiranya kita adalah oftrng-orang beriman.

Mereka juga berkata: Diriwagntkan se@ra shahih dari
hrahim An-Nakha'i, dia mengharamkan gula dan perasan buah

anggur sekimnya memabukkan, sekaligus membolehkan setiap

yang memabukkan dari minuman-minuman olahan.

DiriwaSntkan dari jalur hnu Abi Syaibah, dari Muhammad

bin Fudhail, dari Yazid bin Abi 7jt.1ad., dia berkata, 'Aku melihat

Abdurrahman bin Abi [-aila meminum minuman fregmentasi di
wadah setelah dia menetralisir buih mendidihry;a." Yazid bin Abi
Zigad adalah periwayat yang dhaif.

Diriunptkan dari jalur lbnu Abi Slnibah, dari Abi Khalid Al
Ahmar, dari Al A'masy, dari Al Hakarn, dari Syuraih, bahura dia

merninum minuman Sang keras -ini terlepas dari konteksnya

bahwa minuman ifu adalah sangat en@r-, minuman itu
haram maka tidak mungkin ifu bisa terleuratkan oleh pam ulama

salaf?

Abu Muhammad berkata: Ini menrpakan kenrsakan paling

tinggl. Karena mereka berpendapat unfuk meletakkan tangan di
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lufut ser,rnkfu shalat. Hal demikian ifu salnar atas hnu Mas'ud

selamanya.

Mereka berkata: Orang yang junub boleh melakukan

tayammum jika Udak ada air. Hal itu tdak diketahui oleh Umar bin

Al l(haththab serta Ibnu Mas'ud.

Demikian pula, penduduk Anshar tidak mengetahui saMa
Nabi $, "Panimpin-pemimpin ifu funsal dari Qunis/, sehingga

mereka diberitahukan. Dalarn konteks pernbahasan begifu hras,

sehingga setiap sahabat Udaklah sehrnrh perkara.

Abu Muhammad berkab: Hal ini tidak ada artin3ra, sebab

seandainp ada orcmg lnng tdak merrgetahui p€ngharaman

khamer lagi belurn sampai padanyq maka kami tdak boleh

meqptakan bahwa dia kaftr karena menghahlkannln hingga

berita ifu sampai padanya. Setelah dia mengetahui, maka jika tenrs
manyratakan kehalalannya lagi menyelisihi Rasululhh $, maka dia

kafir. Hal hi tdak t€riadi sebehrn itu.

Begitu ptrla setiap orang 5nng menghalalkan minuman
fregmentasi yang memabukkan. Setiap nash dari Nabi $ 5ang
mengharamkan hal tersebtrt, maka orang yang fidak

mengebhuinya lagi belum tegak huijah atasngra tdak akan kufu.
Jika hal ini dia ketahui dan dia mengetahui se@ra pasti bahwa
Rasrlullah $ mengharamkan hal ifu, akan tetapi dia tenrs

menghahlkan dengan menyelisihi Rasulullah $, maka dia akan

menjadi l<trfrrr. Omng 1nng tidak mengetahui syariat tdak akan
menjadi kufirr sehingga dia mengetahui dari Nabi $.
Jika b€rita tersebut sampai padanSra, maka k€trka ifu dia menjadi
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kufur (iika melanggar) sebab dia menyelisihi Nabi # du., tentunya

dia telah melakukan kefasikan jika berbuat demikian.

Allah $ berfirman,

G,tr.;,-i)$A_ &, Oj-i-{ J4j39;

1 3)i 3 &a6' e;q; r#'\ eii1-i "# ;{;{.

@ 6Ji
" Maka demi Tuhanmu, merel<a (pda hakekab5n) tidak

beiman hingga mereka menjadikan kanu hakim terhadap perkan
yang mereka percelisihkan, kqnudian merel<a tidak merasa dalam

hati merel<a squafu kebenbn terhadap pufusan yang kamu
beril<an, dan mereka menqima dengan sepnuhngn" (Qs. An-
Nisaa' [4]:65)

AIIah & j,rgu berfirman,

'Dengan dia Aku mqnbei peringabn kepadamu dan

kepda o,znprzng tnng ampi Al Qw'an (keredang)." (Qs. Al
An'aam [6]: 19)

Abu Muhammad berkata: Jadi, setiap orang lrang
berpendapat seperti ini, maka dia menyimpang. Begitu pula, tidak

ada sedikit pun dari yang mereka utarakan, apakah ifu safu lafazh

yang sesuai dengan pendapat mereka, bahr,rla khamer yang haram

hanyalah perasn buah anggur saja, bukan minuman hasil

{'J''aIsit
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rendaman buah anggur kering. Demikian pula tidak ada sedikit

suatu kalimat yang menguatkan orang yang berpendapat bahwa

khamer yang haram hanyalah minuman hasil rendaman buah

anggur kering yang tidak dimasak serta perasan anggur jika

memabukkan.

Dengan begitu, telah;elas bahun dua pendapat ini adalah

keliru lagi bid'ah terlepas dari seluruh atsar Snng tsabit maupun

udak.

Pendapat kelima diriua5ratkan dari Abi Hanifah, dari jalur

Muhammad bin Rustum, dari Muhammad bin Al Hasan, dari Abi
Yusuf, dari Abi Hanifah -ini lnng digunakan ulama

muta'al<hl<hirin yang diambil di para pentaklidnya bahura

penafsiran tersebut bukanlah dari Abu Hanifah, akan tetapi itu
berasal dari perrdapat-pendapat mereka !,ang ielek.

Pendapat Abu Hanifah ialah pendapat yang disebut oleh

Muhammad btor Al Hasan dalam Al Jami' Ash-Shaghir p€rihal

memerdekakan hdak, antara pendapat yang membenci dan
pendapatn3Ta 3nng melemahkan-

Muhammad berkata: Ya'qub menceritakan kepada kami,

dari Abi Hanifah, dia berkata, "I(hamer baik sedikit maupun
barryak ditrararnkan dalam Kitab Allah. Gula (bahan khamer)

adalah haram, minuman rendaman anggur kering menurut kami

adalah malmrh. Jika mengeras dan bertuih maka kami

mengarygapnla haram dan amk (dimasak) lnng hilang

sepertigan5n, maka ifu makruh. Sedangkan minuman selain jenis

ifu, tdak m€ngapa. Makruh meminum ampas khamer dan wanita
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yang mencampurinya. Orang yang meminumnya tidak dijatuhi

hukuman kecuali jika dia mabuk."

Ini merupakan infi dari pendapat mereka ifu. Ampas
khamer merupakan khamer, maka begitu mengherankan mereka

dengan kegilaan ini.

Riwalat Muhammad bin Rushrm, dari Muhammad bin Al
Hasan sebagaimana yang telah disebud<an.

Muhammad berkata: Abu Hanifah berkata, "Seluruh

minuman fregmentasi adalah halal kecrrali empat; khamer,

minuman dimasak 5lang tidak hilang sepertiga serta menyisakan

sepertiganya, rendaman buah kurma, sebab ifu adalah gula dan

rendaman buah anggur-"

Tidak ada perbedaan dari Abu Hanifah, dia berpendapat

bahwa rendaman manisan kurma adalah halal meskipun

memabukkan dan begifu pula rendaman manisan anggur

meskipun memabukkan.

Abu Yusuf berkata, 'Setiap jenis minuman fregmentasi

yang ada anjuran untuk meninggalkan adalah makruh dan jika

tdak, maka diperbolehkan menjual dan jangka adalah

sepuluh hari. Jika lebih dari sepuluh hari, maka makruh.

Hendaknya dalam waktu sepuluh hari ataukah lurang, tdak
mengapa." Ini mempakan pendapat Muhammad bin AI Hasan.

Ini adalah perkataan mereka dalam Al Ashl Al Kabia
kemudian Abu Ytrsuf memilih pendapat Abu Hanifah.

Muhammad bin Al Hasan berkata, "segala sesuafu gnng

porsi banyak memabukkan selain khamer, maka aku menilainya

AlMuhalla - @l



makruh dan tdak mengharamkannya. Jika ada orang shalat

sedangkan pada bajunya terdapat minuman yang melebihi ukuran
dirham Baghali, maka batal shalatrya dan dia harus

mengulanginya." Sungguh aneh kebodohan ini. Jika shalahya
wajib diulangi berarti minuman rtq najis. lalu bagaimana bisa dia

membolehkan minurnan barang yang najis? Jika minuman ifu
halal, maka tidak wajib mengulangi shalat karena ada sesrrafu yang

haram?

Abu Muhammad berkata: Kekelinnn p€rtama dari
pendapat ini ialah seh.rnrhnla bukan pendapat Srang sesuai dengan

Al Qur'an, Srnnah, riwa5nt yang dha il pendapat salah seorang

sahabat, -baik pendapat shahih rnaupr.rn ffrak shahih-, pendapat

salah seorang tabi'in, dan frdak pula dari seotang pun sebelum

Abu Hanilah- Dan tidak ada pula dari sebelum Abu Yusuf perihal
pembatasan s€puluh hari. Sungguh celaka mereka ifu sekimrya
membuat-hrat s5nriat dalam rrnsalah wajib, hamm dan halal 1nng
bersumber dari diri mereka sendiri, kernudian berdasa*an
pendapat yang tidak masuk alol daniauh dad logilo.

Ali berkata: Semua Srang dipaparkan oleh pentaklid Abu
Hanifah akan kami sebutkan nanti insSnAlhh, s€rta akan kami
jelaskan mengenai kekeliruannp. fuelah hta menyebutkan lagi
dengan hadits-hadits shahih dari Nabi $ dan pam sahabat

radhiallahu'anhum.

Ali be*ata: Mereka berlrata: Allah S berfirman,
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S!(r,Fi#;v)))g;;,(H"f+t_,:r;t r#trt #)i #;
L(3-

"Dan dari buah kurma dan anggw, lamu buat minunan

yang memabukkan dan rqel<i Jpng baik-" (Qs. An-Nahl [16]: 67)

Allah @ berftrman,

VlViJe
'Makan dan minumlah-" (Qs- Al Baqarah [2]: 60)

Dua ayat ini mengandung pengertian tentang penghalalan

setiap makanan dan minuman, sehingga tdaklah diharamkan

kecuali sesuatu yang atau diriuaptkan dari ialur

periwayatan yang mutbshil sebab itu bentuk

penambahan terhadap Al Qur'an-

Abu Muhammad berkata: Dari sinilah sumber perselisihan

itu dan kami tdak menyelisihiryra sarna sekali. Tidak diriwa5ntkan

dari kami atau salah seorang pun dari kaum muslimin yang

menyatakan bahwa khamer, d.glrrg babi dan bangkai tidak haram

hingga tuunnya pengharaman semua ifu- Ketika hlrun

pengharamannya, maka diharamkanlah segala sesuatu yang

diharamkan. Dan merekalah l,ang pertama mengharamkan

minuman fregmentasi buah lnuma dengan hadits ahadyang tidak

disepakati lagi tidak dinukil s@ara mutawatir-

Kemudian mereka berkata: Diriwa5ntkan secara shahih dan

Nabi $, bahwa beliau bersaMa, alhit 6jrlt ,#6 U vAt
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" I{hamer itu dari dua pohon ini, yaitu kurma dan anggur."

Jadi khamer tidak ada kecuali dari keduanya.

Setiap yang mereka paparkan bukanlah hujjah bagi

mereka- Bahkan ia menjadi bantahan atas pendapat mereka

sendiri.

Khabar ini diriwayatkan kepada kami dari beberapa jalur

png bersumber dari Al Auza'i dan Yahya bin Abi Katsir, keduanya

berkata: Abu Katsir menceritakan kepada kami, bahwa dia

mendengar Abu Hurairah berkata: RasrJullah & bersaMa,

"I{hatner bensal dari dua jenis phon ini, Jnitu pohon lrurma dan

anggur." Abu Katsir ialah Yazid bin AMurrahman.

Ali berkata: Mereka berbeda pendapat berdasarkan dua sisi.

At-Thahawi berkata: Nabi $ tidak menyebutkan kr,rma

bersamaan dengan penyebutan anggur yang mengindikasikan

bahvra khamer berasal dari kurma. Tetapi khamer itu hanya

berasal dari anggur saja. Hal ini sesuai dengan firman Allah &,

z/z 7z

,'!l; EV ,qJA;qq@rWi#'d
-ici6'iitiqe@$'SsW

" Dia membiarkan dua laubn mengalir JDng
kemudian bertemu, antara ada babs tnng frdak

dilampui masing-masing. Maka niknat Tuhan l<amu yang

manakah tnng kamu dustal<an? Dari kduanya keluar mutian dan

marjan." (Qs. Ar-Rahmaan l55l L*221
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Ath-Thahawi berkata: Mutiara dan marjan hanya keluar dari

salah satunya.

Dia juga berkata: Hal ini sempa dengan firman Allah &,

{*3:i "& t1,*{!' # ;r-:s-
" Hai golongan in dan manusia, apkah belum dabng

kepdamu nsul-msul dari golongan kanu sendii-" (Qs. Al An'aam

[5] 130]

Sesrngguhqla rasul-rasul itu dari golongan manusia, bukan

dari golongan jin.

Abu Muhammad berkata: Maha bsrar Allah, sedangkan

Ath-Thahawi berdusta, dan orang-orang yang sependapat

dengannyra. Batrkan mutiara dan marjan itu keluar dari dua lautan

yang memiliki pembatas yang tidak saling melampaui serta ada

rasul-rasul dari kalangan jin, sebab sesuai dengan nash N Qur'an
mereka difuntut untuk beribadah serta dijanjikan surga dan neraka.

Diriwayatkan secara shahih apa yang diriwalntkan kepada

kami dari jaltr Muslim bin Al Hajjaj: Qutaibah bin Ismail 3aitu hnu

Ja'far menceritakan kepada kami, dari Al Ala' yaitu hnu

AMurrahman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahua

Rasulullah $ bersabda , '= :q1, ,F cbi *Aku

diubmakan atas pn nabi lnng t(nW dengan enarn hal-" Lahr

beliau menyebutkan salah sahmya, idti ,;i;Jr J\'{')b "Dan aku

diutus kepda sefuruh -r14r1u7"L58

1s8 HR. Muslim lL/L47Ol.
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Dan dari jalur Al Bukhari: Muhammad bin Sinan Al Aufi
menceritakan kepada kami, Huqnim menceritakan kepada kami,

Sa5yar menceritakan kepada kami, Yazid hnu Shuhaib Al Faqir

menceritakan kepada kami, Jabir bin Abdullah menceritakan

kepada kami, bahwa Rasulullah & bersaM u, 'gSii-i U" 
"+bt,#'bl "Aku difunkan lima prt<am tnng frdak difurikan kepda

salah seoftng purT sebefumku." I-alu beliau mengrebutkan di

antaranya, alb y6, jt',;;rle yi jt_4 4t tisj "oan

nabi ifu diutus kefua lcaumn5a s@n khtsuq sdangkan aku

diufus kepada seluruh manusia."

Diriwayatkan dari jalur Al Hajjaj bin Al Mnhal: Hammad

bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Tsabit Al Bannani
dan Humaid, keduan5ra dari Anas, bahwa Rasulullah $ bersabda,

;t&'rl &A,ibx. l*t+Lf
..o 1. ..o 19,t-.r-fl) J^>l Js

"Aku dibedkan empat perl<an tnng tidak dibqikan kepada

nabi sebelumku, tnifu aku diufus kepda sefiap onng Jrarrg berkulit

memh dan hibm."

[-alu dia pun merryebutkan kelanjutan hadits ini.

Diriwayatkan secara shahih dengan penukilan yang

mutawatir bahwa Nabi $ diufus kepada golongan jin dan

manusia. Tidak ada seorang nabi pun sebelum beliau yang diufus

melainkan hanp unfuk kaumngra saja.
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Allah & berftrman,

.uxa-1,?.i54eYs
'Dan Aku frdak menciptakan in dan manusia melainkan

suptm mqel<a mengaMi kepada-Ku." (Qs. Adz-Dzariyaat [5Ll:

56)

Allah & berfirman,

@{; tiii+;iKY:
" Dan l{ami tidak akan mengadzab *belum Kani mertgufus

sanng msuL (Qs. Al Israa' [17]' 15)

Jadi, ;elas bahwa mereka tidak diciptakan melainkan hanln
untuk beribadah kepada Allah &.

Dan benar berdasar{ran apa yang kami sebutkan dari

beberapa Sunnah ydng mtnqaihi 'bahura tidak ada seorang nabi

pun !/ang berasal dari mantrsia Sang dirfi$ kepada jin sebelum

Nabi Muhammad #. Dan jin bukan termasuk kalangan manusia.

Jadi diketahui se@ra pasti bahua ada nabi-nabi yang diutus

dari kalangan mereka sendiri. Dari sini, maka gugurlah kekeliruan

AttrThahawi yang merryelisihi kebenaran.

Ath-Thahawi juga bedota: Hal ini bersumber dari hadits

Ubadah bin Shamit, dari Nabi $, bahwa bdiau bersaMa,
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q ,# iy t-?{ril ri 'uI JL ;At
gw. rie ur'€;ut( \ft v: r-fi v:t;;
G Grd trr'59:r'rt &$l c; ft*--z

eQl u: ls J; ttc (i o2o :, c.'o . lcz
o-av rV G-l P /s-r

i;k';'# , - ti ,'ou, u

Y.+.P W U)'U6tur G
,Lr J\;;C hr i.;; r* U;'u qtbi u)

.'^b t* iu 'ob 
^:iG it:,'oy

"Wiatlah kafran kepdaku, bahqm l<alian fidak akan

manyelrufulan Alhl, dqgan wuafit pun, tidak akan mena)ri,
frdak akan betzina, fuk alan manbwuh anak-anak kalian, tidak

akan melalailan kfuhongan tnng l<alian buat-buat oleh tangan

dan laki lalian, dan fuk alan bqrnaksiat dalam kebajikan.

Bamgshpa dianbn labn jang mqtunailan ifu, maka pahalanya

di sisi AIhh- hnngsiap tBtU melalrukan kaalahan satu pun dari
ifu, nnka dia akan difulflnn di dunia, l<arena ifu merupakan
tebusn bgi dirinya- Dan bmngsiap yang melakukan kesalahan

dai itu, Ialu Allah manufiryin5a, maka hal itu dikembalil<an kepada

Allah- Jika Dk bql<ehq*h mal<a Dia akan menghukunn5n, dan

iil<a h Wehqilah mab Dn akan memaalkannya."
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Sesungguhnya tebusan dan maaf ini hanya berlaku unttrk

selain syirik, bukan perbuatan syirik.

Abu Muhammad berkata: Ini merupakan kebodohan yang

sangat sebab kafarat dalam Al Qur'an ifu tertagi menjadi empat

macam:

Pertama,kafarat ibadah tanpa adanya dosa.

Allah $ berfirman,

"frLriy-Ta>$ ii?a!;
" Yang demikian itu adalah kafant sunph-sunpahmu bila

kamu bercumph (dan kamu langgar)." (Qs. Al Maa'idah [5]: 89)

Adakalanya pelanggaran sumpah itu lebih utama daripada

senantiasa sumpah.

Rasulullah $ bersaMa,

t:; t{? ,s)'b ,,6 ;" }Ll Y ,jy
l'

-'-6r:"'; €{tl#tO\,W
"saungguhnyn aku tidak akan bersumph, lalu aku melihat

yang lain lebih baik darin5n, keanali aku melahtkan Snng lebih baik

ifu dan memba5nr kafant"

Atau sebagaimana yang disaMakan oleh Rasulullah $.
Nabi $ telah menetapkan bahwa pelanggaran sumpah disertiai

denda lebih baik daripada menunaikan sumpah itu.
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Kdua, kafarat tanpa adanya dosa yang tersisa. Tetapi

unfuk menebus dosa, lnng telah ada pengampunannya dari
Allah S. Seperti hukuman otang yang bertobat dari perbuatan

zina-

Ketiga, kafarat karena sebuah dosa, yang mana pelakunya

tidak mau bertobat darinln, maka kafarat ini bisa menghapus

dosanya. Seperti had baE pr.zir:a dan penanri yang tidak mau

bertobat.

Keempt, kafarat terhadap dosa dari pelaku yang tidak mau

bertobat, dan kafarat ini tdak akan menghapus dosan5n. Seperti

orang yang membunuh binatang buruan berkali-kali di tanah

haram dengan sengaja. Allah S berfirman,

Vi "t2 Jibi -rK+ $ii'Si(,'J+r,(i$
e'fr-(e itti;3i-;iSg)La u,,Ksl ,Xii *

E

ri{ii w iG ;;i"Gtr G Kt 6 i, /, 3C:,

"Maka dendarya ialah mengganti dengan binatang temak

seimbang dengan buruan tnng dibunuhnya, menurut pufusan dua

oft,ng tnng adil dianbm l<amu sebagai had-had yang dibawa

sampai ke Ka'bah abu (dendanya) membayar kafant dengan

memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang

dengan mal<anan Wng dikefuarl<an itu, supaya dia merasakan

akibat buruk dari pertuabnnj/a." (Qs. Al Maa'idah [5]: 95)

Ini merupakan balasan yang dijanjikan disertai adanya

denda atas tindakan ihr. Jadi, kafarat yang disebutkan dalam hadits
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Ubadah berlakr umum, yaitu menggugurkan dosa dan

hukumannya di akhirat. Seperti zina, pembunuhan, kebohongan

yang dibuat-buat, kemaksiatan dalam kebajikan atau kafamt yang

tidak menggugurkan dosa dan akibahya bemda di akhirat. Seperti

pembunuhan orang syirik karena kesyirikannya.

Redaksi "Dan barangsiapa yang melalrukan kaalahan dari

itu, lalu Allah menutupinya, maka itu dikembalikan kepada Allah.

Jika Dia berkehendak, maka Dia akan menghukunnSn dan jika

Dia berkehendak, maka Dia akan memaalkann5n." Bagaimana

bisa dia fidak mengetahui bahwa hadits ini berlaku sesuai

keurnumannya? Sesungguhrya malaikat, para rasul, para nabi,

orang shalih, orang fasik dan kafir, iblis, Fir'aun, Abu Jahal serta

Abu lahab, mereka semua bemda di bawah kehendak Allah &
unhrk melakukan apa saja terhadap mereka, baik mernberikan

hukuman maupun memaafkan. Hanya saja Allah & telah

menjelaskan bahwa Dia akan menyiksa oftm[foftmg kafir, hlis,

Abu Lahab, Abu Jahal dan Fir'aun. Demikian pula Allah & ridha

terhadap para malaikat, par?r rasul, para nabi dan orang-orang

shalih.

Tenfu saja mereka semua berada di bawah kehendak

Allah & dan f,dak ada lang terlepas dari kehendak-Nya.

Barangsiapa yang Ailah @ siksa, berarti Dia memang berkehendak

menyiksanya. Dan barangsiapa yang dimasukkan ke dalam surga,

berarti Diar berkehendak unhrk memasukkannSa ke surga.

Pengetahuan orang yang bodoh, jika Allah S menghendaki

menyiksa para malaikat dan para rasul, serta memberikan nikmat

kepada orang-onmg kafir, maka tidak ada lnng menghalangi-Nya

untuk melalnrkan itu, akan tetapi Allah & udak menghendakinya.
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Tidakkah dia mendengar firman Allah &,
E5c:26it{{c'Afr

" Dia memberi ampun kepda siapa yang Dia kehendaki
dan Dia menyika kepda siary gng Dia keltendaki." (Qs. Aali
Imraan l3l:1291-

Dan ftrman Allah Et,

E; arli:*_nri,l
"saungguhrya Attah -** dosadosa semuanya-"

(Qs. Az-Zumar [39]: 53)

Kemudian Allah S mengecualikan sylrik secara umum dan

pelaku-pelaku dosa besar serta kejahatan sehingga mengeluarkan
mereka dari mendapatkan q,rafuat.

Secara logika redaksi, "Jika Allah berkehendak, maka Dia
akan menyiknnta dan jil<a Dia berkehendak, maka Dia akan
mengampuninSm." Ini tdak mengindikasikan kepada salah satunya.

Sesungguhnya hal ini harus dikembalikan kepada nash-nash yang
ada.

Adakah kesesatan lang paling buruk daripada orang yang
menjadikan saMa Nabi $, 'I{hamer berasal dari jenis pohon ini,

yaitu kurma dan angguf' tdak pada makna sebenamya? Bahkan
artikan berdasarkan kebohongan dalam agama. Jika tidak
demikian, alasan apa yang akan dipaparkan kepada kita semua

dalam menjelaskan bahr,rra khamer ifu han5n berasal dari anggur
dan tidak termasuk dari lilrrnE serta Udak ada khamer darinya?
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Bukankah ihr tindakan dari orang-orang fasik lagi memutarbalikkan

agama serta mengumbar perkataan mereka? Sungguh iauh
menisbatkan perkara ini kepada Rasulullah S. 

l

Demi Allah, sungguh akan begifu panjang penyesalan sikap

seperti itu dan segala puji bagi Allah yang menganugerahkan

petunjuk kepada lita, "Dan kami sekali-l<ali tidak akan mendapat

petunjuk jika Altah tidak membqi kami petuniuk" (Qs. Al A'raaf

t7l:431 
f

Apakah perkataan Ath-Thahawi mampu menjelaskan sabda

Nabi $, " I{haier bffisal dari dua pnis pohon ini yaitu Ari*u
dan anggtrf, bahwa maksudnya ialah anggr-u saja tidak termasuk

kurma? Kami tdak tahu mengapa dia membedakan a"tara

perkataan Nabi dengan perkataan orang fasik, dia berkata, "Dusta

itu dari dua orang lak-laki ini, Saihr Muhamad dan Musailamah".

Renungkanlah apa yang dipaparkan oleh Ath-Thahawi. Pendapat

ini sama saja, sehingga Ath-Thahawi telah menetapkan sesuafu

dengan kelim, perihal hadits sebagaimarra lnng dilihat. Dan

sahabat-sahabafuiya pun melakukan kebatilan lainnp: 
i

Pertama, mereka berkata bahwa khamer fldak berasuf i-i
kurma dan anggur, dan ini bukanlah makna sebenamSn dari hadits

tersebut. Nabi $ tidak mengatakan, khamer tidak ada kectrali dari
I

dua jenis pohon ini. Tetapi beliau bersabda, "I{hamer ifu bensal

dari dua jenis pohon ini', beliau memastikan bahwa khamer ifu

dari keduaryn dan tidak ada Snng menghalangi bahr,va khamer itu

berasal dari selain keduanya sekiranya ada nash shahih.

Bahkan nash terlait masalah ini telah ada, sebagaimana

png diriwalntkan kepada kami dari jalur Abi Daud: Malik bin
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Abdul Wahid Al Misma'i menceritakan kepada kami, Al Mu'tamir
yaitu lbnu Sulaiman menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku
membaca di hadapan Fudhail hnu Maisarah, dari Abi Hariz, dia

berkata: Sesungguhnya Asy-Sya'bi menceritakan kepadanya,

bahwa An-Nu'man bin Basyir menceritakan padanya, dia berkata:
Aku mendengar Rasuhilah $ bersabda,

"Saungguhnya khamer ifu dari peftrsan huah), anggur,

kurma, gandum, jewawt dan biii-biiian. Aku melarang kalian dari
setiap yang mema bul*an."

Abu Hariz adalah AMullah bin Al Hasan, dia adalah hakim

di Sijistanls9, dari Ikrimah dan AsySya'bi, serta Al Fadhl bin
Maisarah dan selainnya meriwayatkan darinya. Ini merupakan nasrS

sebagaimana nash merel<a sekaligus sebagai tambahan bagi orang

1nng tidak menghalalkan untuk meninggalkannya.

159 Al Hafizh Al Mun&iri berkata: Dalam sanadngn ada periwayat yang bemama
Abu Hariz AMullah bin Al Htrsain Al Azdi Al Kufi, dia adalah hakim di
Sijistan. Da dinilai tsiqah oleh Yahya bin Ma'in dan Abu Zur'ah Ar-Razi.
Imam Bukhari menilainln qawi dan barryok yang memberikan komentar
mengerni dirinya.
Dalam Shahih Al Bukhari dan Muslim diriwa5ratkan bahwa Umar rg pemah
berkhutbah di atas mimbar Rasulullah Shallallahu Alaih wa Sallam, dia
berkab, "Sesungguhnln ttrrunnya pengharaman khamer berkaitan dengan
lima jenis (minuman) yang berasal dari anggur, kurma, gandum, ja*ar.nrt,
madu dan khamer yang menghilangkan akal."
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Diriwayatkan secara shahih dari Nabi $, bahwa beliau

bersabda,
e-t.7,#,lE

I

" Setiap yang memabuklan dalah klnmer."

Kdua, mereka mengatakan bahwa apa lang dimasak dari

perasan anggur dan minuman fregmentasi buah kurna, sehingga

jika sepertigan5n H-g, maka ih.r adalah khamer sekiranya

memabukkan. Lalu mereka membuat hukum lang rusak

berdasarkan khabar yang mereka anggap ada hubungann5a

dengan pendapat mereka tanpa ada bukti, sehingga gugurlah

tendensi mereka dengan khabar ini, karena mereka menyelisihi

kandungannya tanpa ada dalil lain. Jadi mereka fidak mempunyai

tendansi dari kalangan salaf.

Adapun pendapat mereka akan bolehnya minuman Snng

dimasak hingga lenpp sepertiga dan tersisa sepertiganln berupa

perasan anggur, baik memabukkan ataupun tidak memabukkan,

berdasarkan beberapa riwayat berikut ini:

Diantara apa yang diriwayatkan dari jalur yarg babithingga

sampai kepada hrahim, dari Suwaid bin Ghaflah, dia berkata:

Umar pemah menulis surat kepada para gubemumya agar

mernberikan insentif kepada manusia berupa arak 5nng lenyap

sepertiga dan tersisa sepertiganSra. 1@

Diriwayatkan dari jalur AsySSn'bi, dari Hayyan Al Asadi,

bahwa dia melihat Ammar meminum perasan lnng dimasak

160 Ffr'. An-Nasa'i (8/3291.
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hingga lenyap sepertiga dan tersisa sepertiganya serta dia pun

memberikannya kepada orang-orang di sekitamya.

Diriunyatkan dari jalur Qatadah, bahwa Abu Ubaidah bin
Al Jarrah dan Mu'adz bin Jabal meminum arak yang dimasak

hingga lerrpplah sepertiganp.

Diriunyatkan dari Abi Ad-Darda' dan Abi Musa, dengan

redaksi lrang sama.

Diriuragntkan dari Ali bahwa dia pemah memberikan arak

kepada oran(forang, dimana lalat terjafuh di dalamnya tidak bisa

L"Lrr'.161

DiriunSatkan dari lama'ah tabi'in seperti ini pula.

Mereka berhujjah dengan hadits hnu Sirin perihal
pembagian arak kepada Nuh & dan hlis, 5nitu sepertiga untuk

iblis dan sepertiga untuk Nuh.

Diriunyatkan dari jalur Anas bin Malik seperti riwayat

ini.162

Abu Muhammad berkata: Tidak disangsikan bahwa Anas

dan lbnu Sirin tdak pemah menjumpa dengan Nuh dan tidak

diketahui pula dari siapa keduanya mendengamya. Sekiranln Anas
mendengamya dari Nabi $, maka mustahil dia tidak menyebutkan

nama beliau. Jadi dalil mereka ini gugur.

Seandainya riwayat ini shahih, maka ketika sepertiga

perasan ifu hrmpah, maka sisanga halal. Tidak ada bedanya sebab

hilangnya duasepertiga, baik karena dimasak atau hrmpah, karena

16r I{L ArrNasa'i (8/3291-
162 Pg ArrNasa'i (8/330).
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titik berahya adalah pada sifatnya yang memabukkan,

sebagaimana lrang ditetapkan Nabi $.
Abu Muhammad berkata: Hal ini tidak bisa diladikan huijah

oleh mereka karena berapa alasan:

Perbma, tdak ada huiiah terhadap seseorang selain

Rasulullah #t dan Udak ada png menetapkan s'uatu batasan

benrpa penghalalan dan pengtraraman selain beliau-

Kdua, ada rilu4;at dari sekelompok sahabat selain ini,

sebagaimana Snng diriwayatkan kepada karni dari jalur hnu Abi

Syaibah, Muhammad bin Fudhail, AMurmhman bin Sulaiman,

Wah' dan Yahya bin Yaman menceritakan kepada kami, hnu

Fudhail berkata: Dari Hubaib bin Abi Arnrah, dari Adi bin Tsabit,

dari Al Bara' bin Azib. Dan Abdurrahman berkata: Dari ubaidah,

dari Khaitsamah, dari Anas bin Malik. Yahya bin Yaman berkata:

Dari Asy'ats, dad Ja'far bin Abza. Waki' berkata: Dari Thalhah bin

Jabr dan Jarir bh A1rygb, Thalhah berkata, "Aku melihat Juhaifah

As-Snura'i." Jarir berkata: Dari Abi Zur'ah bin Amr bin Jarir,

bahwa Jarir bin Abdullah Al Baiali, kemudian dia sepakat dengan

Al Barra', Abi Juhaifah, Jarir bin Abdullah dan hnu Abzi, bahwa

mereka minum amk dengan slBrat setengahnya (hilang dimasak)-

Dengan jahr periwalntan ini hingga sampai kepada Ibnu

Abi Syaibah, dari hnu Fudhail" Waki, Auurrahman bin Sulaiman-

Ibnu Fudhail berkata: Dari Dnar Al A'rai, dari Sa'id bin Jubair,

bahwa dia minum arak dengan syarat setengahnya hilang

dimasak).

Ibnu Fudhail berkata: Dari Al A'masy, dari Yahya, bahwa

dia minum arak dengan q;arat setengahnya (hilang dimasak)-
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Waki berkata: Dari Al A'masy, dari Mundzir Ats-Tsauri, dari

Ibnu Al Hanafiyah, bahwa dia minum arak dengan syarat

setengahnya (hilang dimasak).

Al A'masy berkata dari Al Hakam, "S5ruraih minum arak

dengan syarat setengahnya (hilang karena dimasak)."

Al A'masy berkata, "hrahim minum setengahn5ra (hilang

karena dimasak)."

Diriun5ratkan se@ra shahih juga dari Qais bin Abi Hazim,

dia meriwayatkan dari Asy-Sya'bi dan Abu Ubaidah, "Sungguh

mengherankan orang-omng yang menjadikan perkataan sebagain

sahabat lebih utama daripada sahabat lain?"

Ketiga, mereka menyelisihi Umar dan Ali.

Diriwayatkan kepada kami dari jarur Qatadah, bahwa Umar

berkata, "Meminum air panas yang ada dalam wadah lebih aku

sukai daripada aku meminum minuman hasil olahan."

Jika mereka berargument bahwa Qatadah tidak menjumpai

Umar, maka katakan bahwa dia pun tidak menjumpai Mu'adz dan

Abu Ubaidah.

Dirir,vayatkan dari lalur Sa'id bin Manshur, Sulaiman At-
Taimi menceritakan kepada kami, dari ayahnSn, bahwa Abu Ishaq

As-Sabi'i, dia berkata, "Sanrakfu Ali mengetahui bahwa minuman
yang diminumnya adalah minuman fregmentasi, maka dia pun

memuntahkannya-"

Keempal Udak ada dari minuman yang kami sebutkan tadi

ifu termasuk yang memabukkan, akan tetapi diriwayatkan secara

shahih bahwa ifu tdaklah memabukkan, sebagaimana yang kami
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sebutkan pada riwayat Ali bahwa seekor lalat hinggap di minuman

itu, sehingga tidak bisa keluar.l63

Dan diriwayatkan kepada kami dari jalur Hushain, dari hnu
Abi Laila', dari AsySya'bi, bahwa Umar menulis kepada Ammar

bin Yasir, "Sesungguhnya aku pemah diberikan minuman lnng
dimasak hingga hilanglah sepertiga dan tersisa sepertiganga, maka

hilanglah unsur syetan darin5n serta aroma kegilaan- Dan yang sisa

han5nlah kebaikan serta kehalalannya, lalu ia bisa dikonsumsi oleh

kaum muslimin sebelummu, dan merekapun memiliki keluasan

unfuk meminumnya."

Dengan ini, sikap mereka berpegang teguh dengan khabar

inipun gugur. Hanya saja, sungguh mengherankan, mereka berdalil

akan gugumlp pengharaman Nabi $ terhadap kurma dan anggur

kering Snng bercampur dengan minuman fregmentasi, seralB

mereka berkata, "Sekiranya seoftrng minum ini, apakah ihr akan

diharamkan?" Maka tidak ada bedanya mencampurinya sebelum

diminum dan mencampuri seunktr-r meminumnla?

Kami berkata: Tidak boleh menentang Allah & dan

Nabi $ dengan cara seperti ini. Tetapi kalian menentang dalam

pertuatan bid'ah kalian terhadap kesesatan ini dengan pertan5aan

kami, "Apa pendapat kalian jika minuman perasan (buah) Snng

memabukkan sebelum dimasak, Ialu dimasak hingga hilanglah

sepertiga dan tersisa sepertiganlra, menurut kalian itu halal?"

Orang yang mengatakan bahwa itu halal, maka kami katakan lagi,

"Jika demikian apa perbedaan antara memasakn5a setelah

memabukkan dengan memasaknlra sebelum memabukkan padahal

163 FIR. An-Nasa'i 18/3291.
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sifat memabukkan ada pada dua kondisi tersebut?" Jika proses

memasak menggugurkan keharamannya sekiranya memabukkan,

maka sama halryn ifu pun menggugurkan keharamannya

sekiranya memabukkan sebelum dimasak. Ini merupakan
pendapat paling tepat dalam penolakan tersebut.

Kefiga, ada riwayat shahih dari Umar dan selainn5a bahwa

mereka tdak menekankan duapertiga atau sepertiga, sebagaimana

yang diriwalntkan kepada kami dari jalur Abdurrazaq, dari
Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Al Qasim bin Muhammad bin Abi
Bakar Ash-Shiddiq, dari Aslam maula Umar, dia berkata: Kami
tiba di suatu kelompok bersama Umar, kami lalu dihidangkan

sejenis amk seperti manisan yang diaduk sekali, maka Umar pun

berkata, "Sesungguhnlra pada minuman ini ada sesuafu yang

berakhir padanya."

Diriunyatkan dari jalur Ahmad bin Spr'aib bin Nashr,

AMullah -lbnu Al Mubarak- menceritakan kepada kami, dari lbnu
Juraij Qira'ah, Atha' mengabarkan kepadaku, dia berkata: Aku
mendengar Ibnu Abbas berkata, 'Demi Allah, api tidak bisa

mengharamkan sesuafu dan tidak pula mengharamkan." Dia
berkata: Kemudian Ibnu Abbas menjelaskan kepadaku maksud
pemyataannya, 'Api tidak bisa menghalalkan -hal ini diucapkan

karena adanya mereka perihal arak- dan tidak pula bisa

mengharamkan-"

Abu Muharnrrnd berkata: Ini merupakan pendapat yang

hak namtrn tidak dirMra5nt secara shahih dan salah seorang

sahabat ptn kecuali dia, dan telah diriwayatkan secara shahih dan
Thawus bahwa dia pemah ditanya perihal sejenis arak? Maka dia
menjawab, "Bagaimana pendapatmu tentang sesuafu seperti
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madu, yang dimakan dengan roti lalu difuangkan air di atasnya,

kemudian diminum? Berhati-hatilah dengannSn, janganlah

mendekati dan jangan membelinya, jangan memberikan sebagai

minuman, jangan menjualnya dan jangan mengambil harganya."

Pendapat Umar, AIi dan hnu Abbas terhadap sesuafu yang tidak

memabukkan, maka mereka menghalalkan- Sedangkan pada

sesuahr yang memabukkan, maka mereka merrgharamkannya.

Menunrt kami benar bahwa di pegunungan Rayyahla ada

buah anggur, sekiranya perasannya dimasak, maka akan

berkurang seperempatnya sehingga menjadi manisan enak yang

tidak memabukkan lagi, seperti madu. Jadi, ini adalah halal tanpa

disangsikan.

Kami menSraksikan di beberapa daerah, beberapa anggur

berpasir yang dimasak hingga hilanglah tiga perempatnya dan

setelah itu berubah menjadi khamer lnng memabukkan. Ini haram

tanpa disangsikan.

Jika pendapat-pendapat ini telah dipatahkan dengan dalil-

dalil yang kami paparkan. Begitu pula pendapat Abu Hanifah dan

para ulama pengikutrya tidak mempunyai pegangan sedikitpun

dari beberapa nash, riwayat yang lemah, riwa5rat musnad, riwayat

mursal, riwayat sahabat, riwayat tabi'in dan dari ulama salaf

sebelum mereka. Maka kami akan memaparkan dalildalil yang

menunjukkan akan kebenaran pendapat kami:

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Malik dan Sufuan bin

Uyainah, keduanya meriwayatkan dari Az-Zutui, dari Abi Salamah

r& Daemh luas di Andah.rsia yang krsambr.mg dengan padang hijau di sebelah

Qordoba.
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bin Abdurrahman bin Auf, dari Aisyah @ Ummul Mukminin,
bahwa Rasulullah S bersaMa,

-?,;';;'5:"1 ovk
I

"Setiap minunnn yang manabukl<an, mal<a iu lrturn."165

Ini adalah rdaksi Sut/an. Sdangkan redaksi dari Malik,
saat dia ditanp perihal minuman dari madu, maka dia menjawab,
"Setiap minuman yang memabukkan adalah haram."

Diriun3atkan dari jalur Abdulhh bin Al Mubarah dari
Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Abi Salamah bin AMurrahman, dari
Aisyah Ummul Mukminin, dia berkata: Rasulullah #i pemah

ditaryn perihal minuman dari madu? Maka beliau menjaurab,

" Setiap mbwmar, ttdTg mqrnhidrary naka h dahl, hamrn."
Minuman ini berasal dari madu sekiranln hanp ada riurayat ini
tentang ke,slnhihan sanadnya. Nabi $ pernah ditanfra pe,rihal

minuman dari madtr bahwa itu adalah haram. Hal ini be$eda
derrgan pendapt orar1foremg png berpendapat bahua minuman
dari madu itu halal dan mabuk darinSn adalah halal.

Diriwaptkan dari lalur Yahrc bin Sa'id Al Qaththan dan
Abi Daud Ath-Thayalisi. Yahya berkata: Dari Muhammad bin Amr,
dari Abi Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah.

Abu Daud berkata: Dari Syr'bah, dari Sa'id bin Abu
Burdah, dari ayahn5ra, dari Abu Musa Al Asy'ari, kemudian Abu
Hurairah dan Abu Musa sepakat, keduanya meriuaptkan dari
Nabi $, beliau bersabda,

16s HR. Al Bukhad (L/LL7) dan Mtrstim l2/Lg$l.
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" Setiap yang memabuklan adalah hamm."

Diriwayatkan dari jalur Waki', dari Syr'bah, dari Sa'id bin

Abu Burdah, dari aSrahnya, dari Abu Musa Al Asy'ari, dia berkata:

Nabi $ mengutus aku dan Mu'adz bin Jabal menuju Yaman,

maka aku berkata, "Wahai Rasulullah $ sesungguhnya ada

minuman di negeri kami yang disebut minuman dari jelai dan

minuman yang disebut minuman dari madu?" Beliau bersaMa,

"Sefiap yang memabukkan adalah haram."

Demikian pula Khalid meriwayatkannya, dari Ashim bin

Kulaib, dari Abu Burdah dan Amr bin Dinar, dari Sa'id bin Abu
Burdah, dari Abu Burdah, dari Abu Musa, dari Nabi $.

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah bin Hammad

bin Abu Sulaiman, dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, dia

berkata: Rasulullah $ bersaMa,

"Berhati-hati kalian dari setiap yang memabukkan."

Diriwayatkan dari jalur AMullah bin Thawus, dari ayahnya,

dari hnu Umar: Ketika Rasulullah $ berkhutbah, tiba-tiba ada

seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah #i, bagaimana

pendapatmu tentang minuman dari jelai?" Beliau balik bertanya,

" Minuman apa ifu?' Dia menjawab, "Minuman yang dibuat di

Yaman." Beliau bertanya laE, "Apakah memabukkanT' l-ald-laki

.;<* F:ittt
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itu menjawab, 'Ya." Maka beliau bersaMa, "Setiap yang

memabukkan adalah haram."

Diriwayatkan dari jalur Ayyub As-Sakhtiyani, Musa bin

Uqbah dan Ibnu Ajlan meriwayatkan dari Naft', dari hnu Umar,

dari Nabi $, beliau bersaMa,

.?,?,*^xki7 #,sr
" Setiap tnng memabuldan dahh khaner dan setiap yang

memabukl<an adalah ltaram."

Hadits ini diriwaSatkan oleh Hammad bin Zaid dari Ayyrrb.

Hadits ini juga diriuaptkan dari Hammad oleh AMurrahman bin

Mahdi, Yunus bin Muhammad, Abu Ar-Rabi' Al Ataki dan Abu

Kamil. Ibnu Juraij rneriwaptkarrrya dari Musa bin Uqbah. Dan

siapa pun lraqg kau kehendaki meriunptkan dari mereka.

Diriwqlatkan dari jalur Muhammd bin Ishaq, dari Yazid bin

Abi Hubaib, dari Martsad bin Abdullah Al Yazuni -!/aitu Abu Al
Khair-, dari Dailarn Aaitu hnu Al Hauqp' Al Humairi-, dia

berkata: AInr pemah berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhn5n di

negeri yang dingin, kami melakukan pekerjaan berat dan kami

membuat minuman dari gandum ini berhrjuan unfuk manguatkan

kami dalam b€k€ria dan sebab dinginnya negeri kami." Beliau

bertanya, " Arykah ifu memabul<kan?' Aku menjawab, 'Ya.'
Beliau bersaMa, "Jauhilah-" Aku berkata, "Sesungguhn5ra orang-

orang di sekitar kami tdak mau meninggalkan5n." Beliau

bersabda, "Jika merel<a frdak mau meninggalkanrya, bunuhlah

mereka-"

J
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Diriwayatkan dari jalur Ahmad bin Amr bin Abdul Khaliq Al
Bazzar, dari Ali bin Al Husain Ad-Dirhami, Anas bin lyad 3nitu
Ibnu Dhamrah menceritakan kepada kami, Musa bin Uqbah

menceritakan kepada kami, dari Salim bin AMullah bin Amr, dari
ayahnya, dia berkata: Rasulullah $ bersaMa,

.?t? .ltii;B 'f--,i c
" Minuman tlang banjalag dapt memabuklan naka

sdikinya adalah haram."

Diriwayatkan dari jalur Qasim bin Asbagh bin Al Hasan Al
Harabi, Takaria bin Adi menceritakan kepada kami, Al Walid bin

Katsir bin Sinan Al Muzani menceritakan kepada kami, Adh-

Dhahhak bin Utsman menceritakan kepadaku, dari Bukair bin

AMullah bin Al Asyaj, dari Amir bin Sa'd bin Abi Waqqash, dari

ayahnya, dari Rasulullah $, beliau bersaMa,

"Aku melarang lmlian dari yang sdikit tnng
dapat memabukkan."

Diriwayatkan dari jalur Abu Daud As-Sijistani dan Abdullah

bin Muhammad bin AMul Aaz, dia adalah putra dari putui Mani'

Al Baghawi. Abu Daud berkata: Qutaibah menceritakan kepada

kami. AMullah berkata: Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada

kami, Sulaiman bin Daud Al Hasyimi menceritakan kepada kami.

Kemudian Qutaibah dan Sulaiman sepakat, keduanya berkata:

Ismail yaifu hnu Ja'far menceritakan kepada kami, Daud bin Bakr
yaitu hnu Al Furat menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al

lcM'*'€ei
,
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Munkadir menceritakan kepada kami, dari Jabir bin AMullah, dia
berkata: Rasulullah $ bersabda, "Minuman tnng memabukkan

ban5aknya, maka sdikibzya adalah 6*rr."166

Diriwayatkan juga kepada kami dari jalur Al Qasim bin
Muhammad, dari Aist/ah Ummul Mukminin, dari Nabi $.

Atsar-atsar ini tsabit shahih lag muttashil dari Ummul
Mukminin, Abu Hurairah, Abu Musa, hnu Umar, Sa'd bin Abi
Waqqash, Jabir bin Abdullah, An-Nu'man bin Basyir dan Ad-
Dailam bin Al Hausya', semuanla dari Nabi # yung

tidak mengandung un$r penalnrilan dan tidak bisa diselalengkan.
Bahlon ada nash yang mengharamkan minuman ifu sekiranya

memabukkan dan mengharamkan minuman dari madu, minuman
dari jarnwut, minuman dari gandum jika memabukkan, minuman
dari bui-bijian iika memabukkan dan mengharamkan sesuatu 5nng
sedikit dari setiap porsi banyakn5n dapat mabukkan. Ini berbeda
dengan apa lrang dikatakan oleh orang yang dihinakan oleh Allah
dan diharamkan taufik-N1n

Diriuragratkan prla kepada kami dari jah.u Amr bin Syr:'aib,
dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi $ perihal larangan

minuman yang sedikit, karena gnng banyak bisa memabukkan.
Mereka h.nln menetapkan jika itu sesuai dengan nafsu mereka.
Tetapi sebagian mereka akan berlaku sombong tanpa rasa malu
pada sebagian atsar-atsar ini, laitu saMa Nabi $, "setiap tnng
memabukkan adalah hanm." Maka dia pun berkata, "Maksudn5n

adalah tegukan terakhir yang membuat mabuk.'

Pendapat ini srngguh keliru ditinjau dari beberapa sisi:

t6 HR Abu Daud (3/368) dan Ahmad W M,srd, g/3/i31.
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Pertama, itu merupakan bualan dusta tanpa ada dalil,

membuat-buat atas natna Rasulullah $ secara batil, berkata atas

nama beliau terhadap apa yang tidak beliau katakan dan beliau

Udak memberitahukan itu merupakan maksudnya. Hal ini

mevrnjibkan neraka bagi pelakunya.

Kdua, mereka tidak mengatakan hal Snng sepati ini

terhadap minuman dari madu, gandum, jalawut, apel, p@r,

qumsita (sour cherry), delima, janrawut dan semua jenis minuman.

Mereka mengatakan bahwa ifu berlaku unhrk kurma yang dimasak,

anggur dan perasan buah saja. Sungguh sikap mereka ini benfuk

kelancangan terhadap Nabi'$.

Kefiga, ifu merupakan penalnvilan yang dangkal dan

komentar lemah. Sesungguhnya Allah & mensucikan

Rasulullah # dari kehendak diri beliau, bahkan Allah @ telah

mensucikan ucapan beliau dari unsur akal. lalu kami bertanya

kepada mereka manakah yang mengharamkan menurut kalian?

Gelas terakhir atau tegukan terakhir ataukah tetesan akhir yang

masuk ke tenggorokan?

Jika mereka menjawab, "Yang haram adalah gelas

terakhir." Maka kami katakan, adakalanya itu berukuran beberapa

uqiyah dan adakalanya empat liter atau lebih. Adakalanya tidak

ada gelas, sehingga yang minum meletakkan teko di tempat yang

besar, lalu dia tidak mencabut dari mulukrya hingga dia mabuk-

Maka jelaslah akan kesalahan pendapat mereka ini.

Jika mereka menjawab, "Tegukan terakhir." Maka kami

katakan, tegukan ifu berbeda-beda, adakalanya kecil dan ada yang

sepenuh tenggorokan. Jadi manakah dari keduanya yang haram
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dan manakah yang halal? Maka jelaslah kesalahan pendapat
mereka ini.

Jika mereka menjawab, "Tetesan terakhir-,, Maka kami
katakan, tetesan ifu pun berbeda-beda, ada yang besar, ada yang
kecil hingga kita menanyakan ukuran tepatnya- Jika mereka udak
bisa menenfukan ukurannya, maka mereka telah men3nndarkan
kepada Allah $ bahwa Dia telah mengharamkan atas hta stratu

ukuran yang tidak diberikan perincian dan ukuran ifu tidak ada
seorang pun lnng mengetahuinlp. Ini mempakan b€nfuk
pembebanan terhadap sesuafu yang tdak disanggupi dan
penghamman akan sesuatu lrang fidak mungkin dik€tahui

. Maha suci Allah dari hal itu.

Jika mereka berkata, "Kalian mengharamkan porsi ban5nk
yang membinasakan atau lEng menlnkitkan, dari makanan
maupun minuman, lalu kalian menjauhkann5n dari kami?" Maka
kami katakan, benar. Dan itu adalah gnng menambahkan rasa
kenyang serta perasaan indera menunrt kebiasaan, yang keduanya
bisa dibedakan oleh setiap orarng hir,ggu anak kecil gang masih
menlrusui dan binatang. SesungguhnSp orang berakal, jika telah
kenyang, maka dia berhenti kecuali orang yang hendak menyakiti
dirinf dan mengikuti nafsun3ra.

Bagaimana bisa hal itu dilahrkan, padahal hadits-hadits
yang kami sebutkan tidak mengandung penalwilan keliru ini?
Sesungguhnya Nabi $ bersaMa, "setiap minunan gng
mernabukl<an adalah haranf'merupakan isl,arat tefiadap zat dari
minuman ifu sebelum diminum dan bukan terhadap akhir dari
sesuafu ifu- Beglfu pula, gelas air 37ang memabukkan menurut
mereka bukanlah lnng menjadikan orang ifu mabuk dan ini
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diketahui secara pasti. Bahkan minuman ifu dan setiap minuman

yang dia minum sebelumnya serta terkadang seseorang minum
tidak mabuk. Jika dia keluar menuju udam lepas, maka dia pun

mabuk dan demikian pula jika seorang kepalanya

dengan kuat, maka baEan manakah dari minuman ini Sang
haram?

Abu Muhammad berkata: Jika kalian mengatakan bahura

gelas terakhir yang memabukkan, maka Mtahukanlah kepada

kami kapan minuman itu menjadi haram lag memabukkan?

Apakah sebelum minum, setelahnya atau di pada saat

meminumn3a? Dan tidak ada jenis yang keernpat.

Jika mereka menjawab, setelah meminumnya. Maka ini
mempakan kebatilan, sebab jika tidak diharamkan kecuali setelah

meminumnya, tenfu sebelum meminumnya adalah halal- Mustahil

seorang muslim mengatakan bahwa ada minuman yang halal

diminum, tetapi jika telah bemda dalam pemt, maka ia berubah

menjadi haram. Ini merupakan pendapat Snng dangkal lagi lemah

dan igauan 5nng Udak masuk akal.

Jika mereka menjawab, menjadi haram se',laktu

meminumnya. Maka kami katakan, sesungguhnya minuman ihr

tidaklah memabukkan kecuali setelah meminumnya. Adapun pada

saat meminumnya, maka ia tidak memabukkan hanya saja akan

menjadikan mabuk. Inilah makna yang ada dalamnya, sehingga

tdak ada bedanya se\,tmktu meminumnSn dan sebelum

meminumnya.

Jika mereka menjawab, bahkan sebelum meminumnya.

Maka kami katakan, hal itu akan membuat kalian menghammkan
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wadah yang menjadi wadahnya lagi najis dan mengharamkan
setiap yang tersenfuh oleh minuman itu. sedangkan sifat najisnya
sebab ifu telah bercampur dengan sesuahr yang haram lagi najis
menurut kalian. Ini membuktikan kelirunya pendapat mereka dari
segala sisi.

Ini adalah pendapat ulama salaf, sebagaimana yang
dirir,uayatkan kepada kami dari jalur Yahya bin Sa'id Al Qaththan:
Yahya bin Sa'id At-Taimi menceritakan kepada kami, a5nhku
menceritakan kepadaku, dari Ma4nm binti Thariq, bahwa dia
mendengar Aisyah ummul Mukminin berkata kepada kaum wanita
di dekafurya, "Minuman yang bisa membuat kalian mabuk, maka
jauhilah meskipun itu air yang disukai. Sesungguhnya setiap yang
memabukkan adalah haram."

Diriunyatkan dari jalur Abdullah bin Al Mubarak, dari Ali
bin Al Mubarak Karimah binti Hamam menceritakan kepadaku,
bahwa dia mencengar Aisyah ummul Mukminin radhiallahu 'anha
berkata, "Kami melarang menggunakan wadah yang terbuat dari
dubba' (sejenis labu; calabash{ng), undah bervuama hijau dan
gang disepuh dengan ter." Kemudian Aisyah menghadap kepada
kaum wanita, lalu berkata, "Jauhilah wadah yang bertrnma hiiau.
Dan jika air ynng kalian sukai membuat kalian mabuk, maka
janganlah kalian meminumnya."

Dan dari jalur Sa'id bin Manshur, AMul Hamid bin Abi
Hilal AI Jarami menceritakan kepada kami, dia berkata: Alm
mendengar Ummu Thalhah berkata: Aku mendengar Aisyah
ummul Mukminin seru.rakfu ditarya perihal minuman fregmentasi
(fregmentasi)? Maka dia menjawab, "Jauhilah minuman yang
membuat kalian mabuk."
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Diriwayatkan dari jalur AMullah bin Al Mubarak, dari

Qudamah Al Amiri, bahwa Jasarah binfi Dajjajah Al Amiri

menceritakan kepadanya, bahwa dia pemah mendengar Ais5nh

Ummul Mukminin berkata, "Aku tdak menghalalkan lnng
memabukkan meskipun sepotong roti dan air."

Yusuf bin AMullah An-Namari mencerihkan kepada kami,

AMurrahman bin Marwan Al Qanazi'i -dia Nqah lagi masyhur-

menceritakan kepada kami, Ahmad bin Amr bin Sulaiman Al

Baghdadi menceritakan kepada kami, AMullah bin Muhammad Al

Baghawi menceritakan kepada kami, Ahmad bin Hanbal dan

kakeldm Ahmad bin Mani' menceritakan kepada kami, keduanya

berkata: AMullah bin Idris Al Audi menceritakan kepada kami, dia

berkata: Aku pemah mendengar Al Mukhhr bin Fulful berkata:

Anas bin Malik berkata, "Khamer ifu dari angJur, lurna, madu,

gandum, jewawut, biji-bijian. Yang mernabukkanmu dari ihl

semua, maka ifu adalah kl"tu*o-"167

Diriwayatkan dari jalur Abdunazaq, dari Ma'mar, dari Az-

Zuhri, dari As-Sa'ib bin Yazid, dia berkata: Aku menyaksikan

Umar bin Al Khaththab menshalafi ienazah,lalu dia menghadap

kepada kami seraya berkata, "sesungguhn5n aku mencium dari

Ubaidillah bau minuman dan aku bertanya kepadanya perihal itu?

Maka dia menyangka ihr adalah sejenis arak dan aku bertan5n

kepadanya mengenai minuman yang diminumnya? Sekiranya ifu

memabukkan, maka aku akan mencambuknln-" Dia (As-Sa'rb)

berkata: Setelah ifu aku menyaksikan Umar mencambuknya-

167 FIR. An-Nasa'il3/1121dengan redaksi lnns l€bih paniang.
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Ini merupakan jalur yang paling shahih dari Umar, bahwa
dia berpendapat hukuman cambuk dikenakan terhadap orang yang
meminum minuman yiang membuat mabuk, yang porsi banyak
akan memabukkan, sebab ubaldillah udaklah mabuk dari apa 5nng
diminumn5n- oleh karena umar bertanyn kepadanya, dia pun
menjauabnya dan fidak terlihat darinya tanda-tanda mabuk.
Hukuman yrang dikenakan brtoitan dengan yang memabukkan
saja dan dari sejenis arak yang mereka halalkan, sebagaimana
yang saln dengar-

Yusuf bin AMullah An-Irlarrari menceritakan kepada kami,
Abdullah bin Marwan Al Qarnzi'i menceritakan kepada kami,
Ahmad bin Amr bin sulaiman Al Baghdadi menceritakan kepada
kami, Abdullah bin Muhammad Al Baghawi -lraitu puba dari puhi
Mani'- menceritakan kepada kami, Ahmad bin Hanbal
menceritakan kepada kami, Ismail bin Ibrahim yaifu Ibnu Ulayyah
menceritakan kepada kami, Abu Hal4pn yraifu yahsn bin Sa'id At-
Taimi menceritakan kepada kami, Asys5n'bi menceritakan
kepada kami, dari Abdullah bin umar, dia berkata: Alar pemah
mendengar umar Hhutbah berkata di atas mimbar
Rasulullah #i, 'wahai sekalian manusia, sesungguhnya telah furun
pengharaman khamer pada hari funrnnya dan itu berkaitan
dengan lima hal, lnifu anggur, kurma, madu, gandum dan
jewawut. I(hamer adalah sesratu !,ang menghilangkan akal sehat.,'

Khabar ini juga diriunyatkan kepada kami dari jalur
S}m'bah, dari Abdullah bin Abi As-Safar, dari AsySya,bi, dari hnu
umar, dari umar. Dan diriunyatkan kepada kami dari jalur Abu
Kuraib Muhammad bin AI AIa', dari Auullah bin Idris Al Audi,
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dari Zakaria -yaitu hnu Za'idah-, dari S!E'bi, dari Ibnu Umar, dari

Umar.

Dan dari jalur Ahmad bin Slnr'aib, Abu Bakar bin Ali ialah

Al Muqaddamir6s mengabarkan kepadaku, Al Qawariri yaitu

AMullah bin Umar menceritakan kepada kami, Al Mu'tamir bin

Sulaiman At-Taimi menceritakan k€eada karni, dari a3nhnya, dari

Muhammad bin Sirin, dari Ubaidah As-Sulaimani, dari hnu
Mas'ud, dia berkata: Omng-orang mernhrat minuman 3nng aku

tidak ketahui apakah ifu? Tidak ada minrrnan selama dua puluh

tahun." Atau dia berkata, 'Jumlah lain kecuali siunk dan air

putih." Hanya saia dia tidak menyeh.dkan tentang minuman

fregmentasi-

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur, Al Mu'tamir bin

Sulaiman At-Taimi menceritakan k€eada kami, dari ayahnya

Muhammad bin Sirin, dari Ubaidah As-Sulaimani, dad hnu
Mas'ud, dia berkata, 'Orang-orang merrrbuat minuman yang aku

tidak pemah tahu ifu apa? Dan frdak ada minumanku semenjak

dua puluh kecuali hurrsn air, madu dan susu.'

Dan dari jalur Al Bukhari dan Ahmad bin Syu'aib. Al
Bukhari berkata: Muhammad bin Katsir menceritakan kepada

kami. hnu Syu'aib: Qutaibah bin Sa'id mengabarkan kepada kami.

Kemudian Ibnu Katsir dan Qutaibah s€pakat meriwayatkan dari

Sufuan bin Uyainah, dari Abi Al JuunirLnh Al Jarami, dia berkata:

Aku pemah bertanya kepada hnu Abbas mengenai khamer Snng

168 Menurutku, dia bukanlah Al Muqaddami, tetapi dia adalah Abu Bakar Al
Marwazi, seorang hakim di Dmasyqi- Ini tdah diielaskan drrlalrl. funan An-
Nas'i (8/3361. An-Nasai berkata, 'Ahmad bin Ali bin Sa'id bin lbrahim
mengabarkan kepadaku, dia berlsata Al Qwaliri menc€ritakan kepada
kami..... " hingga selesai.
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dimasak. Maka dia menjawab, "Muhammad telah mendahului
dalam masalah khamer yang dimasak itu. Apa yang memabukan,
maka ihr adalah haram." Abu Al Juwairiyah mendengar hnu
Abbas dan Ma'an bin Yazid, serta meriwayntkanya pula Abu
Awanah dan Sufiyan darinya.

Diriwayatkan dari lalur Ishaq bin Rahawaih, Abu Amir yaifu
Al Aqdi, An-Nadhr dan wahb bin Jarir bin Hazim menceritakan
kepada kami, mereka semua berkata: Syu'bah menceritakan
kepada kami, dari Salamah bin Kuhail, dia berkata: Aku
mendengar Abu Al Hakam berkata: Ibnu Abbas berkata,
"Barangsiapa yang suka menghammkan apa lnng diharamkan
Allah dan Rasul-Nya, maka hendaklah dia mengharamkan
minuman fregmentasi."

Diriwayatkan dari jalur Ahmad bin $7u'aib, Suwaid bin
Nashr mengabarkan kepada kami, AMullah yaifu Ibnu Al Mubarak
mengabarkan kepada kami, dari uyainah bin Abdurrahman, dari
ayahnya, bahwa hnu Abbas berkata kepada seorang laki{aki llans
bertanya kepadanya, "Jauhilah apa lnng memabukkan, baik
berupa kurma atau anggur atau selainnya."169

Melalaui jalur ini hi.ggu sampai kepada AMullah bin Al
Mubarak, dari sulaiman At-Taimi, dari Muhammad bin sirin, dia
berkata, "Minuman yang sedikitrSn dapat memabukkan, maka
banyaknya adalah haram. "

169 FIR. An-Nasa'i (8/303) dengan redaksi yang ringkas.
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Dari jalur Malik, dari Nafi', dari hnu Umar, "setiap lnng
memabukkan adalah khamer dan setiap yang memabukkan adalah

Lr-'u,,,."170

Dari jalur Ahmad bin Syu'aib, Qutaibah mengabarkan
kepada kami, Abu Awanah mengabarkan kepada karni, dari Zaid
bin Jubair, dia berkata: Alan pemah bertaqa kepada hnu Umar
perihal minuman? Maka dia menjar,rnb, "Jauhilah setiap Spng

-*6i6i1r-"171

Driunptkan dari jalur Sa'id bin Manshur: Ismail bin
hrahim 3nihr hnu Ulayph menceritakan kepada kami, dari Alyub
As-Sakhtiyani, dari Muhammad bin sirin, bahun dia pemah
mendengar AMullah bin Umar ditan5n seotang lak-laki perihal
orang yang mengambil buah kurma, lalu dia menanrhnya di
tembikar dan dia meletakkan di tungku? Maka hnu Umar berkata,
'Aku tidak mengetahui apa yang kau maksudkan dengan orang
yang mengambil buah kurma ifu, lalu meletakkannSn di tembikar
dan memanaskan di hrngku. Janganlah kamu meminum khametr."

Kemudian hnu Umar melanjutkan, "Penduduk suafu negeri
menjadikan ini dan itu sebagai khamer, kemudian mereka

menamakannla demikian. Penduduk suatu negeri menjadikan ini
dan ifu sebagai khamer, kemudian mereka

demikian. Penduduk suafu negeri menjadikan ini dan ifu sebagai

khamer, kemudian mereka menamakannya demikian-" Dia
menyebutkan perkataannya hingga lima jenis minuman. hnu Sirin
berkata: Aku tidak menghafal diantaranSa kectrali madu, ja,uawtfi

dan susu.

FIR. An-Nasa'i(8/29n dari selain Malik.
FIR. An-Nasa' i 18/3241.

170
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Ayy,b berkata, "Aku khawatir menceritakan kepada orang-
orang mengenai susu, hingga ada yang menceritakan padaku
bahwa seseorang di Armania membuat minuman dari susu yang
pemiliknya tidak menetap."

Demikianlah Hammad bin zaid meriwayatkan dari Ayy,b,
dari hnu sirin, dari Ibnu Umar dan hnu Ar Mubarak, dari
AMullah bin Aun, dari lbnu sirin, dari Ibnu umar. Inilah hnu
umar, dia fidak menganggap sedikit pun unfuk memasak
minuman.

Diriwaptkan kepada karni dari jaho Israil, dari Abi
Hushain, dari Asysya'bi, dari Ibnu umar, "Khametr ifu terbuat dari
lima jenis, lraitu kurma, gandum, janrawut, madu dan anggur."

Diriwa5ratkan dari lalur AMurrazaq: Ma'mar menceritakan
kepada kami, dari Tsabit Al Bannani dan eatadah, keduanya
meriwayatkan dari Anas bin Malik, dia berkata: seunkfu khamer
diharamkan, Anas berkata, "sesungguhnya aku mernberi minum
sebelas oftmg laki-laki, mereka memerintahkanku (unfuk
menumpahkannSn), maka aku pun menumpahkan dan orang-
orang menumpahkan bejana-bejana mereka hirrggu suara pekak
hampir-hampir menghalanginya," Anas berkata, "Dan tidak ada
khamer mereka kecuali kurma muda dan kurma kering yang
dicampur."

Abu Muhammad berkata: Dalam hadits-hadits shahih, Anas
menyebutkan sebagian (ienis minuman). Kami fidak
menyebutkannya karena hanya mengambir cukup dengan riwayat
Abu Thalhah, Abu Alytrb, Abu Dujanah, Abu ubaidah bin AI
Jarrah, Mu'adz bin Jabal, suhail bin Baidha' dan Ubai bin Ka,b.
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Ini men-rpakan ijma yang mengharamkan khamer, sehingga para

sahabat radhiallahu'anhum menumpahkan s€luruh minuman yang

mereka miliki, baik yang terbuat dari kurrrn kering maupun kurma

muda.

MaksudnSa jelas yaitu khamer, tanpa dikhususkan kondisi

mentah yang dirnasak, berteda dengan pendapat

mereka yang tdak mendapatkan taufiq. Sekiranta mentrnrt

mereka (sahabat) porsi sedikit (yang haram), niscaya mereka tidak

akan menumpahkannya sebab ada larangan akan membuang-

hrang harta.

Abu Muhammad berkata: Dalam masalah ini, Ath-Thahawi

suafu perkataan 5nng tidak kami ketahui bagaimana

bisa dia mengucapkan itu? Dia berkata bahura para sahabat

menumpahkannya sebab takut mereka akan menambah minum

darinln, sehingga akan membuat mereka mabuk-

Ali berkata: Ini merupakan kebohongan semata terhadap

para sahabat. Siapakah yang mernberitahukannya dengan

anggapan itu terhadap mereka? Apakah boleh memberitahukan

akan sesuafu dengan dasar prasangka?

Diriwayatkan kepada kami meriwalptkan dari Syu'bah bin

Al Hajjaj, dari Yahya bin Ubaid -yaitu hnu Abi Umar Al Bahrani-,

dia berkata: Aku mendengar hnu Abbas berkata, "Rasulullah #i
mengolah minuman di awal malam, lalu beliau meminumnSa

kefika pagr hari dan di malam hari selaniutn5n, di pagr hari dan

malam lainnlra dan paE lagi hingga Ashar- Jika ada sisanya, maka

beliau mernberikan kepada pelayannya atau memerinbhkan unfuk

menumpahkanryIa."
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Demikianlah juga hadits ini diriwayatkan kepada kami dari
jalur lbnu Abi Syaibah dan Abu Kuraib, dari Abi Mu'awiyah Adh-

Dharir, dari Al A'masy, dari Yahya bin Ubaid Al Bahrani.

Seandainya itu halal sebagaimana yang disangka oleh Ath-Thahawi

atau proses memasaknya menjadikan halal sebagaimana disangka

oleh seluruh sahabat-sahabahrya, maka Rasulullah $ tidak akan

menumpahkan, sementara beliau melarang unfuk membuang-

buang harta dan Dzat Yang Mengutus beliau memerintahkannya

untuk mengucapkan,

G

AE "4UJ\i,8rfr"6-olW
" Dan aku tidak berkehqdak manglahi kamu (dengan

mengerjakan) apa tnng aku lamngi" (Qs. Huud [11]: 88)

Diriwa5ratkan dari jalur Sa'id bin Manshur: Nuh bin Qais

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Nafi' menceritakan

kepada kami, bahwa Anas bin Malik berkata kepadanya mengenai

kurma muda, "Pisahkanlah dari kurma matang, lalu olahlah,

kemudian minumlah sebelum membuat mabuk-'

Diriwayatkan kepada kami dari AIi, bahwa dia

memuntahkan minuman fregmentasi yang diminum sev,rakfu

mengetahui bahwa ifu adalah minuman fregmentasi dari bejana.

Hal ini juga diriwaptkan kepada kami dari Thawus, yaitu

pengharaman setiap yang sedikit maupun banyak dari segala

minuman yang memabukkan-

Dari Atha' dan Mujahid, mereka berkata, "Sedikitnya

memabukkan, maka banyaknya adalah haram."

1
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Ini adalah pendapat Abi Al Ala' bin Asy-Syikhkhir,

Ubaidah As-Salmani, Muhammad bin Sirin dan AI Qasim bin

Muhammad.

Sulaiman bin Hart meriwayatkan dari Jara bin Hazim, dia

berkata: Aku mendengar hnu Sirin berkata kepada sebagian orang

yang berteda pendapat derrgan mengenai minuman fregmentasi,

"Aku hidup semasa dengan para sahabat hnu Mas'ud, sementara

kalian tidak hidup semasa dengan mereka. Sesungguhnlra mereka

tdak mengatakan sestratu mengenai minuman fregmentasi

sebagaimana yang kalian katakan."

Diriwayatkan dari jalur Ahmad bin Syr'aib bin lbrahim yaitu

hnu Rahaunih: Jarir bin AMul Hamid menceritakan kepada kami,

dari hnu Syrbrumah, dia berkata, "Semoga Allah merahmati

Ibrahim, dia memberatkan manusia mengenai minuman

i dan dia meringankan unfuk dirinyr6."1zz

Dan dari jalur Ahmad bin qu'aib, Abu Qudamah Ubaidillah

bin Sa'id As-Sarakhsi -dia adalah periwayrat yang tsiqab

menceritakan kepada kami, dari Abu Usamah -dia adalah

Hammad bin Usamah-, dia berkata: Alm mendengar AMullah bin

Al Mubamk berkata, "Aku tidak mendapati keringanan yang hak

dari salah seorang kecrrali hrahim mengenai sesuafu lnng
memabukkan."173

Diriwalratkan kepada kami dari jalur hnu Abi Syaibah, dari

Jarir, dari Mughirah, dari Ibrahim, dia berkata, "Tidak ada

kebaikan dalam minuman fregmentasi jika ia manis."

FIR. tui-Nasa' i (8/335).
HR An-Nasa'i (8/335).

t72
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At MuhaIIa - I 6ss I



Abu Muhammad berkata: Diriwayatkan kepada kami dari

Ibrahim yang berbeda dengan riwayat ini, sebagaimana yang

diriwayatkan kepada kami dari jah.u Sa'id bin Manshur, Abu

Awanah dan Khalid bin Abdullah -yaitu Ath-Thahhan-

menceritakan kepada kami, keduanya dari Al Mughirah bin

Miqsam, dari Ibrahirn An-Nakha'i, bahwa dia membenci orang

yang menjadikan khamer dari minuman fregmentasi.

Dan dari jalur Sa'id bin Manshur: Husyaim menceritakan

kepada kami, Al Mughirah mengabarkan kepada kami, dari

hrahim, dia berkata, "Mereka tdak menyukai orang yang

minuman fregmentasi dari buah kurma dan buah anggur."

Diriwayatkan juga kepada kami meriwayatkan tentang

kelegalan minuman yang dimasak hingga hilang seperdua dan

tersisa seperduanya. Inilah hrahim png tdak mengindahkan

mereka, dia meriwayatkan dari orang setelahnya tentang

keringanan di dalamnya, dari Al A'masy, Syarik, Waki' dan

Baqiyyah bin Makhlad. Hal ini tidak seperti pendapat Abu Hanifah

dan ulama fikih Hanafi.

Abu Muhammad berkata: Pendapat kami adalah pendapat

Malik, Al Auza'i, Allaits, AsySyafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Sulaiman

dan para sahabat mereka. Ini berbeda halnya dengan pendapat

Sufuan Ats-Tsauri.

Abu Muhammad berkata: Mereka meriwayatkan dari

Nabi $ kedustaan yang tidak dapat dijadikan hujjah dan tidak pula

sesuai dengan pendapat mereka. Diriwayatkan juga kepada kami

dari beliau riwayat shahihlagi mutawatiryang merupakan dalil dari

pendapat-pendapat kami.
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Mereka juga meriwa5ntkan dari Umar, Ali, hnu Umar,

Aisyah, hnu Mas'ud dan Anas suafu kedustaan yang sejalan

dengan pendapat mereka.

Dan diriwaSntkan kepada kami dari mereka dalil 1nng
shahih.

1099- Masalah: Batasan memabukkan yang diharamkan

unhrk meminumnya dan beralih dari hul{um halal menjadi haram

ialah diawali dengan kondisi be6uih meskipun satu gelembung

atau lebih. Dampak dari mengkonsumi bagi seseorang secara

umurn ialah timbulnp kerusakan dalam akal sehatnya,

perkataannya ada yang masuk akal dan yang tidak masuk akal,

perkataannya tidak sesuai dengan tata afuran akal sehat.

Seandainya seseoftrng lang mengkonsumsi banyak mengalami hal

seperti ini, maka minuman ihr adalah memabukkan lagi hamm.

Orang akan mabuk dengan meminumn5n, baik dia sampai mabuk

ataukah tidak, dimasak atau tidak, dengan dimasak hilanglah lebih

banyak atau fidak, maka itu adalah seorang yang mabuk.

Seandainln sifat ini tidak dengan mengkonsumsi barynk, maka

minuman itu adalah halal lagi bukanlah khamer.

Dalilnln ialah firman Allah &,

€,<r r.k' i lAIi li;5 7 rfir; A{t qd
'ojfic,\{fif{
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" Hai orang-orang yang beiman, karnu shalat,

sedang kamu dalam kadaan mabuk, sehingga l<amu mengerti apa
yang kamu ucapkan-" (Qs. An-Nisaa' [4]: 43)

Dalam ayat ini, Allah & mengistilah orang yang tidak

mengetahui apa yang dikatakan sebagai orcrng mabuk meskipun
dia memahami sebagian ucapannlra.

Tidakkah kalian melihat terkadang ada yang shalat dalam
kondisi tersebut, hanya saja Allah & melarang mereka. Begifu

pula dengan oftmg gila. Orang $la terkadang memahami sebagian

perkara, akan tetapr ifu tidak mengeluarkannya dari istilah gila

menunrt bahasa dan hukum syariat.

Diriwayatkan dari jalur Ahmad bin Syu'aib, Sawwar bin
Abdullah bin Sawwar bin AMullah -lnitu Al Anbari- mengabarkan

kepada kami, AMul Wahhab bin Abdul Hamid -yaitu Ats-Tsaqafi-

menceritakan kepada kami, dari Hisyam -lnifu hnu Hassan-, dari
Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, dia berkata,
Rasulullah $ bersaMa,

.6rfr.?\ f':?:'$yr e'#l
" Olahlah (minuman) di wadah kulihnu, k"-; tutuptah

dan minunlah sebagai maniea7."174

Abu Muhammd berkata: Ini merupakan pendapat kami,

karena jika minuman itu mendidih, maka rasanya akan berubah

tdak manis. Ini pun merupakan pendapat ulama salaf,

r74 HR. An-Nasa'i (8/309) dengan rdalsi panjang.
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sebagaimana yang dirirrayatkan kepada kami dari jalur Sa'id bin

Manshur, Ismail bin hmhim menceritakan kepada kami, His5nm -

yaitu Ad-Dastr.rwa'i- menceritakan kepada kami, dari Hammad bin

Abu Sulaiman, dari lbrahim An-Nakha'i, "Tidaklah mengapa

meminum perasan (hrah-buahan) dan menjualnl;a hingga

mendidih."

Dari jalur hnu Al Mubarak, dari Hisyam bin Aidz Al Asadi,

dia berkata: Aku bertanya hrahim An-Nakha'i perihal pemsan

buah-buahan? Maka dia menjawab, 'Minumlah selama belum

benrbah."

Dari jalur Ibnu Al Mubarak, dari Abdul Malik, dari Atha'
perihal perasan buah$uahan, dia berkata, "Minumlah hingga

mendidih."

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur: Ismail bin
Ibmhim -yaihr Ibnu Ularyah- menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Ishaq mengabarkan kepadaku, dari Yazid bin

Qasith, Sa'id bin AI Musayyib berkata, "Tidaklah mengapa minum
perasan (buah-buahan) selama fidak be6uih dan iika be6uih,
maka jauhilah." Ini merupakan pendapat dari Abu 

"r1..I
Diriwaptkan kepada kami dari jalur Ahmad bin Syu'aib,

Suwaid bin Nushair menceritakan kepada kami, Abdullah bin AI

Mubarak menceritakan kepada kami, dari Abi Ya'fur As-Sulami,

dari Abi Tsabit Ats-Tsa'labi, bahwa dia mendengar Ibnu Abbas

berkata perihal perasan (buah), "Minumlah selama ia masih segar."

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, Abu
Yusuf, Muhammad bin Al Hasan berpendapat demikian seputar

perasan ini kecuali ia meleruati batas sepuluh hari, maka ia menjadi
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haram- Ini merupakan batasan yang benar-benar keliru, fidak
diperkuat dengan Al Qw'an, Sunnah, riwagnt yang lemah, qiyas,

pendapat yang benar dan Udak ada pula pendapat salah seorang

ulama yang kami ketahui sebelumnya.

Sekelompok ulama berkata: Sebagaimana yang
diriwayatkan kepada kami dari jalur Sa'id bin Manshur, Suwaid bin
Abdul Aziz Ad-Dimaslqi menceritakan kepada kami, Tsabit bin
Ajlan menceritakan kepada kami, dari Sulaim bin Amir, dia

berkata: Aku mendengar Ammar bin Yasir berkata, "Minumlah

perasan (buah-buahan) selama tiga hari selama tidak bertuih
(berbuih)."

Sekelompok ulama ada yang membatasi hal ifu selama safu

hari, sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur

Abdurrazaq, dari Ma'mar, dari seorang laki{aki, dari Sa'id bin
Jubair, dia berkata, 'Jika kamu memerasnla pada siang hari,
maka janganlah kamu meminumnya pada sore hari. Dan jika
kamu mernemsnya pada malam hari, maka janganlah kamu
meminumnSa di pagi hari."

Abu Muhammad berkata: Ulama lnng memberikan batasan

beberapa hari berhujjah dengan hadits yang diriwayatkan kepada

kami dari jalur Al A'masy, dari Ibnu Umar -yaitu Yahya Al
Bahrani-, dari lbnu Abbas, dia berkata, "sesungguhnya

Rasulullah $ memeras anggur kering, lalu beliau meminumnya

pada hari ifu, keesokan harinya dan keesokan harinya lagi hingga
sore hari ketiga. Jika sore hari ifu berlalu, maka beliau
memerintahkan unfuk menumpahkan atau bibuang- "175

L75 Hadits ini diriwayatkan dalam Sunan An-Nasa )dengan redaksi !,ang s€rupa.
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Ulama yang membatasi dengan safu hari, mereka berhujjah

dengan hadits yang diriunyatkan kepada kami dari jalw Abu Daud:

Isa bin Muhammad, Abu Umair Ar-Ramli menceritakan kepada

kami, Dhamrah As-Saibani menceritakan kepada kami, dari

Abdullah bin Ad-Dailami, dari a5rahnln, bahwa mereka pemah
bertanya kepada Rasulullah $ mengenai anggur mereka, maka

beliau bersaMa, "Kuingkanlah." Kami berkata, "Apa png akan

kami lakukan dengan anggur kering?" Eleliau bersaMa, 'Pmslah
pda pagl hari dan minumhh pada sore hari. Pemslah pda
malam hari dan minumlah pda pagi hari. Dan pemslah druladah

kulit dan janganlah memeftrsntn di udah baar, sebab jika

terlambat dari peftrsanntn, maka ia akan furubah ,11r.'176

As-Saibani adalah Yahya bin Abi Amr. Dan dirir,rnptkan
dari jalur Abu Daud: Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan

kepada kami, AMul Wahhab bin Abdul Hamid Ats-Tsaqafi

menceritakan kepada kami, dari Yunus bin Ubaid, dari Al Hasan

Al Bashri, dari ibunSn, lpihr Aisyah Ummul Mukminin, dia berkata,
"Rasulullah $ biasa memeras anggur di wadah hrlit grang memiliki

dua mulut, beliau memeras di wakhr pag dan meminumnSn di
malam hari. Beliau mernerasnya di malam hari dan meminumnya

di pagi hari."

Abu Muhammad berkata: Khabar ini dan khabar dari Ibnu

Abbas adalah shahih. Keduan5n tidak mernberikan batasan terkait

minuman yang diharamkan, sebab kduanSa berbeda dan

keduanya Udaklah lebih utama daripada !/ang lainnya.

Sesungguhnya hal ini berdasarkan kendi dan wadah dari suatrr

negeri, sehingga ada safu negeri bermusim dingin yang Udak

176 HR An-Nasa'i (3/135) dengan rdaksi pan}urg-
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mungkin air anggur ifu berubah menjadi manis kecrrali setelah satu

Jum'at atau lebih dan wadah daerah panas pun demikian,
sehingga didapati negeri yang bermusim panas lagi gersang yang

memeras hanya dengan safu hari. Adapun hukum dalam hal
tersebut ialah saMa Nabi &, "Dun minumlah sebagai maninn dan
setiap yang memabukl<an adalah hanm."

Abu Hanifah berkata, "Jika berbuih dan ban5ak buihnya,
maka ia pun menjadi hamm." Ini mempakan pendapat tanpa
didasari dalil.

Ulama yang lain berkata, "Jika demfian, apabila buih ifu
tetap, maka saat ifu ia tetap hamm." Ini pendapat tanpa ada dalil.

Batasan sifat mabuk seseorang, maka diriwayatkan kepada
kami dari jalur Ahmad bin Shalih, bahvrn dia pemah ditanya
perihal sifat memabukkan? Maka dia menjarraab: Aku mengambil
sesuai dengan apa lrang diriwayatkan dari Amr bin Dinar, dari
Ya'la bin Munabbih, dari ayahnln, bahwa Umar bin Khaththab
pemah ditanya perihal batasan orang yang mabuk? Maka dia
menjawab, "Yaifu jika seseorang diminta unfuk mernbaca safu
surah, maka dia tidak bisa membacanya, dan jika pakaiannya

dicampur dengan pakaian yang lain, maka dia tdak bisa
mengeluarkannya."

Abu Muhammad berkata: Ini sesuai dengan pendapat kami,
yaifu (batasan orang mabuk) adalah jika dia tidak mengetahui apa
yang diucapkan dan tidak mampu membedakan pakaiannya.

Abu Hanifah berkata, "Tidak dinamakan mabuk kecr.rali dia
fidak mampu membedakan antara bumi dan langit." Dia
membolehkan setiap lrang memabukkan tanpa kondisi ini.
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Sungguh mereka sangat mengherankan dan semoga Allah

merahmati kita dan kalian semuEr.

1100- Masalah: Jika kurma, zahwun, kurma muda atau

anggur kering diperas bersama dengan yang sejenis atau jenis lain

atau dicampurkan perasan dari salah safun5n dengan perasan yang

sejenis atau perasan selainnp atau dengan cairan lain kecrrali air

puffi, maka diharamkan untuk meminumnya, baik memabukkan

atau tidak. Perasan setiap jenis daringra secam sendiri adalah halal,

narnun jika dicampurkan dari lima jenis ini dengan jenis lain atau

diperas bersama atau dicampurkan perasan dengan olahan, maka

ifu adalah halal. Msalnya kurrna mentah dan perasan anggur,

olahan buah tin, madu, gandum, jarawut dan selain lnng kami

sebutkan tanpa dikhavuatirkan sesuafu pun.

Hal ini sestrai dengan apa yang diriunyatkan kepada kami

dari jalur Muslim: Abu Bakar bin Ishaq menceritakan kepadaku,

Affan bin Muslim menceritakan kepada kami, Aban bin Yazid bin

Al Aththar menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Abi Katsir,

AMullah bin Abi Qatadah dan Abu Salamah bin Abdurrahman bin

Auf, dari Abi Qatadah, bahr,rn Nabi $ melarang

mencampur kurma kering dengan kurma muda, dan mencampur

anggur kering dengan kurma kering, mencampur zahwun dengan

Iorrma matang serta beliau bersaMa, " Olahlah setiap jenisnya

squai afumnnga."l71

Abu Muhammad berkata: Diriwayatkan kepada kami dari

jalur Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id Al Khudri, Ibnu Abbas, Abu

t77 FIR. Mutim te/L261.
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Hurairah, Ibnu Umar dan Aisyah Ummul Mukminin, dari Nabi $
dalam perkara ini beberapa atsar yang mutawatir,jelas lagi shahih
yang mengumpulkan seluruh redaksi hadits Abi eatadah yang
disebutkan tadi.

Mayoritas ulama salaf berpendapat demikian, sebagaimana
gnng diriunSntkan kepada kami dari jalur Musa bin Uqbah bin
Nd', dari lbnu Umar, dia berkata, "Dilarang mengolah kurma
kering dengan an[Klur kering bersamaan, kurrna muda dengan
kurma matang b,ersamaan."

Dan dari jahrr Ma'mar, dari Qatadah, dia berkata, "Jika
Anas hendak mengolah, maka dia memotong buah-buahan
matang, lalu meletakkannSra sendiri, kemudian mengolah kurma
matang sendiri dan kurma muda sendiri."

Diriwaptkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah, dari Abu Usamah,
dari Hatim bin Abi Shaghirah, dari Abi Mush'ab Al Madani, dia
berkata: Aku pemah mendengar Abu Hurairah berkata, "seuraktu

diharamkan khamer, mereka (para sahabat) mengambil kurma
muda, kemudian mereka memotongnla dari bagian belakang, lalu
mengambil lnrrma muda ifu dan membelahnSra, kemudian
meminumnya."

Dan dari jalur Ibnu Abi Syaibah, dari Asy'ats, dari Tsabit
bin Ubaid, dia berkata, "hnu Mas'ud Al Anshari memerintahkan
keluarganSn unfuk memotong kurma yang matang dari bagian
bawah atau tepi, kemudian diolah setiap jenisnya sendiri-sendiri."

Diriwalntkan dari lalur Ibnu Abi Syaibah, dari Mu'awiyah
bin Hisyam, dari Ammar bin Zuraiq, dari hnu Abi laila, dari Al
Hakam bin Utaibah, dari AMurmhman bin Abi L-aila, dia berkata,
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"Ada seorang laki-laki yang pemah berjumpa dengan para sahabat

Rasulullah $, lalu mereka memakinya seraya berseru, 'Orang ini

meminum dua campuran yaifu anggur kering dan kurma kering'-"

Abu Muhammad berkata: Ini adalah pendapat mereka jika

sesuai dengan ijma- Ada riwaSat dari Utsman pula sebagaimana

yang kami sebutkan setelah ini.

Diriwalatkan dari jalur AMurrazaq, dari hnu Juraij, Amr

bin Dinar berkata kepadaku: Aku mendengar Jabir bin Abdullah

atau orang lnng kupercaya mengabarkan kepadaku, bahwa tidak

boleh dikumpulkan antara kurma muda, kurma matang, kurma

kering, anggur kering. Aku pun berkata kepada Amr bin Dinar,

"Apakah ada selain itu?" Dia menjawab, "Tidak." Aku lanjut

bertan5n, "Selain itu, dari pohon hublah dan pohon lmrma?" Dia

merrjawab, "Aku tdak tahu-" Aku bertanya kepadanya lagi,

"Tidakkah dilarang menggabungkan antara keduanp dalam

mengolahnSa dan diolah se@ra bersamaan?" Dia menjawab,

'Ya.' Aku pun bertanya kepada Atha', "Tidakkah Jabir

mengingat bahwa Nabi $ melarang unfuk menggabungkan antara

dua jenis (buah) selain kurma matang dan kurma muda, serta

kurma kering dan anggur kering?" Dia menjawab, 'Tidak,

mungkin aku yang lupa?" Aku bertanya pada Atha' lagi, "Apakah

boleh penggabungan antara kurma kering dan anggur kering lalu

diolah kemudian diminum sebagai manisan?" Dia menjawab,

'Tidak, ada larangan untuk menggabung kduanln"-

Ibnu Jumij berkata, "seandainya ada minuman yang diolah

di r,rndah yang Nabi *b telah melarangnSra, maka tidak boleh

meminum sebagai manisan." Ini merupakan pendapat kami-
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Demikian Amr bin Dinar, dia fidak berpendapat ada

larangan itu menyimpang dari apa yang disebutkan oleh nash.

Inilah pendapat kami.

Diriwayatkan kepada kami dari Umar bin AMul Aziz,

bahwa dia berkata, "Jikalau di salah safu tangan ada olahan larrma

kering atau di tangan safunya ada olahan anggur kering, maka aku

akan meminum dari keduanya ifu sahr persatu dan aku

menganggapnya tidak mengapa. Namun jikalau dicampurkan,

maka aku Udak akan meminumnya."

Diriwayatkan secara shahih dari Jabir bin Zaid Abi Asy
Sya'tsa', bahwa dia pemah ditanya perihal kurma muda dan

kurma kering lrang dikumpulkan dalam olahan? Maka dia

menjawab, "Engkau mengambil air, lalu engkau mendidihkannya

di perubnu lebih baik daripada engkau mengumpulkannya secara

bersama di peruhnu."

Malik berpendapat akan campumn dua jenis

dalam satu olahan dan setelah diolah, demikian pula terhadap

yang diperas, tdak ada yang dikhususkan.

Abu Hanifah berpendapat akan bolehnya setiap campuran

dua jenis (buah).

Dan para ulama yang bertaklid kepada Abu Hanifah

berhujjah dengan apa lrang diriv,raptkan kepada kami dari jalur

Mas'ar, dari Musa bin Abdullah, dari seorang wanita dari bani
Asad, dari Aisyah, bahwa Rasulullah $ mengolah anggur kering,

lalu beliau melempar (ke dalamnya) kurma kering, kemudian beliau

melemparkan anggur kering.
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Riwayat ini tidaklah dianggap, sebab dari seorang wanita

yang tidak disebutkan identitasnya.

Diriwayatkan dari jalur Ziyad bin Yahp Al Hassani: Abu

Bahr mengabarkan kepada kami, Attab bin Abdul Azu Al
Hammani menceritakan kepada kami, Shaftryah binfl Athi!,yah

menceritakan kepadaku, bahwa dia mendengar Aisyah Ummul

Mukminin pemah ditanya perihal kurma kering dan anggur kering,

maka dia pun menjawab, "Aku pemah mengambil segenggam

kurma kering dan segenggarn anggur, lalu aku melemparkanngra di

bejana, kemudian aku mengadukryn lalu aku menghidangkanrya

kepada Nabi g."rza

Riwayat ini cacat, sebab dari Abi Bahr, dia tidak dikenal,

dari Attab bin AMul Alu N Hammani, dra majhul, dan Shafiyfh
binfi Athiyyah, dia tidak diketahui identitasnla. Apakah pemah

didengar dari Ummul Mukminin riwayat lernah ini bagi orang yang

berhujjah dengannln? Ini dapat dibantah dengan riwayat Abu

Utsman Al Anshari, dari Al Qasim bin Muhammad, dari Ais!/ah,

dari Nabi $, "Setiap tlang banglaja manabukl<an, mal<a

sdikiaya adakh hanm."

Abu Utsman adalah periwayat masyhur, seorang hakim di

Ray, dia meriwa5ratkan dari para Imam.

Mereka menambah kesesatan dengan berhuijah dengan apa

yang diriwaptkan kepada kami dari jahrr AMurrazaq, dari hnu
Juraij, dia berkata: Aku dikabarkan dari Abi Ishaq, bahwa ada

seoftrrg lak-laki menanlni Ibnu Umar, "Apakah boleh

mengumpulkan kurma kering dengan anlplur kering?" hnu Umar

178 lal Abu Daud (3/*41.

AlMuh.lh - Wl



-1

menjawab, "Tidak." Dia bertanya lagi, "Mengapa?" hnu Umar
menjawab, "Nabi $ melarangn5a." taki-laki ifu bertanya lagi,

"Mengapa?" Ibnu Umar menjawab, "Ada seorang laki{aki yang
pemah mabuk, maka Nabi $ menghukumnya dan

memerintahkan unfuk melihat apa yang diminumnSTa. lalu yang

diminum adalah kurma kering dan anggur kering. Karena ifu,
Nabi $ melarang mengumpulkan antara kurma kering dan anggur

serta beliau bersaMa, 'Buatlah sefiap jenis dari se@ra

sendii-sendiri ."

Diriwayatkan dari lalur Abi Ishaq, dari An-Najrani, dari hnu
Umar, dia berkata: Rasulullah $ pemah memukul omng yang

mabuk seraya bertanya, "Apa tnng englau minum?' Orang ifu
menjawab, "Kurma kering dan anggur kering-" Beliau pun
bersaMa, "Janganlah kalian mencampwkan Setiap
jenisnjn dibuat secan sendiri-sendiri."

Dan dari jalur Abi At-Ta1ryah, dari Abu Al Waddak, dari

Abu Sa'id AI Khudri, bahwa ada orang yang meminum arak
didatangkan kepada Nabi $, lalu dia berkata, "sesungguhnya aku

tidak meminum khamer, hurryu saja aku meminum anggur kering

dan kurma kering dalam satu bejana." Maka beliau pun

memukulnya dan menampar dengan sandal. Kemudian beliau

melarang men@mpur anggur kering dengan kurma kering.

Abu Muhammad berkata: Ada orang-orang yang mana

agama mencegah mereka, rasa malu menghalangi dan akal sehat

menahan mereka unfuk berhujjah dengan kebatilan unfuk

melawan kebenaran. Kemudian riwayat ifu shahih, maka

ifu akan menjadi bantahan tertesar atas mereka.

I
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hnu Juraih berkata: Dikabarkan kepadaku dari Abi Ishaq

dan dia tidak menyebutkan narna yang mengabarkan kepadanya.

[-alu Abu Ishaq, dari An-Najrani. Kemudian jika bemnggapm,

bahwa kami mendengar ifu semua dari Abu Sa'id dan hnu Umar,
bukankah keduanya telah memberitahukan bahwa Nabi $
melarang unfuk mengumpulkan keduanp dan memerintahkan

unfuk memisahkan keduanSn? Bagaimana bisa menjadikan

larangan beliau itu sebagai hujjah untuk membolehkan apa lnng
dilarang? Sungguh ini merupakan kesesatan paling besar lagi suafu

kelancangan- Seandainya banlBk omng yang tersesat dengan

mengikuti mereka, maka membantah mereka adalah lebih utama.

Mereka bemrgument bahwa beliau melarang ifu sebab salah satu

jenisnya menimbulkan gelembung terhadap lainnya.

Kami berkata: Kalian berdusta dan mengikuti sesuafu yang

kalian tidak memilik ilmu atasnSra, membuat-buat kebohongan atas

nama Rasulullah # yarrg mana beliau tidak mengatakan dan tidak

pula memberitahukan. Kemudian anggaplah perkara itu
sebagaimana yang kalian katakan, bukankah Rasulullah S telah

melarang darinln sebagaimana yang kalian sebutkan? taranglah
dari apa png beliau larang kepada kalian atasnln sekiranya dalam

hati kalian ada keimanan!

Jika mereka berkata, "Ifu hanyalah anjuran." Kami akan

katakan, kalian berdusta lagi mengatakan sesuafu tanpa ada dalil.

Jika begihr, anggaplah itu seperti asumsi kalian. Maka

makruhkanlah dan dian;urkanlah untuk meninggalkannya. Tetapi

kalian tidak melakukan itu, malah kalian melalnrkann5n seperti

sesuahr 1rang Udak dilarang saja-
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Mereka berkata: Beliau melarangnya sebab kesulitan hidup
karena hal itu adalah pemborosan. Sungguh ini adalah perkataan
yang mengundang laknat Allah @, sebab itu adalah kebohongan

belaka- Itu merupakan kebohongan yang lemah, sebab orang yang

berakal sehat tidak akan menganggap safu liter kurma dan anggur

sebagai pemborosan, atau sahr liter zahunrn dan safu liter kurma
muda sebagai pemborosan, padahal di Madinah dan Tha'if
berdekatan, dan dua daemh itu penghasilannya adalah kurma dan

anggur.

Bagaimana bisa sahr liter kurma, sfu liter anggur, safu liter
zahwun dan safu liter kurma matang yang digabungkan menjadi

sikap pemborosan, yang tidak sejalan dengan kesulitan hidup
sehingga mereka pun dilarang untuk ifu. Sedangkan seratus liter
kurma, serafus liter anggur kering dan seratus liter madu yang

diolah setiap jenis sesuai jenisnya bukanlah pemborosan.

Bagaimana bisa satu liter kurma, satu liter zahwun yang

diolah bersamaan adalah sebuah pemborosan dan memakan

keduanya bersamaan bukanlah suatu pemborosan? Demikian pula

memakan lnrrma kering dan anggur kering secara bersamaan? Ini
merupakan kelemahan akal dan musibah mereka terhadap diri
mereka.

Begifu pula memakan daging ayam, makanan istime\r/a dan
gula, masuk dalam prinsip kalian yang keliru perihal pemborosan,

bukannya bentuk kesulitan hidup, dan Rasulullah $ tidak

melarang ifu sama sekali. Kemudian anggaplah seperti kalian

katakan, maka apakah kepuasan kalian dalam perkara itu?

Sesungguhn5n di antara mereka (para sahabat) memiliki
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kelapangan harta, AisSah berkata, "Heuran hadiah berada di sisi

Rasulullah # dun ormg-orang ka!ra."

Ada hadits masyhur glang bertmyi, " Onng-onng ka5n

Wgi membaora pahala" Diantara mereka ada Utsman,

AMurrahman, Sa'd bin Ubadah dan selairurya. Diantara kita pun
ada omng-oftrng yang kesulitan hidup dan kebutuhan berat,

sehingga ada alasan sesuai kondisin3Ta, rnaka larangan ifu masih

ada, dan anggap rendahlah apa pun 5nng kalian kehendaki, hingga

kalian terkena hukum Allah.

Mereka menyebulkan apa yang diriuayatkan kepada kami
dari ialur lbnu Abi Slnibah, dari AIi bin Mr:shir, dari Asy$nibani,
dari Abdul Malik bin Naft', aku berkata kepada hnu Umar, *Aku

pemah mengolah olahan anggur kering, kemudian dilemparkan
padalu kurma kering, hingga ia hancur-" Dia berkata, "ltu fidak
mengapa." AMul Malik bin Nafi adalah perltparct mathuL

Dirft,rnlatkan secaftl shahih dari Ibnu Umar bahua dia

mengoreksi pendapatnya ini. Hal ini sebagaimana !,ang
diriwalptkan kepada kami dari jalur Sa'itl bin Manshur, Ismail -
pifu hnu lbrahim dan dia adalah hnu Ulag[,rah- menceritakan
kepada karni, Ayyrb -lraitu As-Sakhtyani- menceritakan kepada

lorni, dari Naft', dari hnu (Jmar, bahwa dia pemah

mernerintahkan unhrk mengolah antara anggur kering dengan

kurma kering. Kemudian dia meninggalkan pendapat ifu.

Nafi' berkata, "Aku tidak tahu, apakah itu sebab sesuafu

yang dia ingat ataukah sesuafu yang sampai padanya?"
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Dengan ini, maka benarlah bahwa dia mengingat adanya
larangan itu setelah lupa atau sampai hadits padanya yang

sebelumnya belum didengamya.

Mereka menyebutkan apa yang diriwayatkan kepada kami
dari lalur yang tidak masyhur, dari Syu'bah, dia berkata: Aku
mendengar Usamah, {ia tetangga Syr'bah-, dia berkata: Aku
mendengar Syihab bin Abbad berkata: Aku bertanlra kepada Ibnu
Abbas perihal kurma kering dan anggur kering, maka dia
menjawab, "Janganlah mencampur keduanp atau olahlah setiap

dari keduanya sesuai jenisnln-"

Abu Muhammad berkata: Ini fidaklah dianggap. Usamah
adalah tetangga Syu'bah dan kami benar-benar tidak mengetahui
ataukah kurangnln rasa malu dari orang yang menyandarkan
riwayat ini dari lbnu Abbas, padahal riwayat itu tidak shahih.
Begifu pula riwayat ini bertentangan dengan riwayat Muhammad
bin Ja'far Ghundar, dari Syr'bah, dari Abi Jumrah Nashr bin
Imran Adh-Dhuba'i, dia berkata: Aku pernah berkata kepada Ibnu
Abbas, "SestrngguhnSra aku mengolah di wadah biru olahan
manisan, lalu aku minum sehingga perutku berbunyi." hnu Abbas
berkata, "Janganlah kau meminumnya meskipun ifu lebih manis
daripada -u6,r-"179

Jika mereka berkata, "Diriwayatkan se@ra shahih dai.
Nabi $ tentang dihapusnSn lamngan terhadap minuman
fregementasi dengan menunggunakan bejana. "

Maka kami berkata, "Demi Allah, Iarangan mencampuri
antara anggur kering dan kurma kering lebth shahih dari Nabi el

17e HR. Abi Daxc(8/3221.
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daripada terhapusnya larangan unfuk mengolah di bejana, yang

tidak ada riwayatnya kecuali dari iahr Buraidah dan Jabir. Adapun

larangan untuk menggabungkan antara larma kering dan anggur

kering dalam satu olahan telah diriwayatkan secara shahih daf
jalur Abu Qatadah, Jabir, hnu Abbas, Abu Sa'id dan Abu
Hurairah. Itu merupakan nukilan yang mubwatir dan tidak ada

riwayat yang menghapusnyra, baik riwalnt dha'if ataupun yang

kuat."

Jika mereka berkata, 'Apa pe6edaan antara

mengumpulkannya dalam safu uradah dan menggabungkan

keduanya di patrt?"

Maka kami menjawab, 'Pertanlaan ini tdak bisa

membantah Rasulullah $, dan apa pertedaan antara

mengumpulkan dua saudara perempuan serta menikahi keduanya?

Jika kalian bisa memposisikan pernbedaan kalian terhadap pohon

rami yang bemda di Mesir dan pohon rami di luar Mesir, maka

kalian akan mengetahui."

Sama halnlp pertedaan antara pencurian barang berharga

yang kurang dari sepuluh dirham, rnaka ifu tdak mengharuskan

dipotong tangan dan antara penorian harta tidak berharga yang

mencapai sepuluh dirham, maka ihr tdak mengharuskan dipotong

tangan. Jika keduanya digabungkan, maka dia mencuri sepuluh

dirham harta berharga, sehingga u,aiib dipotong. Begitu pula

antara tertawa tertahak-bahak uraktu shalat dapat membatalkan

wudhu dan tertawa terbahaktahak setelah selesai shalat tidak

membatalkan.

*.
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Diriwayatkan kepada kami dari jarur sa'id bin Manshur, dari
Husyaim, dari Yunus, dari AI Hasan, bahwa dia menganggap tidak
mengapa memecah tandan anggur.

Kami tidak mengetahui hal ini dari sarah seorang diantara
ulama salaf, akan tetapi ifu pura tidak menunjukkan borehnya
mengumpulkan antara anggur kering dan kurma kering serta buah
Snng ada larangannya.

Diriwayatkan kepada kami dari jarur hnu Abi sl.ibah, dari
Affan bin Muslim, dari Abdul wahid bin Shafr,rnn: Aku mendengar
arhku menceritakan dari ibunya, dia berkata, "Aku pernah
mengadukkan untuk utsman radhiallahu 'anhu anggur kering di
pagi hari, lalu dia pun meminumnla pada maram. Aku
mengadukkann5n di maram hari, raru dia merninumrya di pagr
hari." Dia (ibunya) berkata, "r.aru utsman berkata kepadanya, .Aku
mengira engkau menjadikannp dari zahmn (kurma muda
benvama kemerahan dan kuning lagi enak)'." Aku berkata,
"Kadang-kadang aku merakukanrya." Dia berkata, -Janganrah

engkau lakukan itu."

Ulama ma&hab Maliki berhujjah dengan apa yang
diriwayatkan kepada kami dari jalur Abu Daud Ath-Thaplisi: Harb
bin syaddad menceritakan kepada kami, dari yahya bin Abi
Katsir, dari Abi saramah bin Abdurrahman, dari Aisyah ummul
Mukminin, bahwa Rasurulah s merarang unfuk mencampur.

Dari jalur hnu Wahab: AMul Jabbar bin Umar
menceritakan kepadaku, dia berkata: Muhammad bin Al Munkadir
menceritakan kepadaku, dari Jabir bin AMullah, bahwa
Rasulullah $ melarang dua campuran unfuk diminum? Karni
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katakan, "Wahai Rasulullah, apakah dua campuran itu?" Beliau

menjawab, "Kurma kering dan anggur kering. Setiap Jnng
memabukkan adalah haram."

Dan dari jalur Abdullah bin Al Mubarak: Waqa' bin Ips
mengabarkan kepada kami, dari Al Mukhtar bin Fulful, dari Anas,

bahwa Rasulullah $ melarang mengumpulkan dua jenis buah

menjadi sahr olahan yang salah satun3n akan berdampak kepada

pemiliknya. Anas tidak suka kurma yang matang dari bagian

bawah atau tepi, dia khawatir berasal dari dua campuftm, maka

kami pun memotongnya.

Mereka berkata, "Ada larangan yang shahih dari Nabi $
untuk mengumpulkan kurma kering, anggur kering, kurma muda,

kurma berwama dan kurma matang yaitu dua jenis dari keduanp

atau safu jenis dari keduanya dan jenis lain dari selain keduanya

untuk diolah secara bersamaan atau diolah keduanya dalam satu

bejana, maka ini berlaku untuk setiap yang diolah dan diperas."

Abu Muhammad berkata: Semua riwayat ini adalah

menyimpang dan semuanya iitdak shahih.

Hadits pertama, ini berisi kedustaan. Yahya bin Abi Katsir

tidak mendengamya dari Abi Salamah, dari AisSnh, hanya saja dia

mendengarkannya dari Abi Salamah, dari Abi Qatadah sesuai

dengan riwayat yang kami sebutkan di awal pembahasan, Adapun

riwayat dari jalur Aisyah, sesungguhnya ia telah diriwayatkan

kepada kami dari jalur Ahmad bin S5ru'aib, Muhammad bin

Ma'mar mengabarkan kepada kami, Abu Daud Ath-Thaplisi
menceritakan kepada kami, Harb bin S5nddad menceritakan

kepada kami, dari Yahya bin Abi Katsir, bahwa Kilab bin Ali

I
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memberitahukan padanlra, bahwa Abu salamah -yaitu hnu
AMurrahman bin Auf- mengabarkan padanya, bahwa Aisyah
mengabarkan padanya, bahwa Rasulullah S melarang unfuk
mencarnpur antara kurma muda dan kurma matang, dan antara
anggur kering dan kurma kering.

Ahmad bin q1r'aib berkata: Muhammad bin Al Mutsanna
mengabarkan kepada kami, Abu Amir -yaitu Al Aqdi-
menceritakan kepada kami, Ali bin Al Mubamk menceritakan
kepada kami, dari Yafua bin Abi Katsir, dari Tsumamah bin Kilab,
dari Abi salamah, dari Aisvah, bahwa Nabi $ bersaMa, " olahtah
anggur kaing dan kwma kering bersamaan dan janganrah
mengolah anbn kwma mabng dan kurma kering 6r"u-r*.,,L8o
Yahya mendengarkannya dari Kilab bin AIi dan Tsumamah bin
Kilab, kduanlra fidak mengetahui siapa dia, maka riwayatnya
gugur-

sekiranya riuapt itu shahih, maka ia tidak bisa dijadikan
huiiah sebab b€nfuk pencarnpuran ini secara muflak, sehingga
udak diketahui untuk tujtnn apa, apalrah keduanp dicampurkan
dalam zakat ataukah bagairnana?

BeSrfu pula kuah dagrng dan roti adalah pencampuran dua
jenis, strsu dan air adalah pencampuran, maka hendaklah dia
menjelaskan maksud dari Rasulullah $ dalam hal ini dan tidak
mungkin diketahui maksudnya melainkan dari saMa Nabi S,
sehingga gugurlah sikap mereka b"rpegang dengan riwayat ini.

180 Saya frdak rnen€mukan kedua hadits ini dalam sumn An-Nasi pada
penrbatrasan minnrran- Ibnu Flazm dan Adz-Dzahabi menisbatkan keduanla
d tvtiza, AI Mu'bziL Al Hafizh lbnu Hajar di Tirhdb At-Tahz'b.IG!rk"!.
kednarryra ada d $rnn Al Kubm-
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Adapun hadits Jabir, yaitu dari jalur Abdul Jabbar bin Umar

Al Abali, dia adalah periwayat yrang sangat dha'if. Kemudian

sekiranya hadits itu shahih, maka ia tidak bisa dijadikan hujjah,

akan tetapi dapat menjadi bantahan yang paling keras terhadap

pendapat mereka. Karena di dalamnp disebutkan bahwa para

sahabat radhiallahu 'anhum tdak mengetahui apakah dua

pencampur.rn itu SBng dilarang, hirrgga mereka bertanp kepada

Rasulullah $ sebagaimana yang beliau wajibkan atas mereka atau

setiap orang? Setelah ifu, beliau menafsirkan kduanya bahwa ifu

adalah kurma kering dan anggur, beliau tidak menyebutkan lainnya

dan sekiranya beliau menghendaki selain keduanya ifu, fidak

mungkin beliau tidak menyebutkan sementara sahabat bertanya

kepada beliau.

Ini tindakan yang udak mungkin dilakukan seorang muslim.

Oleh karena ifu, ini merupal<an sytbhaf atas mereka dan atas

orang-orang yang menganggap adanln tambahan ser,vakhr Nabi $
ditanya mengenainya, maka beliau tidak menjelaskan kepada umat

beliau. Sungguh dia telah membuat kedustaan kepada

Rasulullah $, menyimpang dari agama tanpa disangsikan.

Hadits Anas, yaitu dari jahr Waqa' bin lyas, dia adalah

periwayat dha'if. Dia dinilai dha'if oleh hnu Ma'in dan selainnya

sekaligus ihr merupakan perkataan tidak benar lagi fidak masuk

akal, yang tidak pantas disandarkan kepada Nabi $ sarna sekali.

Oleh karena ifu, Udak ada seorang pun yang mengetahui makna

salah satunya memberikan dampak buruk terhadap pemilik dalam

perihal pengolahan itu.

Jika mereka berkata, 'Artinln adalah salah safunya

menjadikan yang lain be6uih."
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Maka kami menjawab, "lni mempakan kedustaan secar.r
terang-terangan. Kurma ifu tidak akan menjadikan anggur berbuih
secara bersamaan, kecuali dalam ukumn dimana anggur itu
berbuih sendiri atau kurma se@ra sendiri. Sesungguhnya
Rasulullah $ udak mengatakan selain kebenamn, sehingga
gugurlah apa yang mereka paparkan dengan penuh ke1akinan.,,

Perkataan mereka, "Kami memakai qiyas terhadap seluruh
pencampuran sesuai nash yang ada."

Kami berkata, "Qiyas ifu batil. Seandainya ia benar, maka
ia adalah int dari kebatilan itu, sebab kalian bukanlah orang yang
lebih pantas unfuk mengqiynskan buah tin dan madu terhadap apa
yang telah disebutkan yang merna kalian hendak mengqiyaskan
susu dan arak secara terhadap hal tersebut, atau arak dan madu
secara bersamaan dalam safu undah atau anggur kering dan amk
bersamaan. Tidak ada cam unfuk membedakan-"

Jika mereka berkata, 'Kami tidak memalsudkan minuman
fregmentasi-"

Kami berkata, "Tetapi mereka mengqiyaskan pengumpulan
minuman fregmentasi dengan pengumpulan selainnya atau kalian
tdak memaksudkannya sesuai nash yang ada, bukan pada
minuman fregmentasi atau selainnya. Tidak ada 

"am 
unfuk

membedakann5a."

1101- Masalah: Fregmentasi menggunakan wadah
hantam (wadah png tertuat dari tanah), naqa(wadiah 3nng terbuat
dari batang pohon kurma), muaffat(wadah }nng disepuh dengan
ter\, muqa56nr (wadah yrang dicat dengan furnbuhan yang dibakar),
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dubba '(wadah yang terbuat dari sejenis labu), wadah putih, hitam,

merah, hijau, kuning dan setiap yang berwama, selain yang bercat

dan tempat minum, adalah halal, kecuali wadah emas atau pemk

atau wadah Ahli Kitab atau kulit bangkai yang tidak disamak, atau

wadah yang diraih dengan cara yang tidak benar.

Penjelasannya ialah apa yang diriwayatkan kepada kami

dari jalur Ahmad bin Syu'aib: Abu Bakar bin Ali yaitu Al

Muqaddami- mengabarkan kepadaku, hrahim bin AI Hajjaj

menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan

kepada kami, dari Hammad bin Abu Sulaiman, dari Ubaidillah bin

Buraidah, dari ayahnya, dia berkata: Rasulullah # bersaMa,

"Sfi.qf:6v*'r\i*
1" "
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" Dulu aku melanng kalian menggunalan bebemp wadah,

olahlah dengan menggunal<an wadah trang ada pda
kalian, dan jauhilah sefiap 5nng memabukkan."

Diriwayratkan dari jalur Waki', dari Mu'arrif bin Washil, dari

Muharib bin Ditsar, dari hnu Buraidah, dari ayahnya, dia berkata:

Rasulullah $ bersaMa,
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"Dulu aku melarang kalian minun kecuali dengan wadah
kulit, sekarang minumlah dalam setiap wadah, selain katian tidak
boleh meminum yang memabukkan."

Diriwa5ratkan dari jalur Muslim bin Al Hajjaj: Al Hajjaj bin
Asysya'ir menceritakan kepada kami, Adh-Dhahhak bin Makhlad
menceritakan kepada kami, dari sut/an Ats-Tsauri, dari Alqamah
bin Martsad, dari Abu Buraidah, dari ayahnSra, bahwa
Rasulullah $ bersabda,

of, *rp:t f |g1:
.7? frki{:H\)t?,J;t

"Dulu aku melarang l<alian menggunakan bebenp wadah,
dan sesungguhnSa bebemp w;adah ifu -atau wadah ifu- tidak bia
menghalalkan squatu dan tidak puk menghanmkannSa. setiap
yeng memabukkan adalah hanm."

Diriwa5ratkan dari lalur Yahya bin Sa'id Al eaththan, dari
Sufiyan Ats-Tsauri, dari Manshur, dari Salim bin Abi Al Ja,d, dari
Jabir bin AMullah, dia berkata: Rasulullah S melarang
menggunakan beberapa wadah, maka kaum Anshar berkata,
"Sesungguhnya kami membufuhkanya." Beliau bersaMa, "Jika
begitu, frdak."

DiriwaSntkan secara shahih bahwa pembolehan
menggunakan wadah lrang dilarang telah terhapus adanya
larangan, sebab Rasulullah db telah melarangnya.

Diriwaptkan secara shahih dari jalur hnu Abbas, dari
Nabi $, bahwa beliau melarang mengolah dan meminum
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menggunakan hantam, muqatgnr, dubba', kantong larlit dan yang

terbuat dari tanah liat dan lumpur.

Diriwayatkan secara shahih dari jalur Abu Hurairah, dari
Nabi $, bahwa beliau melarang semua itu hanya saja beliau tidak

menyebutkan, "Dan segala sesuafu yang tertuat dari tanah liat."

Diriwayatkan secara slnhih dari hnu Umar, dari Nabi $,
beliau melarang semua ifu hangra saja beliau tidak merryebutkan

kantong kulit Sang terpotong (.eper) dan tanah liat.

Diriwalatkan secarr shahih dari Abu Sa'id AI Khudri dan

hnu lJmar, dari Nabi $, bahwa beliau melarang muaffat,

hantam, naqAdan jar.

Diriwayatkan secara shahih dari Aisyah Ummul Mukminin,

Ali bin Abi Thalib, Anas dan AMurrahman bin Ya'mur, semuanla

dari Nabi $, bahwa beliau melarang menggunkan dubba ' dan

muza{fat

Diriwayatkan dari Aiq/ah secara musnad tentang larangan

penggunaanTbr.

Diriura5atkan dari Shafi!,yah Ummul Mukminin, bahwa

Rasulullah $ melarang mengolah dengan menggunakan guci.

Diriwayatkan secara shahih dari jalur AMullah bin Abi
Aufa, dari Nabi $, bahwa beliau melarang penggunaan guci hijau

dan putih.

Dan dari jalur hnu AzZubatr, bahwa Nabi $ melamng

penggunaan guci.

Para sahabat yang berjumlah sebelas orang ini
meriwayatkan dari Nabi # perihal larangan itu, begitu pula para
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tabi'in meriwayatkan dari mereka. Ini merupakan nukilan
mutawatir yang tidak ada yang menghapusnya keanali dari jalur
hnu Buraidah, dari ayahnya.

Dan dari jalur Salim bin Abi Al Ja'd, dari Jabir. Orang-
or?u'lg yang menetapkan pengharaman akan larangan ifu adalah
Umar bin Al Khaththab, Ali, Ibnu umar dan Abu sa'id Al Khudri.
Ini ber6eda dengan hnu Mas'ud dan hnu Abbas. Begitu pula para
tabi'in berteda pendapat.

Pegangan kita ialah sekimnSn ada dua hadits 1ang salah
satunya adalah hadits mubowtir dan satun1n lagi hadits ahad,
maka kami mengambil yang mutaoratin

Malik berkata, "Aku memakruhkan pengolahan
menggunakan dubba' dan muaffaldan alar membolehkan seluruh
guci selain muzaffat, hantam dan mlqatynr" Ini mempakan
pendapat kelim, sebab ifu merupakan perkataan tanpa dalil serta
kita tidak diketahui seotang pun sebelumnya Snng memberikan
pembagian seperti ini.

Abu Muhammad berkata: Kami telah menyebutkan segala
yang dihalalkan untuk dimakan dan penghararnan Nabi S yang
mengharamkan memakan. Begihr pula minum dari wadah emas
atau perak atau wadah Ahli Kitab kectrali tdak ditemukan
selainn5a, maka hendaknya dicrrci dengan air, sehingga ifu pun
menjadi halal. Dalil pengharaman menggunakan wadah lrang
diraih dengan cara tidak benar, kami telah menyebutkan dalam
pembahasan bersuci, dan dalil pengharaman kulit bangkai sebelum
disamak- Dengan begifu, semua ini tetap diharamkan sebab
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shahihrrya dalil bahwa semua dalil itu tidak terhapus semenjak

diharamkan.

lLOz- Masalah: Kami telah menyebutkan pada

pembahasan makanan 17ang halal dan yang hamm, seputar afuran

ini tentang bolehnSla khamer bagi orang 5nng terpatsa. Ini sesuai

dengan firman Allah &,

"Padahal Allah telah menjelaslan kepda
kamu apa yang dihanmkan-Nya absmu, kecuali apa tnng
terpaksa karnu memakann5n." (Qs. Al An'aam [6], 119)

Sehingga sap tidak perlu mengulanginya lagi.

1103- Masalah: Setiap yang disebutkan bahwa ia tidak

halal untuk dimakan, maka ia tidak halal dijual dan tidak pula

dimiliki dan dimanfaatkan. Barangsiapa yang menjadikan minuman

itu sebagai cuka, maka dia telah mendurhakai Allah @ dan dia

telah menghalalkan mengkonsumsi arak. Hanya kepemilikannya

keluar dari konteks minuman yang halal. Jika ia memabukkan,

maka ia adalah khamer. Jika ada di antara seseorang yang

merarnpas atau mencuri, maka itu adalah halal, kecuali ada orang

yang lebih dahulu menjadikan cuka untuk memilikinya, maka ifu

miliknya sebagaimana ada orang lain mendahuluinya dan ini

fidaklah berteda.

hi;kY$t#i;e F:96
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Hal ini sesuai dengan apa yang dirir,rnyatkan kepada kami
dari jalur Muslim, ubaidillah bin umar Al eawariri menceritakan
kepada kami, Abdul A'la', Abu Hammam menceritakan kepada
kami, Sa'id Al Jurairi menceritakan kepada kami, dari Abi
Nadhrah, dari Abi Sa'id Al Khudri, dia berkata: At<u mendengar
Rasulullah $ berkhutbah di Madinah, hirrgga beliau bersaMa,
" Wahai sekalian manusia, sannguh4a Altah khamer
dan bisa saja Allah akan menurunl<an winbh menganainSm.
Banngsiap gng memiliki sa uafu darinya, inlhh dan arnbittah
manfaat ." Dan tdaklah kami menetap berapa lama
hingga beliau pun bersabda, "saunggwhnSn Altah menghamml<an
khamer, t/ang menjumpai arpt ini sdang dia
memilikin5m, maka janganlah meminunn5n dan jangan pula
menjualn5n." Dia berkata: Kemudian beliau meminta orang-orang
memberikan apa yang mereka miliki dari khamer di jalan Madinah,
kemudian mereka memusnahkannya.

Diriuayatkan dari jalur hnu Wahab, dari Malik dan
Sulaiman bin Bilal. Malik berkata: Dari zaid bin Aslam. sulaiman
berkata: Dari Yahya bin sa'id Al Anshari. Kemudian Zaid dan
Yahya bersepakat dengan meriura5ntkan dari Abdurrahman bin
wa'lah As-siba'i, dari penduduk Mesir, dari hnu Abbas, bahwa
ada seomng laki-laki menghadiahkan kepada Rasulullah g wadah
yang berisi khamer, maka Rasulullah # prn bertanyra padanya,
" Apalah l<au mengebhui bahwa Alah telah menghanmkann5m?'
t^aki-laki ifu menjawab, "Tidak." lalu beliau bersaMa kepadanya,
" Saungguh4n Allah telah menghanml<an meminumn5m.,'
Kemudian beliau membuka wadah itu hingga isinrra habis.
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Adapun yang kami sebutkan sebelum5a yaitu bahwa

Nabi $ meminum minuman fregmentasi jangka tiga hari,

kemudian memerintahkan untuk meminumnya atau

menumpahkan. Sesungguhnya Rasulullah $ melarang unfuk

membuang-buang harta. Seandainya apa ]lang diharamkan itu
harta, tenhrlah Rasulullah # fidak akan mernbuangnya. Dengan

demikian, itu bukanlah harta sehingga hilanglah hak milik dari si

pemilik. Jika hak milik itu hilang, lalu itu b€rubah meniadi cuka,

maka tidak boleh untuk kernbali memiliki berdasarkan sesuahr

yang bukan hak milik kecuali adanya nash dart tidak ada nasrl

dalam hal tersebut. Maka itu menjadi milik oreng !/ang

mendapatkannya, sebagaimana sesuafu yang tidak dimiliki oleh

seseorang. Seperti binatang buntan, kayr dan lain-lain.

Abu Hanifah berkata, "Memilikin3ra adalah bcieh dan

menyimpannya juga boleh." Ini mempakan pendapat batil,

berdasarkan apa yang kami sebutkan.

Malik berkata, "Jika ada yang sengaia menyimpan khamer,

maka tidak dihalalkan untuk mengkonstrmsi cuka itu dan

barangsiapa yang menyimpan tidak unfuk diproduksi cuka, maka

boleh memakannya."

Abu Tsaur berkata, "Tidak boleh dimakan, baik itu
dijadikan cuka atau tdak."

Pendapat kami yang berkaitan dengan hak milik itu adalah

pendapat dari Abu Hanifah dan Abu $iaiman. Dirir,vayatkan

kepada kami dari jalur hnu Abi Syaibah, dari lsmail bin Ulayyrah,

dari At-Tamirni, dari Ummu Khidasy, bahrrra dia melihat Ali bin

Abi Thalib berbaring di cuka khamer. Ibnu Abi Syaibah, dari

NMuhalta - El



Abdurrahman bin Mahdi, dari Mu'awiyah bin shalih Abu Az-
Zahiriyah, dari Jubair bin Nufair, dia berkata: Dua orang dari
sahabat Mu'adz berbeda pendapat perihal .trka khamer, lalu
keduanya pun bertanya kepada Abu Darda? maka Abu Darda'
menjawab, "Tidak mengapa. "

Ibnu Abi Syaibah, dari Hamid bin AMurrahman, dari
alnhnya, dari Musrabil Al Abdi, dari ibunla, dia berkata: Aku
bertanya kepada Aisyah menjadikan khamer sebagai o,rl<a? Maka
dia menjawab, 'Tidak mengapa, ifu adalah bumbu makanan.,,

Diriwayatkan dari lalur waki', dari Abdullah bin Nafi', dari
agnhnya, dari Ibnu umar, bahwa dia berpendapat tidak mengapa
mengkonsumsi cuka Snng dahulu adalah khamer.

Dan dari jalur Hammad binn Z,,id, dariyahfra bin Atiq, dari
Ibnu sirin, dia berkata, "Tidak mengapa menjadikan khamer
sebagai cuka-" Ifu merupakan pendapat Al Hasan dan sa'id bin
Jubair dan kami mengetahui ada seorang yang membedakan
seperti Malik sebelumnya.

1104- Masalah: Idak boleh memecahkan wadah
khamer- orang yang memecahkannya, baik hakim atau selainnya,
maka dia wajib menggantinya. Akan tetapi wadah ifu
ditumpahkan- Baik berupa wadah yang tertuat dari tanah liat,
wadah kulit, kuy,r, bafu, dubba' dan serainnya cr.rlmp dicuci.
Semuanya memiliki afuran yang sama.

Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan AsySyafi'i. Malik
berkata, "wadah yang terbuat dari tanah riat dan kayu dipecahkan,
kulit dirobek dan selainnya dicuci."
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Dalilnya ialah apa yang kami sebutkan, yaihr orang yang

menghadiahkan wadah yang berisi khamer kepada Nabi $, maka

ketika beliau memberitahukan bahwa tidak boleh menjualnya.

Kemudian orang ifu membuka wadah itu lalu menumpahkannya

dan Rasulullah $ udak memerintahkan unfuk merusalmya.

Nabi $ melarang membuang-buang harta- Sedangkan

memecahkan dan menrsak menrpakan bentuk membuangbuang

harta. Tindakan merugikan harta orang lain merupakmr tndak

kezhaliman.

Allah S berfirman,

"Barangsiap yang menyerang kamu, maka sercnglah dia,

seimbang dengan serangarntn terhadapmt." (Qs. Al Baqarah [2]:

194l

Ulama ynng tidak berpendapat seperti ini berhujjah dengan

apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur llaimah, bahwa

Nabi $ memecahkan wadah yang berisi minuman, merobek

kantong air dari kulit pada pemng Khaibar. Ini merupakan riwayrat

mursal, tidak bisa diiadikan dalil.

Dan juga berdasarkan riwayat dari jalur Ibnu Umar, dia

berkata, "Rasulullah $ merobek kantong dari kulit yang dibuat

wadah khamer."

Dan berdasarkan riwa5nt dari jalur Abu Hurairah, bahwa

Nabi $ merobek kantong kulit untuk khamer.

Wddvs4rr&b:'?i6"#€6#
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Dan berdasarkan riwayat dari ;alur Jabir, bahwa beliau
menumpahkan khamer dan memecahkan wadahnya.

Setiap riwayat ini tidak ada yang shahihdari beriau. Riwayat
lbnu umar, maka pada salah safu jalumya terdapat perir,rnyat yang
bemama Tsabit bin Yazid Al Khaulani -dia majhul-, udak
diketahui idetitasnya.

Jalur Sang kedua, dari jalur lbnu [-ahi,ah -&a halik, dari
Abi Thu'mah, yaifu Nasir bin Dza'luq dan riuraSnt ini bukanlah
apa-apa-

sedangkan jalur yang ketiga, dari riwayat Abdul Malik bin
Habib Al Andalusi -dia halik-, dari Thalq,4ia dha,if .

Hadits Abu Hurairah, dalam sanadnla ada Umar bin
Shahban, dia adalah periwayat dhaif.lmam Bukhari dan selainnya
menilainya sebagai periwayat dha'if serta ada pula periwayat yang
tidak disebutkan namanya.

Hadits Jabir dari jalur Ibnu lahi'ah -dia periwayat Snng
mabuk-, udak ada dalam pernbahasan ini png shahih. Kami pun
telah menyebutkan perintah Rasulullah $ terrtang wadah Ahli
Kitab yang mereka pakai unfuk memasak da$ng babi dan mereka
pakai unfuk meminum khamer, ifu pun diketahui oleh
Rasulullah $, maka beliau memerintahkan unfuk menorcinya, talu
beliau membolehkan unfuk makan dan minum mernakainSn. ndak
ada hujjah kectrali terhadap riwayat shahihdari *.

1105. Masalah: Diuajibkan terhadap orirng 5ang hendak
tidur di malam hari mengikat geriba dan menufup wadah
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meskipun dengan sepotong kay,., yang ditaruh di atasnya-

Hendaknya menyebut nama Allah & bas orang yang hendak

melakukan itu.

Begitu pula mematikan lampu, mengeluarkan seluruh api

dari rumahnya kecuali keadaan terpaksa misalnya kedinginan atau

sakit, atau untuk mengajarkan anak, maka dibolehkan unhrk tidak

memadamkan apa lnng diPerlukan-

Hal ini sebagaimana yang diriwaptkan kepada kami dari

Al Bukhari: Ishaq bin Manshur menceritakan kepada kami, Rauh

bin Ubadah mengabarkan kepada kami, hnu Juraij menceritakan

kepada kami, dia berkata: Atha' mengabarkan kepadalm, bahwa

dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata: Rasulullah $ bersaua,

6b;K'#i"ri,yt&ik '1!An///
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*Apabila g.lap malam telah tiba abu kalian memasuki sore

hari, maka cegalah anak-anak kalian (keluar rumah). Karena saat

itu syetan menyebar. Jika safu jarn dari malam ifu telah berlafu,
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maka tinggalkanlah mereka, tufuplah pintu-pintu dan sebutlah

narna Allah. Karena syetan tidak akan membuka pinfu yang

tertutup dan ikatlah geiba kalian, sebutlah narna Allah, tutuplah

wadah-wadah kalian dan sebutkanlah nana Allah, walaupun kalian

hanya meletakkan sesuafu di aksnSa serb matikanlah lampu
kalian."

Dari jalur Abu Daud: Ahmad bin Hanbal menceritakan

kepada kami, Yahya yaitu hnu Sa'id Al Qaththan menceritakan

kepada kami, dari lbnu Juraij, dia berkata: Atha' mengabarkan

kepadaku, dari Jabir, dari Nabi $, lalu di dalam redaksinya

disebutkan, " Dan matikanlah dan sebutlah natna
Atlah."l8l

Dari jalur Muslim, dari Abi Bakar bin Abi Syaibah: Sufuan

bin Uyainah menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhrri, dari Salim

bin AMullah bin Umar dari ayahnya, dari Nabi $, beliau

bersabda,

"Janganlah kalian metnbiarlan api dalam rumah-rumah

kalian fda saatl<alian tidw."

Sedangkan orang yang memerlukannya, maka Allah &
berfirman,

181 HR. Abu Daud (3/393).

tTTv.t;6'b s; e16
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" Sesungguhnya Atlah telah meni'elaskan kepada kamu apa

yang dihanmkan-Nya absmu, kecuali aP Wng terpaksa kamu

memakanntn." (Qs. Al An'aam [6]: 119)

1106- Masalah: Tdak boleh minum dari mulut bejana.

Hal ini sebagaimana yang diriwa5ratkan kepada kami dari jalur Al

Bukhari: Ali bin Auullah menceritakan kepada kami, Sut/an yaihr

hnu uyainah menceritakan kepada lGrni, AySnrb yaitu As-

Sakhtlpni menceritakan kepada kami, Ikrimah menceritakan

kepada kami, Abu Hurairah menceritakan kepada lGrni, dia

berkata, "Rasulullah $ melarang minum dari mulut geriba atau

beiana-"lgz

Diriwa}ntkan pula ada larangan seperti ifu dengan sanad

yang stnhih dari laltr Abu Sa'id Al l$udri dan lbnu Abbas

radhiallahu'anhum. 183

Jil(a dikatakan bahura Nabi $ pemah merninum dari mulut

geriba. Maka karni katakan, ihr udak bisa diiadikan huijah sedikit

ptrn, sebab ini b€rasal dari iahr'. Al Harits bin Abi salarnah -dia

mabuk- dan ada pedwapt bemama Al Barra' bin bint Anas, dia

adalah periuayat mafiul

Hadits lain, dari iahr Yazid bin Yadd bin Jari!/ah, dari

Abdurrahman bin Abi Amrah dan aku frdak mengetahuinlp- Dan

hadif lain dari lalur seorang laki-lah lpng tdak dis€butkart

narnanlra. Seandaingn hadits ifu shahih, maka akan sesuai dengan

pedrara asal. Tenfu dianggap larangan sekiranyra ada yang

Hadits ini diringkas oleh lbnu Flazrn, Al Bukhari Q/20All'
HR Abu Daud dalam Suzantya, begitu pula Irnan hinnp'

t82
183
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menghilangkan pembolehan ifu, tidak disangsikan. Suafu yang
mustahil nash yang dihapus menjadi nash yangmenghapus, tanpa
adanya suafu penjelasan pun. Jika demikian, maka agama ini fidak
jelas dan Maha Suci Allah dari semua ifu, sementara Nabi S
adalah orang yang diperintahkan unfuk memberikan penjelasan.

Jika dikatakan, "Ada riwayat shahih dari Umar, bahwa dia
meminum dari mulut kantong kulit?" Maka kami menjawab, ya. Ini
bagus- Itu adalah kantong larlit, bukanlah geriba dan bukan pula
bejara.

LLOT - Masalah: Tidak boleh minum sambil berdiri,
sedangkan makan dalam keadaan berdiri dibolehkan. Ini
sebagaimana yang diriunyatkan kepada kami dari jalur Muslim bin
AI Hajjaj, Haddab bin Khalid, Qutaibah, Abu Bakar bin Abi
slnibah dan Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada
kami- Haddab berkata: Hammam bin Yahya menceritakan kepada
kami. Muhammad bin AI Mutsanna berkata: AMd A,la.
menceritakan kepada kami, sa'id bin Abu Arubah menceritakan
kepada kami. QutaiUafr dan hnu Abi Syaibah berkata: Waki,
menceritakan kepada kami, dari Hisyam Ad-Dasfuwa'i. Lalu
Hammam dan Hisyam, Sa'id sepakat bahwa mereka semua
merirrralntkan dari Qatadah, dari Anas, bahwa Nabi S melarang

minum dalam keadaan berdiri.l& sedangkan redaksi dari Haddab,
'Beliau mencaci orang yang minum dalam keadaan berdiri."

DirfuuaSratkan secara shahih dari ialur Abi Sa'id Al l(hudri,
dari Nabi $$ dan itu mempakan pendapat Anas dan Abu

r84 HR. Musfm, Q/t%|.
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Hurairah. Pendapat Abu Hurairah ini disebutkan kepada hnu

Umar, maka dia berkata, "Aku belum mendengam5a"-

Jika dikatakan, "Ada riwayat shahih dari Ali dan hnu

Abbas, dari Nabi $ bahwa beliau minum sambil berdiri-"

Maka kami katakan, ya. Pada asaln5n bolehnya minum

dengan setiap kondisi, baik berdiri, dlrduk, bersandar dan

bertaring. Akan tetapi jika ada rir,vaSnt yarg shahih akan larangan

minum sambil berdiri, maka tenfunp ihr akan menghapuskan

pembolehan. Suafu kemtrstahilan objek 3nng dihapus menjadi

yang menghapus, lalu Nabi * p,rn tidak menjelaskan hal tersebut.

Jika demikian, kita Udak akan tahu apa yang wajib dan yang tidak

wajib. &hingga agama ini fidaklah kokoh dan maha suci Allah

darinp. Minimal patokan dari orang-oft[E FnS betbeda pendapat

Fitu tdak meninggalkan suafu Snng diyakini dengan asumsi-

asumsi, sehingga mereka yakin akan dihaprsn3n pernbolehan dan

tidak ada larangan dalam p€rl6m makan kecuaft dari Anas, dari

perkataann5a.

1108- Masalah: ndak boleh meniup minuman dan

dianjurkan bagr yang minum untuk memisahkan wadah dari mulut

sebanlnk tiga kali. Ini sebagaimana png diriwaptkan kepada

kami dari jalur Muslim, Ibnu Abi Umar menceritakan kepada kami,

Ats-Tsaqafi yaitu Abdul wahhab bin Abdul Majid menceritakan

kepada kami, dari Ayyrb Vaitu As-Sakhuyani, dari Yahfn bin Abi

Katsir, dari AMullah bin Abi Qatadah, dari ayahn5ra, bahwa

Nabi $ melarang untuk bemafas dalam undah-
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syaiban bin Famrkh meriwayatkannya pula dari yahya, dari
Abdullah bin Abi Qatadah, dari ayahnya se@ra musnad.

Dan dari jalur Ahmad bin Syu'aib: Muhammad bin Al
Mutsanna menceritakan kepada kami, AMul A'la menceritakan
kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami, dari yah5n bin
Abi Katsir, dari AHullah bin Abi eatadah, dari aphnya, dari
Nabi $, bahwa beliau melarang meniup isi wadah.

Aban bin Yazid AI Aththar meriuraSratkan pula dari yahla,
dari Abdullah bin Abi Qatadah, dari a5nhry7a secaftt musnad.

Jika dikatakan, "Hisyam Ad-Dasfuwa'i meriwaptkannya
dari Yahya Ad-Dustuua'i, dari AMullah bin Abi eatadah, dari
ayahngn, menurutku dari Nabi $."

Maka kami menjawab: Ini merupakan riwayat Al Harits bin
Abi Usamah -dia matruk-. Meskipun Hiqpm ragu dalam
sanadnya, akan tetapi Ayyub dan Ma'mar tdak mgu serta
keduanya berada di atas Hiq;am.

Dan dari jalur Al Bukhari, Abu Nu'aim dan Abu Ashim
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Azrah bin Tsabit Al
Anshari menceritakan kepada kami, Tsumamah bin AMullah bin
Anas, dia berkata: seolah-olah Anas bemafas di wadah sebangnk
dua kali atau tiga kali dan Anas menlnngka bahwa Nabi $
bemafas sebanynk tiga leli.

Abu Muhammad berkata: Bemafas yang dilarang ialah
meniup, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ma,mar. Adapun
bemafas yang disukai ialah bemafas dengan menjauhkan dari
mulut bejana, sehingga kami tdak menemukan makna ltang
sempa.
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1109- Masalah: Menghirup air hularmnya boleh, yaitu

minum dengan mulut dari sungai, mata air atau kali selama tidak

ada larangan. Kami meriwayatkan dari jahrl. Al Bukhari, dari

Fulaih, dari Sa'id bin Al Harits, dari Jabir, dari Nabi $, bahwa

beliau bersaMa kepada sebagian penduduk Anshar ser,vakhr beliau

berada di kebun, "Jika engkau memiliki air Smng ada dalam guiba.

Jika frdak, maka hiruPlah-"ls

Diriwa5atkan kepada kami dari jalur lbnu Abi syaibah:

Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami, dari l-aits bin

Abi sulaim, dari sa'id bin Amir, dari lbnu umar, dia berkata:

Rasulullah $ bersaMa,

| ;-r\,&*f u:bt,ft w t;ft i
. Jll'u',.-+i rSy'u';b W

,,

'Janganlah kalian minurn dengan ata menghirup' akan

tetapi cucilah tanganlangan kalian, kemudian minumlah darinya'

Karena tidak ada wadah snng plins baik daripda tangan."

Abu Muhammad berkata: Fulaih dan [-aits, riwayatnya

saling berdekatan, sehingga apabila tidak ada larangannya, maka

hukumnya boleh. Ini sesuai dengan sabda Nabi $ lrang tetap,

185 HR. Al Bulhari (7/2021dengan redaksi panlrE yang diringkas oleh Ibnu

Hazm dan Abu Daud (3/3971-
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"Biarkanlah apa gng aku biarkan kepda l<alian. Apbila
aku mernqinbhkan squafu kepada lalian, mal<a funailanlah ia
semampu kalian. I-afu apbila aku melamng sesuafu kepada

kalian, naka tinggall<anlah."

Dengan begitu, tdak wajib dilakukan kectrali lnng
diperintahkan oleh Rasulullah # dan tdak ada yang wajib

ditinggalkan kecuali png dilarang oleh beliau. Adapun di antara
keduanga, maka ifu bukan sqsuahr yang diperintahkan dan yang

diharamkan, itu hukumnp adalah boleh.

1110- Masalah: Minum dari gelas retak adalah mubah
sebab ddak sah larangan mengenainlra. Sesungguhnla kami
meriuralptkan larangan merrgenaingp dad iahr Ibnu Wahb, dari

aurrah bin AMurrahman, dari Az-Zl:d:u,;i, dari Ubaidillah bin
Abdullah, dari Abi Sa'id secarEr mutkshil aurrah adalah hnu
AMurrahman bin Haiwil -dia perir,rn5nt yang saqitb dan Qurmh
bukanlah Ourah bin Khalid lrang meriwayatkan dari Ibnu Sirin, dia
adalah periunyat tsiqah lagi terpercaya.

Dari jalur hnu Abi SSraibah: Husain bin Ali Al Ja'fi
menceritakan kepada kami, dari Za'idah, dari hrahim bin Muhalir,
dari Mujahid, dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, "Bahwa keduanya
Udak suka minum dari gelas retak atau dari p€{Fngan teko. Tidak

4&;r sl:
to)tg,i o ,. o u

'o, lv *,3 ,f
I

. t.
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diketahui dari kedua ada yang menyelisihi dari kalangan sahabat,

akan tetapi mereka ini berbeda pendapat dengan keduanya.

1111. Masalah: Barangsiapa yang meminum (dalam

sebuah majelis), hendaklah dia merrdahulukan yang paling kanan

dan setenrsnla, dan ifu kehanrsan dan tidak boleh menyerahkan

kepada selain s€belah kanan kecuali seizin png berada di sebelah

kanan. Dan barangsiapa yang tidak memberikan seomng pun,

maka itu adalah ba$np.

Jika ada sekelompok ormg Snng mereka s€mua berada di

depan, behkang, samping ahu sebelah kiri, maka hendaklah

memberikan kepada orang SnnS paling fua dan seterusnSn. Ini

sesuai dengan 37ang diriunyatkan kepada kami dari jalur Muslim:

Zuhair bin Hart mencerihkan kepada kami, Sufun bin Uyainah

menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Anas, bahwa

Rasulullah $ masuk rumah mereka. Kemudian kami pun

mememh susu dari kambing piaraan dan mencampurkan dengan

air sumur, lalu Rasulullah $ meminum sedang Abu Bakar berada

di sebelah kiri beliau, maka Umar pun berkah, "Wahai

Rasulullah #i berilonlah Abu Bakar." Akan tetapi Rasulullah 8i
memberikan kepada Arab Badui di sebelah kanan seraya bersabda,

"Dari sebekh kanan, kemudian sebelah l<anan."

Hadits ini iuga diriwaSntkan oleh Muslim: Abdullah bin

Maslamah bin Qa'nabin mencsitakan kepada kami, Sulaiman bin

Bilal menceritakan kepada kami, dari AMullah bin AMurrahman

bin Ma'mar bin Hazm bin Abi Thawalah Al Anshari, bahwa dia

mendengar Anas bin Malik menceritakan-... kemudian dia
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menyebutkan hadits ini yang di dalamnya disebutkan, bahwa

Rasulullah $ memberikan kepada Arab Badui dan membiarkan

Abu Bakar serta Umar....

Dan dari jalur Malik, dari Abu Hazim bin Dinar, dari Sahl

bin Sa'd As Sa'idi bahwa ada sebuah minuman yg dibawakan

kepada Rasulullah;$ lalu beliau meminumnya. Di samping kanan

beliau ada seorang anak laki-laki dan di kiri beliau adalah para

orang tua. Beliau bersabda kepada si anak laki-laki ifit, "Apakah

kamu mengizinkan aku memberikan minuman ini kepda pan
orang fua terlebih dahulu?'Anak kecil ifu menjawab, "Tidak, demi

Allah, wahai Rasulullah, aku tidak akan memberikan bagianku

darimu kepada siapapun. Akhimya Rasulullah $ memberikan

minuman ifu ke tangan anak tersebut.

Dalam masalah memberikan yg lebih fua dan seterusnya

bila tidak ada siapapun di sisi kanan maka ini berdasarkan sabda

Rasulullah $ dalam hadits Mahishah dan Hur,uaishah dimana

Rasulullah $ bersabda, " Coba tnng lebih tm, coba yang lebih

fua."

Ini adalah dalil yang urnurn, tidak boleh keluar dari situ

kecuali bila dikecualikan oleh dalil berupa nashyang shahih seperti

yang telah kami sebutkan dalam hal mendahulukan anak kecil

ketika memberi grliran minum.

Diriwa5ntkan dari jalur Al Bukhari: Malik bin Ismail

menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Abi Salamah

menceritakan kepada kami, Abu An Nadhr (yaifu Salim mawla

Umar) bin Ubaidullah bin Ubaidullah menceritakan kepada kami,

dari Umair mawla Ibnu Abbas, dari Ummu Al Fadhl bint Al Harits
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bahwa dia inengirim sebuah gelas berisi susu kepada Rasulullah

saw. Beliau sendiri kala ihr sedang wuquf di malam Arafah,

kemudian beliau meraih dengan tangannya sendiri unhrk kemudian

meminumnya.

Minuman ini disaksikan oleh orang-orang banlak dan beliau

tidak memberitrannSra kepada siapapun. Rasulullah # irgu pemah

makan di hadapan para sahabat beliau.

Diriuaptkan dari jalur Sahl bin Sa'id dia menyeburtkan

hadits Ars bin Abi Usaid di dalamnp disebutkan bahun isffi Abi

Usaid memberi minum Rasulullah $ dengan air pemsan anggur

khusus r.rnhrk beliau seorang saja.

LL1.2- Masalah: Orang yang memberikan minum

haruslah orang terakhir yang meminum minuman t€rsehrt

berdasarkan riwalpt lpng sampai kepada kami dari iahr hnu Abi

Syaibah, Syubabah bin Sawunr menceritakan kepada kami, dari

Sulaiman bin Al Mughimh, dair Tsabit yaitu Al Bunani, dari

AMullah bin Rabah, dari Abu Qatadah, dari Nabi $, beliau

bersaMa,

.q;'i>l ioteL
" Omng tnng membei minum adalah oftng tpng tenl<hir

minum-"L%

186 Hadi6 ini juga diriwaptkan oleh Abu Daud dalam Stnamya dari riwayat

Abdullah bin Abi Aufa (3/391) Al Mun&iri bertata, "Para periuragratr}ta

biqalL"
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KITAB AQIQAHtaz

187 Aqhah adalah sehrtan unhrk her,rnn yang diserrbelih berkenaan dengan
kelahiran seotang bayi. Para atrli bahasa Arab berbeda pendapat seputar
peneh.rsr.ran terhadap rnalma dasar dari kata adq3h ini. Menunrt Abu Ubaid
dan Al Ashma'i, aqhah adalah rambut yang tumbuh di kepala bayi. Pendapat
kedua ulama ini disetujui oleh Az-Zamakhsgnri dan grang lui*f; memrrut
mereka, domba png disembelih itu dlsebut aqlqah karena pada saat

itr.rlah rambut si bayr dicukur.
Menunrt Ahrnad, kata aqiqah pada mulanyra bermakna membelah dan
memotong, dan pendapat ini dibenarkan oleh lbnu Abdil Barr dan sejunrlah

ulama lainnln.
AI Khaththabi belkata, "Aqiqah adalah sebutan bagi domba yang disembelih
berkenaan dengan kelahiran seseorang bayi; disebut demikian karena tanah
tempat meq;ernbelih dornba tersebut dibelah (baca: diga$."
Ada pula yang berpendapat bahwa mulanya kata aqiqah ini bermakna rambut

1nng diculur.
hnu Faris berkata, "Baik domba yang disenrbelih maupun rambut yang
dicuhr, keduanyra dlsebut aqiqah. Buktingn, di dalam bahasa Arab dikatakan
t . 6z
,e- - ctc yang artinya seseortrng agrah menorkur rambut bayinya, dan dia

juga menyembelih domba untuk orang-orang miskin.
N Q^rr^" berkata, "l<ata al aqq arfr dasamrra adalah membelah atau
memotong; dengan demikian, secara tidak langsung kata aqiqah ihr berarti
her,rnn gang dibelah (baca: disernebelih). Dalam hal ini, penyebutan rambut
bayl deqgan aqiqah merujuk kepada hannn grang disemeblih terkait dengan
panculuan rambutnya ihr-"
Ada pr.rla yang berpendapat bahwa mulanln kata aqhah bermakna tempat
yang dipakai untuk menyembelih hewan akikah. Setiap heuran yang baru
lahir, bulu yang melekat pada badannSn disebut akikah. Jika telah rontok
rnaka dikatakan bahwa heuran tersebut telah diakikah.
Di dalam bahasa Arab juga dikatakan A'qat Al Hamil, artinp rambut janin
yang ada di perut seseor.rng ibu telah tumhh. Demikian 1nng dinukil oleh Al
Hafizh lbnu Hajar di dalam Kitab Fathul Bari.
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111.3, Masalah: Melaksanakan aqiqah hukumnya fardhu

atau yang lebih dikenal dengan wajib. Setiap orang yang memiliki

kelebihan makanan pokok sekadar he'uuan aqiqah, maka dia harus

melakukannya. Aqiqah yang dimaksud di sini adalah menyembelih

he,.r,ran berkenaan dengan kelahiran seseorang bayi, baik dalam

keadaan hidup ataupun telah meninggal, selama yang lahir itu

masih luyak disebut bayi; laki-laki mauputl perempuan. Jika bayi

yang dilahirkan laki-laki maka 4iqahnya dengan dua ekor dornba;

sedangkan jika bayi png dilahirkan perempuan maka aqiqahnSa

seekor domba saja.

Domba aqrqah, unfuk bay laki-lak dan perempuan'

disembelih pada hari ketujuh terhitung sejak kelahirannyn. aqiqah

yang dilakukan sebelum hari ketujuh hukumnya tdak sah- Apabila

he,u.ran aqrqah tidak disembelih pada hari kefuiuh, maka boleh

disembelih pada kapan saja yang memr.rngkinkan setelah ifu, dan

hukumnya masih terhitung wajib. Adapun hasil sembelihannln

dimakan sendiri, dihadiahkan dan disedekahkan kepada orang lain;

dan ketiga hal ini hukumnya mubah, bukan waiib'

cara menghihrng h{uh hari yang kami maksud di atas

adalah dengan menyertakan hari kelahiran si bayi, meskipun

pergantian hari (antara hari dia lahir dan hari berilnrtnya) tinsgal

sedikit lagi. Pada hari kehriuh, rambut si bayi diculilr. Dan

(kepalanya) boleh saja diolesi dengan damh heuran aqiqah,

sebagaimana pula diperbolehkannln mematahkan tulang hetruan

aqiqah.

Akikah hanya sah bila heunn yang disemblih termasuk jenis

domba, baik yang berbulu lebat (biri-biri) ataupun tidak (kambing)-

Dengan demikian, fidak sah aqiqah yang dilakukan dengan
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menyernbelih selain jenis haran tersebut, seperti unta, sapi jinak,

ataupun her,van lainnya. aqiqah juga tidak sah jika yang disembelih

adalah domba yang usianya baru satu tahun, atau kurang dari itu
karena ia tidak dapat dikategorikan sebagai domba.

Domba yang disembelih boleh berjenis kelamin jantan atau

betina. Begitu pula, cacat fisik pada domba tidak menjadi masalah;

apapun benfuk cacakrya, baik yang ditolert dalam konteks her,r,ran

kuftan ataupun yang tidak ditolerir. Hanya saja, domba png tidak

memiliki cacat fisik tentu lebih utama untuk dijadikan sebagai

heuan aqiqah.

Bayi diberi nama tepat pada hari kelahirannya; namun, jika

pemberian namanya ditunda hingga hari kefujuh maka itu pun

baik. Ketika bayi lahir, dianlurkan unfuk memberinya makanan

berupa la"rma yang sudah dilumatkan; namun, hal ini tidak

diwajibkan.

Ketenfuan aqrqah yang kami sebutkan di atas berlaku bagi

orang yang merdeka, budak, muslim, atau non muslim sekalipun.

Dan pelaksanaan aqiqah ini dibiayai dari irarta bapaknya, atau

harta ibunp jika si bayi tidak memiliki bapak atau dia tidak

memiliki harta sendiri. Namun jika si bayi memiliki harta sendiri

maka aqiqah dibiayai dari hartanya itu.

Jika si bayi meninggal sebelum tujuh hari maka dia tetap

wajib diaqiqahkan, sebagaimana yang telah kami singgung

sebelumnlra. Kewajiban ini juga berdasarkan hadits yang

diriwalntkan kepada kami melalui jalur Ahmad bin Syu'aib (dia

berkata): Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami,

Affan bin Muslim menceritakan kepada kami, Hammad bin

rill2'l 
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Salamah menceritakan kepada kami, A14nrb; yaitu As-Sakhtiyani,

Habib; yaitu hnu Asy Syahid, Yunus; yaitu hnu Ubaid, dan

Qatadah, kesemuanya menceritakan kepada kami, dari

Muhammad bin Sirin, dari Salman bin Amir Adh-Dhabbi bahwa

Rasulullah $ bersaMa,

"- r -fulr, e;,"- t *)G,;& rriiit G
.,s;lit

"Bagi setiap anak ada aqiqah (lpnq harus dilakanal<an);

tuntpahkanlah danhryn dan singkirkantah kotoran daringn."

Juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan kepada kami

melalui jalur Al Bukhari dan png lainnya, hitgga kepada Hammad

bin Zaid dan Jarir bin Hazim, yang keduanya meriwayatkan dari

Ayytrb, dari Ibnu Sirin, dari Sulaiman bin Amir, dari Nabi $
dengan redaksi matan yang sempa dengan redaksi hadits

sebelumnya.l88 ;,rnu melalui jalur fu-Rabab, dari hnu Salman bin

Amir, dari Nabi $, dengan redaksi senrpa.lSg

Begifu pula dengan riwayat yang sanadnya hingga ke

Ahmad bin Syr.r'aib (dia berkata): Ahmad bin Sulaiman

menceritakan kepada kami, Affan menceritakan kepada kami,

Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Qais bin

Sa'd, dari Thawus dan Mujahid, dari Ummu Kurz Al Khuza'igBh
bahwa Rasulullah $ bersaMa,

188 Hadits png dimaksud diriwayntkan di dalam Slnhih Al BukhanlT/Lls|.
r8e lbid.
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" [-Intuk anak hki-laki dua ekor domba yang sepadanl%,

dan unfuk anak puetnpuan seekor domba."

Hammam menceritakan kepada kami, Abbas bin Ashbagh

rnenceritakan ke@a karni, Muhammad bin Abdul Malik bin
Aiman menceritakan kepada kami, Muhammad bin Isma'il At-
Tirmidzi menceritakan kepada kami, Al Humaidi menceritakan

kepada kami, Sufi,ran bin Uyainah menceritakan kepada kami,

Amr bin Dinar menceritakan kepada kami, Atha bin Abi Rabah

rnenceritakan kepada kami bahwa Habibah bint Maisarah Al
FihriSyah; yaitu maula Atha mengabarkan kepadanya; dia

(Habibah) mendengar Ummu Kurz Al Khuza'i5ryah berkata: Aku
pernah mendengar Rasulullah $ bersaMa, " Unfuk anak lakiJaki

dw ekor domba 5nrg sepdan, dan unfuk anak perempuan seekor

domba-"

Menunrt Atha, 3rang dimalsud "sepadan" di sini adalah

sarna persis- Sdangkan menunrt Ahmad bin Hanbal, maksudnya

kondisi kedua domba tersebut berdekatan, atau mirip.

Sementara ifu, melalui jalur Sufuan bin Uyainah, dari

Ubaidillah bin Abu Yazid, dari ayahnya, dari Siba' bin Tsabit, dari
Ummu Kurz, dia berkata: Alan pemah mendengar Rasulullah S
bersaMa,

190 Pada naskah asli tertera bb glitgi yang artinp setara atau sepadan.

Makzudnya, usia k€drn domba tersebut fidak boleh ln rang dari usia minimal
domba yang sah diradilon sebagai her,van kurban.
Hadits derrgan sanad terseh.il diriwayatkan di dalam Sunan An-Nasa'i
(t/]641.
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" (lnfuk anak laki-laki dua ekor domba, dan unfuk anak

perempuan seel<or domba. Tidak masalah domh4omba tercebut

jantan ataptn betina."

Dan melalui jalur Ahmad bin Syu'aib (disebutkan), Amr bin

Ali menceritakan kepada kami, Yazid; lEihr Ibnu Zrllrai'

menceritakan kepada kami, dari Sa'id; Snihr hnu Abi Arubah,

Qatadah menceritakan kepada kami, dari Al Hasan, dari Samurah

bin Jundub, dari Rasulullah $; beliau bersaMa,

{t

.J)
Az lz tl!, tlo ls .'

'L-f-) ul) r:b-S'Zu
"setiap anak (i7ang lahA) turgadai dengan aqiqahng- Dan

pada hari ketuiuh, ia disembelih untuk (manebus)n5n, kemudian

nmbuhya dicukur dan diberi narna."

Dan melalui jalur Abu Daud: Hafsh bin Umar An-Namari

menceritakan kepada kami, Hammam; yaifu hnu Yahya

menceritakan kepada karni, Qatadah menceritarkan kepada kami,

dari AI Hasan, dari Samurah, dari Nabi $, beliau bersaMa,
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" Sefiap anak (5nng lahid tergadai dengan hqran aqiqahnya

hngga ia disembelih untuk (manebus)n5m pada han ketuiuh;

dicukur mntbuttya, dan diolesi dengan darah (aqtgah)."

Qatadah pemah ditanya tentang cam mengolesi damh

aqiqah tersebut, dan dia menjelaskan sebagai beriktrt- "Jika engkau

menyembelih her.ruan aqiqah, ambilah sehelai bulu darinya, lalu

letakkan pada uraturya yang dipotong. Setelah itu, letakkan bulu

tersebut di tengah kepala si bayi hingga darah tadi menetes di

kepalanya (dan membenfuk) seperti benang. Kemudian, cucilah

kepalanya, lalu cukurlah rambutnya. "

Abu Daud berkomentar: Hammam melalorkan kekeliruan

dalam periwayatan. Yang benar adalah "dan dibei nama."

Abu Muhammad berkata: Jushrr Abu Daudlah yang telah

melalnrkan kekeliruan. Sebab Hammam telah memberikan

penegasan dan menjelaskan bahwa mereka menanyakan kepada

Qatadah tentang cara mengoleskan darah tersebut, hingga

Qatadah menjelaskannya kepada mereka.

Diriwayatkan dari jalur Al Bukhari: AMullah bin Abu Al

Aswad menceritakan kepada kami, Quraisy bin Anas menceritakan

kepada kami, dari Habib bin Syahid, dia berkata: hnu Sirin

memerintahkanku untuk bertanya kepada Al Hasan, dari siapakah

dia mendengar hadits tentang aqiqah. [alu, aku pun menanyakan
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hal itu kepadanya. Dia menjawab, "(Aku mendengamya) dari

Samurah bin Jundub."

Ali mengatakan bahwa hadits yang diriwa5ptkan oleh Al

Hasan dari Samumh bin Jundub han5alah sebatas permasalahan

aqiqah saja, bukan 5ang lainn!,a.

Riunptrriwalat di atas merupakan bukti 1nng menguatkan

pendapat kami sebelumnp, dan ihr pula png menjadi pendapat

sekelompok ulama salaf terdahr:lu.

Driwalntkan kepada kami melalui jahr AMurrazzaq, dari

hnu Juraij, Yusuf bin Mahik mengabarkan kepadaku bahwa suatu

ketika dia menemui Hafshah binti AMurrahman bin Abu Bakar.

Ketika itu, Hafshah telah melahirkan seseorang anak dari

perkawinannya dengan Al Mundzir bin Az-Zubair. Kutanyakan

kepadanya, "Sudahkah engkau aqiqahkan anakmu dengan

memotong seekor unta-" Hafshah menjawab, 'Aku berlindung

kepada Allah! Bibiku, Ais!/ah, mengatakan, il* laki-laki harus

(diaqiqahkan) dengan dua ekor domba, sedangkan anak

peremptran hanya seekor domba-"

Dan pada rivvaSnt lain, melalui jalur Abu Ath-Thufail, dari

hnu Abbas, disebutkan, "Unhrk anak laki-laki dua ekor domba,

dan unfuk anak perempuan safu ekor domba." Dan ini merupakan

pendapat Atha bin Abi Rabah.

Melalui jalur hnu Al Jahm disebutkan, Ja'far bin

Muhammad Ash Shaigh menceritakan kepada kami, Affan

menceritakan kepada kami, AMul Warits; yaihr lbnu Sa'id At

Tannuri menceritakan kepada kami, dari Atra bin As Saib, dari

Muharib bin Datsar, dari hnu Umar, dia berkata, "Rambutn5ra di
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cukur, lalu kepalanya diolesi dengan darah (aqiqah). Her,van aqiqah

disembelih pada hari ketujuh, dan dikeluarkan sedekah berupa

pemk sekadar beratrya rambut yang diarlmr tersebut."

Melalui jalur Makhul disebutkan, telah sampai kepadaku

(sebuah riwayat) dari lbnu Umar bahwa dia berkata, 'Anak yang

baru lahir tergadai dengian aqiq3hn1n."

Dari Bumidah Al Aslami disebutkan, "Pada hari kiamat

kelak, manusia akan diperlihatkan aqiqahn5a, sebagaimana

mereka akan diperlihatkan shalatrya yang lima wakht." Dan

redaksi yang sama juga diriwayatkan dari Fathimah binti Al

Husain-

Dan melalui jalur Al Hasan Al Bashri disebutkan, "Yang

dilakukan terhadap sembelihan hev.ran aqiqah sama seperti yang

dilakukan pada her,van kurban."

Diriwayatkan dari Atha bahwa dia berkata, 'Keluarga yang

melaksanakan aqiqah ikut memakan da$ngnlra, dan

menghadiahkannya (kepada orang lain), demikian yang

diperintahkan oleh Rasulullah dh -sebagaimana yang dfiailnnya-

dan jika mau, mereka boleh menyedekahkann5n."

Abu Muhammad berkata: Perintah Nabi $ untuk

melaksanakan aqiqah hukumnya adalah fardhu, sebagaimana yang

kami sebutkan sebelumnya. Tidak seorang pun boleh menafsirkan

perintah beliau $ dengan konteks mubah, kecuali jika ada nasrl

lain yang menjelaskan demikian. Jil<a nash tersebut tidak ada,

maka penafsiran perintah Nabi $ dengan konteks mubah tak

lebih dari sebuah kedustaan dan sikap mengekor terhadap sesuatu
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yang tidak berdasar sarna sekali. Padahal, Rasulullah S sendiri

telah berpesan,

t1 L tiu iLr{.f,"i r;y
I

"Apabila aku memberikan Wrintah kepda lalian,

lalrukanlah sebabs kemanpuan kalian."

Diantara ulama yang juga berpendapat wajibnp

melaksanakan aqiqah adalah Abu Sulaiman dan para sahabatrya.

Sementara ifu, ulama yang berpendapat aqiqah unfuk anak

laki-laki adalah dengan dua ekor domba, dan unfuk anak

perempuan dengan hanya safu ekor domba adalah imam Asy-

Syafi'i dan Abu Sulaiman; dan anak domba yang masih kecil

(sakhlahl tidak dapat dikategorikan sebagai domba yang dimaksud.

Pada pembahasan tentang hev.ran kurban, kami telah sampaikan

sabda Nabi $, "setelah engkau (Abu Burdah bin Dinar), frdak sah

kurban siap pun yang menyembelih anak kambing yang belum

berusia safu bhun-"

Tidak sahnya menyembelih her,van kurban yang belum

berusia sahr tahun ini berlaku ulnum; fldak ada yang

mengecualikannya selain apa yang telah disebutkan di dalam hadits

tersebut (maksudnya, keabsahan berkurban dengan anak kambing

yang belum bemsia satu tahun hanya dibenarkan bagi Abu Burdah

saja, (tidak bagi umat Islam lainnya).

Domba O,el dalam hal ini meliputi juga biri-biri dan

kambing, dan itu sudah disepakati oleh para ulama, tanpa ada

penambahan ciri-ciri tertentu. Hal ini tidak seperti yang dikatakan
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oleh Al A'masy di dalam bait sya'imya ketika menggambarkan

tentang kerbau liar dengan kata it3. Dia bersenandung sebagai

berikut,

1 ,y rfut b.t okt ... r:r:l?G &ticf a;
*

"Ketika ahaya pgr muhi tercingl<ap kerbau) pun mulai bergqas

Dan ifulah waktu bagi ketbu untuk meninggal{an ternpt
tinggaln5n-"

Dzu Rummah juga menggunakan kata ir: ketika

menggambarkan tentang rusa di dalam bait s5ra'imya berikut,

*,?l?f ;it CrG:... J".lLG:G;r*(-r
" Wahai rusa di anah yang landai, di anbn gunung Jalajil dan

bukit Naga; apakah itu englau abukah Ummu Salim."

Sln'ir Dzu Rummah ini dijawab oleh saudaranya Hisyam,

dan keduanya adalah dua orang Arab pedalaman Snng sangat

lugas dalam berfufur bahasa. Jawaban ihr sebagai berikut,

*'l?i *frtistlq. 'ii l'j3lr:+rtt o#'ji
" Sandainim engkau cakap drrr! membuat penlrcrupan dan

swn rus@tE

engkau frdak mengganbarkan rusa yang ada di bukit Naqa dengan

apakah engkau abukah Ummu Salim."
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Sementara itu, Zuhair bin Abu Salma mengunakan kata it3

untuk menggambarkan keledai liar dalam bait sya'imya,

+Ui'^Lx" ,F:tLf- ... u*ie ';..-,lt ,F q

^Lg'r pqlt ,Lii;*. ...rfr"-e:riqig

;Jt'*)'n'rpot n $ 4J rt?t a\*kb3
a,

-lz)$t;

u>e;* \\J;'r" . iht; ^*',rP:r ?" i'r
"Ketika kami sdang menai hewan liar, budak kami datang

begalan kaki dengan perlahan sambil mengendap-endap-

Dia mengatakan, bebenp ekor keledai betina sdang mencari

mal<an di padang

di pingginn alinn air5nng dipenuhi fumbuhan yang meninggi dan

berwama hiiau.

Ada tiga keledai betina liar yang tampak seperti batang pohon

San'dan seekor keldaiianbn liar

yang muluttgn tampak hiiau karena memakan nrnbuhan hiiau.

Para pemburu telah memisahkan keledai iantan ifu dari anak-

anakn5n

sehingga yang tersisah hanyalah dirn5n dan bebenpa keldai
betina 5mng menjadi istin5n."
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Zuhair juga menggambarkannya dengan bait sya'ir berikut,

^Lt €'\i'&- r 7';# " . . t $ y(:{r'rli e
-';L;;ii* A):!,y Arr*i;

*Lalu mangikutiieiak kaki ketdai anak kami

seperti iafuhn5n huian tnng aimta membelah qurun

Ialu dia mqnbawa hewan itu kepada kami bnp betinan5n,

Dan kdua uratu5n telah dilulai. "

Pada bait sya'ir di atas, Zuhair bin Abu Salman

menyebutkan kata 6SJl kemudian dia memberikan penafsiran

bahwa hewan yang dimaksud memiliki pejantan liar dan juga anak-

anak. Dan heuran gnng dia maksud adalah keledai betina'

Apabila ada 5nng bertan5ra: Jika demikian, mengapa Anda

tidak berpdapat wajibnya mengeluarkan zakat pada keledai, atau

membayar zakat domba dan zakat unta dengan keledai, atau

menjadikannya sebagai her,rnn aqlqah dan herruan kurtan?

Maka jawaban kami, hal di atas tidak boleh dilakukan-

Sebab, dalam masalah zal<at, dengan tegas disebukan

(sebagaimana yang telah kami sitir pada bab zaka$ dari Nabi $,

zc I o.. 7.6-u-*:,P

|6ti "'rtt rit \*L ,t fAt Y:rb'd
,/

.;13 fvrG;€ ;y
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" LInfuk domba yang digembalakan, setiap empat puluh

domba sampai smtus dua puluh domba unjib dikeluarkan

seekor."

Pada hadits yang lain disebutkan,

.iu, io'Hrfk G*,'e
"Pada sefiap empat Wluh ekor domba uniib dikeluarkan

seekor (sebagai zakatntn)."

Dan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Bakar dari

Nabi $ disebutkan,

rAt',o:a:!6,llyt', *Pt trri e
$ 9,

.;13 ,r.-"- ,Sf 
"A

I

" Unta seiumlah dua pufuh empat ekor atau kunng dari itu,

zakabya seekor domb; taifu setiap kelipatan lima, zakahya safu

ekor domba."

Selain itu, dalam tinjauan bahasa Arab, kata domba hanya

bisa dihrjukan bagi biri-biri atau kambing. Dengan demikian,

berdasarkan hadits-hadits yang menjelaskan tentang zakat, maka

zakat bagi domba juga harus bempa domba; dan zakat unfuk unta

juga diambil dari domba (kambing).

Adapun dalil bahwa zakat domba diambil dari jenis domba

adalah firman Allah &,
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"Ambillah zakat dari sebagian harta merel<a." (es. At-

Taubah 9:103)

I-ahiriyah ayat ini menunjukkan bahwa zakat itu diambil dari
jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatrya, dan diambil dari
bagian harta tersebut. Dengan demikian, jelaslah bahun yang
diambil sebagai zakat itu berasal dari harta Snng wajib dizakati;
tidak sah zakat Snng diambil dari selain harta tersebut, terkecuali
jika ada aasi (dalil) yang mensahkannlra. seperti hulrrsru pada unta;
zakatr5n berupa domba (kambing). Sementam, untuk domba,
zakaturya juga berupa domba yang dapat diambil dari domba mana
saja yang dikehendaki pemiliknln. Demikian,

Dalam masalah aqiqah dan kurban, seperti png kami
kemukakan sebelumnya, bahwa berdasarkan tinjauan bahasa Arab
kata ;t3l (domba) sarna sekali tidak dapat ditujukan kepada jenis

her,rnn selain biri-biri dan kambing. Penggunaan kata sya6 ini
unfuk menunjukkan makna rusa, keledai liar, dan sapi liar (seperti
pada bait sya'ir sebelumnp) harrya sebatas isti'amh (peminjaman
istilah), atatr ba5an (mengungkapkan sesuafu dengan beberapa
cara berMa), atau sekedar konteks penyandamn semata. Artinya
kata ;t3t tdak bisa menunjukkan makna-makna di atas secara

rnutlak.

Perlu diingat pula bahwa membatasi aqiqah hanya dengan
domba atau kambing sebenam5a bukanlah sesuahr png disepakati
secara ijma' oleh seluruh ulama. Sebab, diriwa5ratkan kepada kami
rnelalui jalur Ibnu Wahb, dari Malik, dari yahya bin Sa,id AI
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Anshari, ddri Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dia berkata, "Aku

pemah mendengar tentang penganjuran melaksanakan aqiqah

meskipun hanya dengan (menyembelih) seekor burung pipit-"

Bahkan, ada plula ulama yang berpendapat bahwa aqiqah

dilakukan dengan menyembelih unta. Sengaja hal ini kami

sampaikan agar fidak teriadi salah paham, sehingga dikira

pendapat kami sebelumnya merupakan sebuah ijma'ulama.

Jika ada lrang mengatakan, "Mengapa Anda fidak

membolehkan seseormg melaksanakan aqiqah dengan ho,uan apa

saja dan kapan saja dikehendakinya; padahal itu didasarkan

kepada (keumuman konteks) hadits dari Salman bin Amir,

" Tumpahkanlah danh (hewan aqiqah) untukn5d"

Jawabannya, hadits di atas masih bersifat mujmal (global)

dan ia ditafsirkan lebih jauh oleh hadits yang di dalamnya

disebutkan, " [)ntuk anak lakiJaki dua ekor domba dan unfuk anak

perempuan seekor domba; domba tersebut disembelih pada hari

ketujuh;'

Kriteria ini wajib dipenuhi, sehingga slapa saja yang

melaksanakan aqiqah tanpa memenuhi laiteria tersebut berarti dia

telah menyelisihi nasi hadits. Perbuatan menyelisihi ini tentu tidak

bolah, bahkan haram. Sebaliknya, siapa saja yang melaksanakan

aqiqah berdasarkan kriteria tersebut berarti dia telah melakukan

hlrfunan yang disebutkan pada hadits Salman bin Amir di atas; dia

sarna sekali udak dikatakan menyelesihinya. Cara beraqiqah

seperti inilah yang harus dilakukan, bukan cara yang lainnya.

Jika yang lainnya bertanya, "Apa alasan Anda tetap

marajibkan aqiqah setelah hari ketujuh?"
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Jawabannya, menyembelih hewan aqiqah diwajibkan pada

hari ketujuh. Hewan aqiqah dengan kriteria yang dimaksud wajib

dikeluarkan dari harta; tidak halal membiarkan her,van aqiqah

tersebut tetap menjadi bagian dari harta. Dengan demikian, selama

belum disembelih ia akan terhitung sebagai utang yang wajib

ditunaikan (dikeluarka0-

Terkait dengan pemberian narna kepada bayi; diriuaptkan
kepada kami melahri jalur Muslim (dia berkata), Muhammad bin

Hatim menceritakan kepada kami, Bahz bin Asad menceritakan

kepada kami, Sulaiman bin Al Mughirah menceritakan kepada

kami, dari Tsabit; !/aihr Al Bannani, dari Anas bin Malik, bahwa

suafu ketika Ummu Sulaim; yaitu ibunya Anas melahirkan

seseoftmg anak. Wanita itu berkata kepadan5n, 'Tidak ada

seseorang wanita pun yang boleh menyrsuinya sebelum engkau

membawa anak ini kepada Rasuhrllah $." Keesokan harinSa, aku

pun bergegas mendatangi Rasulullah $. Beliau $ bersaMa,

" sepertinyn Ummu Sulaim telah melahirlan (anak)? "Ya,"

jawabku. Kuletakkan anak itu dipangkuan beliau- lalu Nabi $
meminta dibawakan sebutir kurma Aiura Madinah. Beliau

melumatrya lalu melud ke mulut bayi itu, dan bayi itu
pun mengunSnh-n . Setelah ifu, Rasulullah $ mengusap

t{/ajah si bayi dan mernberinya narna Abdullah.

Diriwayatkan pula kepada kami melalui jalur hnu Aiman:

Ibrahim bin Ishaq As-Sarraj menceritakan kepada kami, Amr bin

Muhammad An Naqid menceritakan kepada kami, Al Haitsam bin

Jamil menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al Mutsanna bin

Anas menceritakan kepada kami, Tsumamah bin Abdullah bin

Anas menceritakan kepada kami, dari Anas, bahwa Rasulullah $

l
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mengaqiqahkan dirinSa sendiri setelah beliau diangkat menjadi

Nabi.

Diriwayatkan pula kepada kami melalui (jalur) Ibnu Sirin

bahwa menurutrya aqiqah boleh saja dilakukan sebelum hari

ketujuh ataupun sesudahnya. Namun, kami tdak berpendapat

demikian. Menurut kami, aqiqah tidak sah iil(a dlald(an sebelum

hari kefuiuh sebab hal itu menplahi nash; dan, sebelum memasuki

hari ketujuh tidak ada ka,rniiban melaksanakan aqrqah-

Sementara, melalui jalur Waki', dari Ar Rabi' bin Shabih,

dari Al Hasan AI Bashri, disebutkan, "Jika dahulu engkau belum

sempat diaqiqahkan, maka aqiqahkanlah dirimu meskipun engkau

telah dev.rasa."

Jika ada yang mempermasalahkan, 'Diriwalntkan dari Amr

bin Syr'aib bahwa Nabi $ memerintahkan pelaksanaan aqiqah

dan pemberian nama pada hari kefujuh sejak kelahiran bayr-"

Jawabannya, hadits tersebut mursal *hingga ia tidak dapat

dijadikan acuan yang melarang mematahkan fularrg henran aqiqah

sedikit pun.

Apabila ada yang mengatakan, "Bukankah diriwayatkan

kepada Anda, dari Aisyah; Ummul Mukminin, bahwa dia pemah

ditanya tentang hukum beraqiqah dengan memotong unta. Aisyah

menjawab, 'Tidak demikian, mengikuti sunnah adalah lebih baik;

unhrk anak laki{aki dua ekor domba yang setam, sedangkan unfuk

anak perempuan seekor domba. Anggota fubuh domba tersebut

dipotong, namun Udak boleh mematahkan fulangnya. Dagingnya

dimakan, diberikan kepada omng lain, dan disedekahkan- Dan,

hendaknya hal tersebut dilakukan pada hari yang ketuiuh. Jika
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tidak dapat dilakukan pada hari ketujuh maka pada hari keempat
belas. Jika tidak dapat dilakukan pada hari keempat belas maka
pada hari kedua puluh *1r."191

Sebagai jawabannya kami katakan, riwayat tersebut tidak
dapat dildikan sebagai acuan hukum sebab ia dirir,vayatkan dari
jalur AMd Malik bin Abu Salman Al Arzami. Kalaupun
diasumsikan bahwa riwayat iri shahih, tetat saja ia tidak dapat
dUadikan sebagai aqran hukum sebab riuapt ini dikatakan oleh
selain Nabi $.

Begifu pula hakrya dangan a&ardari Atha, "Dahulu mereka
(pam ulama) menganjurkan agar fulang heq,an aqiqah rrdak sampai
dipatahkan. Jika tidak sernpat diaqiqahkan pada hari ketuiuh,
maka aku lebih suka jil<a ditunda hirrggu tuiuh hari
beriktrtnya (llaitu hari kee,rnpat belas)." Abar fun frdak dapat
diiadilGn acuan hukum karqra bukan b€rasal dari Nabi $-

Jika ada lnng lainnya mengatakan, 'Bukankah telah
diriwayatkan kepada Anda dari jalur hnu Abi syaibah, dari Hafsh
bin Ghiyats, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahrya bahrra

1er Fladib ini disehrrtan dalam Al Msdnk nffik Al Flahm l\/?3gl- p,t',a
bagian aunl hadib ini disehrlton sebagai bailnrb
Da,ri umrnu Kurz dan Abu lftrz, keduanya berkata: seorang u,anita dari
k€luarga Abdr-urahman bin Abu Bakar pernah b€rnadzar seandairyn isti
AMurrahrnan melahirkan anak, karni akan menyernMih unta. Lantas Aistah
b€rkata, "Tillak dernikian. Mengilnrf S.mnah.-.-"
Al Flakim b€rkata, "sanad hadib ini adalah slmhih, hanln safr, Al Bukhari
dan Muslim tidak meriwaSratkannya- "
Denrikian yang tertera di dalam Al Mstadnk Perryrataan Al Hakirn ini
disetrjui oleh Adz Dzahabi- oleh karena itu, pernyataan hnu Hazam bahwa
Al Arzarni adalah periunSrat yarg dhaif tdak bisa dibenarkan. Akan tehpi,
alasan lbnu Hazrn yang kedua (bahwa hal itu tdak bemsal dari Nabi
Slnllallahu Alaih ua Salhm) dapat dibenarkan.
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Nabi $ .pemah mengirim bagian kaki domba aqiqah atas Al

Hasan dan Al Husain kepada salah satu kabilah, dan beliau

bersaMa, 'Janganlah kalian mematahkan tulangnya? -"

Jawaban kami, hadits di atas adalah hadits mursal darr

hadits mursal tidak dapat dijadikan sebagai sandaran hukum.

Sebaliknya, bagr ulama yang berpendapat bahwa hadits mutsl
dapat dijadikan sebagai hujjah, seharusn5n mereka berpendapat

seperti yang dijelaskan oleh hadits ini, juga atsardari AisSnh, Atha

dan 5nng lainnp.

Diriwa5atkan kepada kami tetang permasalahan aqiqah;

yaitu melalui jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah: Ma'd bin Isa

menceritakan kepada kami, dari hnu Abi Dzi'b, dari Az Zuhri, dia

(Az-hhri) berkata, "Tulang dan kepala (domba) boleh dipatahkan,

dan bayi tidak diolesi dengan darah sembelihan sedikit pun-"

Tentang permasalahan aqiqah ini juga diriwayatkan kepada

kami dari Atha, 5aitu melalui jalur Abdurrazzaq, dari hnu Juraij,

darinya (Atha), dia berkata, "Anggota fubuh he'u,ran aqiqah dimasak

dengan air dan gararn, dihadiahkan kepada para tetangga dan

teman, dan tidak disedekahkan sedikit pun."

Dan melalui jalur Waki', dari Ar-Rabi', dari Al Hasan Al

Bashri, dia berkata, "Anak laki-laki diaqiqahkan, sedangkan anak

perempuan tidak diaqiqahkan. "

Diriwaptkan dari jalur Ibnu Abi qBibah, dari Jarir dan Sahl

bin Yusuf; Sahl berkata: Dari Amr, dari Muhammad bin Sirin

bahwa menunrtnya anak perempuan tidak diaqiqahkan-

Jarir menuturkan, dari Al Mughirah bin Miqsam, dari Abu

Wail yang merupakan saudara kandung hnu Salamah, dia b€rl€ta,

l

AlMuhalla - @l



"Anak perempuan tidak diaqiqahkan; sebab mengaqiqahkannya
bukanlah perbuatan yang mulia."

seluruh pendapat di atas tidak dapat menetapkan suafu
hukum apa pun. Yang dapat menetapkan suatu hukum hanyalah
r,rnhyu dari Allah & },a"g disampaikan meralui lisan Razulul-Nya.
Allah S berfirman,

@6_U$$4@-6A*Uq
"Dan tiadalah yang diuapl<anngn itu (At er.an) menurut

kemauan hawa nafsurya. ucapnrya itu fiada rain hanghh wahyt
tnng diowhyukan "(es. An Najm t53l: 3-4)

Abu Hanifah tdak mengenal aqi6h (sebagai s€suatu l,ng
diunjibkan ataupun disunrnhkarg di dalam fikihrya. Bagairnana
mungkin? Tidak aneh memang;ika bdiau berpendapat demikian,
selama beliau tdak banrk bersentuhan dengan sr_rnnah (hadits).

sementara ifu, ulama yang berpendapat bahura aqiqah itu
hukumryn tidak uajib berdalil dengan riwalrat yang lemah. yaihr
riun5nt dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin AI Husain (dia
berkata), "Kurban telah menghapus sernua benhrk sembelihan
Sang diqnri'atkan sebelumnya." Tenfu riwayat ini tdak dapat
dijadikan sebagai dalil sebab ia hanln sebatas pendapat
Muhammad bin Ali. Penetapan nasl<h(penghapusan) suatu hukum
hanr sah bila berasal dari nashyang benar-benar tertuld berasal
dari Rasulullah S.

Begitu pula dengan hadits yang dirivrn5ratkan kepada kami
melalui jalur Sufun. sufun (meriwayatkan) dari zaid bin Aslam,
dari seorang laki-laki, dari bapak lald-lah itu-Tsauri msrambahkan
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bahwa laki-laki ifu berasal dari Bani Dhamrah; sementara Ibnu

Uyainah berkata, "Atau dari pamannya" dari Nabi $, bahua

beliau pemah ditanya tentang aqiqah. Nabi,$ menjawab, nAku

tidak men5rukai penyebutan al uquq (aqtqah). Siap saja Sang
anakn5n lahin lafu dia ingin menyembelih hewan untuk anak itu,

hendakkh dia melaldann5a." 192

Dan hnu Ulainah mengatakan atau dari pamannlE, nAku

pernah melihat Nabi $...." Meskipun demikian, pemptaan ini

tetap tidak dapat dijadikan sebagai dalil sebab pada sanadnya

terdapat seseoftmg periwayat laki-lak yang tidak diketahui tentang

ihwalnya.

AsySyafi'i dan An-Nakha'i berpendapat bahwa aqiqah

tdaklah wajib. Mereka berpegang kepada riun5nt Amr
bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakekqn bahwa Nabi $ pernah

ditanya tentang aqrqah. Beliau $ meniawab,

re2 Hg. Malik dalam Muunththa' 12/451 dari Yahla brn Malik, dari Zaid bin
Aslam....
hnu Abdil Barr berkata: Setahuku, tidak ada hadits Snng maknanya s€p€rti
ini kecuali 1;ang diriu,ayatkan dengan sarnd tersebut. Dan iuga lnng
diriwagntkan dari hadits Arnr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari lokdmlp,
sebagaimana yang diriura!,atkan oleh Abu Daud dan An Nasa'i-
Al Hafiz hnu Hajar, dalam fathul Bar, menjelaskan, "N Bazar dan Abu
S!,aikh meriurayatkan hadits ini di dalam bab Akikah, melalui hadits Abu
Sa'id. Hangra saj,a, hadib ini sama sekali tidak meniadi dalil lnng m€naftkan
perrqrari'atan akikah; bahkan bagan al*rir dari hadits t€rs€hd irsbLt
menegaskan diqpri'atkannya aqigh ini. Cara Snng b€nar dahm mernahami
hadits ini adalah sebaiknya sembelihan ihr diberi nama Titilah atau
Dabilnh, bukan dengan rlrrrna Aqiqah.
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'Aku frdak (penanaan) uguq. Banngsiapa di

antara kalian tnng ingin mengmnbelih heunn unfuk anakn5n,
hendaklah dia melakukannSa. LIntuk anak taki-taki dua ekor
domba yang setan, dan unfuk arnk puanpuan *el<or domba."

Abu Muhammad berkata: Riwayat ini berasal dari shahifah
(milik Amr bin Syu'aib). Kalaupun hadits tersebut shahih, tenfu ia
justru menjadi dalil lang b€rpihak kepada kami dalam
menyanggah pendapat mereka- Sebab, di dalam hadits itu
disebutkan kayajiban melaksanakan aqlqah unhrk anak laki-laki
dan perempuan, dan kamjiban ifu dibebankan kepada bapak
kecuali jika dia mau (menggunakan harta anaknln). Dernikianlah
yang dipahami dari nasrl tersebut dan begifulah konsekuensi
maknanya- Sama halnya seperti zakat, yaifu zakat fitrah, tidak ada
bedanya sarna sekali-

Malik berpendapat bahun aqiqah itu tdak wajib. Untuk
anak laki{aki dan perempuan disernbelihkan safu ekor domba saja.

aqiqah dilakukan pada hari k€tuiuh; tanpa menyertakan hari
kelahirannya ke dalam hitungan, dan jika tidak dapat dilakukan
pada hari ketujuh maka pada tuiuh hari berikutnla (hari keempat
belas)- Dan jika fidak dapat dihkukan pada hari tersebut maka
tidak ada lagi aqiqah setelah itu-

etr,o(vk
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Kami belum mengetahui ada ulama salaf yang berpendapat

bahwa hari kelahiran udak dihitung, atau Sang berpendapat bahwa

aqiqah hanya dilakukan hingga hari keempat belas saja. Kami

sarna sekali tidak mengetahui ada yang berpendapat demikian

sebelum Imam Malik.

Pendapat bahwa anak laki-laki dan perempuan hanya

dengan seekor domba memang diriuayatkan dari

sekelompok ulama salaf. Diantaranya adalah Aiqnh; Ummul

Mukminin dan Asma' sertia saudara perempuannln. Namun,

penisbatan pendapat ini kepada Asma' dan saudara

perempuannya tdaklah benar. Sebab, penisbatan itu diriwayatkan

dari Ibnu Lahi'ah yang merupakan periwayat yang dha'f Atau dari

Sulafah mauk Hafshah, yang ihwalnya sebagai periwaSnt tidak

diketahui. Atau dari Usamah bin T:rid Al l-aitsi yang juga

merupakan periwayat dha'if. Atau dari Makhramah bin Bukair,

dari ayahnya, karena ia diriwaptkan melalui catatan.

Riwayat yarg shahih tentang aqiqah anak laki{aki dan

perempuan hanln dengan seekor domba berasal dari Aiqnh;

Ummul Mukminin, sebagaimana yang telah kemukakan

sebelumnya, natnun dengan sanad dari hnu Umar karena sanad

itulah yang Shahih.

Ulama 5nng berpendapat demikian juga berdalil dengan

hadits yang diriunptkan kepada kami dari jalur Ibnu Aiman (dia

berkata), Ahmad bin Muhammad Al Birt menceritakan kepada

karni, Abu Ma'mar AMullah bin Amr Ar-Raqi menceritakan

kepada kami, Abdul Warits bin Sa'id At Tannuri menceritakan

kepada kami, Ayyub As-Sakhtlrani menceritakan kepada kami,

dari lhrimah, dari hnu Abbas (dia berkata) bahwa nasulullah &

AlMuhalla - EI



mengaqiqahkan Al Hasan dengan seekor kibas, dan beliau
mengaqiqahkan Al Husain juga dengan seekor kibas.

Dan dari jalur hnu AI Jahm: Muhammad bin Ghalib At
Tamtam menceritakan kepada kami, Al Harits bin Miskin
menceritakan kepada kami, Ibnu wahb menceritakan kepada
kami, dari Jarir bin Hazim, dari Qatadah, dari Anas bin
Rasulullah $ mengaqiqahlon Al Hasan dan Al Husain dengan
dua ekor hbas.

Abu Muhammad ber{<ata: Menunrt kami kedua atsar ini
adalah shahilr" hanya saia keduanp tidak mendukung pendapat
bahwa anak laki-laki dan p€rernpuan masing-masing hanya
diaqiqahkan dengan seekor domba saja, dengan beberapa alasan
berikut:

Pada hadits ummu Krrz terdapat informasi tambahan bila
dibandingkan dengan kedua atsar di abs. sernentara, tambahan
informasi 5rang berasal dari seserang periungrat yang dt(terlamin
kualitas keislamannya) tdak boleh diabaikan @itu sala.

Diriun3Tatkan kepada kami melalui jalur Ahmad bin Syu'aib
(dia berkata), Qutaibah menceritakan kepada kami, Sufuan bin
uyainah menceritakan kepada kami, dari ubaidillah bin Abu
Yazid, dari Siba' bin Tsabit, dari Ummu Krxz, dia berkata: Alar
pemah merrdatangai Rasulullah #i kefika di Hudaibiyah. Aku
bertanya kepada beliau tentang dag-g heuan 5nng disembelih
sebagai luban (ketl<a itd- Aku mendengar (di sela-sela
jawabannyra) beliau bersaMq 'untuk anak laki4aki dua el<or
domba dan unfuk anak perernpuen atu ekor domba. Tidak
maalah apl<ah domb tas&nfinbn abu betina."
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Tidak diperselisihkan lagi bahwa Al Hasan dilahirkan pada

tahun ketika terjadi perang Uhud, sedangkan Al Husain dilahirkan

dua tahun setelahnya; tepatrya dua tahun sebelum peristiwa

Hudaibiyah. Denjan demikian, yang dijadikan acuan adalah saMa
Nabi $ yang temkhir, bukan pertuatan beliau sebelumn5n. Sebab,

perbuatan Nabi $ sebelumnya lebih merupakan ibadah tathawwu'

(sunnah) saja.

DiriuaSatkan kepada kami melalui jalur hnu Al Jahm (dia

berkata), Mu'adz menceritakan kepada kami, Al Qa'nabi
menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Bilal menceritakan

kepada karni, dari Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Al Husain,

dari a5nhnya, dari kakeknya, bahwa Fathimah binti Rasulrlluh #
mengaqiqahkan Al Hasan dan Al Husain, ketika dia melahirkan

keduanya, dengan seekor domba; seekor domba-

Abu Muhammad berkata: Tidak diragukan lagl bahwa

aqiqah ynng dilalnfian Fathimah bukanlah aqiqah yang dilakukan

Rasulullah $. Sehingga, melalui kedua riwayat tersebut dapat

diketahui bahvra Rasulullah $ mengaqiqahkan masing-masing dari

keduanya dengan seekor kibas, dan Fathimah juga mengaqiqahkan

masing-masing anaknya dengan seekor domba. Dengan demikian,

Al Hasan dan Al Husain, masing-masing diaqiqahkan dengan

seekor kibas dan domba.

Diriuayatkan pula kepada kami sebuah hadits yang

seandainya mereka meriwayatkan hadits seperti ini niscaya mereka

akan senang. Diriunyatkan kepada kami melalui jalur Ahmad bin

Syr'aib: Ahmad bin Hafsh bin Abdullah rnenceritakan kepada

karni, a5ntrlm menceritakan kepadaku, hrahim bin Thahman

menceritakan kepada karni, dari Al Hajjaj bin Al Hajjaj, dari
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Qatadah, dari lkrimah, dari hnu Abbas, dia berkata,
"Rasulullah $ mengaqiqahkan Al Hasan dan Al Husain
Radhiyallahu Anhuma dengan dua ekor kibas, dua ekor kibas."

Hadits seperti ini juga diriwaptkan pula kepada kami
melalui jalur hnu Juraii, dari ummul Mukminin; Ais5nh, dengan
sanad mutqathil Anehnya, Sufi7an Ats-Tsauri meriwalratkan hadits
ini dari Ayy,b, dari llaimah, bahr*n Nabi $ mengaqiqahkah Al
Hasan dan Al Husain dengan safu ekor kambing; safu ekor
kambing- Da juga meriura3ptkan secara mutal melalui ;arur
Ayytrb.

Yarrg lebih pamh lagi, mereka 57ang tidak sependapat
dengan kami beranggapan bahura ritrnyrat-riun37at tBng menjadi
sandaran l<ami) adalah mt^dhtlnrib. tGrni tenhr tdak akan
mempe&rlikan klaim sernacarn ini. Yang merrldi pegangan kami
di sini adahh seperti png telah kami kernulokan sebehrnn3a,

lnitu karni berpqang kepada infcrnasi tarnbalnndaniwa k puda
hadits yang lainnla.
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