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,;Llt *V
KITAB NADZAR1

L114. Masalah: Kami memakruhkan nadzar dan
melarangnya. Meskipun begifu, apabila seseorang bemadzar suafu
ketaatan kepada Allah, maka dia wajib melaksanakannya, selama
dia menadzarkannya hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah
atau unfuk mensSrukuri nikmat yang dia dapatkan, atau dia melihat
adanya suatu harapan yang tidak berakibat zhalim terhadap
muslim lainnya, ataupun juga tidak unfuk sebuah maksiat.

Misalnya saja dengan mengatakan: Aku bema&ar akan
bersedekah dalam jumlah sekian, atau aku bema&ar akan

I Nudzuradalah bentuk kata plural dari kata nadzar, kata ini berasal dari kata
"Indzar" png artinya memperingatkan agar menjadi takut. Raghib Al
Asbahani dalam bukunya png berjudul Al Muhdaat mengatakan: Nadar
adalah membuat sesuatu Srang sebenamya tidak wajib menjadi wajib atas
dirimu sendiri dengan tr.rjuan yang dimaksud dapat tercapai. sementara hnul
Atsir dalam bukunyra An-Niha5ah, mengatakan: Nadzar adalah ketika kamu
membuat sesuafu menjadi ',rajib atas dirimu sendiri secarcl sukareta; baik
berbentuk sebuah ibadah, sedekah, ataupun yang lainqra.
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berpuasa selama sekian hari, atau nadzar berhaji, atau berjihad,
atau berdzikir, atau melakukan penjagaan di pertatasan wilayah
Islam, atau mengunjungi orang yang sedang sakit, atau menjadi
saksi terhadap jenazah yang baru meninggal, atau untuk berziarah
ke makam Nabi atau orang shaleh, atau unfuk berkunjung ke
tempat bersejarah di kota Makkah atau Madinah atau Baitul
Maqdis dengan cara berjalan kaki ataupun berkendara, atau unfuk
memerdekakan budak yang sudah ditentukan ataupun belum, atau
unfuk melakukan apapun yang masih tergolong sebuah ketaatan.

Itu adalah contoh-contoh nadzar yang niatrya hanya unfuk
mendekatkan diri kepada Allah tanpa syarat. Bentuk nadzar lain
yang diperbolehkan adalah, nadzar unfuk melakukan suatu
ketaatan setelah mendapatkan sebuah kenikmatan yang dia
inginkan. Misalnya dengan mengatakan: Aku bemadzar unfuk
bersedekah dalam jumlah sekian jika aku dapat keluar dari
masalahku ini, atau jika aku bisa mendapatkan hal yang
kuinginkan ifu, atau jika aku dapat berjumpa dengan ayahku, atau
berjumpa dengan temanku si anu, atau kerabatku si itu. Atau
dalam bentuk ketaatan lainnya yang kemudian dilekatkan pada
suatu kejadian.

Atau juga dengan mengatakan: Aku akan melakukan
ketaatan itu jika hujan hrun dari langit, atau jika aku bisa sembuh
dari penyakitku ini, atau aku berhasil mengatasi masalah ini, atau
jika aku mendapatkan hal ifu, atau hal-hal lain semacamnya.

Jika seseorang bemadzar untuk melakukan sebuah

kemaksiatan, ataupun bukan sebuah kemaksiatan namun bukan
pula sebuah ketaatan, maka dia tidak diharuskan untuk
melaksanakannya. Misalnya saja jika dia bemadzar unfuk
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melanfunkan sebuah syair, atau mewamai bajunya menjadi merah,
atau hal-hal lain semacam itu.

Begifu pula jika seseorang bemadzar unfuk melakukan
sebuah ketaatbn tapi setelah dia mendapatkan sebuah

kemaksiatan, atau melihat kemaksiatan. Misalnya saja dia berkata:
Aku bemadzar untuk berpuasa satu hari jika si fulan itu dibunuh
orang, atau dipukul orang, padahal orang tersebut tidak bersalah

apapun hingga boleh diperlakukan seperti itu.

Atau pula jika dia berkata: Aku bemadzar unfuk
mengeluarkan sedekah sebesar sekian, jika si fulan terbunuh,
padahal si fulan itu tengah ter-zhalim.

Semua nadzar yang seperti itu tidak wajib dipenuhi, dan
tidak juga dikenakan kafarahjika tidak dipenuhi, dia hanya harus
beristigfar dan meminta ampunan kepada Allah.

Begifu juga dengan seseorang yang mengucapkan lafal

nadzamya seperti sumpah, misalnya dengan mengatakan: Aku
wajibkan diriku sendiri untuk berjalan ke kota Makkah jika aku
sampai berbicara kepada si fulan, atau aku berkeurajiban unfuk
memerdekakan pelayanku si fulan jika aku sampai berkunjung ke
tempat si anu. Semua ifu tidak harus dilaksanakan nadzamya dan
udak pula dikenakan kafanh, dia hanya diharuskan untuk
beristigfar dan memohon ampunan dari Allah atas perkataannya

itu.

Sedangkan jika seseorang berkata: Aku bemadzar, atau aku
wajibkan atas diriku sendiri, narnun tidak melanjutkan
perkataannya, maka dia juga tidak dikenal<an kafanh na&ar,
melainkan hanya dikenakan kafarahsumpah saja.
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sejumlah ulama berpendapat, bahwa apabila yang keluar
dari lisannya berupa sumpah, maka dia harus melaksanakannya.

Namun ulama lain berpendapat, bahwa apabila yang keluar
dari muluturya ifu berupa sumpah, maka dia hanya dikenakan
kafarah sumpah saja.

Abu Muhammad berkata: l-andasan yang membenarkan
pendapat kami adalah: Unfuk larangan bemadzar sendiri, secara
unurn kami pemah menerima riwayat meralui sufiyan2 dan
syu'bah, keduanya dari Manshur, dari AMu[ah bin Murrahs, dari
hnu umar, dari Nabi S, beliau pemah menginstn"rksikan larangan
bemadzar seraya bersabda: "Nadzar tidak akan mengubah apapun,
bahkqn biasanya nadzar ifu keluar dari mulut orang yang kikir.,, Ini
adalah kalimat dari riwayat Sufuan.

Sedangkan kalimat dari riwayat sytr'bah adalah, "Na&ar
tidak akan mendatangkan kebaikan, dan biasanya na&ar itu keluar
dari mulut orang yang kikir."

Kedua riwayat ini hampir sama matan dan sanadnya,
perbedaannya hanya pada kalimat, "Nadzar tidak akan
mendatangkan kebaikan," dengan kalimat "Nadzar tidak akan
mengubah apapun."4

Hadits png diriwayatkan Sufi,ran dari Manshur ini disebutkan dalam Shahih
N Bukhari,juz. 8 hal. 224 dan 253; Juga disebutkan dalam shahih Muslim,jrn.2}nl. 12.
Sementara hadits yang diriwayatkan Syu'bah dari Mansur disebutkan dalam
Shahill Muslim, l:z. 2 hal. 12.

fadl teks aslinp riwayat ini disebutkan berasar dari Amru bin Murrah, dan
kekeliruan ini telah kami perbaiki dengan merujuk pada buku Tahzib At-
Tahdzibdanhadits Shahih Al Bukharidan Shahih Muslim.
Al Khaththabi mengatakan: Maksud dari larangan f,labi untuk bernadzar
sebenamya hanyalah berupa penegasan terhajap perintah untuk
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Hadits tersebut juga didukung dengan sanad shahih lainnya
yang berujung pada Abu Hurairah.s Diriwayatkan pula kepada
kami dari Sufuan bin Uyainah, dari hnu Ajlan, dari Sa'id bin Abi
Sa'id Al Maqburi, dia pemah mendengar Abu Hurairah
mengatakan: "Aku tidak akan pernah bemadzar."

Riwayat ini mempertegas kebenaran pendapat kami yang

menyatakan, bahwa nadzar itu terlarang, narnun apabila telah
dilakukan, maka hukumnya harus dilakukan, dan biasanya nadzar
ini keluar dari mulut orang yang bakhil.

Diperkuat juga dengan adanya firman Allah &:

melaksanakan nadzar yang sudah diucapkan dan peringatan keras bagi
mereka lang menyepelekanngra jil<a nadzar ifu telah terucap.
Jika seandainp yang dimaksudkan Nabi tersebut adalah unhrk mencegah
seseorang bunadar, maka pastilah hukumnya telah dibatalkan dan
karajiban menunaikannya pun menjadi gugur, karena dengan lamngan yang
mencegah seperti ifu akan membuat penunaiannya meniadi malsiat hingga
tidak perlu dipenuhi.
Makna grang terkandung pada hadits ini sebenamyra adalah, Nabi $ ingin
memberitahukan bahwa nadzarifu merupakan suafu perkara 5rang tidak akan
mendatangkan manfaat dan tidak akan menjauhkan mudharat dalam waktu
dekat. Dengan kata larn, nadzarldark akan dapat merubah takdir yang sudah
ditaapkan Allah &. Seakan-akan pada hadits itu Nabi $ ingin
men5ampaikan: Janganlah kalian bernadzarjika kalian sudah dapat menerka,
bahwa Allah tdak menakdirkan hal itu unhlkmu, atau untuk menghilangkan
takdir yang sudah ditetapkan unfukmu, namun jika kamu melakukannlra,
maka kalian wajib untuk menunaikannya, karena menunaikan nadar itt
hukumnya wajib jika sudah diucapkan.
se/angkan Srang dimaksud dengan kalimat, "Biasangra keluar dari murut
orang lnng kikir," karena keterkaitan nadzar dengan sesuatu yang
diinginkannp, seakan dia tdak mau melakukan ketaatan ifu, atau
mengeluarkan hartanya jika keinginannya itu tidak tercapai. wallahu A'tan.
hnul Atsir sebenamya sudah mengungkapkan hal ini pula dalam bulnrnya
An-Nihagh, ruunun Al Khaththabi seakan tidak mernperhatikan hal itu

_ hingga tidak menyebutkan nama Ibnul Atsir dalam keterangannya.s Riwapt ini disebutkan dalam Shahih Muslim, fin.2,hal. 1r.
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"Mereka memenuhi nadzar dan takut akan suafu hart yang

azabnya merata di mana-mana."(es. Al Insaan 176l: T).

,ffVWt:j,r(,<)jiq,li_
" Wahai orang-orang yang beriman! penuhilah janji_

janji."(Qs. Al Maa'idah [5]: 1).

"i.:i, &.^ii;\li&'q;;
"Dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka

sunggwh, dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri.,, (Qs.
Ath-Thalaaq [65]: 1).

,;i t , ,|-i;irt oj i; Jy,i

" Katakanlah (Muhammad), "Tuhanku hanya
mengharamkan segala perbuatan keji yang terrihat dan yang
tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zhalim.,, (es. Al A,raaf
[7]:33).

Dari ayat-ayat tersebut, maka benarlah bahwa apapun yang
dilarang Allah & tidak dibenarkan bagi siapapun untuk
melanggamya. Maka benar pulalah orang yang mengaitkan
pertuatan buruk dengan nadzamya, berarti dia telah bemadzar

i.t:r 6q6W
'r#t
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untuk melakukan kemaksiatan terhadap-Nya, padahal Allah

melarang siapapun untuk berbuat kemaksiatan terhadap-Nya.

Benar pula bahwa na&ar dan perjanjian yang

diperintahkan oleh Allah untuk ditunaikan adalah nadzar yang

berupa ketaatan saja, dan nadzar yang berupa ketaatan ini

hanyalah seperti perbuatan-perbuatan yang telah kami sebutkan

sebelumnya, tidak lebih dari itu.

Semua orang tenfu tahu, bahwa seseorang yang bemadzar

unfuk melakukan ketaatan lalu dia melihat potensi kemaksiatan di

dalamnya atau dia akan terpaksa melakukan kemaksiatan, atau dia

akan bahagia lantaran telah melihat adanya perbuatan maksiat

yang terjadi terkait dengan nadzamya, maka semua ifu juga

termasuk melakukan kemaksiatan terhadap Allah. Tidak seorang

muslim pun akan meragukan hal ifu.

Maka benarlah jika semua itu juga termasuk bemadzar

untuk melakukan kemaksiatan yang tidak boleh untuk ditunaikan.

Sedangkan nadzar yang tidak ada kemaksiatan ataupun

ketaatan di dalamnya, maka sungguh omng yang mena&arkannya

telah ma,vajibkan sesuatu yang sama sekali tidak diwajibkan
ataupun disunahkan oleh Allah &.

Barangsiapa yang melakukan hal ihr, maka artinya dia telah

melampaui batas yang telah digariskan Allah &, dan

melakukannya berarti melakukan perbuatan maksiat terhadap

Allah, maka menunaikannya pun menjadi tidak perlu karena dia

tidak diperbolehkan untuk melakukan perbuatan maksiat kepada

Allah &.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ahmad

bin Syr-raib, dari Abu Kuraib Muhammad bin Ala, dari AMullah bin
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Idris -Abdullah-, dari Ubaidillah bin Umar, dari Thalhah bin Abdul

Malik, dari Al Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Ash-Shiddiq,

dari Ummul Mukminin Aisyah, dia berkata: Aku pemah

mendengar Rasulullah S bersabda,

"o:t')Ji fi,iM) Jt,;ht &."

4fX- )rt

O//9 z ., o /

0l J$ ir,
/^

,rltlf fijt 6fu-
"Barangsiapa bemadzar unfuk melakukan kebatan kepada

Allah Tabla, maka lakukanlah ketaatan ifu. Dan barangsiapa

bemadzar untuk melakukan kemaksiatan terhadap Allah Tabla,

maka janganlah dia lakukan kemal<siabn ifu."

Ahmad mengatakan: Thalhah bin AMul Malik adalah

periwayat yang terpercaya, terpercaya, dan terper@ya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Bukhari; Musa bin

Ismail menceritakan kepada kami, Wuhaib bin Khalid6

menceritakan kepada kami, Ayub As-Sikhtiyani menceritakan

kepada kami, dari lkrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa ketika suafu

waktu Rasulullah $ sedang berpidato, di sana ada seorang laki-

laki yang berdiri saja, lalu beliau pun bertanya kepada para sahabat

beliau tentang siapa laki-laki itu. lalu mereka menjawab: "ltu Abu

Israil yang bema&ar untuk tetap berdiri, udak duduk, tidak

berteduh, tidak berbicara, dan berpuasa." Lalu Nabi $ bersaMa,

6 Nama grang disebutkan di hampir semua cetakan adalah' Wahab bin Khalid.

Namun nama ini keliru, dan karni telah mengoreksinln sesuai dengan nama

yang disebutkan dahm Shahk Al Bukhai, juz. 8, hc.l.256 dan sebagaimarn

disebutkan pula dalam Tahz'b At-Tahdzib.

l-l-| - AlMuhaIIa



lzo z 6 l?. o to.?.
.4A)-? d: Jrl)) toJ

o)A

" Beritahukan kepadanya dia boleh berbicara, bertduh, dan

duduk, tetapi uin* puasanya dia harus tetap menyempumakan-

nya (sampai berbuka)."

Alhamdulillah, isi hadits tersebut sangat sesuai dengan

pendapat kami, yang mana di sana Nabi memerintahkan agar laki-

laki itu tetap berpuasa yang merupakan sebuah perbuatan

ketaatan. Lalu beliau melarang laki-laki itu untuk melanjutkan

perbuatan lain di luar ketaatan, yaitu berdiri terus, tidak mau

berteduh, dan tidak mau berbicara sepatah katapun.

Abu Tsaur memiliki pendapat lain mengenai nadzar bicara,

dia mengatakan: Apabila seseorang bemadzar untuk tidak

berbicara, maka orang tersebut tetap hams melaksanakan

nadzamya itu.

Abu Tsaur kemudian memperkuat pendapahrya dengan

dalil firman Allah &'

V+t- t$i'g "{t (;, *; i; i oL

" SesungguhnSn aku telah bemadzar betpuasa unfuk Tuhan

Yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbican dengan

siapa pun pada hari ini."(Qs. Maryam lL9l:261.

Juga berdalih dengan firman Allah &:

C,- i )L) i;i 5"$r8 $ !N-r"
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" Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap

dengan manusia selama tiga malam, padahal engkau sehat."(Qs-

Maryam [19]: 10).

Ali berkata: Diperbolehkannya tidak berbicara hanya

khusus dalam syariat Nabi Zakariya dan siti Maryam saja. Dan
umat ini hanya diharuskan mengikuti syariat Nabi Muhammad $
saja. ApalaE syariat untuk tidak berbicara pada ayat tersebut

merupakan sebuah tanda kenabian, yang sudah tentu hanya

dikhususkan kepada Nabi yang diberi mukjizat tersebut, tidak
kepada semua manusia. Terlebih lagi, Nabi S sendiri telah

menyampaikan larangan kepada umatnya untuk tidak berbicara

melalui hadits yang telah kami sebutkan di atas tadi.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ibnu

Juraij, dari Abdullah bin Thawus, dia berkata: Ketika aku telah

mencapai usia baligh, aku pernah mendengar ayahku berkata:

Tidak boleh bemadzar untuk berbuat maksiat kepada Allah, dan

tidak boleh bemadzar kecuali dengan apa yang sudah kamu miliki.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq lainnya,

dari Ma'mar, dia berkata: Aku pemah bertanya kepada Az-Zuhn

tentang nadzar yang diucapkan oleh seseorang, lalu dia menjawab:

Apabila nadzamya unfuk berbuat ketaatan kepada Allah, maka

nadzar itu wajib dia penuhi. Tapi jika nadzar ifu untuk berbuat

kemaksiatan kepada Allah, maka hendaklah dia bertaqamrb

(mendekatkan diri) kepada Allah dengan apapun yang dia

kehendaki.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq lainnya,

dari Ma'mar, dari Aban, dari Ibnu Abbas, bahwa pemah satu kali

ada seorang laki{aki yang datang kepadan},a lilu berkata, "Aku

pemah bemadzar, jika ayahku pulang dengan selamat dari
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penawanan, maka aku akan mendirikan shalat malam tanpa
mengenakan pakaian, dan aku akan berpuasa selama safu hari."
Lalu hnu Abbas berkata kepadanya: "Kenakanlah pakaianmu, dan

berpuasalah selana safu hari. Shalatlah dengan cara berdiri dan

duduk seperti biasa."

Diriwayatkan dari Abu Zubair, bahwa dia pemah

mendengar Jabir berkata, "Tidak ada yang harus difunaikan pada

nadzar yang terkait dengan perbuatan maksiat terhadap Allah."

Diriwayatkan dari Ikrimah, dari hnu Abbas, dari Umar bin
Khaththab, bahwa suatu ketika ada seorang laki{aki yang

bemadzar unfuk tidak makan bersama keponakannya yang yatim.

lalu Umar berkata kepada laki-laki tersebut, "Pergilah makan

bersama mereka (tdak usah difunaikan na&amya)."

Diriwayatkan dari Qais bin Abu Hazim, bahwa Abu Bakar
pemah memerintahkan kepada seorang wanita yang bemadzar
untuk pergi haji tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, agar dia
tetap mengeluarkan suaranya selama dia melaksanakan haji.

Diriwa5ratkan dari Masruq dan Asy-Sya'bi, "Tidak ada yang

harus difunaikan pada na&ar yang terkait dengan pertuatan
maksiat terhadap Allah, dan tidak ada kafarah yang harus

dilaksanakan pula sebagai gantinya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim, disebutkan dari

Qutaibah, dari Ismail bin Ja'far, dari Abdullah bin Dinar, bahwa dia
pemah mendengar lbnu Umar menyampaikan sabda Rasulullah $
yang berkata,

6zzl

YI ijl;; rr rJt; bg;. Jut,
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" Barangsiapa yang hendak bersumpah, maka janganlah dia

kecuali dengan nama Alkh."7

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Malik, dari Nafi', dari
Ibnu Umar, dari Nabi S, beliau berkata dalam haditsnya,

.'r>L)o),")11 yu.,"AHbG:;; og u
" Barangsiapa yang hendak maka

bersumpahlah dengan nama Allah, atau diam."8

Hadits tersebut menjelaskan bahwa Nabi $ telah

membatalkan segala jenis sumpah yang mengatas namakan selain

Allah dan melarang berbuat demikian, karena jika seseorang

bersumpah dengan mengatas namakan selain Allah maka artinya

dia telah berbuat kemaksiatan terhadap Allah. Dan sebagaimana

diketahui, bahwa nadzar yang terkait dengan maksiat terhadap

Allah tidak perlu ditunaikan.

Abu Muhammad berkata: Abu Hanifah dan Imam Malik

berpendapat, bahwa siapa saja yang mengucapkan nadzamya

seperti orang bersumpah, misalnya: Aku akan berjalan kaki ke

kota Makkah jika aku sampai berbicara dengan si fulan. Apabila

orang tersebut di kemudian hari temyata berbicara dengan fulan

Riwapt ini disebutkan dalam Shahih Muslim, jr:a. 2, hal. 14, secara panjang
lebar.
Tujuan pelarangannya adalah, bahwa bersumpah dengan nama sesuatu
menunjukkan pengagungannya dan tidak akan terwujud sumpah tersebut
hingga orang lrang bersumpah itu mqnkini keagungan dan keberkahan
darinya. Padahal keagungan pada hakekatrya hanya milik Allah semata, dan
tidak boleh dibandingkan dengan yang lainngra. Apapun grang dinilai sebagai
sandingan atau tandingan harus ditinggalkan dan dibuang.
Hadis ini disebutkan dalam Al Muwaththa ', juz. 3.hal. 33, secara panjang
lebar.
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yang dimaksud, maka dia diwajibkan untuk menunaikan apa yang

dia nadzarkan.

Asy-Syafi'i berkata: Orang itu hanya dikenakan kafarah

sumpah sa;a, keluali jika nadzamya itu terkait dengan pembebasan

hamba sahaya yang tertentu (ditunjuk atau disebutkan namanya).

Abu Tsaur berkata: Orang itu hanya dikenakan kafanh
sumpah dalam segala hal; baik terkait dengan pembebasan hamba

sahaya yang tertenfu ataupun bukan.

Al Muzani berkata: Orang tersebut tidak dikenakan apapun,

kecuali jika terkait dengan pembebasan hamba sahaya yang

tertentu, maka dia harus menunaikan na&amya.

Ali berkata: Mereka yang memilih pendapat Abu Hanifah

dan Malik Snng berhujjah bahwa yang dina&arkannya itu adalah

nadzar ketaatan, maka orang itu wajib menunaikannya. Dan

mereka juga berdalil dengan qtyas terhadap na&ar thalak.

Abu Muhammad berkata: Ini jelas sekali tidak benar, karena

nadzar adalah sesuafu yang diniatkan oleh seseoftrng karena

keinginan untuk melakukannya dan dapat mendekatkan diri

kepada Allah ketika melakukannya. Lalu dia meminta kepada

Allah untuk menyegerakan hal yang diinginkannya agar dia dapat

melakukan perbuatan tersebut.

Berbeda sekali dengan niat si penadzar di atas tadi, karena

niatnya saja sudah tidak mau melakukan kebajikan yang dia

ucapkan, lalu dia menjauhkan dirinya sendiri dari perbuatan Snng
dikaitkan agar dia terhindar dari kebajikan yang dinadzarkan,

Maka benarlah secaftl mq,rakinkan, bahwa orang ihl
bukanlah pena&ar. Dan jika dia bukan bema&ar, maka dia tidak
perlu menunaikan apa yang dia ucapkan.
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Namun meski demikian, dia telah berbuat kemaksiatan

terhadap Allah atas ucapannya ihr, karena dia mengucapkannya

seperti sumpah. Padahal Allah telah mengharamkan siapapun

unfuk bersumpah dengan mengatas namakan yang lain selain-Nya,

hingga sumpahnya ihr terhitung sebagai maksiat. Dan nadzar yang

terkait dengan perbuatan maksiat terhadap Allah tidak perlu

ditunaikan.

Secara yakin benarlah bahwa apa yang dikatakannya itu

bukan sebuah nadzar dalam ketaatan yang wajib unfuk difunaikan,

dan bukan pula dianggap sebuah sumpah dengan nama Allah yang

dikenakan kafarah sumpah bagi pelanggamya. Dengan demikian,

tidak ada yang wajib dia bayarkan, karena hal itu tidak diwajibkan

oleh Al Qur'an ataupun Sunnah, padahal harta mempakan

sesuatu yang terlarang dan diharamkan untuk dijadikan denda

kecuali ada dalil yang mewajibkannya.

Sementara dalil qiyas yang mereka kemukakan dengan

menyamakannya dengan nadzar talak, tidak tertenfunya nadzar ini

dibandingkan dengan nadzar talak terlalu jelas unfuk diacuhkan,

maka jelas pulalah ketidak tepatan pendapat dan dalil tersebut.

Sementara orang yang mewajibkan kafarah sumpah

terhadap pelanggamya, maka pendapat ihr juga tidak tepat,

karena tidak ada sumpah kecuali dengan mengatas namakan

Allah &, dan tidak ada kafarah kecuali jika sumpahnya dengan

mengatas namakan Allah &.

Sedangkan terkait orang yang memisahkan antara ucapan

yang terkait dengan pembebasan hamba sahaya tertenfu dan

bukan, ini pun pendapat yang keliru. Landasan yang mereka

gunakan dengan menyebut bahwa hal itu sama seperti

pembebasan hamba sahaya dengan ,yurui. Padahal tidak
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demikian, karena yang menjadi penekanan di sini adalah

sumpahnya, bukan pembebasannya. Dengan demikian, maka jika

sumpahnya tidak sah, maka hal yang dikaitkannya pun tidak harus

difunaikan. r

Mereka juga berdalil dengan qiyas, yang menyamakan
pembebasan hamba sahaya tertenfu (menyebut narna hamba

sahaya yang akan dibebaskan) dengan thalak tertentu (menyebut

nama ishi yang dithalak). Maka kami katakan, bahwa hukum qips
seperti ini sama sekali tidak dapat dijadikan landasan. Apalagi
thalak tertentu yang dijadikan qiyas oleh mereka itupun tidak
benar, tidak menurut Al Qur'an, hadits, ataupun ijma.

Apabila kemudian yang dijadikan landasan pendapat

mereka adalah hadits yang diriwayatkan oleh Az-Zuhn, dari Abu
Salamah, dari Aisyah, bahwa Nabi $ pemah bersabda,

.eirk ii:rk') ar abz e rli1 i,/
" Tidak ada yang harus difunaikan pada nadzar yang terkait

dengan pefruatan maksiat terhadap Allah, dan kafarah baginya

sama seperti kafarah sumpah."

Hadits ini tidak pemah didengar oleh Az-Zuhri langsung

dari Abu Salamah, melainkan diriwayatkan terlebih dahulu dari
Sulaiman bin Arqam, dari Yahya bin Abu Katsir, barulah dari Abu
Salamah. Namun Sulaiman bin fuqam disebut sebagai periwayat
yang berdusta dalam periwayatannya.

Sementara melalui sanad lain yang diriwayatkan dari jalur

periwayatan Thalhah bin Yahya Al Anshari, dari Abdullah bin Said

bin Abu Hindin, dari Bukair bin AMullah bin Asyaj, dari Kuraib,
dari hnu Abbas, bahwa Nabi $ pemah bersabda,
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" Barangsiapa yang bemadzar unfuk berbuat maksiat

terhadap Allah, maka kafanhnya sama seperti kafarah sumpah.

Dan barangsiapa yang bemadzar namun dia tidak sanggup unfuk

memenuhi nadzarn5n, maka juga sama seperti kafarah

sumpah."9

Namun Thalhah bin Yahya Al Anshari adalah periwayat

yang dikategorikan dhaif liddan (lemah sekali).

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Sa'id bin

Manshur, Hammad bin Zaid bin Dirham menceritakan kepada

kami, dari Muhammad bin Zubair Al Hanzhali, dari ayahnya, dari
Imran bin Hushain, dari Nabi S, beliau pemah bersabda,

I 4z 4z / o.cHrW 1 .;() r'-i";ob e,,11
ll

" Tidak ada yang harus ditunaikan pada nadzar orang yang

marah. Dan kafarahnya sama seperti kafarah sumpah-"

Sanad lain diriwayatkan oleh AMul Warits bin Said, dari

Muhammad bin Zubair Al Hanzhali, dari ayahnya, dari Imran bin

Hushain, dari Nabi $:

Hadits ini disebutkan dalam Sunan Abu Daufljuz. 3 hal. 246, seara panjang
lebar.
Lalu pada riwapt itu Abu Daud mengatakan: Hadits ini diriwayatkan oleh
Waki' dan juga png lainngra, dari AMullah bin Sa'id bin Abu Hindin, secara

mauqufpda Ibnu Abbas.
Pada At-Talkhis karya lbnu Hajar disebutkan, bahu0a Thalhah bin Yahp
adalah periwayat yang dipertentangkan ke-sr5arlfranryn.

z /. z

J$Y
.1o..
l-ls A)

Y
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" Tidak ada yang harus difunaikan padu nadzar yang terkait
dengan maksial turhadap Attah. Dan kafarahnya sarna seperti
kafarah sumpah."

Namun Muhammad bin Zubair Al Hanzali dikategorikan
sebagai periwayat yang sangat sangat lemah, dan bahkan lebih

dari itu.

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh hnu Abi
Syaibah, dari Al Mu'tamir bin Sulaiman At-Taimi, dari Muhammad
bin Zubair Al Hanzhali, dari Imran bin Hushain, dengan teks hadits
yang serupa. lalu setelah meriwayatkan hadits ini, Al Mu'tamir
berkata: Aku langsung bertanya kepada Muhammad bin Zubair,
apakah kamu menerima riwayat ini langsung dari Imran? Dia
menjawab: Tidak, aku menerimanya dari seseorang yang

mendengar dari Imran bin Hushain.

Dengan demikian, sudah tentu hadits ini sama sekali tidak
dapat diandalkan.

Pada sanad lainnya, diriwayatkan pula dari jalur
periwayatan Ismail bin Abu Uwais; dari ayahnya, dari Daud bin
Hushain, dari Bukair bin Asyaj, dari Kuraib, dari Ibnu Abbas, dari
Nabi g$, dengan teks hadits yang serupa dengan hadits 5nng
dirir,vayatkan oleh Thalhah bin Yahya Al Anshari.

Namun hnu Abi Uwais adalah periwayat 5nng lemah.lo

10 Pada naskah nomer 14 tertulis Abu Uwais, ruunun !,ang manapun p€riuqnt
yang dimaksud (Abu Uwais atau hnu Abu Lhpais) mereka suuna€ama
periurapt yarq dha it
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Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq bin Rauh;

dari Sallam bin Sulaiman, dari Muhammad bin Fadhl bin Athiyah,

dari Abdul Aziz bin Rafi', dari Tamim bin Tharfah, dari Adi bin

Hatim, dari Nabi $,

e
.ro., z/.2 o zll^t l*:;r.,

o/

I

) Az 4z z
-/t../.1 )2..r/. -z o/
oJtA tuJl-c\9 3

Az;i36t

" Barangsiapa yang bemadzar yang terkait dengan

perbuatan maksiat terhadap Allah, maka satna seperti

kafarah sumpah."

Namun Sallam bin Sulaiman adalah periwayat yang

memsak periwayatan.

Diriwayatkan dari jalur periwagratan AMurrazzaq; dari

Ma'mar, dari hnu Juraij, Ma'mar berkata: Dari Yahya bin Abu

Katsir, dari seseorang dari bani Hanifahll (ini menumt versi

Ma'mar, sedangkan menumt versi hnu Juraij: dari Abu Salamah),

dari Nabi S,
//
t. i/ t.)9*

,
e

L' e tit
I 6z

o_.1t4

" Tidak ada Snng harus difunaikan pda nadzar orang yang

sedang mamh dan tidak pula pada nadzar tnng terkait dengan

perbuatan maksiat terhadap Allah. Kafarahnya fima seperti

kafarah suntpah."

11 Ibnu Hajar dalam At'Tall<his mengatakan, Al Hanafi gang dirnalsud adalah

Muhammad bin Az-Zubair, sebagaimana dikatakan oleh Al Hakim. Namun

sebutan dia berasal dari bani Hanifah menupakan ltekeliruan, karena dia

berasal dari bani Hanzalah.

YAlJl

O/

'rW,

_/ C /
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Namun kedua versi sama-sama lemah, yang safu mursal
dan munqathi', sedangkan yang lain juga mursal dan tidak
menyebutkan nama perawinya.

Diriwayatian pula dari hnu Mas'ud dan hnu Abbas: "Tidak
ada yang hams difunaikan pada nadzar yang terkait dengan
perbuatan maksiat terhadap Allah. Dan kafaralnya sama seperti
kafarah sumpah."

Namun riwayat ini juga tidak dapat dibenarkan, karena
riwayat dari hnu Mas'ud berasal dari anaknya Abu Ubaidah,
padahal dia fidak pemah mendengar periwayatan apapun
langsung darinya. Sementara riwayat dari hnu Abbas ifu berasal

dari hrahim bin Abu Yahya, dan dia disebut sebagai periwayat
yang berdusta dalam riwayatnya.

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Abu Sufuan; dari
Jabir, "Tidak ada yang hams ditunaikan pada nadzar yang terkait
dengan perbuatan maksiat terhadap Allah. Dan kafarahrya sama

seperti kafarah sumpah."

Namun Abu Sufuan adalah periwayat yang riwayakrya

dinilai gugur.

Abu Muhammad berkata: Di atas semua ketidaktepatan itu,
sayangnya Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i bertentangan dengan
pendapat tersebut. Di mana Abu Hanifah tidak sependapat, bahwa
orang yang bemadzar seperti sumpah ifu tidak diharuskan unfuk
menunaikannya, karena nadzamya itu untuk bermaksiat terhadap
Allah &. pia hanp menyebut dua perkara 1nng diharuskan bagi

seorang penadzar unfuk dikenakan kafarah sumpah atas nadzar
yang terkait dengan pertuatan maksiat:
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Pertama: Ketika seseorang berkata, aku menjadi kafir jika

aku berbuat ini atau anu.

Kedua: Alo,r wajibkan atas diriku sendiri unfuk berbuat anu

jika si fulan hari ini terbunuh. Dan maksud orang itu adalah

bersumpah.

Hanya di kedua keadaan inilah penadzar dikenakan kafarah

sumpah, sedangkan jika seseorang bemadzar untuk berzina, atau

membunuh, atau menjadi kafir, atau melakukan perbuatan

homoseksual, atau meminum l<hamer, maka dia tidak dikenakan

kafarah sumpah sama sekali. Dia memiliki pendapat yang

bersebrangan dengan pendapat yang kami sampaikan di atas

tanpa ada alasan yang kuat.

Begitu pun dengan Asy-Syafi'i, dia tidak sependapat, bahwa

berna&ar unfuk berbuat malsiat dikenakan kafanh sumpah

kectrali pada orang yang bemadzar ketaatan dengan bahasa

sumpah.

Kedua Imam ini tidak sejalan pendapatnya dengan

pendapat yang kami sebutkan di atas. Oleh karena ifu, pendapat

keduanya tidak bisa diterapkan kecuali ada dalil kuat yang

mendukungnya. Sementara pendapat kami juga termasuk

pendapat para ulama salaf terdahulu.

Sebagaimana diriwayatkan dari Abdurrazzaq; dari Al

Mu'tamir bin Sulaiman At-Taimi, dari ayahnya, dari Bakr bin

AMullah Al Muzani, dari Abu Rafi', dia berkata: Tuanku puhi,

l-aila binti Ajma, pemah berucap kepadaku, bahwa semua hamba

sahaya miliknya akan mendapatkan kebebasan, semua harta

miliknya akan disedekahkan, dan dia seorang Yahudi atau Nasrani,

jika kamu tidak mencemikan isfuimu. t

EI - AlMuhaua



[-alu aku datang kepada Zainab binti ummul mukminin;
Ummu Salamah, unfuk kemudian membawanya kepada Tuanku
Laila. Lalu Tuanku Laila berkata kepada Zainab: Wahai Zainab,

semoga engkau tnenjadi penyelamatku. dia pemah berkata bahwa

semua hamba sahayanya akan dibebaskan dan dia seorang

Yahudi? Lalu Zainab menjawab: Yahudi atau Nasrani, tidak ada

hubungannya dengan sumpah dan perceraian. Jika sudah ada kata

cerai, maka pisahkanlah antara suami dengan ishinya.

Sepertinya dia tidak puas dengan jawaban itu. Lalu akupun
datang kepada ummul mukminin; Hafsah, unfuk kemudian

membawanya kepada Tuanku Laila. Lalu Tuanku l-aila berkata:

Wahai ummul mukminin, semoga engkau menjadi penyelamatku.

dia pemah berkata semua hamba sahayanya akan dibebaskan dan
semua hartanya akan disedekahkan, dan dia seorang Yahudi atau

Nasrani. Lalu ummul mukminin menjawab: Yahudi atau Nasrani
tidak ada hubungannya dengan sumpah dan perceraian. Jika
sudah ada kata cerai, maka pisahkanlah antara suami dengan

istrinya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan ummul mukminin;
Aisyah, disebutkan tentang seseorang yang berkata kepada
pasangannya: Jika aku menceraikanmu, maka hartaku akan aku
sedekahkan kepada kaum miskin. lalu ketika dia benar-benar

menceraikannya, dia datang kepada Aisyah, lalu Aisyah

mengatakan bahwa dia tidak harus mengeluarkan harta apapun
setelah menceraikan isbinya.

Pendapat yang serupa juga dinyatakan oleh Al Hakam bin
Utaibah dan Hammad bin Abu Sulaiman, melalui Sgr'bah. Dan
pendapat ini juga diamini oleh Asy-Sya'bi, Al Harits Al Ukuli, Sa'id
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bin Al Musayyib, Qasim bin Muhammad, Abu Sulaiman, dan

sejumlah ulama lainnya.

Jika mereka berkata: hnu Umar pemah memfatwakan hal

itu sebagai kafarah sumpah. Maka kami katakan: Memang benar

demikian, namun para sahabat berbeda pendapat mengenai hal

ifu, sebagaimana akan kami bahas sesaat lagi.

Jika demikian, lalu apa yang membuat pendapat salah satu

dari mereka menjadi lebih unggul dibandingkan pendapat lain

tanpa adanya bukti? Berikut ini ada riwayat yang shahih dari

Aisyah dan Ummu Salamah.

Salah satu riwayat juga menyebutkan hadits serupa menunrt

versi hnu Umar, di mana laila binti Ajma di sana menyatakan,

setiap hamba sahaya miliknya akan dibebaskan, dan semua

hartanya akan dihadiahkan, dan dia seorang Yahudi atau Nasrani,

jika kamu tidak menceraikan istrimu. [-alu pemyataan ini

dikenakan safu kafarah sumpah.

Sementara riwayat dari ummul mukminin; Aisyah

disebutkan, terkait seseorang yang bersumpah: Seluruh hartaku

akan diserahkan untuk pajak di jalan Allah, atau dia bersumpah,

Seluruh hartaku akan diserahkan unfuk pelestarian Ka'bah. Maka

baginya cukup dikenakan kafarah sumpah.

[-alu riwayat dari Ummu Salamah dan Aisyah, terkait

seseorang yang bersumpah: Aku akan berjalan kaki ke Baitullah

jika hal anu tidak terjadi. Maka bagnya orkup dikenakan kafarah

sumpah saja.

Pada sanad lain melalui Muhammad bin Abdullah Al

Anshari, dari Asy'ats Al Humrani, dari Bakr bin Abdullah Al

@ - AlMuhalla



Muzani, dari Abu Rafi', dari kedua ummul mukminin tersebut,

dengan teks hadits yang sama.

Juga diriwayatkan kepada kami, dari Hammad bin
Abdullah: Nadzar'ifu kafaralnya sama seperti kafarah sumpah.

Begifu pula dengan riwayat Ibnu Abbas, dan juga riwayat
dari Umar bin Al Khaththab.

Pada sanad lain diriwayatkan pula dari Ikrimah dan Al
Hasan, terkait seseorang yang berkata: "selumh hartaku akan aku
serahkan.." maka baginya kafarah sumpah.

Riwayat shahih lainnya juga disebutkan oleh Thawus dan
Atha. Riwayat Thawus menyebutkan: Orang yang bersumpah
untuk membebaskan semua hamba sahayanya, menghadiahkan

seluruh hartanya dan segala yang dia miliki untuk digunakan di
jalan Allah, atau hal-hal lain semacam itu, maka orang itu
dikenakan kafarahsumpah.

Sedangkan riwayat Atha' disebutkan terkait dengan
seseorang yang berkata: "Aku berkewajiban untuk mengeluarkan
seribu ekor unta," atau "Aku wajibkan diriku untuk melakukan
seribu kali ibadah haji," atau "Aku akan serahkan seluruh harta
yang kumiliki untuk dibagikan kepada orang-orang miskin,"
kepada mereka semua dikenakan kafarah sumpah.

Ini pula yang menjadi pendapat Qatadah, Sulaiman bin
Yasaar, Salim bin Abdullah bin Umar.

Abu Muhammad berkata: Semua pendapat di atas berbeda
dengan pendapat Abu Hanifah, Malik, dan Asy-Syafii, sebab Asy-
Syafii secara khusus hanya memisahkan orang bersumpah unfuk
membebaskan hamba sahaya tertenfu saja.
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Selain para sahabat dan tabiin yang telah kami sebutkan di
atas, pendapat tersebut juga menjadi pendapat Ubaidillah bin
Hasan, Syarik, Abu Tsaur, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin
Rahawaih, Abu Ubaid, Ath-Thahawi, Zufar bin Huzail, dan juga

menjadi salah satu pendapat Muhammad bin Al Hasan.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan yang tsabit dari Ibnul

Qasim, sahabat Imam Malik, bahwa dia memfatrarakan kepada

anaknya yang berucap unfuk berjalan kaki ke kota Makkah dengan
kafarah sumpah. Lalu dia berkata: Jika kamu kembali berucap
seperti ifu lagi, maka aku akan fatwakan seperti yang difatwakan
Malik.

Ini sangat aneh!

Riunyat ini disampaikan kepadaku oleh Hammam bin
Ahmad, AMullah bin Muhammad Al Baji menceritakan kepada
kami, Umar bin Abi Tammam menceritakan kepada kami,
Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam menceritakan kepada
kami, dari AMushshamad bin Abdurrahman bin Qasim, dari
arhn1;a.

Ada pula riwayat lain dari hnu Umar, yang menyebutkan
pendapat berbeda, yaitu bahwa hnu Umar pemah ditanya
mengenai nadzar, lalu dia berkata: Yang paling baik adalah dengan
kafarah sumpah, namun jika Udak bisa, maka bisa diganti dengan
denda berikubrya, yaifu berurut Membebaskan hamba sahaya, lalu

fiika tidak mampu) memberi pakaian (kepada sepuluh orang
miskin), lalu memberi makan.

Namun pada sanadnya terdapat narna Abu Ma'syar, dia
termasuk periwayat 5nng lemah.
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Diriwayatkan pula kepada kami yang mirip dengan

pemisahan yang dilakukan oleh Asy-Syafi'i, dari Ibnu Abbas dan

Ibnu Umar, melalui Ismail bin Umayyah, dari Utsman bin Abu
Hadhir, dia berkata: Seorang wanita pemah bersumpah, aku akan

menyerahkan seluruh hartaku di jalan Allah dan membebaskan

hamba sahayaku jika kamu melakukan hal demikian. Lalu hnu
Abbas dan lbnu Umar berkata: Untuk hamba sahayanya, maka dia
mendapatkan kemerdekaannya, sedangkan unfuk hartanya, maka

dia cukup mengeluarkan zakat hartanya saja sesuai dengan nishab.

Diriwayatkan pula yang mirip dengan pendapat Abu
Hanifah, dari hnu Umar, namun dengan sanad yang tidak shahih.

Pendapat lainnya juga disebutkan dalam sebuah riwayat
Said bin Manshur, dari Abu Muawiyah, dari Jamil bin Zaid, dari
Ibnu Umar, dia berkata: Barangsiapa yang bersumpah dengan

sumpah "/by'', maka tidak ada kafarah baginya. -Yang dimaksud

dengan isr pada riwayat itu adalah: bersumpah unfuk
menceraikan, atau membebaskan hamba sahaya, atau nadzar, atau

berjalan kaki ke tempat yang jauh.-

Sedangkan jika ada seseorang yang bersumpah selain itu,
maka dia harus melakukan hal yang paling baik yang bisa dia
lakukan, itulah kafamh baginya. Namun Jamil bin Zaid adalah
periwayat yang riwayatrya dinilai gugur.

Jika riwayat ini benar, maka riwayat ini sendiri saja sudah

bertentangan dengan pendapat kami, karena melahrkan hal yang

paling baik yang bisa dilakukan sebagai kafarah orang yang

bersumpah akan menyebabkan hukuman kafaraktya berbeda-beda

safu dengan yang lainnya, sesuai apa yang menjadi sumpahnya.
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Jika mereka berkata: Nabi;S pemah memerintahkan

pelanggaran sumpah dengan kafarah. Maka kami jawab: Memang

benar, Nabi @ melarang sumpah dengan menggunakan nama lain

selain Allah &, dan beliau juga melarang penunaian nadzar yang

terkait dengan maksiat terhadap Allah. Apabila yang dikatakannya

ifu dianggap sebagai sumpah, maka hal itu termasuk maksiat, dan

apabila dianggap sebagai nadzar, maka itupun termasuk maksiat-

lalu apabila orang tersebut ketika mengucapkannya tidak ada

niatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka dia tidak perlu

menunaikannya, dan tidak perlu ada kafarah. Dan tetap saja

pendapat mereka masih bertentangan dengan pendapat para

ulama salaf.

Berikut ini kami akan sampaikan sedikit perbedaan

pendapat png sudah lama terjadi. Yaitu tentang seseorang yang

bema&ar unfuk menyedekahkan seluruh hartanya, atau bemadzar

unfuk mengortankan dirinya sendiri, atau bemadzar unfuk berjalan

kaki ke masjid Nabawi, atau masjid Elia, atau berkendara dengan

tetap berdiri di kendaraannya menuju kota Makkah, atau ke

tempat suci lainnya, atau bemadzar untuk memberikan

kemerdekaan kepada hamba sahayanya jika dia menjualnya, atau

bema&ar untuk membebaskan seorang hamba sahaya milik

seseorang jika dia menjadi miliknya.

Mengenai bersedekah dengan seluruh harta; kami sebelum

ini telah menyampaikan bagaimana pendapat para sahabat dan

tabiin apabila nadzar itu diucapkan seperti kalimat sumpah. Dan

pendapat inilah yang menjadi pendapat kami.

Sejumlah ulama berpendapat, bahwa barangsiapa yang

bema&ar untuk menyedekahkan seluruh har"tanya kepada orang

miskin, maka dia harus benar-benar menyedekahkan seluruh
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hartanya ifu. Pendapat ini diriwayatkan dengan sanad yang shahih
oleh Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Salim bin Abdullah bin Umar,
dari ayahnya, bahwa seseorang pemah bertanya kepadanya: Aku
pemah bemcap unfuk memberikan hartaku di jalan Allah. [-alu
Ibnu Umar menjawab: Jika demikian, maka hartamu harus
diberikan untuk kepentingan di jalan Allah.

Diriwayatkan pula kepada kami dari Salim dan Qasim bin
Muhammad, mereka berpendapat mengenai masalah ini, "Harta
itu dia sedekahkan kepada putri-putrinya."

Sebuah riwayat shahih dari Asy-Syafi'i dan An-Nakha'i
menyebutkan, bahwa mereka mengharuskan orang yang
bemadzar tersebut unfuk memenuhi ucapannya sendiri. Ini pula
yang menjadi pendapat Utsman Al Batti, Asy-Syafi'i, Ath-Thahawi,
dan Abu Sulaiman.

Mereka mengatakan: Apabila ucapannya seperti sebuah

sumpah, maka kafarahtya juga seperti kafarah sumpah. Kecuali
Abu Sulaiman yang berpendapat, bahwa orang tersebut tidak
dikenakan apapun meski ucapannya seperti sumpah.

Sejumlah ulama berpendapat: Orang ihr harus bersedekah
dengan seluruh hartanya, kecuali makanan pokok yang cukup
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama satu bulan. Apabila
dia mendapatkan harta lain yang dapat memenuhi kebuhfian
hidupnya selama safu bulan, maka dia juga harus menyedekahkan
makanan pokok yang dia sisakan unfuk dirinya sendiri tadi.

Inilah yang menjadi pendapat Zuf.ar bin Hudzail. Dan dia
juga menambahkan, apabila nadzar itu menggunakan kalimat
seperti sumpah, maka a juga seperti kafanh sumpah.

AtMuhalta - W



I

Sejumlah ulama lainnya berpendapat, bahwa orang itu

cukup menyedekahkan sepertiga hartanya saja.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan hnu

Lahi'ah; dari Yazid bin Habib, dari hnu Syihab, dari Sa'id bin Al

Musayyib. Pendapat sempa juga diriwayatkan dari Az-Zuhri, dan

juga menjadi pendapat Al laits bin Sa'd-

Sejumlah ulama lainnya berpendapat, bahwa orang tersebut

dikenakan kafarah sumpah. Pendapat ini juga kami riwayatkan

dari lkrimah, Hasan, dan Atha'. Sebelum zaman mereka,

pendapat ini juga telah diriwayatkan dari Aisyah ummul mukminin,

lalu Umar, Jabir, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, serta juga Al Auza'i'

Sejumlah ulama lainnya memiliki pendapat yang berbeda,

dimana pendapat itu diriwayatkan kepada kami dari jalur

periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Qatadah, dari Jabir

bin zaid, bahwa dia pemah ditanya tentang seseorang yang

berikrar untuk menyerahkan seluruh hartanya untuk kepentingan

di jalan Allah, lalu Jabir menjawab: Sesungguhnya Allah tidak

menghendaki untuk mengambil harta siapapun di antara kamu;

apabila harta itu cukup banyak, maka kalian boleh sedekahkan

seperlimanya; jika menengah maka boleh disedekahkan

sepertujuhnya, namun jika hanya sedikit, maka yang boleh

disedekahkan hanya sepersepuluhnya saja.

Qatadah menjelaskan: Yang dimaksud dengan harta yang

cukup banyak jika sudah mencapai dua ribu dirham atau lebih,

sedangkan menengah jumlahnya seribu dirham, dan yang sedikit

itu lima ratus dirham.

Sejumlah ulama lainnya juga berpendapat, sebagaimana

riwayat yang kami terima dengan sanad hitgga sampai Qatadah.
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Pada riwayat ifu disebutkan, orang tersebut hanya cukup
bersedekah seperlima dari keseluruhan hartanya.

Sementara sejumlah ulama lainnya berpendapat, orang itu
cukup bersedekah sebesar seperempat belas dari keseluruhan

hartanya saja. Sebagaimana riwayat yang kami sebutkan

sebelumnya, dari Ibnu Abbas dan hnu Umar. Inilah yang menjadi
pendapat Rabi'ah. Dan dia juga menyamaratakan antara
seseorang yang bersumpah untuk mengeluarkan keseluruhan

hartanya, ataupun hanya sebagian harta yang disebutkannya saja.

Kami juga mendapat riwayat dari AMul Aziz bin Majisyrn
yang menganggap baik pendapat Rabi'ah tersebut dan lebih

mengunggulkannya.

Sementara sejumlah ulama lainnya berpendapat,

sebagaimana kami diriwayatkan oleh hnu Juraij dan Umar binTar,
dari Atha', terkait seseorang yang berkata: Aku menadzarkan

untaku, atau sapiku. Maka orang tersebut hanya cukup
menyedekahkan unta atau sapi yang berukuran lebih kecil saja.

Ibnu Juraij berkomentar: Sepertinya hal itu diterapkan jika
orang tersebut memiliki banyak unta atau sapi.

Sedangkan hnu Dzar berkomentar: Jika orang ifu memiliki
banyak unta atau sapi, maka dia harus mengeluarkan beberapa
ekor anak unta, atau anak sapi yang harganya cukup mahal, lalu
sisanya boleh dia pelihara sendiri.

Sementara ulama generasi belakangan, mereka juga

memiliki pendapat selain pendapat ini semua:

Abu Hanifah berkata: Barangsiapa yang bemadzar unfuk
bersedekah dengan seluruh hartanya, atau dengan menggunakan
kalimat sumpah, maka dia diharuskan untuk bersedekah dari

AlMuhalla - EI



t'

hartanya yang jenisnya diwajibkan untuk berzakat saja, seperti

hewan temak, emas, atau perak; baik sudah mencapai nisabnya

ataupun belum. Sedangkan unfuk jenis harta lainnya tidak perlu

disedekahkan.

Abu Muhammad berkata: Aku tidak tahu bagaimana

pendapat mereka tentang biji-bijian yang ditanam, atau buah-

buahan, ataupun madu. Sebab menurut mazhab mereka semua itu

juga wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Begitu juga dengan segala

macam jenis komoditas pemiagaan, sebagaimana pendapat kedua

sahabat Abu Hanifah; yaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin Al

Hasan.

Pendapat tersebut sama sekali tidak tepat, dan tidak ada

satupun ulama sebelum Abu Hanifah yang berpendapat demikian-

Pendapat itu juga tidak diperkuat dengan dalil Al Qur'an, hadits,

qiyas, ataupun riwayat dari kaum salaf.

Setelah itu beberapa di antara mereka ada yang berdalih

dengan mengatakan, bahwa sebutan harta hanyalah unfuk sesuatu

yang dikeluarkan zakatnya saja, sebagaimana firman Allah &,

11 2.. - r!4. n)-6'*e)rr-e);

"Ambillah zakat dai harta mereka"" (Qs' AtrTaubah [9]'

103).

Abu Muhammad berkata: Harta zakat yang dipungut

merupakan harta keseluruhan yang dimiliki seseorang. Tidak ada

seorang pun yang membantah; baik orang Arab ataupun orang

asing; baik secara terminologi ataupun epistimologr; baik secara
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ilmu fikih ataupun ilmu apapun, bahwa tembok dan lantai juga

terbilang harta.

Maka dari itu, jika seseorang bersumpah, bahwa dia tidak
punya harta sania sekali, padahal dia punya keledai, rumah
bertingkat, sejumlah bidang tanah, maka orang tersebut dianggap

telah melanggar sumpahnya; baik menurut mazhab kami, mazhab

mereka, ataupun mazhab yang lainnya.

Abu Thalhah pemah berkata kepada Rasulullah S, "Harta
yang paling aku cintai adalah Bairuha.7z" Dan Nabi $ juga

pemah berkata kepada Kaab bin Malik, "simpanlah sebagian

hartamu unfuk dirimu sendiri." [-alu Kaab menjawab: "Aku akan
menyimpan jatah yang diberikan kepadaku dari perang Khaibar."

Jikapun perkataan mereka ifu dibenarkan, maka
seharusnya sedekah ifu tidak diperbolehkan kecuali dengan harta
yang bisa dizakati atau setara dengan nisab zakat.

Imam Malik mengatakan: Hukumnya sama apakah
seseorang bemadzar atau menggunakan kalimat sumpah saat dia
berkata, "Selumh hartaku akan aku sedekahkan unfuk orang-
orang miskin." Maka dia cukup mengeluarkan sepertiga hartanya
saja. Kecuali jika dia berkata, "Rumahku seluruhnya akan aku
sedekahkan unfuk orang miskin, hewan temakku seluruhnya akan

aku sedekahkan unfuk orang miskin, pakaianku seluruhnya akan
aku sedekahkan unfuk orang miskin,hamba sahayaku seluruhnya

akan aku sedekahkan untuk orang miskin," dan terus demikian
sampai dia menyebutkan satu persatu jenis hartanya hingga habis

sama sekali. Jika demikian, maka dia diharuskan unfuk bersedekah

t2 Bairuha adalah sebidang tanah milik Abu Thalhah di kota Madinah yang
menjadi tempat tinggal Bani Jadilah.
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dengan selunfi hartanya itu dari awal hingga akhir yang dia

sebutkan, tidak boleh hanya sepertiganya saja. Namun hanya

diperintahkan saja kepadanya unfuk melakukan demikian, dan

tidak sampai dipaksa oleh keputusan hakim.

Akan tetapi jika dia menyebut nama seseorang atau

beberapa orang tertentu sebagai ganti kata orcmg-orang miskin,

maka dia harus menyerahkan seluruh hartanya ifu kepada orang-

orang yang dimaksud dan disertai dengan pemaksaan jika dia

menolaknya.

Mereka berkata: Apabila seseorcmg bernadzar atau

bersumpah, aku akan menyedekahkan seluruh hartaku hingga

hanSn tersisa satu dinar saja. Maka dia diharuskan unfuk

merryedekahkan seluruh hartanya kectrali safu dinar yang dia

sisakan-

Namun pendapat ini sama sekali tidak tepat. Tidak ada ayat

Al Qur'an, atau hadits, atau riwayat lemah sekalipun, atau kutipan

dari seseorang yang dapat dikenal, ataupun qips.Pendapat ini

benar-benar bertentangan dengan semua itu.

kami bertanya kepada mereka, bagaimana jika seseorang

bema&ar unfuk menyedekahkan seluruh hartanya kecuali

setengah dinar saja, atau satu dirham, atau bahkan safu sen?

hnu Wahab berkata: Jika orang tersebut memiliki banyak

harta, maka dia cukup menyedekahkan sepertiga hartanya saja,

narnun jika tidak, maka dia cukup menyedekahkan seperempat

belas hartanya. Dan jika itu sangat sedikit, maka dia dikenakan

kafanh sumpah.

Namun pendapat ini juga fidak berdasar sama sekali.
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Abu Muhammad berkata: Pendapat-pendapat di atas dapat
dikelompokkan menjadi tiga yang paling menonjol, yaitu:

menyedekahkan keseluruhannya, menyedekahkan sepertiganya,

dan kafarah sumpgh saja.

Mereka yang berpendapat dikenakan kafarah sumpah saja,

berdalildengan hadits Nabi $,
I Az o / I 4z.w16;i3l ;16

l/

"Kafarah nadzar ifu sama seperti kafarah sumplfi."l3

Ali mengatakan: Hadits ini tidak bisa dijadikan dalil oleh
mereka, karena Nabi $ telah bersabda,

O/ I

0l
z/'z o // t'',oJJ hr '^L:J$ Lt) cAr4 - (J2 -

O/,
* z ./ 6 ,

dl J$ L.f

.#-r"+x-
"Barangsiapa bemadzar unfuk melakukan ketaatan kepada

Allah, maka lakukanlah ketaatan itu. Namun
bemadar unfuk melalrukan kemaksiatan terhadap Allah, maka

dia lalrukan kemakiatan itu."

Apakah nadzamya untuk menyedekahkan seluruh harta itu
dilakukan untuk ketaatan kepada Allah, hingga dia harus

menunaikannya, ataukah nadzamya itu unfuk berbuat maksiat

hingga dia Udak perlu menunaikannya. Kecuali, jika ada dalil
shahih yang lebih kuat dan mampu menandingi hadits ini untuk

13 Hadits ini diriwayatkan dalam Shahih Muslim, jw.2la1. 14.
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dijadikan landasan pendapat tersebut. Oleh karena ifu, keterkaitan
t A. . - I Xz

mereka terhadap sabda Nabi: !*t a:t;S ,.ill' \6 "Kafarah

nadzar ifu sama seperti kafarah sumpah," ifu menjadi batil, sebab

hadits ini memiliki makna tersendiri yang akan kami sampaikan

nanti insya Allah.

Mereka yang berpendapat, bahwa orang ifu harus

menyedekahkan seluruh hartanya, berdalil bahwa apa yang

dinadzarkan orang tersebut termasuk nadzar dalam ketaatan, maka

dia diharuskan menunaikannya.

Abu Muhammad mengatakan: Tidak seperti itu, nadzar

tersebut bukanlah nadzar dalam ketaatan. Insya Allah sesaat lagi

kami akan menjelaskan alasannln.

Mereka yang berpendapat bahwa orang itu harus

mengeluarkan sepertiga hartanya, berdalil dengan hadits yang

dirir,rnyatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abu Daud, dari

Muhammad bin Yahya, dari Hasan bin Rabi, dari Ibnu ldris, dari

Ibnu Ishaq, dari Az-Zuhn, dari Abdurrahman bin AMullah bin

Malik, dari kakeknya, terkait dengan kisah dirinya yang absen pada

perang Tabuk.la Dia berkata: Aku pemah menyampaikan kepada

Nabi,S, "Wahai Rasulullah, salah sahr bentuk tobatku kepada

Allah (karena absen ifu), aku berjanji akan mengeluarkan seluruh

hartaku di jalan Allah dan Rasul-Nya sebagai sedekah." Lalu beliau

menjawab, "Tidak." Aku bertanya lugr, "Bagaimana jika

setengahnya?" Beliau menjawab, "Tidak." lalu aku bertanya lagi,

"Bagaimana jika sepertiganya?" beliau menjawab: "Ya (boleh)."

14 lGlimat "Absen dari perang Tabuk," adalah tamba[an dari penulis, karena
dalam Sunan Abu Daud, tidak didapati kalimat tersebut-

t 34 
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lalu aku berkata, "Jika demikian, maka aku akan menyimpan
jatah (ghanimah) yang diberikan kepadaku dari perang Khaibar."

Mereka juga berdalih dengan hadits yang diriwayatkan dari
jalur periwayatan lbnu Syrhab; dari Husain bin Saib bin Abu
Lubabah, dari ayahnya, dia berkata, "Wahai Rasulullah, salah safu

bentuk tobatku kepada Allah; aku berjanji akan meninggalkan
tanah kelahiranku dan tinggal bersamamu, lalu aku akan relakan
seluruh hartaku unhrk disedekahkan di jalan Allah dan Rasul-Nya."
[-alu beliau berkata, "Kamu hanya boleh bersedekah maksimal
sepertiga dari hartantu." 75

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Syrhab; dari
seseorang bani Saib bin Abi Lubabah, dari Abu Lubabah, dengan
teks hadits yang sama.

Sedangkan pada sanad lain yang disebutkan oleh Az-Zuhri,
dari Ibnu Al Musayryib, dikatakan: Abu Lubabah berkata: "Wahai
Rasulullah, aku akan merelakan seluruh hartaku untuk
disedekahkan kepada Allah dan Rasul-Nya." Beliau menjawab,
" Kamu hanya boleh bersedekah maksimal sepertiga dai hartamu."

Abu Muhammad berkata: Itulah yang menjadi landasan-

landasan pendapat mereka, namun tidak ada kekuatan pada dalil-
dalil ifu hingga dapat membenarkannya, karena semua dalil itu
rata-rata hadits mursal (menyandarkan pada periwayat utama
tanpa menyebut sanad shahih), dan riwayat yang pertama
berkategori munqathi (terputus sanadnya) sebab hnu Idris
menyebut, bahwa dia mendengar dari hnu Ishaq, padahal mereka
tidak pemah hidup pada satu zaman.

15 Lth. Sunan Abu Daud, bab sumpah dan nadar.
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Kamuflase mazhab Maliki dengan berhujjah menggunakan

riwayat tersebut, ifu sungguh sangat memalukan, karena pendapat

mereka bertentangan dengan isi riwayat secara keselumhan,

dengan segala pembagian yang tidak benar itu.

Mereka sebut, bahwa orang yang menadzarkan unfuk

bersedekah dengan separuh hartanya dia harus mer,vujudkan

na&amya itu, padahal riwayat di atas tidak menyebutkan seperti

ifu. Begifu pula dengan orang yang menadzarkan unfuk

bersedekah dengan seluruh hartanya, jadi sudah jelas pendapat

mereka sama sekali tidak dapat dibenarkan

Ali mengatakan: Apabila pendapat-pendapat itu sudah

dibuktikan ketidakbenarannya, maka 5ang tersisa hanSn pendapat

png terkait dengan menyedekahkan seluruh hartanya, bahwa

orang tersebut harus menunaikan nadzamya, karena na&ar ifu
termasuk dalam nadzar unhrk ketaatan. Insya Allah kami juga akan

membantah pendapat ini dengan dalil sebagai berikut:

Allah S berfirman,

;#!j d*;:l' rI qS ..Jl r .!;JI tr +t"_r

" Dan berikanlah halmya kepada kerabat dekat juga kepada

orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah

kamu bw-hamburkan (hartamu) se@ra 6oros."(Qs. Al
Israa' 1L7l:261.

Allah & jrgu berfirman,

.? )/v*
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+:4,3 W*;,& Jy'^tju 1:iJ:1s;

g;tig,31i
"Dan janganlah engkau jadikan tanganmu tertebnggu pda

lelzermu dan jangan (pula) engkau terlalu mangulurkann5a (angat

Wmurah) nanti kanu menjadi tercela dan meny*a|." (Qs. Al
Israa' 1L7l:291.

Allah & i,rga berfirman lainn5n,

44{,L4y"Y}} {5 ;rG- t';,bL l}'t;',

dvr$
" Dan bqikanlah halag (akatztn) Na ulakfir mqnetik

hasilnlm, tapi janganlah berlebihlebihan. Sannggahntn Allah tidak
menykai orang-orzngyang berlebihan "(Qs. Al An'aam [6]: 141).

Pada ayat-ayat tersebut dijelaskan, bagaimana Allah &
tidak menytrkai seseorang Srang menyedelohkan hartanln se@ra

keseluruhan dan menge@tn pemborosan, atau berlebih-lebihan.

Diriuagratkan dari jalur periwayatan Al Bukhari; Ahmad bin
Shalih menceritakan kepada lorni, hnu Wahab menceritakan

kepada kami, Yunus bin Yazid mengabarkan kepada kami, dari

hnu Syihab, Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'ab bin Malik

kepadaku, dia berkata: Ka'ab bin Malik pernah

bertutur kepadaku tentang ketidak hadirannla di perang Tabuk,
lalu ketika itu dia berkata kepada Rasulullah &r, "Salah satu bentuk

tobatku kepada Allah (karena absen itu), aku berjanji akan
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mengeluarkan seluruh hartaku sebagai sedekah'" Namun beliau

bersaMa,

.u?';; ut|*- |fl;":);i
"simpanlah sebagian hartamu, karena hat itu perbuatan

yang lebih baik untukmu."L6

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; dari Ahmad

bin Amru bin AbdullahlT bin Amru bin Sarh, dari hnu Wahab,

dengan sanad dan matan selanjubrya yang serupa dengan riwayat

Bukhari, nalnun ada tambahan di bagian akhimya: Lalu aku

berkata kepada beliau, "Jika demikian aku akan menyimpan

bagianku yang aku dapatkan dari perang l(haibar-"

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Abu Hurairah, dari

Rasulullah $,

f '6'123 \'l ,& !; t1 y:ilr ;r oi
l, jz o z ?. o.. l.

. ,)y; ;*^, l-lrt ) (e
*Sedekah yang paling baik adalah ."a"f.*, yang masih

menyisakan kecukupan bagi orang yang bersedekah -atau

bersedekahlah !,ang tidak menyebabkan kemiskinan pada diri

sendiri-, dan mulailah sedekahmu dari orang yang memiliki hak

atasmu untuk dinafkahi (keluarga). " 18

16 Hadits ini diriwayatkan dalam Slzal& N B&lnn,juz- 8-
t7 Nama periuraSnt ini adalah nama lengkap yarE kami.tambahkan dan Shahih

Muslim,W.z,bal.329.
18 Hadits ini disebutkan dalam Sunan Abu Daud.
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Diriwayatkan dari jalur periwa5ratan Abu Hurairah, dari
Nabi $,

icr

,:,4)j g*i'; |!$i'G "f* tp ,:$)fu)

)iS.G.)\ige e;',gt:-i rsr,f M'ori
'Mutailah dari dirimu stdii dan bqsdd<ahlah wtuk diri

sendiri terlebih dahufu, jil<a masih bqlebih mala fuilanhh kepda
keluarganu, jil<a masih ada Sang fulebih stelah lannu furilan
ke@a maka funlerrlah kepda kqabt tqdel<annu,
jil<a masih ada jang berlebih setelah diberilcan kepda kmbt
terdekatnu, naka Mkan kepada onng gng debt en @itu
*tanmtya."L9

Dan ban3nk lagi hadits-hadits yang serupa seperti itu.

Diriunyatkan dari;alur periunyatan Hammad bin Salarnah;

dari Muhammad bin Ishaq, dari Ashim bin Umar bin Qatadah bin
Nu'man Az-7afrrli, dari Mahmud bin labid, dari Jabir bin Abdullah
Al Anshari, dia berkata: Ketika kami sedang berada di kediarnan
Rasulullah #', tibatiba datanglah seorang laki-lald lpr4l ingin

menyerahkan sebongkah ernas sebesar telur, seralra b€rkata,

- "Wahai Rasrrlullah, aku mendapatkan ini dari brnbang ernas, aku
ingin berikan ini kepadamu sebagai sedekah, karena aku tdak
punya yang lain selain ernas ini." Namun Nabi menolak pernberian

itu. Beberapa kali laki-laki itu mengatakan hal serupa tetapi beliau

tetap terus menolakryp.

19 Hadits ini diriwagratkan dalarn $nan An-Nasa'i.

$ o/
9g*t

'J6 
LI;

-aOg-O.. ,. /-t ..
OJr-.a:g d,Ir-4:J

-t,
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;bfokGy:iar

.y.tla;G\ riCtb'L

Ketika sudah berkali-kali beliau menolak pemberian itu,

narnun laki-laki itu tems memaksa beliau, maka beliau pun

mengambil emas itu dan melempamya. Jika saja ada orang yang

terkena lemparan ifu, maka orang tersebut pasti sudah kesakitan -
atau terluka-, lalu setelah itu Nabi $ bersabda,

i "* e76,:JrriW-er€'*i iy
'P,J6l

" Terkadang ada oftng datang dengan membawa safu-

satun5n Wng dia miftki dan memberikanryn sebagai sdekah,

narnun setelah itu dia terpaksa harus duduk dan

meminta'minb pada orang lain. Ketahuilah, bahva sdekah yang

pating baik adalah, sdelah tnng masih manyiakan kecukupan

bagi onng yang bersdekah."

Diriwaptkan dari jalur periwayatan Abdullah bin ldris; dari

Muhammad bin Ishaq, dengan sanad selanjutrSra lnng serupa

dengan sanad sebelumnya, natnun di akhir hadits ittl Nabi

bersabda,

" fuwalah kembali harbmu ini, karena kami frdak

membutuhl<annya lebih darimu."

Diriurayatkan dari jalur periwayatan Sufun bin Uyainah bin

Ajlan; dari Iyadh bin Abdullah bin Saad, dia mchdengar Abu Sa'id

o.l)-zJrr,
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AI Khudri berkata: Suatu ketika ada seorang laki-laki masuk ke

dalam masjid ketika Rasulullah S memerintahkan kepada para

sahabat untuk menyedekahkan pakaian, kemudian ketika pakaian

itu sudah terkumful, Nabi memerintahkan agar laki{aki yang baru

masuk tadi diberikan dua helai pakaian. Tidak lama kemudian
Rasulullah $ mengajak kembali para sahabat yang masih ingin

bersedekah, dan tiba-tiba laki-laki tadi menyedekahkan salah satu

pakaian yang sudah diberikan kepadanSa. Maka Nabi pun berkata

kepadanya, " Ambillah plaianmu ini."

Diriwayatkan dari jalur periwayratan Hakim bin Hizam, dari
Nabi $,

'& PeokcY:iat$l
'Wekah ; phs afdhat adatah sdekah wng masih

menyiakan keanlatpn bagi onng tnng bqsdekah."2o

Semua ifu adalah hadits-hadib mutawatir lrang
menerangkan, bahura sedekah tidak boleh membuat seseorang

menjadi kelnrmngan dan menyulitkan diri si penderma sendiri. Jika

sudah diketahui, bahwa sedekah Snng tidak membuat miskin itu

lebih baik dan lebih utama daripada sedekah Snng membuat

miskin, maka sehamsnya juga sudah dapat dipastikan, bahwa

sedekah 5nng rnelalati batas waiar ifu Udak akan diganjar dan

tidak berpahala, karena harta yang disedekahkann5n itu tdak
diterima dan pahalanya menjadi terhalang.

Jika zudah pula diyakini, bahwa pahalanya akan terhalang,

atau fidak ada ganjaran lnng akan diterimanp apabila dia

menyedekahkan harta SEng tidak boleh disedekahkan, maka tidak

20 Hadis ini diriwa5atkan dalarl. Snan An-Nasn Ysecara panjang lebar.
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halal bagrnln untuk memberikan harta ihl karena akan

menyebabkan kebinasaan terhadap harta dan menjadikan

pemborosan yang diharamkan. Bukankah Nabi yang menolak

sedekah pada hadits di atas tadi sudah arkr,rp menjadi

penjelasannya?

Jikalau dalil lrang mereka kemukakan adalah Iirman

Allah &,

\t;, b{,95; fu-AiY"6#ij
" Dan mereka mengtbmakan (Muhaiirin), abs eyy:

sendii, meskipun merel<a Juga memerlukan."(Qs. Al Hasyr [59]:

e).

Atau juga dengan saMa Nabi $ ketika beliau ditanya

tentang sedekah apa yang paling baik, beliau berkata, ',#' *
"sdekah dari omng gnng minim hartanya-"2l

Atau iuga dengan saMa beliau, ,f[.i't ,/l uV e::',y
q)hL. O:rU 96':l " satu ditham telah mengahhkan smtus

ibu dirham,yarfu s*eoftrng memiliki dua dirhan, lalu dia

fursdekah dengan stu dirham tnng phg baik di anbra

kduanga."22

Atau juga dengan firman Allah &,

Hadits ini diriwarratkan dalam Sanan An-Naw Ysecara panFng lebar.

Hadits ini iugia diriwaptkan dalam Srnan An-Naw'i-
2l
22
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z. z)-tn / ,< r//. .|z -,17p@gS,a -pri* Jyi,,i,i1 OJr,
"&{ifr

"Dan orang-orang yang hanya memperoleh (unfuk

disdel<ahkan) sekdar maka orang-orang

munafik ifu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan

mqel<a."(Qs. At-Taubarh [9]: 79).

Atau juga dengan hadits yang diriwaptkan dari hnu
Mas'ud yang memberitahukan, bahwa Rasulullah $ pemah

menyuruh para sahabatrya unhrk bersedekah, lalu salah safu dari

kami langsung berangkat pulang dan kembali dengan membawa

salt mud gandum. Pada riwayat hnu Mas'ud lainnya disebutkan,

bahwa hnu Aqil kefika itu bersedekah dengan satu sia'kurma.8

Itu semua adalah riwayat yang benar, narnun malah lebih

memperlmat pendapat kami, bukan menjadi dalil yang

mernperlnrat pendapat mereka.

' Mengenai ftrman Allah &, b i'g j; ft---fr iF 6*:ij
\lrZ " Dan merel<a mengubmalan (Muhajirin), atas dirinya

sendiri, nal<tpun merel<a juga.memerlukan," ini sama sekali tidak

berarti, bahwa mereka tidak menyrsakan apapun untuk kehidupan

diri mereka sendiri. Yang dimaksud ayat ini addah, bahwa mereka

saat ifu tidak sangat berkecukupan, namun begifu mereka rela

mengutamakan saudara mereka kaum muhajirin dengan sebagian

harta !,rang memang hanya sedikit mereka miliki.

23 Hadib ini jwa dalam Sunan An-Nasaa ! namun ukuran png
disebud<an hanya setengah sha'kurma saia.
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Begrtu juga maksud dari firman Allah &, 'a:l$-S 65i3

|iE Sy " oun oftng-oftng tnng hanJn memperoleh (untuk

disedekahkan) sekdar kesanggupnnya."

Sedangkan untuk hadits, M, * "sedelah dari onng

gng minim hartan5n," pada riwayat Abu Hurairah disebutkan ada

kalimat di akhir hadits tersebut yang menyatakan: "Mulailah dari

orang-orang yang memiliki hak unhrk kamu nafkahi-" Jika

demikian, maka jelaslah bahwa sedekah yang paling baik adalah

sedekah dari orang yang minim hartanya getelah dia memenuhi

kebutuhan keluarganya

Begitu juga dengan dua riwayat hnu Mas'ud, orang yang

punya dua dirham lalu menyedekahkan salah safu dirham

tertaiknya bisa;adi dia memiliki simpanan atau piutang yang bisa

diharapkan untuk menopang hidupnp. Sebab Nabi $ sendiri

tidak mengatakan bahwa orang tersebut tidak memiliki harta yang

lain selain kedtn dirham tersebut.

Jikalau mereka menggunakan dalil sebuah riwa5nt yang

menyebutkan, bahwa Abu Bakar pemah bersdekah dengan

segala apa yang dimilikinlp. Maka kami katakan: Itu tidak benar,

karena riwapt tersebut sanadnln berasal dari jalw periwayatan

Hiqnm bin Sa'd yang dikategorikan sebagai periwa5nt !/ang

dha'if.24

21 His!/am btoi Sa'ad memang periwarrat ]garng dln'ifsep€rti lpng dikatakan oleh
penulis, tapi hadits tersebtrt diriunSratkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi,

lang rnana At-Tkmudd sendiri mengatakan, bahwa tfrdib ters€hfi tergolong

lasan shahih.
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Hadits tersebut diriwayatkan dat'. T:rtd bin Aslam, dari
ayahnya, dia berkata: Aku pemah mendengar Umar mengatakan:

Suafu ketika Rasulullah memerintahkan kami unfuk mengeluarkan

sedekah, maka aiku pun segera bergegas mengambil harta yang

aku miliki, lalu aku membawanya ke hadapan Nabi dan berkata,
"Hari ini semoga aku bisa mengalahkan Abu Bakar, karena aku

tidak pemah bisa mengalahkannya." Lalu Rasulullah batanya,
"Apakah kamu tdak menyisakan untuk keluargamu?" Aku
menjawab, "Aku sisakan mereka jumlah lang sama seperti Spng
aku sedekahkan." Lalu datanglah Abu Bakar dengan membawa

seluruh harta yang dia miliki, dan Rasulullah pun bertan5a,
"Apakah kamu tidak menyisakan apapun unfuk keluargamu?" Dia
menjawab, "Aku sisakan bagi mereka, Allah dan Rasrl-Nya."

Abu Muhammad berkata: Kalaupun hadits ifl.t shahih, maka

tetap saja mereka tidak bisa berdalil dengan hadits itu untuk
memperkuat pendapat mereka, sebagaimana 5rang telah diketahui
bahwa Abu Bakar masih punya sebuah rumah di Madinah dan
sebuah rumah lagi di Makkah. Apalagi, sahabat seperti Abu Bakar
tidak mungkin dibiarkan begitu saja oleh Nabi $ hidup dalam

kesulitan lantaran menyedekahkan seluruh hartanya.

Maka dapat disimpulkan dari semua apa yang kami
kernukakan di atas, bahwa orang yang bemadzar unfuk
menyedekahkan seluruh hartanya tanpa tersisa, dengan niat
mendekatkan diri kepada Allah, maka dia tidak diharuskan untuk
menyedekahkan hartanya ifu, kecuali dia sudah menyisakan unfuk
diri sendiri dan keluarganya yang orkup unhrk memenuhi
kebutuhan hidupnya, sebagaimana !/ang diperintahkan oleh
Rasulullah $ kepada Ka'ab bin Malik dan sahabat lainnya.
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Apabila mereka berdalil dengan hadits Sa'ad tentang

wasiat. Maka kami katakan: Dalil itu justu menjadi bantahan

terhadap pendapat kalian sendiri, sebab perkara wasiat berbeda

dengan perkara sedekah yang dilakukan ketika seseorang masih

hidup, sebagaimana pendapat kami dan juga pendapat kalian.

Apalagi kalian fidak termasuk lnng berpendapat, bahwa

bersedekah dengan separuh harta ifu dipefrolehkan, sementara

wasiat hanya dipertolehkan maksimal sepertiga harta saia.

Bagaimana jika seseorang wafat dengan meninggalkan harta sahr

juta dinar, dan dia pemah menyedekahkan separuh hartanya

kefika dia hidup, maka apakah kalian akan mengatakan, bahwa

harta yang lebih dari sepertiganya itu harus dikembalikan lagi?

-Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Sedangkan untuk orang yang bemadzar menyembelih

dirinya sendiri atau anaknya; diriwayatkan kepada kami dari jalur

periwayatan AMurrazzaq; dari lbnu Juraii, Yahya bin Sa'id Al

Anshari mengabarkan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Al

Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar berkata: Ibnu Abbas pemah

ditanlra tentang orang yang bemadzar unfuk menyembelih

analmln, lalu dia menjawab, "Nadzar ifu jangan dipenuhi,

orlnrplah ba$nya membayar kafamh atas sumpahnp itu." Lalu

hnu Abbas ditanya oleh seseoftrng, *Bagaimana mungkin ada

kafanh untuk be6uat ketaatan terhadap Syaitan?" hnu Abbas

menjar,rnb, "Hd ifu sama seperti zhihar dalam firman Allah 8[,

ArF- b-5t'orang'onng di anbra l<amu tnng mqzihar

istirya.." (Qs. Al Mujaadilah [58]: 21, lalu aku qiyaskan

hukumannSn juga sarur seperti hukuman pada zhihar, yaitu

benrpa kafanh. .
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Abu Muhammad berkata: Ayat itu tidak bisa dijadikan dalil

unfuk memperkuat pendapat hnu Abbas. Pertama sekali, dia tidak

menjelaskan apa yang menjadi ketaatan terhadap syaitan pada

perilaku zhihar' hingga disamakan dengan nadzar unfuk

menyembelih anak dan hingga hukumannya juga menjadi sama.

Sekalipun pendapat ifu dibenarkan, maka semua perbuatan

maksiat hanrs dilatuhi hukuman kafanh sumpah, karena para

pelaku maksiat telah berbuat ketaatan terhadap syaitan. Namun

tidak ada seorang pun yang berpendapat demikian, tidak Ibnu

Abbas ataupun yang lainnya.

Kedua, hnu Abbas sendiri meriwayatkan tentang seseoftrng

yang berkata kepada isfuinya, "Kamu telah kuharamkan unfuk

diriku," bahwa perempuan tersebut tidak menjadi haram jika

dikatakan seperti itu dan tidak ada l<afaralnya.

Tapi ada riurayat lain yang menyebutkan pendapat berbeda

dari hnu Abbas, pitu riwapt dari hnu Juraij, dari Atha', dia

berkata: Suatu kefika ada seorang laki{aki datang kepada hnu
Abbas seralra berkata, 'Ahr bemadzar untuk bunuh diri." lalu
hnu Abbas menjaurab dengan menyebutkan dua firman Allah &,

i%-{;A;i)fi4'F {,#i
'Sungguh, telah ada pada (diri) Rasululhh itu ilri teladan

gary bik bgimu;' (Qs. ru Ahzaab [33]: 2U,

l-. .. ltoz<z
,-Lt,7=.2.Jc 4)i-597-- V.2 ' '

"Dan l{ami tebus anak ifu dengan seekor sembelihan tnng
6esar."(Qs. Ash-Shafhat [37]: 107). Lalu hnu Abbas menyuruh
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laki-laki itu untuk menyembelih seekor kambing sebagai

penggantirya.

Atha' mengatakan: Lelaki itu kemudian menyembelih

kambingnya di kota Makkah. [-alu hnu Juraij bertanya,

"Bagaimana jika seseorang bema&ar unfuk membunuh kuda atau

bagalnya?" Atha' menjawab, "Maka potonglah unta atau sapi."

lalu aku bertanya lagi, "hnu Abbas hanya meny:nrh memotong

seekor kambing unfuk sebuah nlawa manusia, apakah mungkin

kita harus memotong unta unhrk seekor heuran pengangkut?"

Namun Atha' tidak menjawab lagi setelah itu.

Abu Muhammad berkata: Ayat tersebut juga tidak bisa.

dijadikan dalil untuk memperkuat pendapatryn itu, sebab Nabi

hrahim ketika menyembelih anaknp dia tidak bemadzar demikian

sebelum itu, dia han5a diperintahkan oleh Allah untuk

menyembelih putranya hingga pun menjadi wajib

baginya unhrk melaksanakan perintah ifu. Sementara nadzar

seseoftmg untuk menyembelih anak atau dirinya sendiri adalah

sebuah maksiat tertesar, hingga tidak bisa disamakan antara

sebuah kemaksiatan dengan ketaatan terhadap perintah Allah.

lagrpula, kita Udak tahu secara pasti kambing seperti apa

lnng dikurbankan sebagai pengganti Nabi Ismail, hingga

mempersamakan antara juga menjadi batal.

[alu, ada pula pendapat ketiga dari hnu Abbas,

sebagaimana gang diriwayatkan oleh AMurrazzaq, dari Ma'mar,

dari hnu Thawus, dari ayahnya, dari hnu Abbas, terkait dengan

seseorang 5nng bemadzar unhrk bunuh diri, dia berkata,
'Sedekahkan serafus ekor unta."
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Sementara diriwayatkan dari jalur periwayatan Syu'bah;

dari Amru bin Murrah, dia berkata: Aku mendengar Salim bin Abu
Al J'ad, dia berkata: Suatu ketika datang seorang laki-laki kepada

hnu Abbar r.ruyu berkata, "sebelum ini aku pemah ditawan di

negeri orang, lalu ketika aku dalam masa tawanan ifu aku pemah

bemadzar jika Allah menyelamatkanku, maka aku akan melakukan

sesuahr dan bunuh diri. Apakah aku harus memenuhi nadzarku

itu?" Ketika ifu laki-laki tersebut sudah mempersiapkan tali untuk
memenuhi nadzamya, namun sayangnya Ibnu Abbas teralihkan

perhatiannya unfuk menjawab pertanyaan dari seorang

perempuan yang juga bertanya kepadanya hingga melupakan laki-

laki itu. Maka laki-laki itu pun memutuskan untuk pergi dan

memenuhi nadzamya. Setelah sadar dengan ketidak beradaan laki-

laki itu, hnu Abbas pun bertanya kemana laki-laki itu pergi, dan

seseoftmg menjawab, bahwa laki{aki ihr pergi untuk memenuhi

nadzam5ra- hnu Abbas pun segera memerintahkan seseorang

untuk menjemput laki-laki itu dan membawanya kembali. Setelah

tiba di sana, laki-laki ifu berkata, "Ketika anda tidak langsung

menjawab pertanyaanku, maka aku pr.rn langsung memufuskan

unfuk memenuhi na&arku." Ibnu Abbas menjawab, "Jika kamu

lalrukan ihl, maka kamu di sana akan menempati neraka

Jahannam. Perhatikanlah diyat<nu untuk mengganti na&armu ifu.

Sediakanlah dana sebesar nilai seekor unta dan keluarkanlah

sebagian-sebagian pada setiap tahun. Andai saja engkau ini tidak

terlalu keras terhadap diri sendiri, aku pikir satu ekor kambing

kibas pun sudah cukup sebagai di54tmu.

Ini adalah dengan sanad yang benar-benar

shahih.
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Diriwagntkan dari jalur periwaSntan Qatadah; dari hnu

Abbas, bahwa dia pemah berfatwa terkait seorang laki{aki yang

bema&ar untuk bunuh diri, lalu dia bertanya kepada laki-laki itu,

"Apakah engkau bisa mendapatkan seratus ekor unta?" Lelaki ihr

menjawab, "Bisa." hnu Abbas berkata lagi. "Maka sernbelihlah

r-rnta-r.rrta itu sebagai gantinya." Namun ketika laki-laki ihr sudah

pergl, hnu Abbas berkata, "sebenamya jika aku menpruhnp

unfuk menyembelih seekor kambing kibas, itupun sudah orkup

bagin1n."

Diriwayatkan dari ialur periwayatan hnu Juraij; Amru bin

Dinar mengabarkan kepadaku, Ikrimah mengabarkannyra, bahwa

suahr'ketika ada seorang 
'laki-laki datang kepada hnu Abbas

seraya berkata, "Aku telah berbuat sebuah dosa, jika engkau yang

katakan maka aku akan bunuh diri saat ini juga. Demi Tuhan, aku

tidak mau memberitahukanmu tentang dosa ihr." lalu lbnu Abbas

berkata, "Baiklah jika demikian, maka aku sarankan kepadamu

unhrk membaSnr kafamh." Namun laki-laki ifu menolaknya, hingga

Ibnu Abbas menyuruhrya unhrk menyembelih serafus ekor unta-

Riuayat ini juga memiliki isnad yarry shahih-

Diriwagntkan dari jalur periwayatan Snng lemah, yang di

dalamnya terdalat hnu Habib Al Andah-rsi, bahwa terkait orcng

yrang bernadzar untuk menyembelih anaknSp, maka Ali, hnu

Abbas dan hnu Umar memfatwakan agar orcmg ifu menyernbelih

seratus ekor unta. Ibnu Habib mengatakan, aku diMtahukan dari

hnul Mugirah, dari Ats-Tsauri, dari Ismail bin UmaSnh, dari

Utsman bin Hadhir, bahwa ketiga orang sahabat ihr ditanya lagi

setelah ifu dan memberi jawaban, "Sembelih unta, jikatidak bisa,

maka orlnrp seekor kambing saia."
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Abu Muhammad berkata: Riwayat-riwayat dari hnu Abbas

ini memiliki isnad yarg shahih, namun tidak ada yang diunggu[Gn
di antara safu dengan yang lainnya. L-agi pula tidak ada perkataan

seseorang yang tiisa dUadikan dalil kecuali perkataan Rasulullah $.
Begifu juga dengan hnu Abbas atau yang lainnya, karena mereka

tidak dijamin terjaga dari kesalahan. Barangsiapa yang mengilcrti

mereka, maka dia telah melauran perintah Allah agar selalu

merrgikuti apq yang Allah turunkan. Tentu saja setiap sahabat Nabi

menriliki keutamaan dan keistimanraannya sendiri-sendiri, natnun

dernikian frdak ada sahr pun dari mereka yang dapat luput dari

dan kesalahan.

Diriuralatkan dari jalur perir,raptan , dari

Ma'mar, dari Agrb As-Sikhtlrani, dia berkata: Seorang lald-lah
pernah bertanya kepada Sa'id bin Al MusaSryib tentang orang lxang
knadzar lpng frdak mau disebutkannga, karena p€rlruatan ihl
sebuah rnalsiat, lalu lbnu AI MusaSryib memerintahkan agar nadzar

ihr dipenuhi. Setelah itu orang tersebut bertanya kepada llsirnah
dengan pertanyaan lrang sama, lalu lkrirnah mdarang orang ifu
unfuk mentrnaikan nadaqra dan anhrp dengan mernUryar

kafarah srmpah saja. Maka orang ihr ptm kernbali pda Sa'id btot

Al Mrrsalr!,ib untrk menrberitahukan iaunban tersebut, dan Sa'id
ptn berkata, 'Katakan kepada lhmah unhrk berhenti, atau para

pernlmpln akan merasa saht punggungnya." lalu orang ihr

kernbali lagi nr€nghadap lkrirnah dan mengampaikan apa ldtg
dikatalon oletr Sa'id, hhr dia berlota, "Jika desnildan, malta

sampaitwrhh bahm para penrirnpin mernang s.dah
pernah dfidorl pulggrrtgrga hhgga saht dm diberrdirilon d€ngan

h,ryrya @lana dahrn saia. Dan tarlralon kepadarUn

tentang nadzamnr ifu, apakah sehnh ketaatan kepada Allah

ataukah kernaksiatan. Jika dia menjaurab kemaksiatan, maka
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apakah mungkin dia mengrnrhmu unhrk menunaikan sebuah

kemaksiatan? Namun jika dia menjawab ketaatan, maka berarti dia

telah berdusta kepada Allah, karena dia telah men$ra sebuah

kemaksiatan sebagai sebuah ketaatan."

Abu Muhammad berkata: Diriwayatkan dari jalur

periwayatan Abdurrazzaq; dari Yahya bin Ala, dari Riqdin bin

Kuraib maulahnu Abbas, bahwa suatu ketika ada seorang laki{aki

bertanya kepada Rasulullah ,$: "Aku pemah bema&ar unfuk

menyembelih diriku sendiri, apakah aku harus menunaikannln?"

lalu Nabi $ menyuruhnya unfuk menyembelih serafus ekor unta

sebagai gantinya selama tiga tahun, dan berkata: "Sebab kamu

tidak mendapati orang yang mengambilnya darimu." Hal ifu
diperintahkan kepadanya setelah Nabi bertanSn, "Apakah kamu

memiliki harta?" dia menjawab, "Ya."

Mazhab Hanafi dan Maliki berteda pendapat dengan fatwa-

fatwa yang diriunyatkan dari pam sahabat ini, karena apa lnng
mereka kira kurang tepat dari pam sahabat maka mereka tidak

memegang teguhnya, apa yang bertentangan dengan dalil maka

mereka tidak mengikutinya, apa lrang diriwaptkan secara mutal,

maka mereka tidak mengambilryn, padahal mereka berpendapat,

bahwa mutaldan musnadit't sama saja.

Menurut Abu Hanifah, orang yang bemadzar unfuk

menyernbelih anaknlra, atau menyembelih dirinf sendiri, atau

menyembelih hamba sahayanya, atau menyembelih alahnya, atau

menyembelih oremg 6hg, atau mengurbankan anakn5a, atau

mengurbankan dirinya sendiri, atau mengr:rbankan agnhngra, maka

orang ifu tdak sernestinya menunaikan apa yang dinadzarkan,

kecuali ynng berkaitan dengan anak. Jika diq bema&ar unhrk
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menyembelih anaknya, maka dia harus menggantinya dengan
menyembelih seekor kambing.

Namun pengectralian ini tidak benar, karena tidak ada

dasamya sarna sekali.

Pendapat lrang sarna juga diungkapkan oleh Muhammad
bin Hasan, hanln saja dia menambahkan: Begihr pula jika dia
bemadzar untuk menyembelih budaknya, maka dia juga harus

menggantingra dengan seekor kambing.

Lain hulryn l"gi dengan pendapat Malik lrang fidak
konsisten, karena safu kali dia berkata, "Barangsiapa yang
ber$mpah dengan , 'Aku akan menyenrbelih anaklcr
jika aku melakukan hal tersebut'. Dan temSrata teriadi, maka onrng
tersebut ditranrslon membayar kafarah sumpah. Namun pada

pernbahasan 5rang lain dia berkata, bahwa apabih 3ang dia nia*an
adalah berlnrban, maka dia harus menurnikannya, tapi jila dia
tidak meniatkan unhrk berklrtan, maka tidak ada y-ang harus
dilalilkannla, tdak berlntban dan tidak pula dikenakan kaknh.
Berteda pula pada pernbahasan lainn3a, dia mengatakan, iika
orcmg ifu bernadzar di Maqam hrahim, maka dia diharuskan unfuk
berlnrban. Namun jika bulon di tempat ifu, maka dia hargp
dikenakan kafanhmmpah.

hnul Qasim, salah safu sahabat Malik, juga

mengungkapkan pendapatrya: Apabila orang ifu berna&ar unhrk
menyembelih uph atau ibunya; jika dia melakukan hal ini atau itu,
maka satna seperti hukum nadzar lrang hendak
menyernbelih anaknya. Begitu pula jika dia menadzarkan hal itu di
Mina, atau di antara bukit Shafa dan Manrnh, satna
s€perti jika dia menadzarkannya di Maqam hrahim. Akan tetapi
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pendapat ifu tidak benar dan bertentangan dengan para ulama

terdahulu.

Al-l-aits bin Sa'd berkata: Apabila ada seseorang berkata:

Aku akan menyembelih anakku di depan Ka'bah, maka sebagai

penggantinya dia hams melaksanakan ibadah haji, dan

menghajikan anaknya pula, lalu menyembelih kurtan di sana.

Al Hasan bin Hay berkata: Apabila ada seseorang berkata,

"Aku akan menyembelih si fulan di depat Ka'bah," maka

penggantinya adalah dia harus menghajikannya atau mengumrah-

kannya, lalu dipotongkan kurban unhrknya, kecuali jika dia bemiat

di tempat yang berbeda, maka dia harus melaksanakan apa yang

dia niatkan.

Tapi pendapat-pendapat ini tidak ada dasar sama sekali

hingga tidak perlu ada pembahasan lebih lanjut.

Sementara ifu, Abu Yusuf, Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman

berpendapat, bahwa orang tersebut tidak perlu melakukan atau

dikenakan apapun pada semua contoh di atas, kecuali hanya

dengan meminta ampunan kepada Allah.

Abu Muhammad berkata: Inilah pendapat yang paling

benar, sesuai dengan firman Allah &,

'Frhir#rtit
"Dan janganlah kanu mqnbunth dirimu seriliti."(Qs. An-

Nisaa'[4]:29),

"6i i,ii i;,4t -;ti jfui 7 ;
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'Janganlah lamu membunuh omng tprU dilwanlan Allah

kaali dangan alaan gng benar."lQs. Al An'aam [O: 151].

Perkara iniiuSa sesuai dengan sabda Nabi $,
'u .#-x hr '*;;-'oi3iJ'J;

" Ekrangsiap Wng bemadzar unfuk melahican makiat
terhadap Allah, maka jangantah dia manunaikann5a."%

Beliau sarna sekali tidak mernerintahkan adar,F denda

kafarah bagi pelanggamya ataupun kehamsan unhrk berlnltan.

, Padahaljelas sekali bahwa;

A.";, J$rr@ -iA ti1#u6
" Dan frdaklah Wlg diucapkannSa ifu menurut keinginanng.

Tidak lain (itu) adalah wahry gng diunhyrkan kdanlp);'(Qs.
An-Najm [53]: 34),

t5'8';tf-t
" Dan Tuhanmu frdaHah lup." (Qs. Maqnm [1911 64].

Diriwa5ntkan kepada kami dari jahrr peduralatan Ibnu

Jurarj; dia berkata: Aku mendengar Sulairnan bin Musa

menceritakan dari Atha', bahun suatu kefika ada seorang laki-laki

yang datang kepada hnu Umar s€raln berkata, 'Aku pemah

bemadzar unfuk menyembelih diriku sendiri." Ibnu Umar pun

menjawab, "Tunaikanlah apa lang menjadi nadzarmu." I-aki-laki

ifu pun bertan5ra: 'Apakah aku han:s bunuh dri?" Ibnu Umar

25 Hadits ini dirir,rayatkan dalam Shahih Al BuWnrisecara panFrg l€bar.
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menjaurab, 'Jika kamu lakukan itu, maka kamu pasti akan masuk
netraka." L-elaki itu pun berkata, "Kamu sungguh membingung
kanku." hnu Umar menjawab, "Engkau sendiri yang membuat
bingung diri sendiri."

Abu Muhammad berkata: Begitulah pendapat yang

difatunkan oleh Ibnu Umar. Dirir,ra5ntkan pula secara shahih,
bahtrya dia pemah didatangi oleh seseorang lnng mengadukan,
"Aku pemah bemadzar untuk berpuasa di hari raya ledul Adha."
hnu Umar menjaurab, 'Allah & mernerintahkan hamba-Np unfuk
menunaikan apa yang dia nadzarkan, n unun Rasulullah &
melarang umatngra unhrk berpuasa di hari raya."

Pada riwaSnt lain disebutkan, bahwa ada seorang
perernpuan 37ang b€rtan!,a kepadanya, "Aku pernah bemadzar

unfuk melakukan perratanan tanpa berbusana." hnu Umar pun
berkata,'Tunaikanlah nadzarmu (unfuk melakukan perjalanan),

namun dengan tehp mengenakan pakaian."

Sebelum ini lorni telah merryampaikan riwayat dari hnu
Abbas tentang gugurnla nadzar 57ang terkait dengan perbtntan
maksiat s@ara keseluruhan, dan ifulah png menjadi pendapat
lorni.

Abu Muhammad berkata: Jika ada orang Srang bemadzar
untuk meryrernbelih kuda atau bghalnya. maka sembelihlah

her,uan ifu karena Allah. Begifu pula dengan heuan-heuan lain
yang dapat dimakan. Sebab, na&ar tersebut terrnasuk nadzar yang

masih dalam lingkup ketaatan. -Hanlra kepada Allah lah kami
mernohon taufik.-
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Abu Muhammad berkatar Sedangkan bagi orang lnng
bernadzar berjalan kaki ke masjid Nabawi, atau masjid Aqsha, atau

ke sebuah tempat png dia sebutkan di wilayah tanah haram, atau

ke sebuah masjid di manapun berada; jika dia bemadzar unfuk

berjalan kaki, atau berkendara, atau juga berdiam diri di kota

Makkah, atau kemana pun di wilayah tanah haram, maka hal ifu

harus dilakukan olehnya, karena nadzar yang diucapkannya ifu

termasuk dalam nadzar ketaatan. Dan tanah haram secar.t

keseluruhan termasuk dalam masjid haram, sebagaimana telah

kami jelaskan pada bab haji, hingga tidak perlu ada pengulangan

Iagi pada bab ini.

Begitu pula bagi orang yang bemadzar untuk berjalan kaki

atau berlari kecil atau juga berdiam diri di kota Madinah, maka

nadzar itu hanrs dilaksanakannln.

Begihrpun orang yang bemadzar unfuk mengunjungi sifus

para Nabi; baik dengan cara berjalan kaki, berkendara, beri'tikaf,

atau sekadar berdiam diri di negeri Baitul Maqdis, maka na&ar ifu

harus dihrnaikannya.

Sementara jika dia bernadzar unfuk melalrukan shalat di

sana, maka dia boleh memilih antara dua pilihan; lang pertama

beralih ke kota Makkah dan melah.rkan shalat di sana. Ini boleh

menjadi pilihan dan menrpakan pilihan yang terbaik. Sedangkan

yang kedua, dia berangkat ke Baitul Maqdis sesuai dengan

Jika dia bernadzar unhrk berjalan atau berkendara, atau

sekedar berdiam diri di salah satu masjid di muka bumi selain

ketiga tempat suci tersebut di atas (Makkah, Madinah, dan Baitul

Maqdis), maka dia udak diharuskan unhrk menunaikan nadzamya

itu sama sekali-
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Dalilnya adalah, bahwa Nabi $ pernah melarang agar

umatrya tidak perlu memaksakan diri unhrk bepergian kecuali

unhrk menuju tiga masjid saja, !,aifu Masjidil Haram, masjid

Nabawi, dan masjid Al Aqsha.

Diriuayatkan dari jalur periwayatan N Beaar; Muhammad

bin Ma'mar Menceritakan kepada karni, Rauh bin Ubadah

menceritakan kepada karni, Muhammad bin Abu Hafshah

menceritakan kepada karni, dari Az-zuhri, dari Abu salamah bin

Abdurrahman bin Auf, dari Abu Hurairah, dia berkata:

Rastilullah # pernah bersabda,

,{tt * ,:u iui JY+E')I riY
.cc
:rWL.).*t rfr9Jt ),*t

'lbttgulnia Wg dhwmkan dhlat ,**n'- 1, 
''

han$ pda frg;a ,rusfl afia; Maiidil Harann, trwiid Nabwi, &n
t tasj*l Efra (4l r4qtha).

Dengan derriklaru maka b€rniat untrk melalq.lkan

perratanan ke ternpat lain selain ke tiga ternpat tersebut bukan

merupakan kebatan, dirnana sestrahr grang hir2n kaaatan adalah

kenrak*rhn, dan n*lzar untuk kenraksiahn ihr fidak boleh

dihrnailon.

Seseorang fidak bol€h menghanskan dirinya urntuk

melah*an shaht di rEsiid lain, selain rnasiid yang disebrfkan

dalarn nadzamf.

Adapun sfat 3Eng disehrtkar dahrn naaanva, enah iu
den$n bepergian, berialan kah, bedrendara berdlam diri, sernua

itq hukumnya sarnEL hanF saja berfalan l(ah adalah sebtnh

T

i
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ketaatan dan berkendara juga demikian, karena dalam berkendara

ada pengeluaran tarnbahan dalam berbuat sebuah kebajikan.

Adapun seseorang yang bemadzar unfuk shalat di Baiful

Maqdis, atau di'masjid Nabawi, atau di masjid manapun di kota

Makkah; jika dia hanya bemadzar untuk melakukan shalat sunah

saja, maka dia tidak perlu menunaikan nadzamga itu dan tidak

perlu diganti dengan apapun.

Sedangkan jika dia bemadzar untuk melakukan shalat

fardhu di salah safu masjid tersebut, maka dia harus menunaikan

nadzamya ihr, karena melakukan shalat fardu di salah satu masiid

tersebut mempakan sebuah ketaatan kepada Allah, maka dari itu

dia harus menunaikannya.

Alasan kami tdak menghanrskan orang Snng bemadzar

unfuk shalat sunah di ketiga masjid tersebut adalah, hadits qudsi

shahih5nng diriwayatkan dari Nabi S. Alluh berfirman: ,ls-? ib
s .1
d;$ ,SFt ,S*j ti irt ", ';,i5 "Jumlahn5a hanta lima, narnun

nilang etna seperti lima puluh shalat fardhu umat kinnp. Tidak

ada Snng dapat mengganti keputuant Wlg sudah r4lru firmanlan-"

Kalimat terakhir dalam hadits qrdsi ini se$Ei dengan

firman-N5n di dalam Al Qur'an:

" Keputuan-Ku fdak dapt diubh." Qs. Qaaf [50]: 29)-

Oleh karena itu, shalat 1nng u,ajib unhrk dilaksanakan

adalah shalat lima unktu itu saia, tidak lnrang dan juga tidak lebih

6"trfi{'::u
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dari itu. Kauajiban yang menjadi fardhu arn bagi setiap manusia

untuk dilaksanakan hingga akhir zaman.

Sedangkan shalat selain itu, maka tidak diwajibkan selama

tidak ada dalil pasti yang menambahkannya. Oleh karena itu, kami

gugurkan kewajiban shalat witir meskipun dinyatakan dalam

benfuk perintah. Begihr juga dengan perintah melaksanakan shalat

dua rakaat ketika masuk ke dalam masjid sebelum duduk.

Apabila mereka berkata: Bukankah kalian telah katakan

apa !/ang kalian katakan terkait orang Snng bemadzar unfuk

melakukan shalat di Baitul Maqdis? Maka kami katakan: Memang

benar, orang tersebut dianjurkan unhrk melakukan shalahya di

Makkah, sebagaimana diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu

Daud; Musa bin Ismail menceritakan kepada lorni, Hammad bin

Salamah menceritakan kepada kami, Habib Al Muallim

menceritakan kepada kami, dari Atha' bin Abi Rabah, dari Jabir

bin Abdullah, bahwa ketika terjadi Fathu Makkah ada seorang laki-

laki yang berkata kepada Nabi $, "Wahai Rasulullah,

sesungguhnya aku pemah bemadzar kepada Allah, iika Allah

membebaskan kota Mal&ah untukmu, maka aku akan melakukan

shalat dua rakaat di Baitul Maqdis." [.alu beliau menjawab,

"lakukanlah shalat ifu di sini." Namun laki-laki ihr mengulang

kembali pertanyaan yang sama, dan Nabi pun menjawab hal yang

sama, "l-akukanlah shalat itu di sini." Dan ketika laki-laki iht

bertanyra kembali unfuk ketiga kalinya, Nabi menjawab,

DiriwaSratkan dari ialur periun5atan Muhanmad bin Abdul

Malik bin Aiman, Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami,

dari Abu Ubaid Al Qasim bin Sallam, dari Mutnrnmad bin Katsir,

dari Hammad bin Salamah, dari Habib Al Muallim, dari Atha',
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dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: Ketika terjadi fathu Makkah
ada seorang laki{aki berkata kepada Nabi $' "Wahai Rasulullah,

sesungguhnya aku pernah bemadzar, jika Allah membebaskan

kota Makkah unti:kmu, maka aku akan melaksanakan shalat di

Baitul Maqdis." Nabi menjawab: "l-akukanlah shalat ihr di sini."

Lalu laki-laki itu mengulang perkataannya hingga dua atau tiga

kali, dan Rasul pun berkata: "lakukanlah sesuka hatimu."

Abu Muhammad berkata: Tidak ada hadits seperti itu
terkait ormg yang bemadz.ar unfuk beri'tikaf di masjid Elia, hanya

tgrkait orang yang bernadzar unfuk melakukan shalat saja.

\54,L{r'
" Dan Tuhanmu frdakkh lupa." (Qs. Marpm [19]: 54).

Namun jika orang itu tdak sanggup unhrk berSalan kaki,

maka dia boleh berangkat ke sana dengan berkendara. Allah &
berftrman,

W$yi--.nx'iSlFrS
"Allah b'dak membefuni seseorz,ng melainlan squai

dazgan " (Qs. Al Baqarah 12l:286l,, dimana tidak

ada hukuman atau denda atasnSa.

Ali berkata: Ketika laki-laki itu memberitahukan kepada

Nabi $, bahwa dia pemah bemadzar untuk melakukan shalat di

Baitul M4dis, maka Rasulullah # pr.n katakan kepadanln unhrk

menunaikan itu di sini saja, !/aitu di kota Makkah. Hal

ini menunjukkan, bahwa dia tidak diwajibkan memenuhi nadzamgra

untuk melakukan shalat di Baitul Maqdis.
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Maka benarlah jika dikatakan, bahwa shalat tersebut hanya

sekedar perkara sunah yang dipertolehkan. [alu, pada awalnya

melakukan shalat di kota Makkah sebagai pengganti shalat di
Baitul Maqdis bagi orang tersebut kelihatannp diharuskan, namun
saat Nabi $ berkata lakukan sesuka hatimu, maka hal itu
menunjukkan, bahwa shalat di kota Makkah tersebut hanla
sebagai anjuran saja, bukan menjadi karajiban atas orang tersebut.

Itulah makna dari hadits di atas, tidak mungkin yang lain

dan tidak ada kemungkinan yang lain. Hingga dapat dikatakan,

bahwa (shalat di Baitul Maqdis ataupun shalat di kota
Makkah) hukumnya hanp dianjurkan saja.

Apabila mereka berkata: Bukankah kalian marajibkan
shalat jenaah juga? Maka kami katakan: Mernang benar, tetapi
hanya fardhu kifaqh, bukan fardu ainyangdiuajibkan atas setiap

individu.

Setelah kami;elaskan seperti di atas tadi, maka kami ingin
bertan5ra kepada oran[formg yang berbeda pendapat dengan

kami, terkait orang 5rang bernadzar untuk melakukan shalat dua

rakaat pada jam dr:a (misalnya) setiap hari. Apabila dia diharuskan

unfuk melakukan shalat tersebut, bukankah ifu artin5a ada

kavajiban shalat keenam? Dan itu artirya ketetapan Allah telah

diubah, padahal bukankah ketetapan Allah itr tidak dapat diubah.

Namun iika Udak diwajibkan (Udak menjadi karajiban shalat

keenam), lqlu apa bedan5n.dengan shalat di Baitul Maqdis tadi.

Sama sekali tidak ada bedanya.

Apabila seseorang bemadzar untuk berangkat ke kota
Makkah, atau ke Madinah, atau ke Baiful Maqdis, unfuk
melakukan shalat di sana, maka dia diharuskin pergr ke sana,
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karena nadzamya itu termasuk dalam kaaatan kepada Allah. lalu
dia juga diharuskan unfuk shalat fardhu di sana menunrt unktu
shalat yang bertepatan dengan keberadaannSa di sana. Dia juga

disunahkan unfuk'melakukan shalat-shalat sunah yang dianjurkan

bagi siapa saja yang berada di sana.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muhammad bin Al

Mutsanna; AMurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami,

S,rfuan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Abdul Karim Al

Jazari, dari Sa'id bin Al Musa5ryib, bahwa suafu ketika ada seorang

laki-laki yang berkeinginan untuk pergr ke Baihrl Maqdis dan

bertan5n kepada Umar mengenai niatnya itu, lalu Umar

menjawab, "Bersiaplah dan berangkatlah ke sana." Setelah laki-

laki itu selesai b"*r.p dan datang kembali kepada Umar, lalu

Umar berkata kepadanya, "Berangkatlah berumrah."

Ada pula riwayat senrpa dari Ummu Salamah, terkait

dengan seorang wanita yang bemadzar unfuk melakukan shalat di

Baiful Maqdis, lalu Ummu Salamah menyuruhnya untuk shalat di

masjid Nabawi.

Sebuah riuraSnt shahih dari Sa'id bin Al Musayyib juga

menyebutkan, dia pemah berkata: "Barangsiapa bemadzar unfuk

b€ri'tkaf di masiid EIia, lalu dia beri'fikaf di masjid Nabawi di

Madinah, maka hal ifu sudah orkup bagirya (dalam penunaian

nadzar). Dan barangsiapa yang bemadr?ar trntuk beri'fikaf di masjid

Nabawi, lalu dia beri'tkaf di Masiidil Haram, maka hal itupun

strdah culnrp bagrqn. Sedangkan bagi orang png bernadzar untuk

beri'tkaf di puncak gunung, maka dia udak perlu melalnrkan hal

itu, dan hendaknya dia beri'ukaf di sebuah masiid."

Riwayat ini disampaikan oleh AMurrazzaq, dari Ma'mar,

dari Abdul Karim Al Jazari, dari Ibnu Al Musayyib.
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Abdunazzaq juga meriwayatkan, dari hnu JuraU, dia

berkata: Aku pemah bertanya kepada Atha', apabila ada

seseorang bemadzar unfuk berjalan dari Bashmh ke Baihrl Maqdis,

apakah dia harus melalflrkannya?, dia menjawab, "sebagaimana

kita diperintahkan ke Masjidil Haram, kita juga diperintahkan
untuk pergi ke masjid ifu." Aku bertanya lagi, "Bagaimana jika aku

sudah mempersiapkan diri untuk pergi, lalu aku beralih ke tempat
yang lebih tingg kedudukannya?" dia menjawab: "Lakukan hal itu
selama kamu belum mengatakan apapun kepada seseorang.

Begihr pula jika dia mengatakan akan bersedekah kepada

orang-orang miskin, atau di jalan Allah, lalu dia melihat ada hal

lain yang lebih tinggi kedudukannya, maka dia memilih
sesuafu yang lebih baik." Namtrn setelah ifu Atha' meralat

ucapannya dan berkata, "Hendakn5p dia melakukan apa yang dia

katakan sendiri dan menunaikan nadzamya."

Di akhir riua11at ihr hnu Juraij mengatakan: Aku kira
pendapator5a yang p€rtama (sebelum diralat) itulah yang lebih

tepat.

lalu hnu Juraii iuga meriwayntkan, dari hnu Thawus, dari
ayahnSn, bahwa k€fika ifu ada seseorang berkata kepadanya, 'Aku
bemadzar untuk berialan kaki ke Baitul Maqdis, atau berziarah ke
Baiful Maqdis." Thawus menjawab, "Sebaiknya kamu pergi ke
Baitullah di kota Makkah-"

Sementara Abu Hanifah dan pengikutn5a berpendapat:

Barangsiapa lmng berna&ar unfuk pergr ke masjid Nabawi di

Madinah atau ke Baiful Maqdis, atau hanya sekedar mendatangi

Baihil Maqdis atau masjid Nabawi, maka dia tidak diharuskan

unfuk memenuhi nadzamya sama sekali.
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Begifu pula dengan seseorang !/ang bernadzar untult

melakukan shalat di Masjidil Haram yang berada di Makkah atau di

masjid Nabawi Snng berada Madinah atau di Baitul Maqdis, maka

dia juga tidak diharuskan untuk memenuhi nadzamya ifu, namun

dia diharuskan unhrk melakukan di kediamannya di negeri tempat

dia tinggal saat ihr.

H-!n, pada sebuah riwayat dari Abu Yusuf (seorang murid

Abu Hanilah) menyebutkan: Apabila seseorElng bemadzar unfuk

melakukan shalat di suafu tempat, lalu dia melakukannya di tempat

yang lebih baik, maka hal itu sudah cukup bagrrf. Al<an telapi
jika dia melakukannya di tempat yang lebih buruk, maka hal itu

belum cukup unfuk memenuhi nadzamya.

Malik berkata: Jika seseorang berkata: Aku wajibkan diriku

di hadapan Allah akan berjalan ke kota Madinah, atau ke Baitul

Maqdis, maka dia udak harus melakukannya, keolali dia bemiat

untuk melakukan shalat di sana. Jika demikian, maka dia harus

pergi ke tempat tersebut dengan cara berialan kaki, atau boleh

juga berkendara dan melalnrkan shalat di sana.

[-alu, apabila dia berkata: Aku wajibkan diriku untuk

berjalan ke masiid Nabawi, atau ke masjid Baitul Maqdis, maka dia

juga dihanrskan unfuk pergl ke sana; baik berialan kaki ataupun

berkendara dan melakukan shalat di sana.

Sedangkan jika dia bemadzar untuk boialatt ke Arafah,

atau ke Muzdalihh, maka dia tidak diwalibkan untrfi menunaikan

nadzamln. Namun fika dia bema&ar untuk berialan ke kota

Makkah, maka dia harus menunailonnya.
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Al-laits berkata: Barangsiapa yang bemadzar unfuk

berjalan ke masjid manapun, maka dia harus berjalan ke masjid

yang diniatkan.

Sementara Asy-Syrafi'i berkata: Barangsiapa yang bemadzar

untuk melakukan shalat di Makkah, maka dia fidak boleh

melakukan shalat tersebut di tempat lain kecuali di sana. Apabila

dia bemadzar untuk melakukan shalat di Madinah atau di Baitul

Maqdis, maka dia boleh melakukan shalatrya di Makkah, atau di

masjid yang dia sebutkan, namun fidak di masjid lainnrc. Jika dia

bemadzar unfuk melakukan shalat di masjid selain ketiga masjid

tersebut, maka dia tidak diharuskan unfuk menunaikan nadzamya,

dia cukup melakukan shalat di daerah tempat dia tinggal saat itu.

Semantara jika dia bemadzar untuk berjalan ke masjid Nabawi atau

Baitul Maqdis, maka dia boleh pergr ke tempat ihr dengan cara

berkendara.

Abu Muhammad berkata: Terkait dengan pendapat Abu

Hanifah, itu sangat tidak tepat sekali dan bertentangan dengan

beragam hadits yang terkait orang yang bernadzar unhrk berbuat

ketaatan. Juga bertentangan dengan hadits yang menlatakan,

bahwa shalat di masjid Nabawi itu pahalanln lebih baik daripada

seribu kali shalat di masjid lain (selain Masjidil Haram), serta bahwa

shalat di Masjidil Haram itu pahalanya.lebih baik daripada seratus

ribu kali shalat di masjid lain selain masjid Nabawi.

' Hadits tersebut. merrggunakan lafazh umum.dan tdak
mengkhususkan shalat sunah ataupun shalat fardhu, dimana

pertuatan shalat ifu mempakan ketaatan !,ang paling besar.

Bagaimana mungkin saMa Nabi $ menyebutkan , " Banngsiapa

bemadzar untuk melahl<an kebabn kepda Allah, maka

tgg_l - Al MuhaIIa



lakulranlah kebabn i/r4" sementara mereka mengatakan janganlah

lakukan ketaatan ihr?

Begifu pula dengan pendapat Abu Yusuf. Alasan ketidak

tepatannya adalah, karena jika pendapatnya ifu dibenarkan, maka

akan dibenarkan pula jika ada seseorang !/ang bemadzar

melakukan puasa sahr hari lalu dia menggantinya dengan beriihad,

maka nadzamya sudah terpenuhi, karena dia telah melakukan

png lebih baik daripada yang dina&arkann5n itu.

Apabila ada seseorang yang bema&ar untuk bersedekah

safu dirham, lalu dia menyedekatrkan pakaiannya, maka nadzarnlp

sudah terpenuhi. Hal ini tidak benar, karena orang tersebut sarna

sekali tidak memenuhi apa yang sebenamya dia nadzarkan.

Dalam pendapat Malik juga terdapat kesalahan yang

nampak, sebab dia telah menggugurkan kauajiban orang yang

bernadzar untuk berjalan ke Madinah dan hanya malajibkan

omng yang bemadzar untr-rk berjalan ke Makkah saja. Ini sangat

aneh sekali. Apalagr dalam mazhabnla, dialarkan bahwa kota

Madinah itu lebih utama daripada kota Makkah.

Begitu pula dengan pengkhususan sahr wilayah dengan

wilafh lainnya di tanah Haram, pihr dengan mengatakan, bahwa

orrng Fng bernadzar unfuk berjalan ke Muzdalifah atau ke Arafah

tidak wajib untuk memenuhi na&am1n, sedangkan orang lnng
bemadzar unhrk datang ke Makkah atau ke Ka'bah, maka dia

harus mernenuhinln. Ini adalah pendapat yang tidak didasari

dengan buld.

Begifu pula dengan pendapat AqrSyafi'i, alasannSra salna

seperti alasan 1nng kami ungkapkan pada pendapat Abu Yusuf.
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Sementara jika ada seseorang yang bemadzar unfuk

membebaskan hamba sahaya milik seseorang jika dia memilikinya,

atau dia ma.r,rajibkan pada diri sendiri unfuk membebaskan hamba

sahayanya jika dia menjualnya, maka para ularna yang

memasukkannya dalam bab sumpah; menganggap perkataan itu

tidak sah dan tidak perlu ditunaikan, sebagaimana telah kami
jelaskan sebelum ini.

Begrfu pula bagi ulama yang memasul*ann!/a dalam bab

na&ar, maka orang tersebut iuga tdak diharuskan r,rnfuk

menunaikan nadzamSp ihi, sebab iika dia berkata, 'Hamba

sahayaku telah mendapatkan kebebasannya jika aku menjualnla,"

atau "Pakaianku ini akan disedekahkan iika aku menjualn5ra," lalu

dia temyata menjual hamba sahapnp atau pakaiannya, maka

ucapan nadzamSp ifu menjadi batal, karena kedua hal ifu sudah

tidak menjadi milikqn lagi. Apabila telah gugur kepernilikannp,

maka tdak sah p.rl" pembebasan harnba sahaya !/ang

dinadzar{<ann3n, karena hamba sahaya ihr sudah menjadi milik

orang lain, dan bukan miliknya lagi. Begitu pula halnlra dengan

pakaian Sang dia nadzarkan untuk disedekahkan setelah diiual.

Sama juga 
"""rh seseorang yang berkata: Jika aku

membeli hamba saha3n si fulan, maka dia menjadi orang yang

merdeka, atau jika aku membeli rumah si fulan, maka rumah ifu

menjadi sedekah untuk orang-orcmg miskin, lalu setelah ifu dia

berhasil membelin5a, maka dia fidak berkamjiban unhrk

memerdekakan ataupun menyedekahkan apa lnng dibelinya itu.

Sebagaimana diriwayatkan dari lalur periwa3ptan Muslim;

Ali bin Hujr As-Sa'di menceritakan kepada kami, Ismail bin

hrahim bin Ulayah menceritakan kepada karni, Ay,rb As-Sikhfiyani

menceritakan kepada kami, Abu Qilabah menceritakan kepadaku,
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dari Abu Al Muhallab, dari Imran bin Hushain, bahwa Nabi $
pemah bersabda,

,"
i.t i Y q\) ,hr a*; e ;i.iut't

I
t o.l.

. J-rJl

"Tidak ada kewajibn unfuk menunaikan pada nadzar 5nng
terkait dengan perbuatan maksiat terhadap Alkh, dan tidak pula

pada haxa tlang frdak dimiliki seonng hamb sahaya."

Diriwaptkan dari jalur periwa5ratan Abu Daud As-Sijistani;

Daud bin Rasyid menceritakan kepada kami, Syraib bin Ishaq

menceritakan kepada kami, dari Al Auza'i, Yahya bin Abi Katsir

menceritakan kepadaku, Abu Qilabah menceritakan kepadaku,

Tsabit bin Dhahhak-termasuk sahabat Snng bertaiat di baurah

pohon- menceritakan kepada kami, bahwa suafu ketika ada

seorang laki-laki di zaman Nabi bema&ar unhrk menyembelih

seekor unta di Bwvanah, lalu dia datang kepada Nabi $ seraya

berkata, "sesungguhnya aku ini pemah bemadzar untuk

menyembelih seekor unta di Buwanah (apakah aku harus

menunaikannya)?" Nabi $ bertanya terlebih dahulu kepada para

sahabat, "Apkah di sana ada berhala tnng disembah oftn{Fonng
jahilitnh?' Mereka menjawab, "Tidak ada." Beliau bertanya

lag,'Apakah di sna terdapt hari baar tnng diragkan oleh

oftng-orang jahil$nh?' Mereka menjawab, "Tidak ada." lalu
beliau pun berkata kepada laki-laki tadi, " Tunaikanlah nadanmu,

l<arena nadzar haryn tidak perlu dinnaikan apbila terkait dengan

perbuatan makiat terhadap Allah & da, iuga terkait dengan apa

jnng tidak dimiliki oleh anak adam (si penadar)."
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Pada hadits tersebut terdapat bukti nlnta atas pendapat

kami, bahwa seseorang tidak perlu menunaikan nadzam5a jika dia

tidak memiliki apa yang dia nadzarkan. Dan di dalam hadits ih.r

juga terdapat dalil yang malajibkan penunaian na&ar
penyembelihan unta di luar kota Makkah. Inilah yang menjadi

pendapat kami. Hanya milik Allah segala ptrja dan puji.

Para ulama banyak memilih pendapat dalam masalah ini:

Mereka berbeda pendapat terkait jika ada seseorang yang berkata,

"Jika aku menjual harnba sahayaku ini, maka dia aku bebaskan."

lalu ada orang lain yang berkah, "Jika aku membeli harnba

sahaya ini darimu, maka dia aku bebaslon-" Kernudian tansaksi

ihrpun teriadi.

Abu Hanifah dan Abdul Adz bin Majist un berkata: Hamba

sahaya ihr terbebaskan atas nama si pernbeli, bukan nama si

peniual.

Malik dan AqrSyafi'i berkata: Harnba sahaya itu
tertebaskan atas nama si penjual, bukan si pernbeli.

Lain halnSn dengan pendapat Abtl Sulaiman, dia

mengatakan: Harnba sahaya itu tdak terbebaskan atas nama

kedmnya. Dan ini pula yang merrjadi pendapat kami, dengan

alasan sebagaimana yang telah kami r.rngkapkan di atas tadi.

Para ulama yang telah menyalahi pendapat awal mereka

sendiri, karena meskipun berbeda pendapat seperti ifu mereka

tetap sepakat, bahwa orang yang berkata, 'Jika aku menjual

hamba sahayaku, maka dia akan mendapatkan kemerdekaannya,"

lalu dia benar-benar menjualnya, maka hamba sahaya itu
mendapatkan kemerdekaannya, dan juga iika ada seseotang

berkata, 'Jika aku membeli hamba sahaln si fulan, maka hamba

I ?o 
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sahap ifu telah alar bebaskan," lalu dia benar-benar membelinya,

maka hamba sahaya itu mendapatkan kemerdekaannya. Jika

demikian kondisinya, maka apa yang menjadi landasan mereka

hingga salah satu dari kedua orang itu (penjual dan pembeli)

berhak untuk menyandang sebagai pembebasnya, sementara

mereka berdua sama-salna bemadzar hal yang sarna. Sebenamya

akan lebih baik bagi mereka jika yang menjadi pendapat mereka

adalah, bahwa pembebasan itu atas nama kedua orang yang

berhansaksi, sebab dengan demikian, pendapat mereka tidak

konhadiksi meskipun masih tidak tepat.

Sementara untuk pendapat Malik yang menyatakan, bahwa

pembebasan ifu atas nama si penjual, maka kesalahannya sangat

fatal, karena keadaan si pena&ar hanya ada dua saja; entah dia

akan menjualnya atau dia tidak menjualnya, tanpa ada

kemungkinan keadaan yang ketiga.

Apabila dia menjualnya, maka itu artinya kepemilikan

hamba sahaya itu telah berpindah tangan kepada orang lain. Jika

demikian adanya, maka bagaimana mungkin transaksi yang sudah

disetujui kedua belah pihak itu dapat dibatalkan? Dan bagaimana

mungkin hamba sahaya orang lain dapat dibebaskan oleh orang

yang bukan pemiliknya? Ini benar-benar sangat aneh.

Apabila dia tidak menjualnya, maka itu artinya dia tidak

berka,vajiban unfuk membebaskannya, karena dia hanya bemadzar

unfuk membebaskan hamba sahaya itu saat dia menjualnya, dan

nyatanya dia tidak menjual hamba sahaya tersebut. Jawaban ini

juga sekaligus menjadi bantahan untuk pendapat AsySyafi'i.

hnu Abi Laila berkata: Apabila ada seseorang berkata,

"Jika hamba sahayaku masuk ke dalam rumah Zaid, maka dia

kumerdekakan." [-alu orang tersebut menjual hamba sahayanya
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itu, dan di kemudian hari hamba sahaya itu pun masuk ke rumah

Zaid, maka transaksi jual beli tadi harus dibatalkan dan hamba

sahaya ifu mendapatkan kemerdekaannya.

Aku bisa jamin, bahwa pendapat Malik dan AsySyafi'i tidak

jauh berteda dengan pendapat hnu Abi I aila di atas, karena

mereka semua mengratakan pembebasan terhadap seorang hamba

sahaSn itu bisa terjadi setelah hamba sahaya itu telah keluar dari

kepernilikannya, lalu mereka membatalkan hansaksi yang sah dan

mernbatalkan pula kepernilikan pembeli terhadap hamba sahaya

tersebut.

Aku tidak tahu apa lang mungkin menjadi pendapat hnu
Abi Laila jika si pembeli itu temyata sudah memerdekakan hamba

saha5n tersebut sebelum dia memasuki rumah Zaid. Apa mungkin

pembebasan itu akan dibatalkan, lalu pembebasannSn dialihkan

atas nama sang penjual? Atau, bagaimana iika hamba sahap itu

seorang perempuan dan kemudian melahirkan anak dari si

pembeli, lalu hamba sahaya itu masuk ke dalam rumah Zaid? Dan

banlnk lagi masalah-masalah lain yang tidak didapati penjelasan

laniutannya.

1115. Masalah: Jika ada seseorang berkata, "Aku

ber{<amjiban atas Allah untuk memerdekakan seorang hamba

sahaya," atau dia belftata, "Menyembelih seekor unta," atau dia

berkata, l'Bersedekah serafus dirham, atau apapun benfuk

kamjiban yang dinadzarkan tanpa menunjuk sesuahr," atau

seseorang tertenfu, maka semua itu adalah nadzar png wajib

difurnikan, karena dia tidak dianggap menadzarkan sesuatu yang

tidak dia miliki, karena dia menadzarkan sesuahr yang fidak

tertentu lrang dituniuk untuk d[adikan nadzamln, melainkan
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sesuatu lnng mampu unfuk ditanggungnya; baik dalam hal
membebaskan hamba sahaya ataupun bersedekah.

Dalilnya adalah firman Allah &,

"{351 4y5 u. W( $'ifr 36 J ri4
"Dan di anbm mereka ada oftng gng telah berjanji

kepda Allah, "saungguhng jika Allah memberikan sebagian dari
l<arunia-Ng kepada kami, nisa5n kami akan betsdekah.' (Qs.

AbTaubah I9l:751.

Kemudian Allah mengecam mereka karena mereka tidak
menunaikan apa yang mereka janjikan (ketika Allah membqikan
kepda mqeka sebagian dari karunia-N5m, mereka menjadi hkir
dan berpalin$.

Dengan dalil ini, maka orcng yang membebankan dirinya
sendiri dengan sesuafu 5png dapat ditanggungnya secara urnum
menjadi wajib atasn5a, namun tidak bertentangan pula dengan
larangan Nabi $ untuk nadzar yang tidak dimiliki se@r?r tertenfu.

Selain itu, perkara ini masuk pula ke dalam nadzar yang

harus difunaikan bagi seseorang yang bemadzar memerdelcakan

hamba sahaSra pertama png dimilikinSn, atau anak pertama yang

dilahirkan oleh hamba sahap wanitanya.

Diriuayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Abu Bakar bin
Abu S5raibah menceritakan kepada kami, AMullah bin Numair
menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari 4ahnp,
dari Hakim bin Hizam, bahwa dia pemah membebaskan serahrs

orang hamba sahaya dan menyedekahkan serafus ekor unta di
zaman jahiliyahnya, lalu setelah memeluk agama Islam dia kembali
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memerdekakan serafus orElng hamba sahala dan men@ekahkan

serahrs ekor unta. Ketika ifu Hakim bercerita: Alar pernah katakan

kepada Nabi $, "Wahai rasulullah, aku telah melalnfian banfk
hal saat aku masih di zaman iahiliyahlu." Lalu Rasulullah berkata,

" Kamu telah menerima semua pahala dari kebaiikan aqptn yang

telah kamu lalrukan di masa lalumu ketil<a l<amu maxtk agama

Islam." lalu aku berkata, "Demi Allah, aku fidak akan menyisakan

satu kebaikan pun yang pernah aku lalokan di zaman iahilitph
kectrali aku akan melakukannya ptrla hal 1nng sarna setelah aku

memeluk agama Islam."

Ucapan ihr merupakan nadzar dari muhrt Hakim 1nng

bemiat ingin memerdekakan seratus orang hamba sahagn setelah

dia masuk agama lslam, dan Nabi # tuh, akan hal ihr, namun

beliau tidak mencegahnya sama sekali seperti beliau mencegah

seorang wanita dari golongan Anshar yang bernadzar unhrk

menyembelih unta yang tidak dimilikiqn.

Maka benarlah jika dikatakan, bahwa larangan tersebut

diinstuksikan oleh Nabi karena menuniuk unta png tertenfu,

padahal nadzar yang diperbolehkan adalah nadzar yang tidak

tertentu, meskipun ifu belum menjadi miliknya, karena dia mampu

untuk melakukannya.

Jika ada seseoftmg berkata, 'Aku bernd?ar," tanpa

menyebutkan kelanjutannya, maka baEryn dik€nakan kafarah

sumpah, dimana dia harus melal$kan ifu dan tidak boleh 1nng

lainnp. Hal ini sebagaimana diriuayatkan dad iahlr periu,alatan

Ibnu Wahb; Amru bin Harits mengabarkan kepadaku, dari IG'ab

bin Alqamah, dari Abdr-rrahman bin Syimasah, dari Abdul Khair,

dari Uqbah bin Amir, dari Rasulullah $, bahun beliau bersaMa,
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"I{afarah nadzar sama seprti l<afanh sumph."

Abu Muhammad berkata: Kami juga telah menyebutkan

saua Nabi g, )*r;)i'q- ttl ,jd',ft'#'&t'#* ttl ,U o;
" Ehrangsiapa bendar unfuk melalrukan ketaabn kepda Allah,
maka lakukankh kekatan ifu. Nanun bamngsiap bemadzar

untuk melalcul<an kemaksiabn tahadap Allah, mal*a ftnganlah dia

lakukan kemakiabn ifu."

Juga saMa beliau, iu eb; d t4 ;,iit i " Tilak ada yang

harus ditunaikan pda nuar* *' terkait dangan petbuabn
maksiat terhadap Allah." Serta juga perintah Miau kepada orang
yang bemadzar unhrk berpuasa, tidak bertduh, fidak duduk dan

tidak berti@ra, agar dia tetap berprrasa natnun tanpa melanjutkan

na&amya yang lain. Begifu pula dengan larangan beliau unfuk
tidak bersumpah dengan narna selain Allah.

Kami tidak mendapati suatu nadzar pun di dunia png
berbeda dengan lafazh-lafazh 5nng sudah dikenal. Nabi $ sendiri

juga telah menjelaskan hukum wrtuk setiap lafazn3a, maka bagi

siapapun lrang menggunakan lrrtazh-lrrtazh ters€fut lalu masih

dijahrhkan bagrnln kafanh sumpah, maka hukuman tersebut telah

menyimpang dari ajaran yang benar. Oleh karena ifu hadits di atas

(lafarah nadzar sarna seperti kaknh strmpatr) harus dimaknai
dengan arti yang tidak menyelisihi penjelasan dari Nabi. lalu kami

temukan jika dalil itu dimaknai sesuai dengan zhahirnya, maka

hukumnya akan berbanding lurus, yaifu barangsiapa yang
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bernadzar dengan kalimat nadzar saja (tanpa melanjutkann5n)

sebagaimana tercantum dalam dalil. Semestinya juga fidak

mengharuskan strahr perbuatan kebajikan yang tidak diharuskan

dan udak ada pula dalil yang menghamskannya. -Hanln kepada

Allah lah kami memohon taufik.-

Hukum tersebut berlaku bagi orang ynng berkata, "Aku

bemadzar saja," dan juga bagi orang png berkata, "Jika aku

keluar dari musibah ini, maka aku bemadzar." Orang ifu tetap

dikenakan l<aknh sumpah; baik dia berhasil keluar dari

mr.rsibahnya ataupun fidak. -Hanya kepada Allah lah kami
.memohon taufik.-

Diriwa5ratkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur, Abu

Avranah menceritakan kepada kami, dari Manshur bin Al

Mu'tamir, dari Said bin Jubair, dari hnu Abbas, terkait seseorang

3png berkata, 'Bagiku sudah diharamkan (tanpa menyebutkan

siapa png dia haramkan baginf dalam kalimat zihamya)," atau

"Aku bemadzar," orang tersebut ditnruslon membayar kafarah

baginln Snng b€rupa membebaskan hamba sahaSra, atau jika dia

tidak rnampu, maka berpuasa dua bulan berhrrut-furut, atau juga

memberi makan orang miskin sebangrak enarn puluh orang.

Sa'id b€rtata" Sufi7an bin Uyainah menceritakan kepada

karni, dari Atha' bin Sa'ib, dari Said bin Jubair, dari hnu Abbas,

dia berkata, 'Nadzar ihr adalah strmpah yang paling berat, dan

hukumannya Wa kafanh yang lebih berat, pitu membebaskan

harnba sahaya."

Kdua riuayat ini merniliki hnad yang shahih hingga

b€ruiuns pada lbnu Abbas, dan kami udak mendapati ada riwalat

hin 1nng dengan rirra3nt itu dari sahabat yang lain.
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Di antara ulama yang berp€rdapat, bahura orang !,ang
berkata demikian diharuskan menunaikan katanh sumpah seperti
pendapat kami adalah AqlSya'bi. Diriuayatkan dari jalur

periwaptan Sufun bin Ufinah, dari Ismail bin Abu Khalid, dari
AqfSya'bi. Namr.rn tidak ada hujjah pada perkataan siapaptm
kecuali saMa Nabi $.

1116. Masalah: Jika ada orang lnng berkata dalarn

ndzar Snng hanrs dipenuhin3n, "k@uali Allah berkehendak lain,"
atau berkata, "insya Allah,' atau "kecuali Allah berkeinginan lain,"
atau "kecuali Allah mengubah niat yang ada di dalam hatiku ini,"
atau "kecr.rali jika aku diilhamkan 3png ffia," atau dengan

lralimat istibna (penyemhan diri atas kehendak Allah) lainnla,
maka ifu dapat dib€narkan dan tdak ada nadzar
yang hanrs dia penuhi.

Dalihrp adalah firnran Allah &:

i'il @ t:;b 6y M jy r&g;fr, It
7il'XS-

'Dan langan sdrat-hb angkau nrutgatakan taffip
%uafir, 'Aku psti melaldcan itu bdr Fg', k@nfr (daryan

'Insg Alhh'.IQs. ru l{ahfi llSl:2*241.

Hal tersebut iuga dikarenakan dia mengganh.rrgkan

nadzamp dengan kalimat istibna (mengucap insya Allah atau

kalimat penyerahan diri kepada Allah hinn1fl, maka frdak ada

keharusan baginya untuk melakukan sesuahl, karena Allah iilra
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mengh€ndaki sa*rafu, maka Dia pasti alon melaksanakannSn

tanpa ada pengeoralian.

Kita pun telah tahu, bahwa jika sesuatu itu tdak terjadi,

maka ihr artinya Allah tidak menghendaki perkara itu terjadi.

Oleh karena ifu, dengan kalimat

pengecualian seperti di atas, berarti dia fidak merniliki komitnen
untuk melakukannya kecuali jika Allah menghendaki hal itu terjadi.

Apabila Allah ddak menghendaki hal itu teriadi, maka dia tidak

diharuskan unfuk melakukan apa yang dia niatkan. Begifu pula jika

dia melihat keadaan yang sepertinp AIIah tidak menghendaki itu.

-HanSn kepada Allah lah kami mernohon taufik.-

LLL7. Masalah: Jika ada seseorang t>enadz-ar; baik itu

laki-laki ataupun perempuan, gadis ataupun janda, berayah

ataupun yatim, bersuami ataupun sendiri, merdeka ataupun hamba

sahaya, semuanya memiliki hukum !,iang sama seperti yang telah
kami sebutkan di atas. Sebab, Allah & dan Rasrl-Np
memerintahkan penunaian nadzrr r.rntuk s€rnua orang s@ar?r

urnurn, dan fidak mengkhususkan sahr dengan 37ang lainnya.

tit,$' Ltr'
" Dan Tuhanmu fidaklah lupa." (Qs. Maqnm [19] 64).

Sungguh fidak masuk akal, iilo Alluh I ingrn

mengkhususkan safu kelompok FnS lorni s€butkan di atas tanpa

menyebud<annya. Begifulah pendapat kami terhadap sernua

hukum, kecuali safu; pihr puasa, lrang mana seorang isffi tidak

dipertolehkan berpuasa sunah tanpa seizin suaminya,
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sebagaimana telah kami sampaikan pada bab puasa 5nng lah. -
Hanya kepada Allah lah kami memohon tau{ik.-

1118. Masalah: Jika ada seseorang bema&ar dengan

mengaitkan sesuafu yang tidak akan mampu ditunaikann5a, maka

nadzar itu fidak harus ditunaikan. Daliln5n adalah lirman Allah *,

"t#$yr..n{i,i3K{
"Allah frdak membebni seoftng melainkan sanai

dengan ."(Qs.Al Baqarah 12l:286).

Begitu pula dengan orang yang bemadzar di wakfu 5ang
tertatas, lalu ketika wakfu ifu datang dia tidak mampu unfuk

melaksanakannya, maka na&ar ihr menjadi tdak lagi diharuskan

kepadanya, fidak saat itu dan tidak prla setelahnya.

1119. Masalah: Jika ada seseorang bemadzar pada saat

dia masih dalam keadaan kafir, namtrn dengan perbuatan png
termasuk dalam kematan kepada Allah, lalu setelah itu dia

merneluk agama Islam, maka dia tranrs memenuhi nadzamla
itu.Dan akan hal ini adalah fiman Alhh {t:

j@
;$ U@':i;ll v,a;rJ6 @ ";7li'6rt $

ii64.@ fi6i iiorctl
ritl.ilG3?i@ $K6;.
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" Tebpi dia frdak manempth jalan Wrg mqdaki dan

sular?Dan bhukah l<amu apl<ah jalan yang mendaki dan sul<ar

itu? 6ni@ melepskan pbdalen (hanh ahaSa),abu metnberi

makan pda hari teiadi kelapran,kepda) anak Sntim 5ang ada

hubungan kenbatabu orzrng miskin yang sangat fakir.Kernudian

dia termasuk oftng'oftng tnng beriman.." (Qs. Al Balad [90]: 11-

tn.
Pada a3nt-a5at ini, Allah S mendorong siapapun unhrk

berbuat baik dan ma,rajibkann3p kepada oftr{foftmg }lang
memang harus melakukann3a. Dernikian pula dengan sumpah,

dan perbuatan baik yang ada di dalam sumpah ifu, sebagaimana

disaMakan oleh Rasulrlluh S,

.iJ+Ji a' a#'o:t')Ji'J;
" Elanngsiap bemadar untuk melalnl<an kebabn kepda

Allah, mala lakul<ankh kebabn itu."

Rasulullah diutus oleh Allah & ,rr,tuk membaura kebaikan

kepada seluruh umatrgra; baik dari bangsa jin ataupr.ur manusia.

Mentaatinya diunjibkan bagi setiap omng png beriman ataupun

tdak. Jika ada yang mengatakan selain itu, maka artinp dia bukan

seorang muslim.

ndak ada yang mengingkari kalimat di atas selama dia

masih mengaku sebagai muslim, meskipun setelah itu mereka

berteda pendapat mengenai detailnln.

Telah diriunyatkan dari ialur periuraSntan Muslim, dari Al
Hasan Al Halurani, dari Ya'qub; yaih,r hnu hrahim bin Sa'd bin

hrahim bin Abdurahman bin Auf menceritakan kepada kami, dari

alrahnya, dari Shalih bin Kaisan, dari hnu Syihab, dari Urwah bin
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Zubair, dari Al Hakim bin Hizarn, yang menyampaikan bahun dia
pemah bertanya kepada Rasulullah #i, "Wahai Rasulullah,

bagaimana menurutnu tentang hal-hal yang pernah aku lakukan di
masa jahiliyahku dahulu, termasuk juga sedekah, pembebasan

hamba sahaya, silaturahim, maka apakah ada pahalan5n?"

Rasulullah menjarrab, "Kanu telah menerima semua pahala dari
kebajikan apapun yang telah kamu lakukan di masa lalumu ketika
kamu masuk agama Islam."26

Yusuf bin Abdullah bin AMul Barr an-Namari menceritakan
kepada kami, Said bin Nashr menceritakan kepada kami, Qasim
bin Ashbag menceritakan kepada kami, hnu Wadhdhah
menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah
menceritakan kepada kami, Hafsh bin Ghiyats menceritakan
kepada kami, dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi', dari hnu
Umar, dari Umar, dia berkata: Aku pemah bemadzar sesuafu pada

zaman jahiliyah, maka setelah aku memeluk agama Islam aku
tanyakan kepada Rasulullah $ tentang nadzar itu, lalu beliau

menyuruhku unfuk menunaikan apapun yang aku nadzarkan."

Humam menceritakan kepada kami, Abu Muhammad Al
Baji menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yunus Al Muradi
menceritakan kepada kami, Baqi bin Makhlad menceritakan

kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada
kami, Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada kami, dari
Ubaidullah bin Umar, dari Nafi', dari hnu Umar, dari Umar, dia
berkata: "Aku pemah bemadzar sesuafu pada zaman jahiliyah

dulu, kernudian aku memeluk agama Islam, maka aku tanyakan
kepada Rasulullah $ tentang na&ar itu, Ialu beliau menyuruhku

unfuk menunaikan apapun yang aku na&arkan."

26 Hadits ini diriwayatkan dalarn Shahih Muslimpadajuz. 1, hal. zt6.
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Ini adalah hukum lrang mana tidak ada seorang pun bisa

berpaling darinya.

Malik berkata: Orang tersebut tidak diharuskan memenuhi

nadzamya. Para pengikutnya berdalil dengan firman Allah &,

IAV lT;l:KA4
"Sungguh, jika engkau mempasekutulan (Alhh), niscata

akan hapuslah amalmu." (Qs. Az-Zumar [39]: 55).

Firman Allah S lainnya,

t;ri{G iiiGl',p biljti JLpj,i
"Dan lkmi akan perlihatl<an sqala atnal tnng mqeka

kerjalan, lalu l{ami akan jadilan amal itu (bagail<an) debu Snng
betefrangan " (Qs. Al Furqaan l25l:231.

Abu Muhammad berkata: Mereka tidak bisa menggunakan

dalil itu unfuk memperkuat pendapat mereka, karena kedua ayat

tersebut diturunkan terkait dengan seseorang lnng meninggal

dunia dalam keadaan kafir. Allah S berfirman,

t.ra zlz e).(
)lb r! r &-*t .ll-rJ

Jz J J - ,t-l

/ ,)/ o fo/ ,..
if 1rlr.2 

:P-r: ttt

A1:A+a{*,
"Elanngsiapa mutbd di anbn l<amu dari agarnangn, lafu

dia mati dahm kekafimn, nnka mqel<a ifu sia-sia anah5n."(Qs. N
Baqarah l2l:2171.
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lagipula mereka sendiri Snng mernbantah dalil tersebtrt

dengan memperbolehkan , penjualan, pemikahan,

hadiah, sedekah, dan pembebasan hamba sahaSn yang mereka
lakukan. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Diriwaptkan dari lalur Muslim; Qutaibah bin
Sa'id menceritakan kepada l<arrf, Al-l.aits bin Sa'd menceritakan

kepada kami, dari Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqburi, dia pernah
mendengar Abu Hurairah mengatakan: Rasulullah $ pemah

mengufus sekawanan penunggang kuda unhrk pergl ke Najd, lalu

mereka berhasil menangkap seseotang dari kefurunan bani

Hanilah yang bemama Tsumamah bin Atsal; pemimpin bagl
penduduk Yamamah, mereka mengikatryra di salah safu pagar

masjid Madinah.. (alu dia melanjutkan kisah hadits tersebut,

dimana di dalamnya ada kisah dimana Tsurnamah menyatakan diri
masuk agama Islam setelah Nabi melepaskannln begifu saja dari
penawanan. Lalu Tsumamah berkata kepada Nabi: "Wahai

Muhammad, demi Allah dahulu tidak ada agama ]lang paling aku
benci di muka bumi ini dibandingkan dengan agama yang kamu

bawa, narnun sekarang agamamu ini adalah agama 1nng paling

aku cintai di seluruh muka bumi. Demi Allah dahulu tidak ada

negeri yang paling aku benci di muka bumi ini dibandingkan

dengan negerimu, narnun sekarang negerimu ini adalah negeri
yang paling aku cintai di seluruh muka bumi. Ketahuilah, bahwa

sebelum kawanan penunggang kudamu menangkapku, aku berniat
unfuk melakukan umrah, bagaimana aku hanrs menyikapi niatku
ifu sekarang menurutmu?" Lalu Nabi memberi selamat kepadanSa

atas keislamannya ifu dan mempersil unfuk melakukan

umrah-
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Lihatlah bagaimana orang 5rang sebelumqn kalir ifu bemiat

unfuk benrmrah, lalu dia memeluk agama Islam dan diperintahkan

oleh Nabi unfuk menuntaskan niatrya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Thawus; barangsiapa

Snng bemadzar pada masa kufumya lalu dia memeluk Islam, maka

hendakn5a dia menunaikan apa yang dinadzarkannya ifu.

Pendapat yang sama juga diriwayatkan dari Al Hasan dan

Qatadah, begitu juga dengan AsySpfi'i dan Abu Sulaiman beserta

para pengikut keduanya.

L\zO- Masalah: Jika ada seseoftmg yang bernadzar

kepada Allah untuk melakukan puasa tepat di hari kedatangan si

fulan, atau tepat di hari dia sembuh dari penyakihrya, atau tepat di

hari dia berangkat meninggalkan tanah aimya, maka orang itu
tidak diharuskan untuk berpuasa pada hari tersebut saat hal ifu
terjadi; baik siang ataupun malam. Karena, jika hal ih-r terjadi di

malam hari, maka malam bukanlah u/aktu yang diniatkan unhrk
pelaksanaan nadzamln, sedangkan iika hal ih,r terjadi di siang hari,

maka wakfu masuknlp berpuasa zudah berlalu, hingga

dia tdak bisa dianggap berpuasa di hari itu.

Kea.rali, jika orang tersebut berkata: Aku bemadzar unfuk

berpuasa pada hari saat aku baangkat meninggalkan tanah air,

atau memberi urakfu yang panjang trnfuk pemenuhan nadzamla,

atau menyebutkan uakfu yang tdak tertenfu hingga selama-

larnary;a. Jika demikian, maka dia diharuskan unfuk memenuhi

nadzamSn di hari 37ang disesuaikan dengan waktu tambahanqp.

-Hanln kepada Allah lah kami mernohon taufik.-
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ll2l. Masalah: Jika ada otang yang bemadzar trntuk
berpuasa, atau melakukan shalat, atau bersedekah, tanpa
menyebutkan berapa jumlahnp, maka dia diharuskan unfuk
menunaikan nadzar yang paling minimal. Dia diharuskan unfuk
berpuasa selama safu hari, tidak lebih. Atau bersedekah dengan
jumlah yang terasa cukup dianggap sebagai sedekah, meskipun
hanya separuh kurrna, atau lebih kecil dari ihr namun masih dapat
bermanfaat bagi orang yang menerimanya. Atau melalokan shalat
sebanyak dua rakaat. Itulah jumlah minimal untuk masing-masing
pertuatan yang disebutkan tadi, dan itulah yang harus dilakukan
olehnya menurut keyakinan Snng berjumlah minimal dan tidak
lebih dari itu, karena pada dasam5n hal itu tidak diwajibkan dalam
syariat dan tidak pula menurut bahasa. -Hanya kepada Allah lah
kami memohon taufik.-

LL22- Masalah: Jika ada seseorang berkata: Aku
urajibkan diriku di hadapan Allah unhrk bersedekah atau berpuasa

atau mendirikan shalat, dan tidak menyebutkan jumlah

bilangannSa, maka dia diunjibkan melakukan salah safu dari hal-

hal yang disebutkannya, gilg mana ihr saja sudah arkup tanpa
perlu melaksanakan yang lainnya.

Begitu pula jika dia berkata, "Aku bernadzar unfuk
melakukan pertuatan kebajikan," maka orkup baginya unfuk
melakukan safu ucapan bsbih saja, atau safu ucapan takbir sala,

atau bersedekah dengan jumlah minimal, atau berpuasa sahr hari,

atau mendirikan shalat sebanSak dua rakaat, atau hal-hal lain SEng
termasuk dalam kebajikan.

Hal itu berlaku unhrk semua perkataan yang digunakan

unhrk bemadzar; baik itu dengan mengatakan, "Aku wajibkan atas
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diriku sendiri," atau "Aku berjanji kepada Allah," atau "Aku

berutang di hadapan Allah," ataupun yang lainnya. Namun

perkataan tersebut harus diiringi dengan niat di dalam hati, sebab

tidak boleh melafalkan sesuafu tanpa adanyra niat dan tidak boleh

meniatkan sesuatu tanpa melafalkann5n. Hal ini sebagaimana

sabda Nabi $,

"Elemgam perbuatan ifu tergantwg dengan niatzya, dan

setiap orzng akan mendapatkan ganjann sauai dengan niatz5n."

Pada hadits tersebut Nabi S tidak memisahkan antara niat

dengan , ataupun perbuatan dengan niat.Hanya kepada

Allah lah kami memohon taufik.

L123. Masalah: Jika ada orang meninggal dunia dengan

masih menanggung nadzar yang belum ditunaikan, maka harta

yang ditinggalkan itu harus dipisahkan terlebih dahulu untuk

menyelesaikan nadzar tersebut sebelum membaSar utang-utangnya

kepada oftmg lain. Apabila harta itu masih lebih, barulah utang-

utang itu dibayarkan. Dalilnya akan tndakan ini adalah firman
Allah &,

,i'6$qiri,-r't )i'U
" panbgian-pnhgian tqs&d di abs) setelah

umsiat gng dibuaUsn atau (dan setelah dibalpr) uhngn5m."(Qs.

An-Nisaa' [4]: 11).

,s; 6 u;t sJ, p$u.iCtri
l//
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Kalimat 1nng digunakan pada alrat ini adalah kalimat urnurn
dan tidak se@ra khuzus.

Juga berdasarkan sabda Nabi $ png sudah sering kami

sebutkan baik pada bab puasa atauprln bab haji, yaifu:

,.o-to..1 l. 1 )., t o..uP- dl 6>t f #,
" Utang k@a Allah l&ih berhak mtuk dinnaikan terlebih

dahulu."

Diriura3atkan dari jalur petiwalatan AI Bukhari; Abul
Yaman; yaifu Al Hakam bin Nafi' menceritakan kepada kami,
Syu'aib bin Abu Hamzah mengabarkan kepada kami, dari Az-
Zuhri, dari Ubaidilah bin Abdullah bin Utbah, bahwa Abdullah bin
Abbas mengabarkan kepadanya, dia menyampaikan, bahwa Sa'd
bin Ubadah Al Anshari pernah bertaryn kepada Rasulullah $
terkait nadzar yang pemah diucapkan oleh ibunya yang meninggal
sebelum dapat memenuhi nadzamln ifu, lalu Nabi $ mengnrruh

Sa'd unhrk mevuakili ibunln menunaikan nadzar tersebut. Dan cara

inilah lnng seharusn5a menjadi ajaran unfuk orang'orang
setelatrnyr6.2T

Abu Muhammad bedrata: Sungguh orcmg-otang lnng
menyingkirkan perintah Nabi $ ini dan terlalu cepat memilih

fatura dari Abu Hanifah, Malik, dan Aqrsyafi'i, maka mereka

adalah orang-orang yang rugr dan jauh dari petunluk y*g benar.

Semoga Allah selalu menjauhkan kita semua dari kesesatan.

Sungguh mengherankan bagaimana mereka memufuskan,

bahwa pada tiga jari wanita yang terpotong ifu dikenakan di5ntfrga

27 Hadits ini diriwayatkan dalam Shahih Al But<haripda'rur-- 8, hal. 255.
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puluh ekor unta, lalu pada empat jarin5a dikenakan dua puluh

ekor unta, dengan landasan pemyataan dari Sa'id bin Al Musayyib,

tanpa melihat bagaimana riwapt dari Ibnu Abbas mengenai hal

ini, atau melihat kepada riwayat dari Ubaidullah bin AMullah, atau

riwa5nt dari Az-Zuhri, yang bisa dijadikan hujjah dan ajaran untuk

menjauhkan diri dari pemyataan yang menyimpang dari

kebenaran.

Sebagaimana diriurayatkan dari jalur periwa5ntan Ibnu Abi
Syaibah, Abul Ahwash menceritakan kepada kami, dari hrahim
bin Muhaiir, dari Amir bin Mush'ab, dia berkata bahwa Aisyah

ummul mukminin pemah melakukan i'tikaf unfuk mer,vakili

kakakqn png sudah meninggal.

Diriunyatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah,

dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, bahwa ibunya pemah

bemadzar unhrk melakukan i'tikaf, namun i'tikaf itu belum

terlaksana dan dia meninggal dunia. Lalu hnu Abbas berkata

kepadanSn, 'B€ri'tkaflah kamu unfuk meurakili ibumu."

Diriurayatkan dari jalur periunyatan Waki', dari Sufuan Ats-

Tsauri, dari Abu Hushain, dari Sa'id bin Jubair, dari hnu Abbas,

dia berkata: "Apabila ada seseorang meninggal dunia narnun

masih menanggung nadzar yang belum difunaikan, maka ahli

warisryn lah 1lang harus mqrunaikan nadzar ifu."

Ini pula yang menjadi pandapat Thawus dan ulama lainnya.

Diriuayatkan pula dari jahr periwaptan AMurrazzaq; dari
hnu Juraij, dia berkata: Aku pernah bertarryn kepada Atha'
tenhng seseorang gnng bernadzar unfuk berla,ri atau berjalan ke

suafu tempat, narnun dia meninggal dunia terlebih dahulu sebelum

sempat menunaikan na&amya itu. Dia menjawab, "Na&ar

t ss I - NMuharra



tersebut dapat diu/akili oleh ahli warisn3ra.' Aku bertanya lagi,

"Apa boleh diu/akili oleh kerabat lain selain ahli warisnya?" Dia
menjawab, "Boleh saja, tapi akan lebih baik jika ahli warisnlp lah
yang melakukan."

Abu Muhammad berkata: Apabila mendiang bemadzar

unhrk melakukan shalat, maka ahli r,uarisnya lah yang harus

malakilinya unfuk shalat, begifu juga dengan puasa, haji, umrah,

i'tikaf, berzikir, atau kebajikan lainryn. Jika ahli waris merasa

enggan unfuk melakukannya, maka mereka dapat menyewa

seseorang dengan harta yang dimiliki mendiang untuk dapat
melakukan hal yang dinadzarkannya itu.

Ini pula yang menjadi pendapat Abu Sulaiman dan sahabat-

sahabat kami. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

LL24- Masalah: Ali berkata: Jika ada seseorang

bercengaja menadzarkan sesuafu untuk ditinggalkan kepada ahli

warisnya, maka nadzar tersebut tdak perlu dilakukan, Udak

baginya dan tidak pula bagi ahli unrfnya, karena na&ar Snng
wajib dilakukan adalah nadzar dalam ketaatan, sebagaimana yang

kami selalu sampaikan sebelum ini, sementara na&ar yang ini
mempakan nadzar lnng terkait dengan pertuatan maksiat

terhadap Allah, bukan nadzar unhrk berbuat ketaatan, pasalnya

orang tersebut tidak bermal$ud unhrk melakukannya karena Allah,
melainkan unfuk men5nrsahkan oftmg lain, dan menyrrsahkan

orang lain adalah salah safu peltuatan maksiat. -Hanya kepada

Allah lah kami memohon tauftk.-
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Janji

LL25- Masalah: Jika ada seseomng berjanji kepada

orang lain untuk memberikan sejumlah uang; baik jumlahnya

ditentukan ataupun tidak, atau dia menjanjikan sebuah pekerjaan,

dengan atau tanpa kata sumpah, maka orang tersebut tidak wajib

menunaikan janjinya itu, meskipun hukumnya makmh, karena

yang paling baik baginya adalah jika dia bisa menunaikan janjinya

itu.

Hukum ini juga berlaku bagi orang yang memasukkan

pembiayaan (nafkah) terhadap orang lain dalam janjinya itu
ataupun tidak. Misalnya seseorang berkata, "Menikahlah dengan si

fulanah, maka aku akan membantumu unfuk membayar mahamya

sekian sekian," atau hal lain semacam ifu.lni merupakan Abu

Hanifah, Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman.

Malik berkata: Orang tersebut Udak dihamskan memenuhi
janjinya itu, kecuali jika terkait dengan pembiayaan, maka orang

itu diharuskan untuk memenuhinya.

Sedangkan lbnu Syrbrumah berkata: Semua janji harus

ditepati dan harus dihrnaikan oleh orang yang berjanji. Jika tidak,

maka dia harus dipaksa unfuk menunaikannya.

Sementara mengenai pemisahan yang dilakukan oleh

Malik, antara janji yang terkait dengan pembiayaan dengan yang

udak, maka itu tidak ada landasannya dan tidak ada dalil yang

memperkuat pendapatnya; tidak dalam Al Qur'an, As-Sunnah,

pendapat sahabat, ataupun qiyas.

Jika mereka berargumen: Bisa jadi janjinya ifu akan

membuat kesusahan orang yang dijanjikan, karena dia benar-benar
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berharap banfuan pembiaSnan tersebut? Maka kami katakan:

Anggaplah kejadiannya itu seperti yang kalian katakan, lalu apa

Iandasannya hingga kalian harus memaksa orang yang berjanji ifu
unfuk mengeluarkan hartanya, apalagi jika orang tersebut tiba-tiba

pailit, bukankah ihr akan lebih menzhalirrinya? Tidak ada dalil

yang menyatakan demikian, kecuali hanya yang disebutkan dalam

Al Qur'an,

"ifi,'rl 1i fili-tr*'r+a
"Dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka

sungguh, dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendii.'l (Qs.

Ath-Thalaaq [65]: 1).

Sedangkan untuk pendapat lbnu Syubrumah, dalilnya

adalah firman Allah &[,

<,y;i S u, tj;i 6 ;dt i4ti/;+
" (Itu) sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan

ary-apa tnng tidak kamu kerjakan." (Qs. Ash-Shaff [6U: 3).

Dalilnya juga dengan hadits shahih yang diriwayatkan dari
jalur periwayatan AMullah bin Amru, dari Nabi,$, beliau

bersabda,

ur qt t"tu ik p ,FU&i
dtilt ,U $z/-$z

-lo / . o /./, A to -lo /
il,.+a; P. (.}.it) g A-g 'J;,lt
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r;l: ,3are SA;;Yt ,:qk o'* riY:W+ ;-
,/: , ' lc ( r.,.-;'fG ttb clJ)?l re)

*Ada empat hal 3nng menjadikan ,*"or*n benar-benar

seorang munafik, dan jika da salah safun5m puda diri saeonng,

maka dia berarti meniliki sifat kemunafikan hingga dia

meninggalkannya, yaitu: jika bicara dia berbohong, jika melakukan

perjanjian dia berkhianat jika berjanji dia tidak menepati, dan iika
bersitegang dengan oftng lain (dalam perang, debat, ataupun

kompetisi) dia berbuat curang."z8

Hadits shahih lainnya yang diriwayatkan dari jalur

periwayatan Abu Hurairah, dari Nabi $, beliau bersabda,

,,b'u
r\t:,:;lLl r%6b,qkL'L rit :l;fr

" Tanda-tanda orang munafik ifu ada tiga, makipun dia

melaksanakan shalat, berpuasa, dan mengHaim dia seorang

muslim. Yaitu: jika bicara dia berbohong, jika berjanji dia tak

menepati, dan jika diberi amanah dia mengkhianatinga."z9

Hadis ini diriwaptkan dalam Shahih Al Bukhad dan Shahih Muslim
(muttafaq alailli melahn riwa5rat Abdullah bin Amru dengan kalimat yang
hampir sama.
Hadits ini jWa diriungratkan ddam Shahih Al Bukharidan Shahih Muslim.

z)
-. z .b0t, d1

C o iz z

f)t ,iG3 ,J.'oYj a;w 6tA
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Selain kdua hadits png benar-bqar shahih tersebut, ada

pula hadits lain 1nng tidak shahih, salah satunya hadits yang

diriwayatkan dari jalur periwayatan Al-[-aits, dari hnu Ajlan, dari

maula Abdullah bin Amir bin Rabiah Al Adawi, dari AMullah bin

Amir, dia berkata: huku pemah berkata kepadaku: "Kemarilah,

aku akan memberimu sesuafu." [-alu Nabi # Sn"S berada di sana

bertan5n kepada ibulm: "Apa 5nng hendak engkau berikan kepada

anakmu?" dia menjawab, "Aku ingin membednla sebili kurma."
lalu Nabi $ bersaMa, "Kahu kanu sebenam5a tidak

hendak memberi aF-aF, maka telah tertulis bagimu sebwh
kebohongan."

Hadits ini tdak berart apapun, karena diriwayatkan dari
periwaSrat 1lang Udak disebutkan namanla.

Hadits lainnp diriuayatkan melalui jalur periwayatan hnu
Wahb, dari Hisyam bin Sa'd, dari Taid bin Aslam, bahura

Rasulullah S p"rnuh bersaMa, "Janji seoftrng mukmin adalah hak

omng hin tlang owjib dipenffi."3o

Namtrn Hisyam bin Sa'd adalah pedwayat yang lemah dan

hadihn5a pun dirirvayatkan secam murcal.

Hadits lainnp juga diriunyatkan melalui jalur perivraptan

hnu Wahb; dari Ismail bin Ayasy, dari Abu Ishaq, bahua
Rasulullah # pemah bersaMa,

'!G( +s Ito;; u;"op ,ihi.5 fu)

.itt* X:;r |!$.

30 Hadits ini diriuayatkan oleh Abu Daud dalam Mansilnya.
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"Janganlah l<amu menjanjil<an sauafu kepada saudaramu

unfuk fidak ditepati, larena hal itu al<an manyebabl<an terjadinya

antan dirimu dengan dirinya."

Namun hadits ini juga mutal, selain ifu Ismail bin Ayasy

adalah periwayat yang lernah.

Hadits lainnya juga diriwaSntkan melalui jalur periwayatan

hnu Wahb, dari Al-Laits bin Sa'd, dari Uqail bin Khalid, dari hnu
Syihab, dari Abu Hurairah, dari Nabi $, beliau bersaMa,

,* r$;'f i,:$zG Jtn:?J$ a
ilo /.tjt 1

"hrangsiap Snng berkata kepda anak kecil, datanglah

kemari aku alan membqimu sauafu, narnun dia frdak

membqilan aqpun, maka ifu mentpkan sebuah kebohongan."

Namun lbnu Syihab tidak mungkin pernah mendengar

apapun riwapt dari Abu Hurairah, karena dia belum menginjak

usia sembilan tahun saat Abu Hurairah meninggal dr.rnia.

Abu Hanifah dan Malik berpendapat, bahun hadits-hadits

murcal sarna derajatrya dengan hadits yang musnaf dan mereka

menggunakan hadits-hadits di atas sebagai dalil unhrk memperkuat
pendapat, hingga mengharuskan bagi oftmg yang berianji unfuk
memenuhi janjinya. Begitulah seharusn5a pendapat mereka,

karena jika Udak, maka pendapat mereka akan bertentangan safu

sarna lainnya. Seandainya hadits-hadits tersebut pun berstafus

shdhih, maka pasti kami juga akan berpendapat demikian.
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Mengenai dua hadits Sang pertama kali kami sebutkan di
atas, memang benar hadits shahih, hanf saja kedua hadits itu
tidak dapat mereka jadikan dalil untuk membantah pendapat kami,

karena keadaannya berbeda dengan keadaan pada pembahasan

ini, yang mana orang itu menjanjikan sesuahr yang tidak boleh

dilakukan, atau melakukan perjanjian atas sebuah kernaksiatan.

Oleh karena ihl, dia fidak boleh memenuhi janji tersebut,

sebagaimana jika ada orang berjanji untuk berzina atau meminum

khaner atau hal-hal lain semacamnya.

Maka benarlah, bahwa tidak semua orang yang tdak
menepati janjinln, atau mengh'lrinati perjanjiannSa adalah oftmg
yang terceta atau berdosa, bahkan bisa jadi dia termasuk orang
yang taat melakukan katajibannya. Jika demikian adanya, maka

tidak semua janji dan perjanjian itu harus dan vrnjib dipenuhi,

kecuali jika ada orang yang berianji unfuk memenuhi

kamjibannya, seperti melunasi utang atau memenuhi hak orang

lain terhadapnya.

B€grtu juga dengan orang yang berjanji lalu bersumpah

kemudian mengucapkan insya Allah (kalimat penyerahan diri
kepada Allah lainnSa), maka akan tidak ada pelanggaran atas

sumpahnla, hal ini berdasarkan pada dalil Al Qur'an dan ,4s-

Sunnah gnng jelas, serla ijma' yang meyakinkan.

Jika sudah tidak akan ada pelanggaran sumpah, maka tidak

ada pula karajiban untuk melakukan apa lrang dia janjikan. Hal ini
berlaku pada janji yang disertai dengan sumpah ataupun fidak.
Terlebih, Allah & telah berfirman dalam Al Qur'an,
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it*y@ (iz 6y"3,{,
"xra-

" Dan jangan sel<ali-l<ali engkau mengabkan terhadap

s*uafu, 'Aku pasti melalrukan ifu besok pagi',kecuali (dengan

magabl<an), 'Inslm Allah '." (Qs. Al Kahfi lLSl:23-241.

Maka benar adanyn jika dikatakan, bahwa bersumpah

tanpa adanya pengecualian itu diharamkan. Dengan demikian,

maka orang yang berjanji tanpa adanya pengecualian dengan

kehendak Allah, berarti dia telah bermaksiat terhadap Allah karena

melanggar perintah-Nya. Dan tentu saja tidak boleh bagi siapapun

untuk memaksa seseorcmg unfuk berbuat kemaksiatan.

Jika orang tersebut mengucapkan pengecualian dengan

kehendak Allah dengan mengatakan, "lnsya Allah," atau "Kecuali

Allah berkehendak lain," atau kalimat lain yang menyandarkann5ra

pada kehendak Allah semacarn itu, berarti dia tdak melanggar
janjinya jika tdak melakukan pertuatan tersebut, karena dia telah

mengatakan, bahwa dia akan berbuat yang dia janjikan jika Allah

menghendaki-Nya. Juga sebagaimana yang telah diketahui secar?r

seksama, bahwa jika Allah berkehendak pasti akan terlaksana,

narnun jika tdak terlaksana, maka Allah tidak menghendakin5n.

Adapun firman Allah &, { U,'l}-fi 6;"i 3-e1fr, 'j+

<rfii " (Itu) sangatlah dibenci di sisi Nlah jika l<amu

mengatakan apa-ap yang tidak katnu kerjakan." (Qs. Ash-Shaff

[6U: 3), ayat ini mengenai orang yang janjin5ra wajib ditunaikan,

dia sama seperti omng yang Allah sebutkan dalam firman-Nya,

cL*6'd;:i){t
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'";ji6 4I-5 e fr( -4 irt 34i ii &3
4,,18 -9#, i-Fy*-\fr 'u#rti"i?,{t

.z 2 4 .t( i1.7.-)t'f e) vrt;Jyb-fio66{et
tj\€t1'^ifrW-qfr,;{r,

"Dan di anbm mqela ada orug gry teJah berianji

kepda Allah, 'funggwhnya jika Allah mqnfuilant sebgian dad
l<aruni*It$,a k@a kami, nixaSa kami akan basdelah dan

nisaya kani tqnasuk onnlyonng tnng saleh-'Ketika Allah
membqil<an k@a merel<a sebagian dari laruni*Itlya, merela
manjadi ldldr dan bapling, dan selafu menenhng
(kebqann).Maka Allah mqwnmkan kqnrnftltan dalam hati
mqel<a ampi fia wakfu mqel<a mananui-|Y5q karqta mqel<a
telah manghgkari lanji WnS telah mqel<a ibar*an kepda-Ngn."
(Qs. At-Taubah l9l: 7 *771.

Maka apt di atas sekaligus menjadi dalil yang memperktrat
pendapat lorni, karena sedekah ihr unjib, meniadi orang saleh juga

wajib, maka b€rianii untuk melalnrkan keduarrya juga menjadi

wajib. -Hanya keeada Allah lah lorni memohon tauffk.-

I-agi pula nadzar terseht diucapkan oleh seseorang yang

melalarkan perianiian kepada Allah agar diriqpa bisa melalnrkan

hal tersebut, maka nadzarrya p.nr menjadi wa[b- HanF k€eada

Allah kita merrinta pertolongan.

@

@
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ehilt *14
KITAB SUMPAH

1126- Masalah: Tidak ada sumpah kecuali atas nama

Allah &; baik itu dengan salah sahr asma-Nya ataupun dengan

kata yang merujuk pada-Nya dan tidak mungkin akan diartikan

dengan selain-N1n, misalnya: Muqaltibut Qutub (Yang mernbolak-

balikkan hab), Waaritsul Ardhi Wa Maa Naihaa (Yang meurariskan

dunia dan seisin5n), Al ladzi Nafsii Bitadihi (Yang menggenggam

jiwaku), Rabbil Alamiin ftuhan semesta alam), atau kalimat lain

lrang semacam ifu. Yang mana perryebutannya pun tidak mesti

dengan menggunakan bahasa Arab, boleh pula dengan bahasa

lainnSn.

Atau boleh pula sumpah itu dilakukan dengan sifat Allah,

misalnlp: Bi'ihnillahi Ta'ala (demi Ilnnu Allah), atau Biqudratillahi

Ta'ala (demi Kuasa Allah), atau Bi'izatillahi Ta'ala (derni

Kernuliaan Allah), atau Biquwuntillahi Ta ala (demi Kemampuan

Allah), atau Bijalalillahi Ta'ala (demi Kesucian Allah), atau dengan

kata sifat lain Fng memiliki dalil, bahwa sifat tersebut merupakan

sifat Allah.
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Itulah kata-kata 37ang digunakan oleh seorang muslim unfuk

berstrmpah. Apabila dia melanggamlra, maka dia akan dikenakan

kafamhsumpah.

Sedangkan jika yang digunakan itu adalah kata lain selain

yang sudah disebutkan di atas, maka itu tdak dianggap sebagai

sebuah sumpah. Tidak ada l<ahrah ataupun hukuman lainnp jika

dia melanggar ucapannya ifu, dan dia juga tidak diharuskan unfuk

menunaikan apa yang menjadi sumpahnga ifu. Meski demikian,

dia telah berbuat kemaksiatan terhadap Allah, dia hanya dituntut

untuk bertobat dan beristigfar kepada-Np.

Dalil pendapat kami ini adalah, sarna seperti dalil yang kami
sebutkan pada bab nadzar,5nihr sabda Nabi $,

)r./lz..1t, YI :.-il,-i >ti LJF og U
'Elarangsiap tang hendak bercwnph, maka jangankh dia

bercumph katali dengan narna Allah."

Yang menjadi dalil juga adalah firman Allah €[,

r3.ii{$Vie,q",;giV:j j's'&t"i &

"I{ablcanlah (Muhammad), "Squhh Alhh abu sqiah,*-
Ralnm. fuW, ratnTz, t/ang mirna aja l<amu dapat mentlent,

karena Dia mernpngai niilna-narna tnng tetbaik (rSma'ul
husna)." Qs. Al Israa' [17]: 110).

Firrnan Allah @ lainnSra,
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O 5:3$ju-$ Wi'"qG:6 ir::Jl +f i\ ;";
:*d

t)-

"Dan Allah memiliki Asma'ulhusna (nana-nana yang

terbaik), maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebub4m

Asma'ul husna ifu dan tinggalkanlah orang-onng tnng men5nlah-

artikan narna-nana-Nlm."(Qs. Al A'raaf [7]: 180).

Semua narna atau kalimat atau sifat yang kami sebutkan

sebelum ini merupakan nama Allah, tidak ada maksud lain selain

nama-Nya, dan tidak ada yang dirujuk dari kalimat atau sifat yang

kami sebutkan itu kecuali hanya kepada Allah.

Diriwa5atkan dari jalur periwayatan Al Bukhari; Abul

Yaman; yaitu Al Hakam bin Nafi'menceritakan kepada kami,

Syu'aib bin Abu Hamzah mengabarkan kepada kami, Abu Az-

Znad menceritakan kepada kami, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah,
bahwa Rasulullah # pnmah bersaMa,

A t+\ 6tiV ,At,iv;:, 
^tk l 3f

.,Liti;G*;ll
" Saungguhn5m Allah memiliki sembilan puluh sembilan

narna, semfus kurang safu. Barangsiapa tnng menjagan5m maka

dia psti akan masuk surga."

Selain itu Allah & iugu berfirman,
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L fr,i i6 a fur:, ?1 tlr*$. f,.6i 
Sy a sy

",#n
"ilfi, Mak lah lwrtplah rErrEHrdrrEt lprrg l<amu dan nqek

nryngmu mangada-dala rurya; Allah fuk mqurunkan suafu

kdmngan aF pun wtuk finqryqnbhhry." (Qs. An-Najm [53]:
231.

Maka benarlah XIra dilotakan, bahwa tidak diperbolehkan

bagi siapaprn memberi rurrul lain bagi Allah selain natna-nanur

yang Alah beri dengan s€ndirinIp

B€nar pula, bahwa rnrna-nama-It[n tdak lebih dari
senrbilan puluh sernbilan nama, se$ai dengan saMa Nabi'seratrs
hnang efu." Kalimat ini menuniukkan, bahwa tdak ada

tambahan lain dan meniadakan tambahan lainnya.

Serurnlah hadits ada yang meq;ebutkan sembilan

sernbilan natna ini, namun hadits-hadits tersebut adalah

SBng lernah yang tidak dapat dijadlon hujiah. Akan tetapi sernua

rnrna ifu q.dah disebutkan d dahm Al Qur'an sebagaimana juga

telah disehrtkan dalam hadiS Nabi secara terpisah-pisah.

Namanama ittr adalah: Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al
Ahm, Al Hakim, Al lorirn, Al Azhim, Al Halim, Al Qayyum, Al
Akam, As-Salam, At-Tawuab, Ar-Rabb, Al unhhab, Al llaah, Al

Qariib, As-Sami', Al Mujib, AI Wasi', N Adz, AryS5nkir, Al Qahir,
Al Alfiir, Az-Zahfi, Al Kabir, Al l(habir, Al Qadir, Al Bashir, Al
Ghafir, Aslrsyalar, Al Ghaffar, Al Qahhar, Al Jabbar, Al
Mutakabbir, Al Mushawwir, Al Elar, Muqtadir, AI Baari, Al Ali, Al
Ghani, Al Wali, AI Qawi, Al Hay, Al Hamid, Al Majid, Al Wadud,

puhrh

hadits
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Ash-Shamad, Al Ahad, Al wahid, Al Awwal, Al A'la, Al Muta'al, Al

Khalq Al l$allaq, fu-Razzaq, Al Haq, Al lathif, fu-Rauuf, Al

Afuw, Al Fattah, Al Matin, Al Mubin, Al Mu'min, Al Muhaimin, Al

Bathin, Al Quddus, Al Malik, Maliik, Al Akbar, AI A'azz, As-

Sayyid, Subbuh, Witr, Mihsaan, Jamiil, Rafiiq, Al Musa'ir, Al

Qabklh, Al Basith, Aslrsyafi, Al Mu'thi, Al Muqaddim, Al

Mmkhkhir, dan Ad-Dahr.

Diriwaptkan dari iah.u periwaSatan Ahmad bin Syu'aib;

Ishaq bin hrahim bin Rah\rnih mengabarkan kepada kami, Al

Fadhl bin Musa mengabarkm kepada kami, Muhammad bin Amru

menceritakan kepada kami, Abu salamah bin Abdurrahman bin

Auf menceritakan kepada kami, dari Abu Hurairah, dari Nabi db,

(lalu disebutkanlah s€br.rah hadits Snng ctlkup panjang tentang

penciptaan surga dan rEraka, dan selaniut'r3a disebutkan)

"..bahwasanya ketika malaikat Jibril melihat surga yang dipenuhi

oleh hal-hal snns dib€nci olch nafsu, lalu dia berkata kepada-Nya:

Demi kemdflaan-Mu lBi 'Imfrkd, aku khawatir tidak ada seorang

manusia pun yang dapat mernastkinya."

Sifat hinnln diseh.*an pada firman Allah A,

ir;*-,tf$.ar>

"Dk menurunkannia dangan ihnu-N5a."(Qs. ArNisaa' [4]:

166).

Driwayatkan dari iahr'. periwayatan Al Bukhari; Muthanif

bin Abdullah Abu Mush'ab menceritakan kepada kami,

Auurrahman bin Abul Mawali menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Al Munkadir menceritakan kepada kami, dari Jabir

bin Abdillah, dia berkata: Rasulullah $ pemah mengajarkan kami
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unfuk b€risfikharah dalam segala unrsan, sama seperti kefika

mengajar{<an kami menrbaca srrrah dalam Al Qtrr'an, beliau

bersaMa, "Apbila l<alian dihadapl<an dengan suafu unten, mal<a

lalrul<anlah slnlat dm nkaat dan berdoa: Allahunma Inni
Asbkhiruka Bi llmika Wa,Astaqdiruka Bi Qudratila (Ya Allah, aku
beristil<hanh kepda-Mu dengan llmwMu, dan aku meminb
kelruabn kepda-Mu dangan Ktaa-Mu)."3L

Allah & iusu berfirman,

'*afr;
" Dia l&ih hebat ke*uabn-I@ dari mercla."(Qs. Fushshilat

[41]: 15).

Firman Allah S lainnya,

;5'J5,fi jt
'Yang mqriliki kfuann dan kqnuliaan tebp kel<a|."(Qs.

Ar-Rahrnaan l55l:27.

Firrnan Allah S lainnya,

"Di annlah wajah Albh."(Qs. Al Baqamh [2] 115).

Firman Allah S lainnln,

3l Hadib ini diriwayatkan dalan Slnhk Al Buklrui, W. 8, hal. 145, secrm
panjang lebar, rnmun di sini diringkas oleh penulis.
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'( Tangan Allah di atas tangan mqel<a." (Qs. Al Fath [48]:
10).

Firman Allah S lainnya,

nDan agar engl<au diawh di baulah HgawEsan-ffu."(Qs.
Thaahaa [20]: 39).

Firrnan Allah S lainnya,

'Ihtqta angl<au bqada dalan pngauaan
I{ani;' (Qs. At}r.Thuur [52]: zl8].

Itulah squrnlah nanra dan silat 1nng disehtlon dalam Al
Qnr'an dan As-Surnah.

S€danglon bersumpah dengan lratrnat Bi ,Adwmtibh
(derni Allah), atau Bi Inadatillah(derni kehendak Allah),

atau Bi lhnrnillah (derni kernullaan Allah), atan Bi llihnillah (derni

kebaikan Allah), atau 8i llilornfrlbh (demi kebija*sanaan Allah),

atau kalimat-kalirnat lain Snng frlak disebutkan di dalam Al Qur'an
ataupun hadits, maka semua itu tdak dianggap sebagai sumpah,

karena tdak ada dalil yang menyebutkannSn. Oleh karena ifu,
tdak boleh mengucapkan sumpah dengan salah safu kalimat
tersebut.

c. 'i a.< lq tt
ft*t or r$r .-t,

oa /- r, z z -laz-,#,*Pt

l:gl,:frg
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LL27 - lrlasalah: Jika ada seseorang bersumpah dengan

narna-narna yang telah kami sebutkan di atas agar dirinp tidak

melakukan suahr perkara, atau unfuk melakukan suafu perkara,

lalu dia mengaitkannya dengan waktu, misalnya esok hari, atau

hari ahad, atau hari ini, atau kapanpun waktu yang dia sebutkan,

lalu waktu png disebutkannya itu telah berlalu sebelum dia

melakukan , dia melakukan ifu secara sengaja, dan dia

masih teringat dengan ifu, atau dia sengaja melalnrkan

suatu hal padahal dia sudah bersrmpah untuk tidak bertuat

dernikian, dan dia masih teringat dengan sumpahnya itu, maka

dalam keadaan-keadaan tercebut dia dikenakan kafanh sumpah.

Tidak seorang pr.rn yang berteda pendapat dalam hal ini.

Dan memang begitulah yang diajarkan di dalam Al Qur'an dan

,As-Sunnah.

lain halrya jika orang itu Udak membatasi sumpahn3n

dengan waktu, misaln3n dia hanya mengatakan, "Sungguh aku
pasti akan melalnrkan hal anu,: maka dia Udak dianggap telah

be6ohong atau melanggar sumpahnSa.

Begitupr.rn jika dia mengaitkannp dengan wakhr, tidak ada

bedanp jika kalimatrlra seperti itu, dia tetap tidak dianggap telah

melanggar sumpahngp. Namun tidak semua ulama sepakat akan

hal ini.

Malik : Orang itu dianggap telah melanggar

sumpahnya pada dtra keadaan tersebut, dan dia harus dikenakan

kafanh.

Aslrsyafi'i berperdapat: Orang itu fidak dianggap

bertohong hingga memasuki akhir masa sehatn5a, di mana dia

masih mampu unfuk melakukan apa yang menjadi
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Jika sudah lerrat dari waktu tersebut, maka dia dianggap telah

melanggar sumpahnya dan dia harus dikenakan kafarah.

sementara Abu Tsaur dan Abu sulaiman memiliki pendapat yang

srna dengan kami-

Abu Muhammad berkata: Kami ingin bertanya kepada

mereka yang berpendapat seperti Malik; jika orang itu belum

melakukan sumpahnya, maka apakah dia dianggap sudah

melanggar zumpahnya atau dia belum melanggamya? ndak

mungkin ada pilihan lain yang ketiga selain itu. Apabila mereka

menjawab: Dia belum melanggamya, maka kami katakan:

Memang benar demikian adanya, dan ifulah yang menjadi

pendapat kami dan bukan pendapat kalian' Namun apabila

mereka menjawab: Dia dinyatakan sudah melanggar sumpahnya,

maka kami katakan: itu artinya dia harus dikenakan kafarah, tetapi

mengapa ses€orang yang bersumpah untuk menceraikan istrinya

fidak dianggap telah melanggar sumpah menurut kalian jika dia

tidak juga mengucapkan kata thalak?

Dengan demikian, maka jelaslah bahwa pendapat mereka

itu keliru. Apalagi jika mereka mengatakan, "Orang itu dalam

keadaan pelanggaran sumpah, natnun belum melanggar sumpah."

Ini adalah ungkapan yang bercampur aduk dan saling

bertentangan, karena bagaimana mungkin seseomng dalam

keadaan melanggar sumpah, padahal dia belum melanggar

sumpahn5a itu?

Mengenai pendapat AsySyafi'i, ifupun juga keliru, karena

dia memvonis seseorang telah melanggar sumpah setelah

sebelumnya dia dianggap tidak melanggar sumpahnya, dan ini

dilontarkan tanpa adanya dalil ataupun iima'dai ulama.
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Vonis s.unpah fidak mungkin dilatuhkan

kepada orang 1Bng sldah meninggal- Maka ielaslah pendapat

tersehrt harrla s€hrah ldafon ynng tiiak disertai dengan bukfi. -
Hanla kepada Alhh lah lorni memohon taufik.-

LL28- Masalatr: Mengenai perkara zumpah dengan

menggunakan lGlirnat yang lain, misakrya dengan amanat Sang

atau dengan perjanjian kepada Allah, atau dengan

perjaniian sep€rti yang dilalukan Nabi Ya'qub kepada anak-

anakn3ra, atau dengan kalimat yarE paling dahsyat pada diri
seseorang, atau dengan kebenaran Rasulullah, atau dengan

kebenaran Al Qur'an, atau dengan kebenaran Islam, atau dengan

kebenaran Ka'bah, atau dengan bensurnpah akan menjadi kafir,

atau dengan n!,awa sendiri, atau dengan n!,a\va onmg lain, atau

hanp dengan mqatakan smgguh aku past akan melakukan hal

anu, atau dengan hanya mengatakan alar b€rsrrmpah, atau dengan

haqn mengatakan aku bersaksi, atau dengan mengatakan aku

b€rada di bawah srnrpah,.atau dengan aku bebankan

diriku dengan s€ribu srrnpah, atau dengan hanln mengatakan aku

bebankan diriku dengan segala rrur@rn ienis sumpah; semua ini
bukanhh temrasuk kafmat strmpah, dan menggunakannSa sebagai

sumpah berart merupakan sebuah kernalsiatan terhadap Allah

yang harus diiringi dengan tobat dan istighfar, karena kalimat-

kalimat ifu fidak merryehrt nana Allah, padahal siapapun tidak

dipe6olehkan bersrrnpah tanpa merryehrt asma Allah.

Abu Muhammad be*ata Smgguh aneh orang lang
mengansgap kalirnat-kalirnat tersehd ihr termasuk zumpah, dan

juga orang yang b€rp€ndapat bahura srnrpah unfuk berjalan ke

kota Makkah, atau untuk mensaikan isbinya, atau unhrk
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membebaskan hamba sahaga, atau unfuk menyedekahkan
sejumlah hana dianggap sebagai sumpah. Namun mereka tidak
menganggap jika sumpahnya ifu terkait dengan hak orang lain,
nyawa orang lain, kehormatan orang lain, harta orang lain,
anggota fubuh orang lain, atau hal-hal lain semacam ifu, padahal
hal-hal tersebut lebih jelas dan tegas, bahkan menurut mereka
sendiri, mereka pun Udak menganggap ada kafaral>nya,
sedangkan kalimat-kalimat sebelumnya dianggap ada kafaralrnya,
bukankah hal ini sangat aneh?

Jika hal-hal itu dianggap sebagai sumpah bagi mereka,
bahkan sumpah yang paling jelas dan tegas, maka seharusnya

semuEr orang bersumpah dengan sumpah yang paling jelas dan
tegas ifu. Namun jika mereka tidak menganggap perkataan itu
sebagai sumpah, lantas mengapa mereka sebut ifu sebagai
sumpah?. Cukuplah Allah sebagai penolong kita.

Pada kalimat-kalimat yang kami sebutkan di atas
sebenamga sudah diperdebatkan oleh para ulama terdahulu;
mereka menganggap ifu sebagai sumpah.

Diriun5ntkan dari jaltr periwalntan AI Hajjaj bin Minhal;
Abu Ar,uanah menceritakan kepada kami, dari Laits, dari Mulahid,
dari hnu Mas'ud, dia berkata: "Aku lebih memilih untuk
bersumpah palsu tetapi srrmpahnya dengan nama Allah daripada
sumpah png benar tetapi dengan menggunakan natna selain
Allah."

Diriwayratkan dari jalur periwayatan AMurrazzaq; dari
Sut/an Ats-Tsauri, dari Abu Salamah, dari Wabarah, dia berkata:
Ibnu Mas'ud atau Ibnu Umar pemah berkata: "Aku lebih memilih
unfuk bersumpah palsu tapi sumpahnya dengan nama Allah,
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daripada sumpah yang benar tetapi dengan menggunakan narna

selain Allah."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq lainnya;

dari hnu Juraij, Aku mendengar Abdullah bin Abu Mulaikah, dia
berkata: Aku pemah mendengar Ibnu Zubair mengatakan: Ketika
Umar mendengarku bersumpah atas nama Ka'bah, dia langsung

berkata kepadaku: "Jika aku tahu kamu akan bersumpah seperti
itu sebelum kamu mengucapkannya, maka pasti aku akan

menghukummu. Bersumpahlah dengan nama Allah, barulah

kemudian kamu menepati atau melanggamya-"

1L29. Masalah: Jika ada seseorang yang bersumpah

atas nama Al Qur'an, atau dengan mengatas namakan

IGlamullah, maka perlu dilihat terlebih dahulu niatrya. Jika niat di
dalam hatinya tertuju pada mushaf AI Qur'an, atau suara lanfunan
ayat-ayat Al Qur'an, atau hapalan yang ada di dalam hatinln,
maka semua itu Udak termasuk sumpah. Sedangkan jika dia tidak
bemiat seperti ifu, melainkan hanya secara muflak saja, maka
kalimat sumpahnya itu dianggap sah dan dia harus dikenakan

lafanhjika dia melanggar sumpah tersebut, sebab Kalam llahi itu
tdak lain adalah llmu-Nya, sebagaimana firman Allah &,

'rr5&l,F {y4 nJl; 119$S

"Jika tdaklah l<arqa suafu keteApan yang teJah da
dahutnSa dari Tbhanmu (untuk menangguhkan aab) sampai batas

e

rd
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waktu yang ditentukan, pastilah hukuman bagi mael<a telah

dikkenakan." (Qs. Asy-Symra 1421: l4l.

Dan llmu Allah tidak ada makna lain selain Allah sendiri,

sementara Al Qur'an adalah Kalam-Nya.

Namun, ada sejumlah riwayat yang menyebutkan hal

berbeda dengan itu. Diriwayatkan dari jalur periwayatan

Abdurrazzaq dan Al Hajjaj bin Minhal. Sanad AMurrazzaq

diriwayatkan dari Sufuan Ats-Tsauri, dari Laits, dari Mujahid.

Sedangkan sanad Al Hajjaj bin Minhal diriwayatkan dari Abul

Asyhab, dari Hasan Bashri. lalu kedua periwayat terakhir itu
berkata: Rasulullah $ pemah bersabda,

I t , / lo

Wfl,Frr}lt )fir artr-.'-bL i,
// 7'rr. o // Artrr.to u7 o, !o /

-P ev U) J ev ,t' cJe ,e-,
"knngsiapa yang bersumpah dengan safu surah Al

Qw'an, maka setiap ayat dari surah itu dihitung sebagai

. Orang tnng berkehendak, dia bisa menunaikannya,

dan onng yang frdak berkehendak, maka dia telah dwhaka."

Lafadz riwayat Al Hasan, "Jika dia mau, dia bisa

menunaikan4n dan jika tidak mau, mal<a dia telah durhaka."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan AMurrahman bin

Mahdi; dari Sufuan Ats-Tsauri, dari Abu Sinan, dari Abdullah bin

Abul Huzail, dari AMullah bin Hanzalah, dia berkata: Aku pemah

pergl ke sebuah pasar bersama Abdullah bin Mas'ud, lalu dia

mendengar ada seseorang bersumpah atas nama surah Al

Baqarah, kemudian Ibnu Mas'ud berkata: "Orang itu telah

bersumpah dengan setiap ayat dari surah tersebut."
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Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan ; dari

Sufyan Ats-Tsawi, dari Al A'masy, dari lbrfim An-Nakhai, dari

hnu Mas'ud, dia berkata: "Barangsiapa yang tidak mengimani sahr

huruf saja dari Al Qur'an, maka dia telah mengkafiri Al Qur'an
keseluruhannya. Dan barangsiapa yang bersumpah atas nama Al

Qur'an, maka dia telah bersumpah dengan setiap ayat yrang ada di
dalamnya."

Ini pula 3ang menjadi pendapat Hasan Bashri dan Ahmad

bin Hanbal.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periua5atan Sahm bin
Minjab, "Bamngsiapa yang bersumpah atas narna Al Qur'an,
maka setiap sattr ayatrrya terhifung sahr dosa."

Sementara Abu Ubaid berpendapat, bahwa sumpah atas

nama Al Qtr'an ihr sama dengan safu zumpah saja.

Riwaynt lain disebutkan oleh AMurrazzaq, dari hnu Juraij,

dia berkata: Alan pemah mendengar ketika Atha' ditaryn oleh

seseorang, "Bagaimana dengan sumpah atas nama Ka'bah atau

Al Qur'an?" Dia menjawab, "Keduan5ra bukanlah Tuhanmu,

maka mengatasnamakannya, dan ifu juga bukan merupakan

sumpah."lnilah yang menjadi pendapat Abu Hanifah.

Mazhab Hanafi dan Maliki sangat berpegang teguh dengan

riwayat hnu Mas'ud, karena memang Udak ada pendapat lain dari
para sahabat lnng berbeda dengan pendapat hnu Mas'ud

tersebut.

1130. Masalah: Kalimat sumpah 5nng kosong (fidak

dimaksudkan, atau tidak sengaja unfuk bersumpah), maka Udak

ada kafanhbagi pelanggamya dan tidak pula dia berdosa.
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Kalimat sumpah yang seperti ini ada dua ma@rn:

Pertarna, jika ada orang yang bersumpah, dan tidak ada

keraguan sedikitpun pada dirinya atas objek sumpahnya, padahal

kenyataannya malah berbanding terbalik. Ini adalah definisi

sumpah kosong menurut Abu Hanifah, Malik, dan Abu Sulaiman.

Kdua, kalimat sumpah yang sudah biasa diucapkan di

setiap pembicaraan tanpa diniatkan unfuk bersumpah. Misalnya

dia berkata di tengah-tengah pembicaraann3n, " Ia Wallaalf' (Udak,

demi Allah), atau " Ay Wallalf' (i5ra, demi Allah). Inilah definisi

sumpah kosong menunrt AsySyafi'i dan juga Abu Sulaiman pada

pendapatrya 3nng lain.

Allah S berfirman,

qP>L$f.stgo$\ffi fsi,rE*

'of-*ife
"Allah frdak menghukum l<amu disebabl<an sumpah-

u tnng frdak disengaja (untul< bersumph), tebpi Dia
menghukum l<amu disebabkan sumph-sumpah tnng l<amu

sengaja;'(Qs. Al Maa'idah [5]: 89).

Telah diriwa5ntkan secara shahih dari jalur periwayatan

Ma'mar; dari Az-Zuhri, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dia

berkata: Sepertinya Ibnu Umar pernah berkata kepada salah

seorang anaknya: "Aku hapalkan ada sebelas sumpah yang pemah

terlontar dari mulutnu di majelis ini." Namun demikian hnu Umar
tidak pemah menyr.rruh anaknya ifu unfuk menunaikan l<afarah.
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DiriwaSatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari hnu
Juraij menceritakan kepada kami, Atha' mengabarkan kepada

kami, bahwa dia pemah mendengar Aisyah Ummul mukminin

ditanya oleh Ubaid bin Umair tentang maksud dari firman Allah, \,

'g e 4\ X 'SLfE "Attah tidak menshukum kamu

disebabkan sunph-sumpahmu yang frdak (untuk

bersumpah)." (Qs. Al Maa'idah [5]: 89), Ialu Aisyah menjawab,
"Ifu seperti ucapan seseorang, Ia Wallah (fidak, demi Allah), atau

hlaa Wallah (benar-benar iya, demi Allah)."

Dirir,raSntkan dari jalur periwayatan Ma'mar; dari Az-Zuhri,
dari Salim bin Abdullah, dari Urwah, dari Aisyah ummul
mukminin, dia pemah berkata terkait dengan sumpah kosong,
"Sumpah kosong adalah ucapan seseorang yang biasa terlontar,
misalnya; I-a Wallah (fidak, demi Allah), Balaa Wallah (benar-benar

iya, demi Allah), Ihlla Wallah (benar-benar tidak, demi Allah),

narnun hati mereka Udak bemiat unfuk bersumpah." Inilah 5nng
menjadi pendapat Qasim bin Muhammad, Atha', Ibrahirn, AslF
Sya'bi, Ilaimah, Mujahid, Thawus, Hasan, Az-Zrhi, Abu Qilabah,
dan yang lainnya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan hnu Abbas -natnun
ndak shahih, karena pada sanadnya terrdapat natna Al Kalbi yang

merupakan perirrn5nt yang lemah-; Sumpah kosong adalah

ucapan seseorang yang mengatakan, "Demi Allah ini yang

namanlra Ziyad." Padahal orang itu bukan Ziyad.lni pula lah yang

menjadi pendapat lain Al Hasan, Ibrahim, AsySya'bi, Mujahid,

Qatadah, Zurarah bin Aufa, Sulaiman bin Yasar, Sufuan ats-Tsauri,

Al Auzai, Al Hasan bin Hay, Ahmad bin Hanbal, dan 5rang lainnSa.
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Abu Muhammad berkata: Terkait dengan ucapan " La

Wallaah" (fidak, demi Allah), atau " Ay Wallali' (iya, demi Allah),

yang tidak disertai niat untuk bersumpah, maka hal itu sangat jelas

tanpa ada keraguan di sana, karena ada Aisyah yang menyatakan,

bahwa ucapan-ucapan itu termasuk sumpah kosong, dan Al

Qur'an menyatakan bahwa sumpah kosong itu bukanlah sumpah

yang sebenamla dan tidak ada kafarah di dalamnya.

Jika seseorang bersumpah atas sesuafu yang dilihabrya, dan

dia tidak meragukan sumpahnya itu, maka dia tidak dinilai sengaja

dalam melanggar sumpahnya, dan tidak ada maksud untuk itu,

yang mana pelanggaran sumpah hanya dikenakan kepada orang

yang bermaksud unhrk melanggamya. Hanya saja mazhab Hanafi

dan Maliki sedikit berteda, mereka memang tidak mewajibkan

kafarah pada keadaan seperti itu, namun mereka mewajibkan

kafarah pada perbuatan yang melanggar sumpah karena lupa atau

dipaksa. Padahal tidak ada bedanya antara ini dan itu. -Hanya

kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Anehnya pula adalah, mereka setuju dengan sumpah

kosong atas nama Allah, namun mereka tidak setuju dengan

sumpah atas narna selain Allah, seperti berjalan ke Makkah,

menceraikan isfui, membebaskan hamba sahaya, ataupun kalimat

lainnya.

Ada sebuah atsar yang mendukung pula pendapat kami,

yaifu a/sar yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan

Abu Daud As-Sijistani; Humaid bin Mas'adah menceritakan

kepada kami, Hassan bin Ibrahim menceritakan kepada kami,

Ibrahim Ash-Shaigh menceritakan kepada kami, dari Atha' bin

Abi Rabah, terkait dengan sumpah kosong, dia berkata: Aisyah
pemah menyampaikan hadits Nabi S yang menjelaskan bahwa ihr

El - AtMphaua



adalah perkataan seseorang dalam kesehariannya: Balaa Wallah

(benar-benar iya, demi Allah), Kalla Wallah (benar-benar tidak,

demi Allah).32 -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1131- Masalah: Jika ada orang yang bersumpah untuk

tidak melakukan sesuahr, lalu dia melakukannya karena lupa, atau

dipaksa, atau terperangkap untuk berbuat hal ifu, atau dia

bersumpah jika orang lain melakukan yang disebutkan olehnya

sendiri, atau bersumpah jika dia tidak melakukan hal tersebut, lalu

orang ih.r melakukannya secara sengaja, atau lupa, atau orang

yang bersumpah itu merasa ragu apakah orang yang ditunjuknya

telah melakukan perbuatan itu atau belum, atau dia melakukannya

tanpa sadar, maka dalam semua keadaan itu tidak ada kafarah

yang harus ditanggung oleh orang yang bersumpah, dan tidak ada

pula dosa baginya.

DiriwaSntkan dari jalur periwa5ntan Husyaim, dari AI

Mughirah, dari hrahim An-Nakha'i, dia berkata: Sumpah kosong

ihr adalah jika seseorang bersumpah untuk berbuat sesuatu lalu

kemudian dia lupa melalnrkann5ra.

Lalu HusSnim juga meriwayatkan hal yang sarna dari

Manshur, dari Hasan.

Bukfi pendapat kami adalah firman Allah &,

Abu Daud setelah mengrampaikan riwayat ihr dalam bukun5ra mengatakan:
Hadib ini diriwayatkan oleh Daud bin Abil Furat, dari lbrahim Ash-Shaigh
se@r.r Dnuquf darr Aistnh. Begrtu juga dengan riwaSrat azZuhri; Abdul Malik
bin Abi Sulaiman, dan Malik bin Maghlul, mereka semua juga meriuayatkan
a6arini dari Atha,; dari Aisyah, secara mauquf,
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'u5.*i'i,frqP3+qS-s;
" Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-

sumpah yang karnu sengaja." (Qs. Al Maa'idah [5]: 89).

Allah & jusu berfirman,

?jt3:;*e s-'1;

" Tetapi (7ang ada do*ng) apa tnng disengaia olelt

hatimu."(Qs. Al Ahzaab [33]: 5).

Sebelumnya pun telah kami sampaikan, bahwa

pelanggaran atas sebuah sumpah tidak terjadi kecuali pada orang

yang bemiat dan sengaja melanggamya, seperti disebutkan dalam

dalil Al Qur'an. Sementara sumpah-sumpah yang kami sebutkan

di atas dilanggar tanpa adanSa kesengajaan, maka tidak ada

hukuman atas pelanggaran tersebut, karena pertuatan tidak

sengaja dilakukan.

Telah diriwayatkan secara shahih,

Nabi $,

t:-$fii c, )#t)'6r *
sebuah hadits dari

. -e9l2z-a

Ota.de
a-

" Umatku dimaafkan abs perbuabn gng fidak disengaja,

lup, ahupun dipaksa."

Hadits lain pun menyebutkan,

,i\lu,

I u6 I - Al Muhatla



laoO / , , .. . -t

f d'all (t
z o.! 6z.e-e

o"rLit, & t'6t

" Catatan Wna terangkat dari orang yang tidw hingga dia

terbangun dan orang yang frdak waft$ hingga kembali

kewarasannya."

Allah & juga berfirman,

G,t#*yL.ntt'i-&r{
" Allah frdak membebani s*eoftng melainlan sesuai

dengan kaanggupann5n " (Qs. Al Baqarah l2l:286l^

Dari berbagai kejadian kita tentu dapat menyimpulkan,

bahwa manusia fidak memiliki kemampuan untuk melakukan

sesuatu yang terlupa ataupun tidak melakukannln. Maka sudah

tepat, dan diperkuat dengan dalil Al Qgr'an, bahwa orang itu tidak

dibebani untuk tidak melakukan sesuafu 5nng terlupa atau pun

melakukanqn. Dikarenakan dia tidak dibebankan, maka gugurlah

keurajiban unfuk menunaikan apa lnng sudah dijanjikannya. Ini

masalah Snng sangat jelas sekali. Segala puji hanln bagi Alah.
Inilah lnng menjadi pendapat Al Hasan dan hrahim.

Diriun5ratkan dari jalur periwaSntan Sa'id bin Manshur,

Htrsyaim menceritakan kepada kami, Manshur bin Al Mu'tamir

mengabarkan kepada kami, dari Al Hasan Al Basri, dia berkata,

"Apabila seseomng bersumpah unfuk orang lain, lalu orang yang

dimaksud itu melakukan perbuatan yang membuat sumpah omng

pertama tadi terlanggar, maka tidak ada kafanhbaginya."
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Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Husyaim;

Mughirah menceritakan kepada kami, dari lbrahim, terkait orang

bersumpah unfuk orang lain lalu sumpah ifu terlanggar, dia

berkata, "Aku lebih senang dengan pendapat, bahwa orang yang

bersumpah ifu dikenakan kafarah, tetapi tidak diwajibkan, hanya

dianjurkan saja."

11..32- Masalah: Juga masih terkait dengan masalah di

atas; apabila ada orcng yang bersumpah terhadap sesuatu yang

dia tidak tahu apakah sebenamya seperti itu atau udak, dan juga

terhadap sesuatu png bisa terjadi dan bisa juga tidak, misalnya dia

bersumpah, bahwa besok akan turun hujan, lalu hujan itu benar-

b€nar furun, ataupun tidak tunxt hujan, maka tetap tidak ada

kafanhyang harus dikenakan kepadanya, karena dia tidak sengaja

melanggar sumpahnya. Kecuali jika orang itu berniat dan sengaja

trntuk melanggar sumpahn5n.

DalilnSn juga masih saja, yaitu firman Allah &,

#..j;ils3e S--1;

"Tebpi 6nn7 ada dosanya) apa tnng disengaja oleh

hatimu."(Qs. AI Ahzaab [33]: 5).

Telah diriwayatkan secara shahih, bahwa Umar r$. pemah

bersumpah di hadapan Nabi $, bahwa lbnu Shay,rad adalah

Dajjal, narnun Nabi $ tdak menyuruhnSra untuk membayar

kafamh (meskipun beliau tahu, bahwa Daijal bukanlah Ibnu

Shasnd).

I lrs I - Ar Muhalta



Sementara Malik berpendapat, bahwa orang itu harus

dikenakan kafamh atas sumpuh yang diucapkannya, entah itu
terjadi atau tidak apa yang disumpahkannya.

Namun ini adalah pendapat yang keliru, karena dia tidak
memiliki dalil atas pendapatnya itu, sementara harta seorang

muslim itu dilarang untuk dipungut dalam bentuk apapun kecuali

ada dalil lnng memerintahkan. -Hanya kepada Allah lah kami
memohon taufik.-

1133. Masalah: Jika ada seseorang bersumpah dengan

secara sengaja unfuk berdusta, maka dia harus membayar kafarah
atas sumpahnya itu. Inilah yang menjadi pendapat Al Auzai, Al
Hasan bin Ha5y, dan As5rSyafi'i.

Sementara sejumlah ulama lainqn berpendapat, bahua
pada sumpah tersebut tidak ada kafanh yang harus dikenakan. Di
antara para ulama yang menyatakan ini adalah, Abu Hanifah,
Malik, Sufipn ats-Tsauri, dan Abu Sulaiman.

Pendapat yang sarna seperti pendapat kami juga

diriwayatkan dari para ulama salaf, di antaranya melalui jalur
periroayatan Sytr'bah, dia berkata: Akr pemah bertanya kepada AI
Hakam bin Utaibah tentang seseorang yang bersumpah dengan

sumpah bohong, apakah dia harus dikenakan kafanlfl Dia
menjaunb, "lya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Husyaim, dari Al Hajjaj,

dari Atha' bin Abi Rabah, terkait orang yang bersumpah bohong
yang memang disengaja unhrk berdusta, Atha' berkata, "Dia hanrs

dikenakan l<afarah, dan tidak ada yang lain dengan membayar

kafanhtersebut kecuali adanya pebuatan yang kebaikan."
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Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki'; dari Sufuan Ats-
Tsauri, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, ketika menafsirkan

b
firman Ailah e,-f35i ffr q €-.$ 5..1', "Tetapi Dia

menghukurn l<amu disebabkan sumpah-sumpah yang kanru
sengaja." (Qs. Al Maa'idah [5]: 89), dia berkata: kata Aqqadtum
maksudnya adalah, menyengaja.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Qatadah, dari Al

Hasan, terkait firman Allah &,'f::rt ftl; Uf rLL$- {.5',
" Tetapi Dia menghukum l<amu disebabkan sumph-sunph tnng
kamu sengaja." (Qs. Al Maa'idah [5]: 89), dia berkata: maksud

ayat adalah, menghukum kamu atas sumpah png disengaja untuk
mendapat dosa.

Sa'id bin Jubair juga pemah berkata, bahwa ayat di atas

maksudnya adalah sumpah dalam kemaksiatan.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan ; dari
Ma'mar, terkait seseorang yang bersumpah terhadap sesuafu yang

disengaja unfuk berbohong, dia mengatakan, "Jika dia berkata,
'Demi Allah aku telah melakukannya', padahal dia tidak
melakukan, atau 'demi Allah aku tidak melakukannya', padahal dia
melakukan, maka aku lebih senang jika orang ifu membayar

lafarah atas sumpahnya. "

Sementara dalil pendapat kedua diriuayatkan melalui jalur

periwayatan Rufai' Abul Aliyah, dari hnu Mas'ud, dia pemah
berkata: Kami menghitung sebagai dosa besar narnun tanpa
kafamh unfuk sumpah ghamus, yaiht sumpah bohong seseorang

untuk mendapatkan harta saudaranya.
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Diriwayatkan dari hrahim An-Nakha'i, Al Hasan, dan
Hammad bin Abi Sulaiman: Sumpah seperti itu lebih besar

dosanya unfuk ditebus dengan kafarah. Atau dengan kata lain, ih.r

adalah sebuah dusta, dan tidak ada kafamhunfuk sebuah dusta.

Abu Muhammad berkata: Para ulama yang Udak

menetapkan adanya kafamh untuk sumpah bohong berdalil

dengan hadits shahih yang diriwayatkan dari hnu Mas'ud, dari
Nabi $, beliau bersabda,

'f;tJ6A,&*felrL;/
n?b ilL;:r'fit ,;t J;;

' hrangsiap tnng be$umpah ;- un* :-r:;*
harA seoftng muslim, maka dia akan mendaptkan mwl<a dari
Allah aat manghadapNgn nanti."

Lalu Allah luga memfirmankan apt 37ang menguatkan
hadits tersebut33:

4t4l:i € (i
i{41-, fll +rP, rrr-rri c65!t W f* ;,sSS ifr *6, {'-i}*'u-triiI uJtirli -,

i';_ds $,i{i'iffi\4 {i tb$i a in'es {
4l$6;{i;+gj:{ir^41

"Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan
janji Allah dan sunph-surnpah mereka dengan harga munh,

33 Kafirnat ini adalah tambahan dari penulis atas hadits yang diriwayatkan dalam
Shahk Al Bukhari,juz. 8 hal. 247, dengan matan yang lebih panjang.
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mereka itu frdak mqrrryroleh ba@an di akhirat, Allah fidak akan

mentmp merel<a, frdak akan memperhatikan merel<a pada hai
Kiamat, dan tidak akan menytcilan mqel<a. hgi mael<a aab
yang dih." (Qs. Aali Imraan l3l:77l,.

Diriwa5ntkan dari lalur periwayatan Abu Dzar; dari Nabi S,
beliau bersaMa,

,?f,,{.
"dl
co.#

fut; A,

"Ada tiga golongan orzng yang frdak akan diap oleh

Allah di l{ad Kianat nanti, dan juga tidak akan diprhatil<an oleh-

IW, sqh frdak disucil<an, dan mqel<a al<an mendaptl<an azab

gng dih dari-I$n; Qalu beliau menyebutl<an cii-cirin5n, salah

satungn Wfit oftng gng menjual bamng dagangann5n dengan

amph Fku.'gt
DiriuaSatkan puh dari jalur perirlnlntan AMullah bin

Amru, dari Nabi $, beliau bersabda,

,Fj ,i'$jt it'-#3,it{ 3rj:,vi ,}(ir
! c .l zo.. t o to,.z o'n,.

'1;-r.jJt ASll cr-,,Ul

Hadib ini diriuayatkan &larn Shahih Muslim pada juz. 1, hal. 41. Selain itu,
hadits ini iuga diriu,alratkan oleh Al Bukhari dari Abu Hurairah, di beberapa
bab dahm hadis sfrafrrlr5lrp.
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"Di anbra dosadosa tnng paling bsar adalah:

menyekufukan Allah, durhaka kepada kdua o,z,ng fuo,

membunuh, dan sumpah pdlsu."3S

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Imran bin Al
Hushain, dari Nabi S, beliau bersabda,

Y;$ tl>tt y# c;; ;'LbL A
' ,rr, o !. .o , c .

.JtJl U,, o,l*i,, g_fl
"Ehmngsiap tang bersumpah pabu, mal<a hendakn5n dia

be.rciap-skp menempati tempahSn di nenka."

Diriwa5ntkan pula dari jalw periwayatan Al Asy'ats bin

Qais, dari Nabi $, beliau bersabda,

,' ,:
t*v
aJ-e

O/

-'.;l,'(L,

jz

.,Jlbb

"Elarangsiap Wng bercumpah bohong unfuk mengambil
harA seoftng muslim, maka dia akan menemui Allah dalam

kadaan Allah mwl<a kepdan5n."

Diriwayatkan juga dari jalur periwayatan Jabir bin Abdullah,
dari Nabi $, beliau bersabda,

3s Hadits ini juga diriwayratkan dalam Shahih At Bulcharifuz. 8,tal. 246.

a .tr, c .U)> U

Jtl Ar&
;'

'a-rl
slz 1.
-fS Atll

k,
,et

-fs
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/6 ..
t14 ui €je ,* Lzll- U

/ .- O /

4-o.J I '..-a*,
I , lJ'/ a'

l/
-6.. o t. .o .

.JtJl 3" oJa.it

"Barangsiapa yang bercumpah di aks mimbarku ini dengan

sumpah palsu, maka berciapsiaplah menempati tempabzya di
neraka."

Pada riwayat lain hadits ini ada tambahan kalimat:

"makipun hantn senilai safu siwmk hijau."%

Mereka juga menyebutkan hadits shahih lainnya yang

diriwalatkan melalui Yahya bin Abi Katsir, dari lkrimah, dari Abu
Hurairah, dari Nabi $, beliau bersaMa,

;;CL;bl'# d !)l G,4irAl/

ir(Kr,#
"hrangsiapa Wng berkeras hati memperbhankan sumpah

(untuk berbuat buruk) terhadap keluargaqn, mal<a do*nya lebih

baar unfuk digantil<an dengan kafarah."S7

% Hadits ini diriua5ratkan dalam Sunan Abu Daud
37 Hadits ini diriwaptkan dalam Shahih Al BuWnri pada iuz. 8, hal. 230.

Terkait kata "membebaskan diri" pada hadits ini, Ibnul Atsir dalam kitabnya
An-Nihagh mengatakan: Maksudnya adalah, seseonrng bersumpah terhadap
se$.nhr, lalu dia melihat ada hal lain yang lebih berpahala dari sumpahnya itu,
lalu dia abaikan sumpahnya itu tanpa melanggamya, dengan membayar
kafanh atas sumpahnya, maka dia telah dianggap berdosa atas perbuatannya
ifu. Namun ada juga yang berpendapat, bahwa maksud dari kata ihr adalah,
ketika seseorang menyiasati sumpahnya dengan hal lain hingga terhindar dari
kafanh.
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Juga hadits yang diriwayatkan dari jalur periwayatan hnul
Jahm, Yusuf bin Adh-Dhahhak menceritakan kepada kami, Musa

bin Ismail menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah

menceritakan kepada kami, dari Tsabit, dari hnu lJmar, dari
Nabi$, beliau pemah bertanya kepada seseorang, "Apakah

kamu telah melalrukan hal ini?' orang ifu menjawab, "Tidak, demi
Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia, aku tidak melakukannya."
lalu malaikat Jibril datang kepada Nabi dan berkata, "Tidak

demikian, dia memang telah melakukannya, tapi Allah telah

mengamptrninya karena telah tulus dalam bertiauhid."38

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud melalui Musa

bin Ismail, dari Hammad bin Salamah, dari Atha' bin As-Sa'ib,
dari Abu Yahya, dari hnu Abbas.

Begihr pula hadits yang diriwayatkan dari;alur perirrraptan
hnu Abi Syaibah, dari Waki', dari Sufuan Ats-Tsauri, dari Afta'
bin As-Sa'ib, dari Abu Yahya, dari hnu Abbas. Kalau saja Yunrf
bin Dhahhak fidak melakukan kesalahan dalam men5nmpaikan
hadits ini, maka hadits ini tergolong hadits yang cukup baik. Tapi
jika tdak demikian, maka hadits ini adalah hadits yang dha'if

Dengan dalil ini mereka berargumen, "Bukankah Nabi S
tidak menyrruh oreng itu unfuk membayar kafamli? (meskipun

beliau tahu dia telah bertohong dalam sumpahnSra)." Mereka juga

mengatakan, "Kafamh ifu diberlakukan di awal sumpah." Lalu
mereka berdalih dengan menyebutkan firman Allah &,

38 Kafimat hadits yang diriwayatkan dalam Sanan Abu Daudadalah: Karena dia
telah tulus mengucapkan l-ffi llaaha lllalkah (tiada Tuhan melainkan Allah).
Dan dalam tersebut juga tidak ada kalimat: Lalu datanglah malaikat Jibril, dan
seterusnlra.
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"#JrWG
"Dan jagalah u." (Qs. Al Maa'idah [5]' 89).

Mereka juga mengatakan, bahwa penjagaan terhadap

sumpah har,lp dapat dilahrkan setelah diucapkan.

Itulah daliHalil dan landasan lnng mereka gunakan unhrk

mernperlnrat pendapat mereka, namun tidak ada sah.rpun yang

dapat meniadi huifrfi bagi mereka.

Terkait dengan hadits png diriurayatkan dari hnu Mas'ud,

Abu Dzarr, Imran, Jabir, dan Al Asy'ats, serta firman Allah &, 'tL

# 6 #3 itl +i;,'ofr'4 O-$? s n u n ss u t n y a o r a n s - o r a n s
yang metnperjuatbetilan janji Allah dan sumph-sumpah merel<a

dagan hary mla-ah," (Qs- Aali Imraan l3l: 771, maka tidak ada

satnpn dahl tersehrt lpng menyebutkan gugumlra kafanh
ataupun bahkan meuajibkanqp, sebagaimana tidak ada pula yang

menyehrdran tobat sarur sekali. Sernua dalil ifu hanya menlnngkut
an@nran api neraka dan adzab bagr pelanggamya.

Dengan dernikian, maka gugurlah keterkaitan antara dalil-

dalil tersebut dengan ketiadaan ataupun ka,vajiban membayar

kafanh pada s€hnh sumpah.

Yang lebih aneh lagi adalah, mereka yang menggunakan

daliHafil tersebut berbeda pendapat. Satu kelompok mengatakan,

bahwa a!/at abupun hadits-hadits di atas tdak ada yang

menyebutkan kehanrsan unhrk membayar kafarah, dan bisa jadi

dia telah diampuni oleh Allah &.
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Sedangkan kelompok lainnya mengatakan, bahwa kafanlr
n5a harus tetap ditunaikan jika orang tersebut belum bertobat.

Sungguh aneh sekali, mereka berdalil dengan ayat dan
hadits-hadits shahih untuk menggugurkan kafanh rni, padahal

dalil{alil tersebut tidak menyebutkan kata kafanhsama sekali, dan
pendapat mereka ifu bertentangan dengan dalil-dalil yang

menyebutkan l<afanh se@ra nyata. Ini sungguh sangat aneh

sekali.

Terkait dengan saMa Nabi 69, * o* #l C.'&, V
iti<ir ,# 'd 

'A Pbt "Baranssiapa sans berkqas hati

mernpetbhanlan sumph (unfuk berbuat buruk) terhadap

kelmtgangn, maka doanSn lebih besar unfuk digantilan dengan

kafarah." Ini sama sekali udak bisa diladikan dalil untuk
memperkuat pendapat mereka, karena menurut mereka dan kami
juga sepakat dengan hal itu; di antara sumpah ada ynng termasuk
sumpah kosong yang tidak ada dosanla sama sekali, narnun
sumpah ini bukanlah sumpah 37ang dimaksud oleh hadits di atas.

Sumpah lainnga adalah sumpah yang diucapkan oleh
seseorang lalu dia melihat ada hal lain yang lebih berpahala dari
sesuatu yang disumpahnya ifu dan dia berpaling dari sumpahnya

lalu membayarkan kafambnya. Namun sumpah ini juga disepakati
oleh mereka dan kami, bahwa kafamh tersebut sudah orkup
sebagai pengganti sumpahn5p. Apalagi ada hadits Nabi $ Snng
memperkuat pendapat tersebut. Insya Allah hadits tersebut akan
kami sampaikan sesaat lagi.

Sumpah lainnya adalah sumpah ghamus yang sedang

diperdebatkan sekarang ini, namun dengan apa yang kita saksikan,

kita dapat ketahui bahwa orang yang menggunakan sumpah
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tersebut tidak disebut sebagai orang yang berketetapan hati dalam

mempertahankan sumpahnya unfuk men5nkiti keluarganSn.

Dengan demikian, maka bukan sumpah ini pula yang

dimaksud oleh hadits di atas, sehingga ini membuat batal

keterkaitan mereka terhadap hadits ini unfuk menggugurkan

kafamh pada sumpah ghamus.

Jika mereka bertanya, lalu apa makna hadits yang shahih

ini menumt kalian? Maka kami katakan: Benar sekali, ihr adalah

hadits shahih, dan hadits tersebut sudah jelas maksudnya,

sebagaimana zhahir lafaz hadits ifu sendiri, tanpa harus ada

perubahan, bentpa penambahan atau p€ngurangan. Maksudnya

adalah, jika ada seseorang bersumpah unfuk be6uat baik terhadap

keluarganp, atau tidak menyakiti mereka, lalu dia memilih unfuk

melanggar sumpah tersebut dengan menlBkiti mereka atau tidak

bertuat baik terhadap mereka lalu mernbagrar kafamh atas

pelanggaran sumpahnya ifu, maka tenhr saja orang ifu sudah

berkeras hati, dan melanggar sumpah seperti ifu fidak dimgulon

menrpakan dosa 5nng sangat besar, hingga l<afaml>nya Udak

dapat menutup dosa atas pelanggaran itu. Tidak ada

makna lain unhrk hadits tersebut kecuali makna ihr.

Sementara mengenai hadits yang diriwa3;atkan Sufuan dan

Hammad bin Salamah; sanad riwayat Sut an ini tdak shahih,

sementam riwayat Hammad meskipun merniliki sanad yang

shahih, narnun pada matannya tidak terdapat keterangan yang

dapat menggugurkan kafanh. Di sana hanF disebutkan, bahwa

Allah S mengampuninSn karena ketLilusan akidahnya.

Tidak semua ajaran syariat terangtern dalam setiap hadits.

Bukankah tidak diragukan lagi, bahwa siapapun gnng sengaja
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bertohong dalam sumpahnyra, maka dia diperintahkan untuk

bertobat, namun hal itu tidak disebutkan dalam riwayat ini.

Jikapun seandainya ketiadaan penyebutan kafarah pada

hadits tersebut dianggap sebagai tindakan diamnya Nabi (tidak ada

penyebutan tentang hal itu dari Nabi pada hadits tersebut), dan

diamn5n beliau itu dianggap sebagai hujjah untuk menggugurkan

, maka seharusnya diamnya Nabi pun terhadap

penyebutan tobat juga menjadi hujjah terhadap gugumya

keuajiban tersebut. Namun tenhr saja pengusung pendapat ini

Udak akan setuju dengan hal itu.

Jika mereka mengatakan, bahwa perintah tobat itu

disebutkan pada dalil yang lain. Maka kami katakan, bahwa

lefanhjuga disebutkan pada dalil yang lain. Insln Allah kami akan

menyampaikan dalil tersebut sesaat lagi.

Kami katakan pula, Andai pun sikap diamnya Nabi $
mengenai kafanh pada semua hadits tersebut merupakan sebuah

hujjah unfuk menggugurkan hukumnya, maka diamnnya beliau

mengenai penggugurannya juga mempakan hujjah unfuk

marajibkannla, sebab tidak ada bedan5n antara ini dan itu.

Namun keduaduanya hanya dal( raan tanpa bukti.

Adapun mengenai firman Allah &i, 'Frq 'f,);E$"Dan

lagalah sunpahmu." (Qs. Al Maa'idah [5lr 89), dan mereka

katakan, bahwa penjagaan sumpah hanya dilakukan setelah

terjadinya sumpah, maka pendapat itu sangat tidak tepat sekali

dan sangat keliru, karena penjagaan sumpah itu harus dilakukan

sebelum sumpah dilakukan, saat sumpah diucapkan, dan juga

setelah bersumpah. Tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk

melakukan sumpah di saat-saat tersebut kecuali dalam kebenaran.
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Jikapun seandainya pendapat mereka dibenarkan, dan

bahwa firman Allah tersebut hanya khusus untuk setelah terjadinya

sumpah, maka mereka tetap harus membuktikan dengan dalil,

bahwa kafarah tidak dikenakan kepada orang yang sengaja

bersumpah palsu.

Ini benar-benar hanya omong kosong dan kesesatan

semata. Bahkan bisa dianggap sebagai penyelanrengan makna

kalam Allah dari maksud grang sebenamya. Siapa saja orang yang

berakal tenh,r akan berpikir, bahwa orang yang sengaja bertohong
dalam sumpahnya, maka dia tidak akan menjaga sumpahnya ifu.

Dari sini jelaslah bagaimana kelirunp semua pendapat mereka itu.

Pendapat mereka Snng menyatakan, bahwa kafarah ilt
hanf diwajibkan kepada orang ih.r terkait sumpah yang terletak di

awal, ini pun fidak benar. Ini daku,aan tanpa bukt, fidak dari Al

Qrx' an,As-Sunnah, ataupun ijma'.

Jika mereka menyebutkan sabda Nabi $, Ab 'r.l;;- tl tfr

#-,f fi p p,$t U{'lf * tF s* ai gya"sunssuh

frdak seorzng pn tnng tahadap sesuafu, lalu dia

melihat ada hal lain Sang lebih bapahala dari sauatu itu, maka

hendala5n dia mangambil squatu 5nng lebih baik itu dan

membaSnr kafanh abs sunpahngm."

Hadits ini udak dapat mereka jadikan dalil untuk
memperkuat pendapat mereka, karena laknh menunrt mereka

dan kami juga demikian; dir,rajibkan meskipun memiliki sifat

kebalikann5n. Yaitu, jika seseorang bersumpah terhadap se$ratu,

lalu dia melihat ada hal lain yang lebih buruk dari sumpahnSn,

maka menurut mereka dan juga kami, orang itu tetap harus

dikenakan kafarah-
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Abu Muhammad berkata: Ungkapan bahwa dosa yang

dilakukan orang tersebut lebih besar untuk digantikan dengan

kafanh, dari mana asal ungkapan ini sebenamln, dimana mereka

menemukannya? Apakah ungkapan ifu mereka ciptakan sendiri,

dan tidak mengutipn5a dari dalil dan hukum Allah?

Pendapat ifu bertentangan dengan pendapat mereka

sendiri, dan ada dakuaan lain yang lebih baik unfuk digunakan hal

seperti itu dibandingkan dakwaan tersebut. Bahkan semakin

besamya sebuah dosa, maka pelakunya itu akan lebih baik untuk

menebus dosangra ihr dengan kafanh, sebagaimana diwajibkan

pula unhrk perbuatan lrang sama sekali tidak dianggap sebagai

dosa besar.

Contohnya saja orang yang sengaja bertuka pada siang

hari bulan Ramadhan, bukankah pendapat mereka sarna seperti

kami, yaifu bahwa orang tersebut diunjibkan unfuk menebus

dosanya dengan l<afanli? Padahal dosa tersebut lebih besar

dibandingkan dengan orang yang bersumpah dengan surnpah

palsu. Begitu juga dengan orang 5ang sengaja merusak ibadah

hajinya dengan sembelihan, bukankah mereka berpendapat bahr,ra

orang ifu harus menebus kerusakan ifu dengan kafanh. Dan

b*fk lagi dosadosa lain yang lebih besar dibandingkan dengan

orcmg yang bersumpah dengan sumpah palsrr s€perti itu.

Bahkan yang lebih mengherankan lagi dari itu semua,

mereka berpendapat, bahwa orang yang bersumpah untuk Udak

membunuh seorang muslim dengan sengaja, juga bersumpah

unh:k melalnrkan shalat wajib pada hari ifu, juga bersumpah untuk

tidak berzina dengan perempuan manapun, dan bersumpah unfuk

tidak be6uat riba, lalu nyatanya dia tidak mengerjakan shalat

fardunya pada hari ifu, lalu dia membunuh seorang mukmin yang
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diharamkan darahnya oleh Allah untuk dibunuh, lalu dia berzina,

lalu dia pun juga berlaku riba, maka menumt mereka oftmg
tersebut harus menebus pelanggaran srmpahn5ra dengan kafarah.

Sungguh sangat mengherankan, lantas manakah dosa yang

lebih besar; ormg ynng bersumpah bahua dia tidak melihat Zaid

hari ini, padahal dia sengaja beltohong karena dia memang

melihatrya, lalu mereka menggugudon kafamh atas sumpah palsu

itu karena besamya dosa tersebut, abukah orang 5ang bersumpah

unfuk tdak shalat lima waktu, memhrnuh seormg muslim, berzina

dengan ibunya atau anak peremplxmrya, beltuat riba, namun
mereka tidak menggugurkan kafanh atas strmpahnya ifu jika dia
melakukan dosadosa besar tersebut?. Demi Allah, orang yang

hurrya tahu sedikit saja tentang ilmu agama pasti bisa membedakan

dan mengatakan, bahwa dosa-dosa itu bahkan lebih besar dari
seribu kali sumpah palsu. Bagaimana mungkin mereka dapat
mengatakan bahua dosa sumpah palstr ihr terlalu besar unfuk
ditebus dengan kafamh, sedangkan dosadosa besar tersebut bisa?

Mengenai dalil lrang mereka jadikan tameng unfuk
menutupi kesalahan mereka adalah, bahura ungkapan ihr berasal

dari hnu Mas'ud, dan tidak ada safu orcng sahabat pun yang

memiliki be6eda dengan itu. Maka kami katakan,

bahwa riuraS2at itu adalah riwayat yang tidak shahih, karena

sanadnya munqathi', sebab Abu Al Al[,ah tidak pemah safu zaman

dengan hnu Mas'ud ataupun sahabat senior lainnSa, dia hanya

bertemu dengan para sahabat yang benrsia kanak-lonak ketika
Nabi $ masih hidup, seperti hnu Abbas ataupun yang lainnya.

Padahal, mereka tidak sependapat dengan hnu Mas'ud
yang mengatakan, bahwa orang yang bersumpah dengan

mengatas namakan Al Qur'an atau dengan salah satu sumh di
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dalamnya, maka orang tersebut harus dikenakan kafarah unfuk
setiap ayat pada surah tersebut atau dengan seluruh ayat dalam Al
Qur'an. ndak ada pendapat yang berteda dari sahabat lain

mengenai hal ini. Namun, mereka hanya menganggap hnu
Mas'ud sebagai hujjah bag mereka tatkala sejalan dengan
pendapat mereka, lalu mereka menolak pendapahya jika tidak
sejalan.

Abu Muhammad berkata: Apabila sudah jelas kekeliman
pendapat mereka, maka sekarang saatnya kami menampilkan
dalildalil Srang mendukung kebenaran pendapat kami. -Hanya
kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Allah S berfirman,

qru-v$ S.S;g4fiix!+${
ctitrbr'6,a,t7;ic1y#;193'uc:_*tf ,z

;f;:Si'#i; #.
rlfiG"frL 6y -Fif ;"K Aft )6 e* iq-;t

-#
"Allah frdak menghukum karnu disebabkan sumph-

sumpahmu yang tidak disengaja (unfuk bercumpah), tebpi Dia
menghukun karnu disebabkan sumpah-sunpah yang kamu
sengaja, maka lafanhnSn (denda pelanggaran sumpah) ialah

:1 I ;s-;i3 ).;J
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memberi makan sepuluh orang miskin, tnifu dari makanan yang
biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka
pakaian atau memedekakan seorang hamba sahaya. Barangsiapa
tidak mampu melalrukannya, maka (kafarahnya) berpuasalah tiga
han. Itulah kafarah sunpah-sumpahmu apabila kamu
Dan jagalah u." (Qs.Al Maa'idah [5]: 89).

Sesuai dengan zahir ayat iru, kafanh ifu diwajibkan untuk
semua pelanggaran sumpah. Maka dari itu, fidak boleh
menggugurkan ker,,vajiban kafanh terhadap sebuah sumpah kecuali
ada dalil Al Qur'an atau hadits yang menggugurkannyra. Tapi
nyatanya tidak ada safupun keterangan dari Al Qur'an ataupun
funnah lrang menggugurkan kafanh dari sumpah palsu. Dengan
dernikian, maka pelanggaran atas sumpah palsu pun memiliki
hukum yang sama seperti pelanggaran atas sumpah-sumpah yang
lainnya.

t 
Yang lebih anehnya lugr, ada di antara mereka yang

menggugurkan kafamh sedangkan Al Qur'an mannjibkann5ra, lalu
rnereka ma,rnjibkan kafarah terhadap orang lrang melanggar
sumpahnya karena lupa atau tidak sengaja, padahal Al Qur'an
dan As-Sunnah telah menggugurkan karrajiban tersebut.

Lalu mereka juga meurajibkan l<afamhatas orang yang tidak
sengaja bersumpah atau tidak meniatkanngra, padahal AI Qur'an
dan As-Sunnah telah menggugurkannya. Begifulah seperti yang
bisa anda lihat sendiri.

Jika mereka mengatakan: Ada yang dihapus dalam ayat di
ahs, jika tidak maka tenfu semua olang yang bersumpah harus
dikenakan l<afarah, apakah dia melanggamya ataupun tdak. Maka
kami katakan: Ya, bisa saja memang ada peringkasan kalimat,
hanya saja peringkasan itu tidak boleh ditenfukan oleh siapapun
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kecuali dengan adanSa dalil shahih atau iima' lang meyakinkan,

yaitu yang menjelaskan bahwa makna itulah 5nng dikehendaki oleh

Allah &,'bukan makna lain. Adapun jika hanya dalnvaan tanpa

buku, maka makna itu Udak dapat diterima.

Pada sebuah ijma yang meyakinkan, disebutkan bahwa

peringkasan kalimat png dimaksud pada agat ini adalah kata,

"Fahanisfutd' (lalu kalian melanggamSra), karena makna itu
memang tidak diragukan keterkaitanngn. OIeh karena ifu, orang

yang sengaja bersrmpah palsu dan tahu bahun sumpahnya ifu

bohong belaka, dapat dikatakan bahwa orang tersebut adalah

pendusta dan pelanggar sumpah, ini sesuai dengan hukum sSrariat

dan hukum bahasa.

Jika telah te6ukti orang itu telah melanggar sumpahn5a,

maka dia hanrs dikenakan kafanh.lni sudah sangat jelas sekali. -
Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Terakhir, mereka lnng berpendapat demihan adalah

orang-orcng Snng meniunjr.rng tinggi hukum qilns. Mereka telah

mengambil hukum qilns unhrk pemotongan rambut bagi orang

yang sedang ihrarn padahal tidak karena terpaksa, dan itu bukan

termasuk orang Snng melakukan maksiat terhadap Allah &.

Jika demihan, mengapa mereka tidak mengambil hukum

qilns pula unfuk orang png bersumpah palsu secata sengaja

unfuk melakukan maksiat sarna seperti orang png bersumpah

untuk tidak bermaksiat namun dia melanggamya dan bertuat

maksiat. Atau hal ifu disamakan dengan orang yang bersumpah

untuk tidak menepati sumpahnya lalu dia menepati zumpahnya

dan tidak berbuat maksiat. Mengapa mereka semua tidak disama

mtakan saja dalam peunjiban kafanh terhadap pelanggaran

sumpahnya?
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Tapi apa daya, begitulah kadar ilmu dan qiyas mereka.-
Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1134. Masalah: Hukum sumpah saat seseorang marah
atau senang, yang mana sumpahnya itu unfuk berbuat ketaatan
atau kemaksiatan, atau untuk bertuat sesuafu yang tidak ada
kaitannya dengan ketaatan atau kemaksiatan, seperti yang telah
kami sebutkan beberapa saat yang lalu; jika orang ifu sengaja
melanggar sumpahn5ra, maka dia harus dikenakan hukuman
kafanh. Namun jika dia tidak sengaja melanggamya atau dia tidak
bemiat dalam hatinya unfuk bersumpah, maka tidak ada kafarah
baginya. Dalil akan hal ini adalah firman Allah St,

-#'&3::6"ru 6y rK+$ iiK aL{

" IfuJah kahnt sumpahsumphmu apabila karnu
. Dan jagalah " (Qs. Al Maa'idah tSI: 89).

Pada ayat ini ditegaskan, bahwa kafanh itu diwajibkan
pada setiap pelanggaran sumpah yang diniatkan oleh pelakunya.

Namun ada sejumlah ulama salaf yang berbeda pandangan
terkait pendapat di atas. Mereka menyebutkan dalil sebuah riunpt
dari hnu Abbas lang mengatakan, bahwa sumpah kosong ifu
adalah sumpah seseorang dalam keadaan emosi, dan tidak ada
kafanh pada sumpah tersebut.

Abu Muhammad berkata: Pendapat ini tdak dapat
dibuktikan kebenarannSn, bahkan dalil 5ang benar menSntakan
kebalikannya. sebagaimana yang diriwa5ratkan dari jalur
periwayatan Al Bukhari; Abu Ma'mar Abdullah bin Amru Ar-
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Raqqi39 menceritakan kepada kami, Abdul Warits bin Sa'id At-

Tannawwuri menceritakan kepada kami, Aynrb As-Sikhtiyani

menceritakan kepada kami, Al Qasim bin Ashim menceritakan

kepada kami, dari Zahdam Al Marmi, dari Abu Musa, dia berkata:

Aku pemah mendengamya bercerita: Aku pemah menghadap

Rasulullah bersama sejumlah orang dari kaum Al Asy'ari. Ketika

itu akn melihat beliau dalam keadaan emosi. [.alu kami meminta

unhrk diberi jatah pembagran, namLrn beliau malah bersumpah

unfuk tidak memberi apapun kepada kami. (namun tidak lama

kemudian beliau tetap membagi kami sesuafu) dan beliau

bercabda,

,srT ;; ;'i+rf i,hr iv tr af
l.

rilt*i?'; q$L$vf q# G6?
" Demi Allah, mudah'mudahan aht tidak pemah

terhadap squatu lalu aku melihat ada hal lain tnng lebih berpahak

dari pda sunphku, kecuali aku pasti al<an melahtkan sesuafu

tnng lebih baik dari sunpahku itu dan mqnbebaskan did dari

sumpah itu (yaitu dangan membaSmr l<afanhnSn)."

Dengan dalil ini, maka benarlah pendapat yang ma,vajibkan

kafanhpada sumpah seseorang saat emosi. Allah $ berfirman,

?GEy:f :Kt'oc:-*f "A6pu-v${.s''
#'r#v,.yi-iA'qgarfr

39 Pada Talzib At-TlrMdb dan kitab-kitab lainn5aa tidak disebut Ar-Raqqi,

melainkan Al Munqeri-

AlMuhalla - EI



" Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-

sumpah yang kamu sengaja, maka kafarahn5n (denda

sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang mishn, yaifu dari
makanan yang biasa l<amu berikan kepada keluargarnu." (Qs. Al
Maa'idah [5]: 89).

Orang yang bersumpah saat emosi pun juga termasuk

orang yang melanggar sumpahnya secara sengaja, maka dia pun

harus dikenakan kafanh.

Sementara mengenai sumpah unfuk sebuah perbuatan

rnaksiat; telah diriuaptkan kepada kami dari jalur periwayatan

Hammad bin Salamah; dari Atha' bin As-Sa'ib, dari Abul
Bakhtari, bahwa suatu kefika ada seseorang yang dikunjungi oleh

seorang tamu, lalu dia bersumpah untuk makan, narnun tamungn

bersumpah unfuk tdak makan, maka hnu Mas'ud pun berkata

kepadanya, "Makanlah, karena aku kira kamu tenhr lebih suka

rnelakukan hal ifu daripada membaSar kafamh atas sumpahmu."

Pada atsar tersebr.tt hnu Mas'ud tidak mamjibkan tamu itu
untuk membayar l<afanlrnya, namun dia hanlp menyarankannya

saja.

Diriwayatkan dari jalur perirrayatan Hammad bin Salamah

lainnya; dari Daud bin Hind, dari Abdurrahman bin Abis, bahwa

Ibnu Abbas pernah bersumpah unfuk mencambuk hamba

sahayan5a seban5nk seratrs kali, tetapi dia tidak melakukannSa,

lalu kami pun bertanln tentang hal itu , dan dia
menjawab, "Tidakkah kamu lihat apa 5nng aku peftuat? Aku tidak
melakukannya dan Itulah hukumnya (untuk srmpah yang di luar
ketaatan)."
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Diriwayatkan dari Sufyan bin Qninah, dari Sulaiman Al
Ahwal, dia berkata, "Barangsiapa yang bersumpah untuk

melakukan pemukulan, maka kafarah unfuk sumpahnya adalah

dengan tidak melakukan pemukulan tersebut. Namun jika ada

yang mengeluarkan kafanh sumpahnp berarti dia telah

menambahkan satu kebaikan unfuk dirinya-"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari hnu
Juraij, dari Al Mu'tamir bin Sulaiman At-Taimi, dari ayahnya, dari

AI Mughirah, dari hrahim, terkait seseorang yang bersumpah

unfuk memukul hamba sahayanya, dia berkata, "Melanggar

sumpah yang seperti ifu lebih aku sukai daripada dia harus

memukul hamba sahayanya." Lalu Al Mu'tamir menambahkan di

akhir riwayat tersebut, "Aku juga pernah bersumpah unhrk

memukul hamba sahayaku, namun ayahku melarangnya, dan dia

tidak menyrruhku untuk membayarkan kafarah atas pelanggaran

sumpah tersebut."

Diriwayatkan dari Muhammad bin Al Mutsanna, Ubaidullah

bin Musa Al Absi menceritakan kepada kami, Hanzalah bin Abi

Sufuan Al Jumahi menceritakan kepada kami, dia berkata: Thawus

pemah ditanya tentang seseorang yang bersumpah untuk tidak

membebaskan hamba sahayanya, lalu dia membebaskannya.

Thawus menjawab, 'Apakah kamu mengin$nkan adanya kafarah

yang lebih besar dari itu?"

Diriwayatkan dari AMurrazzaq; dari Husyaim, dari Abu

Bisyr Ja'far bin Abu Wahsyiyah, dari Said bin Jubair, terkait

sumpah kosong, dia berkata, "Maksudnlra adalah seseorang yang

bersumpah unfuk melakukan sebuah perbuatan yang tidak

diperbolehkan, dan Allah tidak menghukumnya karena dia tidak

menepati sumpah tersebut. "
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Dirir,vayatkan dari jalur periwagratan Ismail bin Ishaq,

Musaddad menceritakan kepada kami, Abdul Wahid bin Ziyad
menceritakan kepada kami, Ashim menceritakan kepada kami,
dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "sumpah kosong adalah sumpah
untuk berbuat kemaksiatan. Tidak ada kafanh pada pelanggaran

sumpah seperti itu. Mana mungkin seseorang disuruh membayar

untuk syaitan?"

Diriwaptkan dari jalur periwayatan Ismail, AMullah bin
AMul Wahab Al Hajabi menceritakan kepada kami, Abdul Wahid
bin Ziyad menceritakan kepada kami, Sulaiman As5r.Syaibani

menceritakan kepada kami, Aku pemah mendengar Ilaimah
mengatakan, "Barangsiapa yang bersumpah untuk melakukan
sesuatu, Ialu dia melihat ada hal lain 5rang lebih berpahala dari
sumpahnya ifu, maka hendaknya dia melakukan hal 1nng lebih
baik itu. karena itulah firman Allah ini dihrrunkan,

'{*{efiux#LrE*
"Allah frdak menghukum l<amu disebabkan sumpah-

u gng frdak disengaja (untuk " (Qs. Al
Maa'idah [5]: 89).

Diriwa5ratkan dari lalur perir*rayatan Hammad bin Salamah,
Daud bin Abu Hind menceritakan kepada kami, dari AqlSya'bi,
dari Masnrq, terkait seseorang yang bersumpah unfuk tidak
menengoki ayah dan ibunya, dia berkata: Kafamh baginya cukup
dengan tidak melakukan sumpahn5n. Lalu aku bertanya kepada
Sa'id bin Jubair tentang hal ifu, dia berkata, "Orang itu sebaiknya
memilih hal yang lebih baik dan mernbayar kafanh atas

sumpahnya."
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Mereka yang berpendapat demikian berdalil dengan riwayat

hnu Abi Syaibah; Abu Usamah menceritakan kepada kami, dari

Al Walid bin Katsir, Abdurrahman bin Al Harits menceritakan

kepada kami, dari Amru bin Syraib, dari alnhnya, dari kakeknya,

dia berkata: Rasulullah $ pemah bersaMa,

. 1. o .. i ' u / ''JL UriJ',b;-fi ab; ,rb'JL A
.;i;*frilbt;,

'Ekmngsiap betsumph unfuk melakukan kemakiabn,

maka tidak ada sunpah baginya. Dan funngsiapa bercumpah

unfuk memufuslcan bli silafumhim, mal<a fidak ada sumpah pula

bgiryn;'

DiriwaSntkan pula dari jalur periwayntan Abu Daud; Al

Mun&ir bin Walid menceritakan kepada lorni, AMullah bin Bakar

menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Al Akhnas

menceritakan kepada kami, dari Amru bin Syuaib, dari ayahnya,

dari kakeknya, dia berkata: Rasulullah $ pernah bersaMa,

\) ,?:rI jjr W- Y q, ;H l)')'i3 Y

-*,5$ 
":qrW:J$Wrj*t;? 

6:G c;;
.q)t;t rg;i;',;
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" Tidak ada nadar dan tidak ada sumpah terlait sauafu
yang fidak dimiliki oleh orang (yan7 melaldannya). Tidak pula

untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Tidak pula untuk
memufuskan tali silafurahim. Barangsiapa tnng bersurnpah unfuk

melakukan sauatu, lalu dia melihat ada hal lain yang lebih

berpahala dari sumpahn5n, maka hendalqn dia meninggalkan

sumpahn5ta dan melald<an hal 5nng lebih baik itu. Saunggwhryn

meninggall<an sumpah itu sudah menjadi kafanhn5n."

Diriwayatkan pula dari jalur periwaSntan Hajjaj bin Al
Minhal; Hus5nim menceritakan kepada kami, dari Yahya bin
Ubaidullah, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi $, beliau

bersaMa,

tro ,loz ,. rol ttrt o t 'w tF ttr? 6It e ,*'JL U
I

.G:rk'i; -r$$"W
"Banngsiapa betsumpah tahadap sauafu lalu dia melihat

hal lain Sang lebih berphala dari sumphnga, mala lald<anlah hal

5nng lebih baik itu, dan itulah kafamhnja."N

Diriwayatkan pula dari jalur periwaSntan Abu Daud;

Muhammad bin Al Minhal menceritakan kepada kami, Yazid bin

'10 Pada Sjart Sunan Abu Dauddikatakan: Hadib 1ang diriu,alratkan oleh Amru
bin q/uaib disebut oleh Al Baihaqi sebagai hadits lBng ilak slralrk.
Sernentara Abu Daud mengatakan: Hadits*radits png diriwayatkan dari
Nabi $ menyebutkan kebalikannya, lraitu l<afamh abrs
p€langgann
Al Haftz hnu Hajar mengatakan: Para periurayatrp orlarp berkompeten,
rurmun pada sanad tersehrt ada narna Amru 5rang diperdebatkan status
dirinya. Pada sarnd*anad lain yang diritrngratkan oleh Abu Daud tidak

adanya l<ab nadzarpada hadits tersebut.

@ - AlMuhaua



Zrxar' menceritakan kepada kami, Habib Al Muallim menceritakan

kepada kami, dari Amru bin Syuaib, dari Sa'id bin Al Musagryib,

dari Umar bin Al Khaththab, dia berkata: Aku pemah mendengar

Rasulullah bersaMa,

c\) ,Ar i;Z e ,"i \ ) ,:OAb 'je'- \
.I)JX I qr ,r71)r ,,+t

"Tidak ada sumpah bagimu abupun nadzar, yang

unfuk sebuah perbuatan makiat kepda Allah, abu
unfuk memufuskan silafurahim, ataupun terhadap sauafu gng
tidak kamu miliki."4t

Diriwayatkan pula dari jalur periwayratan Al Uqaili; Ahmad

bin Amru menceritakan kepada kami, hrahim bin AI Mustamir

menceritakan kepada kami, Syuaib bin HaSnn bin Spaib bin

Dirham menceritakan kepada kami, Yazid bin Abi Mua&
menceritakan kepada kami, dari Muslim bin Aqrab, dari Nabi $,
beliau bersabda,

'o:t iLuk "ori X A f ,tZ ;,'d- ;r
6z

.? Ai')li{ e lt rb*
"Barangsiapa bercumph terhadap hamba saha5nnya unfuk

dipukul, maka l<afanhnyn adalah dengan fidak melalrukannya. Dan

dia juga mendapatkan phala dengan kafarahnya."

47 Hadits ini disebutkan sebagianqra oleh penulis, karena pada sunan Abu Daud
hadits ini disebutkan s@ar.r panjang lebar-
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Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur;

Hazm bin Abi Hazm Al Qatha'i menceritakan kepada kami, Aku
mendengar Al Hasan, dia berkata: Disampaikan kepada kami
bahwa Rasulullah $ pemah bersabda,

G er" Yj 9-* Ju
_/ o u

.Aletj

" Tidak ada nadzar bagi siappun jil<a tul<ait dengan harh
oftng lain. Dan frdak ada pula sumpah bagi siapapun jika terkait

dengan pertuabn makiat"

Abu Muhammad berkata: Semua dalil yang dikemukakan

tidak ada yang shahih. Bahkan riwayat Amru bin Syraib adalah

riwalnt palsu. Namun salrangnya bagai tidak ada beban bagi ulama

mazhab Maliki, Aqrsyafi'i, dan Hanafi untuk menggunakan

sebuah riwayat, asalkan riwayat ifu sejalan dengan pendapat

mereka dan membenarkannya. Namun jika tidak sejalan, maka

riwayat ifu disebut palsu atau lemah.

Kami Udak mengerti bagaimana mereka dapat

mengemukakan hal seperti itu, padahal mereka juga meyakini

bahun; 3* .U d.i St $ n WV" 77dak ada suatu kab yang

diucapl<annya melainl<an ada di sisin5m malail<at pengawas tnng
selalu siap (mencabt)." (Os. Qaaf t50l: 18). Bagaimana pula

keadaan jiua mereka saat mengemukakan hal ifu dengan

mengetahui bahwa Atlah &, j* JJ'{:U*s"t hui mhasia

dan gang lebih tercernbunyi." (Qs. Thaha 12Ol:71.

G ?;1 /'\,''r1 Y
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Begitu rir,uayat dari Umar yang merupakan riwayat

munqathi', karena Sa'id bh Al MusayTib tidak pemah mendengar

riwayat apapun langstmg dari Umar, kecurali kabar kematiannya
yang disampaikan oleh An-].[u'man bin Muqrin Al Mrrzani dari atas

mimbamya saia. Apakah rnereka mau menyamaratakan antara
riwayat yang rnunqadli' dandurayat yartg muftashil?

Begitu juga hadits riuraSrat Abu Hurairah. Sebab di antara
sanadnya teridapat narna YuhSra bin Ubaidullah yang

periwayat dha if dan ditinggalkan riwapkrya. Sefidaknya begitulah

pendapat Muslim dan para Imam hadits lainnya.

Begitu pula dengan hadits yang diriuayatkan Muslim bin
Aqrab. Sebab di antara terdapat natna SlAraib bin Hayan

3nng mempakan pedwa5at yarry dha?f Apalagi juga terdapat
narna Yazid bin Abi Muaz yang termasuk periunyat yang Udak

diketahui identitasnya.

, Selain itu, hadits yang diriun5ratkan oleh Al Hasan juga

menrpakan hadits mutaL Dengan demikian, maka gugurlah

semua dalil yang dUadikan sandaran oleh mereka terkait
pernbahasan ini.

Sementara di dalam Al Qur'an kita dapati bahura Allah &
telah marajibkan kaknh unfuk pelanggaran sumpah secara

unum. Apalagr ada, hadits shahih yang menyebutkan
kebalikannya, yaitu sabda Nabi $,

W (; t;?,s:6 cH J"*U,
,to,.'4.lcr. iot s I I ol

;'-;5=J)F?,Slt ?W
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" Barangsiapa yang bersunpah terhadap sauafu lalu dia
melihat hal lain yang lebih dari surnpahnya, maka
lakukanlah hal5nng lebih baik itu dan tunaikanlah kafarahnya."

Jika ada yang mengatakan: Keadaan itu hanya jika kedua
hal yang akan dipilih ifu sama-sama baik, hanya saja salah safunya
sedikit lebih baik dari yang lain. Maka kami katakan: Itu adalah
penafsiran sepihak, karena tidak hanya kebaikan tapi semua

kejahatan dan keburukan di dunia ini, atau bahkan segala

kemaksiatan, maka tenfu saja kebajikan dan ketakuaan juga lebih
baik dari semua itu. Dalam Al Qur'an Allah $ berfirman,

"Apkah Allah tnry lebih bik, atu*ah ap trug mqda
Fsenilan (dazgan Dia)?' (Qs. An-Namll27l:591.

Tentu saja Allah lebih baik dari apa yang mereka
persekufukan terhadapNya, tetapi apakah ada kebaikan pada
penyembahan berhala-berhala ifu?

Allah & j,rgu berfirman,

Ai:$W3L*ii*Adr*5
"Penghuni-penghuni surga pada hari itu palins baik tempat

tingqalnt/a dan pling indah tempat istinhahSn." (Qs. Al Furqan

l25l:241.

Maka tenhr saja tidak ada kebaikan sama sekali berada di
dalam neraka.

<,fqr-63{{ir-
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^?t.\t,f; Cf;k',htf ; "br

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Muslim;

Muhammad bin Rafi' menceritakan kepada karni, Abdurrazzaq

menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami,

dari Hammam bin Munabbih, bahwa Abu Humirah menceritakan

kepada kami, bahwa Rasulullah $ pemah bersaMa,

" Demi Allah, menialani sumph unfuk menpkifi

keluargan5m itu tebih berdosa di sisi Allah daripada mqnenuhi

kafamh Sang diwaiibl<an Allah abs pelanggamn sumphnSa."

Dari hadits ini dapat diambil kesimpulan, bahwa

menunaikan kafarah pada pelanggaran sumpah ihr lebih baik

daripada dosa yang harus ditanggungn5a akibat memegang

sumpahnya trnfuk menyakiti keluarganya.

Kami juga mendapatkan riwalnt lnng menSntakan

kauajiban kafanhuntuk permasalahan ini (sumpah saat emosi dan

sumpah untuk bertuat suafu kemaksiatan)- -Hanlra kepada Allah

lah kami memohon taufik.-

1135. Masalah: Hukum sumpah itu disemaikan dengan

bahasa pelakunSa dan juga terganhrng dengan niatnln- Oleh

karena itu, apapun yang diklaim oleh pelalar atas niat sumpah

yang diucapkannya, maka itulah gnng harus diberlakukan, kecuali

jika terkait dengan hak orang lain yang bertentangan dengan

sumpahnya, maka sumpah yang harus diberlakukan adalah

sumpah lawannya.
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Jika seseorang diperintahkan unfuk mengucapkan sesuafu,
lalu dia mengucapkannya, padahal kalimat ifu adalah sebuah
sumpah menurut bahasa yang tidak dia mengerti, maka dia tidak
dianggap melanggar sumpah, karena dia memang tidak bemiat
untuk bersumpah. Namun jika seseorang mahir dalam
menggunakan suafu bahasa (selain bahasa Arab), Ialu dia
menggunakan bahasa ifu unfuk bersumpah dengan narna Allah,
maka dia dianggap sudah bersumpah, dan jika dia melanggar
sumpah ifu maka dia harus dikenakan kafarah.

Dalil untuk pendapat tersebut adalah, bahwa sumpah
adalah komihnen yang hendak disampaikan oleh pelaku atas
sesuafu. Tenfu setiap pelaku menyampaikan hal ifu dengan
bahasanya sendiri dan apa yang ada di dalam hatinya. Hal ini
didukung dengan saMa Nabi S,

"Setiap petbuatan ifu terganfung niahjm. Dan setiap orang
akan diperhinngkan aF 5mng dia niatkan."

Allah $ berfirman,

3;iQ\L$rtc;,1,
"Dan frdak ada safu pun wnat melainkan di ana telah

datang seoftrng pemberi peringarbn " (Qs. Faathir l31lr 24}

Allah juga berfirman,

.,s; Y's-rt J?$ pflU;ritri *1
l//

@l - AtMuharra



<iQ-.g' b)+,$)i n

jel+tr rlr'Jr/"$- t1 Jc'4U-

c*fY,
b.

"le
"Dan Kami tidak mengufus seorang nsul pun, melainkan

dengan bahasa kaumn5n, agar dia dapat memberi panjelaan

kepda mqel<a." (Qs. hraahim [14]: 4).

Ada beberapa ungkapan narna Allah dalam bahasa lain.

Contohnya di Persia saja ada narna-narna: Uzmur, Aannai,

Wahim, Wiha, Israil, Dawush, Qatifur, Bagh, dan Yals.

Apabila orang persia menggunakan salah safu nama ifu
pada sumpahnya, maka sumpahnya ifu dianggap sah. Jika dia

melanggamSn, maka dia harus dikenakan kafanh.

Sementara tentang seseorang yang bersumpah unfuk

mengurangi hak orang lain, maka sumpah tersebut tidak sah, dan

tidak ada manfaat bagrrf unfuk menunjukkan kebalikan Snng

dimaksud, karena dia sudah dianggap berttrat maksiat kepada

Allah atas keingkarannya unhrk menegakkan kebenaran, dia pun

sudah dianggap bertuat maksiat karena sumpahnya

mengakibatkan penghilangan hak orang lain. Sumpah yang

demikian ifu termasuk sumpah bohong dan dusta.

DiriwaSatkan dari jalur periwayatan Abbad bin Abu Shalih

dan AMullah bin Abu Shalih; dari Abu Shalih As-Samman, dari
Abu Hurairah, dari Nabi $, beliau bersaMa,
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"Sumpahmu terganfung dengan dakw,aan orang tmng
memin tam u bercunpafi ." 42

Orang yang meminta sumpah terhadap orang lain haruslah
memiliki hak atas permintaan sumpah tersebut (misalnya hakim).
Jika dia tidak memiliki hak itu, maka dia tidak boleh meminta
orang lain unfuk bersumpah.

1135. Masalah: Jika seseorang mengucapkan sumpah,
lalu dia berkata bahwa niat sumpahnya hanya salah safu bagian
dari kata Snng dia ucapkan, maka alasannya ifu bisa dibenarkan
(misalnya dia bersumpah unfuk memberi safu tuk buah apel, laru
dia berkata bahwa truk yang dimaksud adalah tuk kecil, maka
perkataannya itu boleh dibenarkan). Begitu juga jika dia berkata,
bahwa dia han5a terselip lidah saja dan tidak ada niatan untuk
bersumpah, maka alasannya itu masih bisa pula dibenarkan.

Sedangkan jika dia berkata, bahwa yang dia maksudkan
adalah hal lain bukan hal yang diucapkannya itu, maka hukum

5nng berlaku adalah yang ditetapkan sesuai dengan keumuman
kalimat yang diucapkannya.-Hanln kepada Allah lah kami
memohon taufik.-

1137. Masalah: Jika seseorang mengucapkan sumpah
terhadap sesuafu, lalu dia mengucapkan kalimat lanjutannya
dengan kata, "insya Allah," atau 'Jika Allah menghendakingra,,,
atau "kecuali Allah berkehendak lain," atau kalimat lain semacam
itu, atau "kecuali jika aku menghendakinya," atau "kecuali jika aku

42 Hadits ini diriurayatkan dalam Shahih Muslim, jtz.2,hal. 17.
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tidak menghendakinya," atau "kecuali jika Allah mengubah niat
yang ada di dalam hatiku," atau "kecuali jika aku difunffian hal

yang berbda," atau "kecuali jika si fulan berkehendak lain," atau

"jika si fulan berkehendak," maka semua ihr adalah kelanjutan

yang diperbolehkan, dan sumpahnya itu telah gugur dengan

mengucapkan salah safunya, tanpa ada kafanh lrang harus

ditunaikan jika dia melanggamya.

Akan tetapi kalimat lanjutan itu harus dilafalkan oleh pelaku

sumpah, tidak boleh hanya sekedar niat di dalam hati saja, ini
sesuai dengan firman Allah &,

'u5-*if'ilL r4$S9;
" Tebpi Dk menghukum l<amu disebabl<an sumph-

sumpah gng l<amu sengaja." (Os. Al Maa'idah [5]: 89),

malsudnya adalah gnng dilafalkan secara jelas dengan lisan.

Sebagaimara telah dgelaskan sebelumnln, bahwa iika Allah

berkehendak unh.rk menetapkan sumpah 5nng diucapkan oleh

pelaku, maka pastilah ifu akan terlaksana, narnun jika dia udak

berkehendak, maka pastilah hal itu pun tidak akan terlaksana.

Sementara pelaku menyandarkan sumpahnya ifu dengan

kehendak Allah, maka jikapun kenyataan yang terjadi tdak sesuai

dengan apa yang dia sumpahkan, maka ifupun kehendak dari

Allah, sesuai sumpahnya.

Be€ihr juga jika orcrng tersebut menyandarkan sumpahnya

pada kehendak dirinla sendiri, atau kehendak orang lain png
disebutkan narnanlra, sebab kehendak dirin5n tidak dapat diketahui

keorali dari hatinya meshpun dapat dipercaSra. Sedangkan unhrk

kehendak orang lain, kita tidak dapat mengetahui apakah orang ihr
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jujur atau tidak pada klaim bahwa dia menghendaki sumpah itu,
atau juga bahkan dia tidak menghendakinya, kita Udak dapat
meyakinkan diri tentang keharusan menepati sumpah tersebut,
sedangkan kafarah tidak bisa ditetapkan atas dasar keragu-raguan.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Zuhair bin
Hart, Yahya bin Main menceritakan kepada kami, dari
Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari hnu Thawus, dari ayahnya, dari
Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah S pemah bersaMa,

.orii-J-p .,h' it;,'oy :Jw''hL ;/
"Barangsiapa menguapkan sumpah lalu berlata instn

Allah, mal<a dia tidak dianggap melanggar (meski dia
tidak menepati sumphn5n itu)."

Diriunyatkan dari jalur periwayatan Muhammad bin AMul
Malik bin Aiman, dari Bala bin Hammad menceritakan kepada
lorni, Musaddad menceritakan kepada kami, dari AMul Warits bin
Said At-Tanawwuri, dari Ayub As-Sikhtyani, dari Nafi, dari hnu
Umar, dia berkata: Rasulullah $ pemah bersabda,

l; j3 or'&:, 
^:r'oy,bu 

|.* ;
. o .ou..>: i,

"Elamngsiapa mengucapkan sunpah lalu dia ber-istitsna
(mengucap instn Allah atau pengecualian lainryn), maka boleh
baginya menarik sunpahnya dan boleh pula dia tidak menepati
sumpah ifu bnpa dianggap telah melanggan5n."
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Hadits ini menegaskan cakupan kata istitsna apapun secara

urnum seperti yang kami sebutkan di atas tadi.

Abu Muhammad berkata: Pemyataan Nabi S pada hadits

yang menyebutkan, "lalu dia berkata insya Allah," dan "lalu dia

ber-istitsna", ini menunjukkan adanya ucapan dari pelaku sumpah,

dan ucapan itu haruslah dilafalkan dengan lisan, tidak boleh hanya

dengan niat saja.

Ada sejumlah kalangan berpendapat, bahwa jika pelaku

sumpah ber-istitsna di dalam hatinya ifu sudah cukup. Namun itu

tidak cukup, sebagaimana disebutkan pada riwayat Yahya bin

Sa'id Al Qaththan,'dari Muhil bin Muhr2, dari Ibrahim An-Nakha'i,

ketika dia ditanya tentang hal itu dia berkata: Tidak boleh, kecuali

dia melantangkan ucapan istitsnanya sebagaimana dia

melantangkan sumpahnya ifu.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari

Sufuan Ats-Tsauri, dari Al Mughirah, dari hrahim, dia berkata,

"Jika dia ber-istitsna di dalam hatinya, maka istitsna itu tidak sah

kecuali jika dia mengucapkannya dengan lisan.

Diriwayatkan dari Ma'mar, dari Hammad, terkait dengan

istitsna ini, dia mengatakan, "Tidak sah kecuali dengan suara yang

bisa terdengar."

Diriwayatkan dari Qatadah, dari Al Hasan Al Basri, dia

berkata, "Apabila orang tersebut sudah menggerakkan lisannya,

maka ifu sudah cukup baginya dalam ber-istitsna.
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Abu Muhammad berkata: Inilah yang menjadi pendapat
kami, karena pendapat inilah yang paling benar, yaifu dengan
menggerakkan lisan.

Sedangkan jika kalimat istitsna diucapkan sebelum kalimat
sumpah, Abu Tsaur berpendapat: Ifu bukan termasuk isfitsna,
kecnali jika dia bemiat untuk bq-istibna bersamaan dengan
mengucapkan kalimat sumpahnya, dan tidak sebelum ifu, karena
jika sumpah telah diucapkan lalu tidak ada niat untuk ber-istitsn4
maka sumpahnya ifu dianggap sah tanpa pengectralian, dan jika
dia melanggamya maka harus dikenakan kafamh.

Abu Muhammad berkata: Pendapat itu sama sekali tidak

bertentangan dengan penjelasan Nabi $ dalam saManya, U
'€r;-il iilt 

"rr bt jvl 'A; " Ekrangsiapa suntpah

lalu bqkata insla Allah, maka dia tidak al<an dianggap
" Jelas sekali bahwa kalimat s.rmpahnya disebutkan

terlebih dahulu lalu digugurkan setelah mengucapkan
in+ra Allah, sebab kata lalu pada hadits tersebut menandakan,
bahwa kalimat itu diucapkan setelah sumpah.

Sementara ada sekelompok ulama lnng berpendapat,
bahun istitsna ifu boleh dilakukan kapanpun dia mau.
sebagaimana disebutkan pada riwapt AI Hajjaj bin Minhal,
Abdullah bin Daud Al Khuraibi menceritakan kepada kami, dari
Sulaiman Al A'masy, dari Mujahid, dari hnu Abbas, dia berkata:
orang tersebut berhak untuk beristitsna setelah dia melakukan hal
ini dan itu.

Diriwa5ratkan dari jalur periwayatan Khushail dari Mujahid,
dia berkata, "Apabila setelah bertahun-tahun lamanya orang
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tersebut mengucapkan insya Allah, maka kalimat istitsnanya tetap

dianggap sah."

Ada pula sejumlah kalangan yang berpendapat, hanya jika

dilakukan sebelum empat bulan dari pengucapan kalimat
sumpahnya. Sebagaimana disebutkan pada riwayat Salim Al
Afthas, dari Said bin Jubair, dia berkata, "Jika dia mengucapkan

inqa Allah setelah empat bulan laman5ra, maka kalimat istitsnanya
nnsih dianggap sah." ,

Sedangkan Sekelompok ulama lainnlra berpendapat, hanya

sahr bulan setelah pengucapan kalimat sumpah. Sebagaimana

yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Yah5n bin Sa'id Al

Qaththan, dari Sut/an Ats-Tsauri, dari Salim bin Ajlan Al Afthas,

dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, "Apabila ada seseorcmg

lalu dia inqn Allah setelah satr bulan

berselang, maka kalimat istitsna-nya itu masih dianggap sah."

Sernentara kelompok ulama lainnln berpendapat, bahwa
jika ada orang Snng bersumpah dan dia sebenamya ingin ber-

istibna rurmun dia terlupa mengucapkannya, maka dia boleh ber-

istibna dia teringat akan hal itu. Sebagaimana yang

diriuraSratkan dari jalur peduayatan lbnu Abi SSaibah, dari Waki,

dari A'masy, dari Mujahid, dari hnu Abbas, dia berkata, "Dia

boleh bq-istits;lra unhrk zumpahnya kapanpun dia ingat." Lalu dia
mernbacakan firrnan Allah 8[,

:#(syJi:fiiv
"Dan Wpfuh kepda fiihanmu apbih angl<au rfupa." (Qs.

Al Kahfi [18]: 24).
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Pendapat yang sama juga disebutkan dalam riwayat dari
Sa'id bin Jubair dan Abul Aliyah.

Sekelompok ulama lainnya berpendapat, bahwa jarak
antara sumpah dengan istitsna hanya beberapa saat saja, namun
tanpa ada batas ketentuannya. Lalu mereka bersandar pada
riwayat Hammad bin salamah, dari Abdurrahman bin AMullah bin
utbah bin AMullah bin Mas'ud, dari Al Qasim bin AMurrahman
bin AMullah bin Mas'ud, dia berkata: AMullah bin Mas'ud pemah
mengatakan, 'Bamngsiapa mengucapkan sumpah lalu dia berkata
insya Allah, maka dia boleh memilih (antara menggugurkannya
ataupun melanggamya)

Selompok ulama lainnya berpendapat, bahwa jarak antara
sumpah dengan istibna harrya seukuran memerah susu unta atau
kambing Snng "l,kup 

deras. sebagaimana yang diriu/ayatkan dari
jalur periw4ntan AMurrazzaq; dari Sut/an bin Uyainah, dari Ibnu
Abi Najih, dari Atha', dia berkata, "Dia boleh ber-istibna unfuk
sumpahnya hirrgga sebatas memerah susu sapi yang cukup deras.

Sekelompok ulama lainnya berpendapat, bahwa orang
tersebut boleh ber-istibna selama dia belum bangkit dari duduknya
atau berbicara hal lain. sebagaimana yang diriwaSntkan dari jalur
periura3ntan Hammad bin salamah, dari Qatadah, dia berkata,
"Apabila seseorang bersumpah, lalu dta ber-istibna sebelum dia
berdiri ahu berbicara hal lain, maka kalimat istitsnanya masih
dianggap sah.

Sekelompok ulama lainnya berpendapat hanya selama dia
belum bangkit dari duduknya saja. sebagaimana 5nng diriwayatkan
dari jalur periwaSntan Abdurrazzaq; dari Ibnu Jumii, dari hnu
Thawus, dari ayahnya, dia berkata, "Barangsiapa mengucapkan
istitsna pada sumpahnya, maka dia tidak dianggap melanggar
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sumpahnya, namun isfitsna ifu hanya boleh dia ucapkan selama

dia belum bangkit dari tempat duduknya."

Riwayat lain dari lbnu Abi Syaibah menyebutkan, dari

Hammad bin Salamah, dari Hisyam bin Hassan, dari Al Hasan Al
Basri, bahwa dia berpendapat jika seseorang ber-rstrbna pada

sumpahnya sebelum dia bangkit dari duduknya, maka dia tidak

akan dikenakan kafanh jika melanggar sumpah tersebut, selama

istitsna itu dia ucapkan sebelum dia bangkit dari dudukn5n

Sekelompok ulama lainnya berpendapat, bahwa orang

tersebut boleh ber-istitsna pada pagi hari. Sebagaimana yang

diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari Sufuan Ats-

Tsauri, dari Abdurrahman bin Abdullah bin Utbah bin Abdullah bin

Mas'ud, dari Al Qasim bin Abdurrahman bin AMullah bin Mas'ud,

dari hnu Mas'ud, dia berkata: Abu Dzar Al Ghifari pemah

mengatakan, "Jika ada seseorang mengucapkan di pagi hari; 'Ya

Allah, ucapan apapun yang aku katakan, atau sumpah apapun
yang aku janjikan, atau nadzar apapun yang aku ikrarkan, maka

semuanya aku serahkan pada kehendak-Mu, apapun 5nng Engkau

kehendaki pasti terjadi dan apapun yang Engkau tidak kehendaki

pasti tidak akan terjadi, oleh karena ifu maka ampunilah aku dan

hapuskanlah segala dosadosaku, ya Allah aku bershalawat kepada

orang yang Engkau berikan shalawat kepadanya, dan aku

melaknat kepada orang yang Engkau laknati," maka istitsna itn
berlaku untuk semua ucapan, sumpah ataupun nadzar yang dia

lalokan pada sisa hari itu.

Adapun riunSat unfuk pendapat kami, disebutkan oleh

AMurrazzaq, dari Ma'mar, dari Ayrb, dari Nafi, bahwa hnu Umar
pemah bersumpah dengan mengatakan: Demi Allah aku Udak

akan melakukan hal ini dan itu insya Allah. Namun kemudian dia
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melakukan hal tersebut tanpa membayar kafarahatas pelanggaran
tersebut.

Meskipun pada riwayat shahih lainnya dari lbnu Umar
dinyatakan bahwa dia pemah membayar kafanh untuk sumpah-
sumpah lainngra, namun dalam pemyataannya disebutkan bahwa
kafanhifu menjadi gugur ketika istitsnadiucapkan secartr langsung
setelah kalimat sumpah, dan tidak benar jika ada riwayat darinya
menyebutkan dibolehkan ada jeda di antara keduanya, karena
secana tegas pemyataannya ifu menyebutkan bahwa jil<a istibnaitu
tidak diucapkan secara langsung setelah sumpahnya, maka hukum
l<a famlrnya tetap berlaku.

Diriun3ntkan dari jalur periwayatan AMurrazzaq; dari hnu
Juraij, dia berkata: Atha' pemah mengatakan kepadaku, "Apabila
seseomng mengucap sumpah lalu dia ber-istibna setelah itu,
bersamaan dengan ifu dan saat ifu juga. Lalu Ibnu Juraij di akhir
riwaSrat ifu berkata lagi, "seakan maksud Atha' adalah, selama
kalimabrya fldak terpenggal hingga sampai pada sumpahnya saja,

lalu dia tdak melanjutkannya."

Riwalnt lain disebutkan oleh Al A'masy, dari hrahim,
terkait ucapan istitsna pada sumpah, dia berkata, "Hanya jika
ucapan ifu dirangkai dalam safu kalimatrya."

Pendapat serupa juga kami diriwayatkan dari AsySya'bi,
Hasan, dan Sufuan Ats-Tsauri. Dan itu pula yang menjadi
pendapat Abu Hanifah, Malik, AsySyafi'i, dan Abu Sulaiman.

Abu Muhammad berkata: landasan untuk pendapat kami
itu adalah firman Allah &,
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#'r#6.b7r,b'uqa,-*
" Tetapi Dia menghukum karnu disebabkan sumpah-

sumpah tnng kamu sengaja, maka (denda pelanggamn

sumpah) ialah memberi makan sepuluh oftng miskin, Snitu dari

makanan tnng biasa kamu berikan kepada keluargamu." (Qs. Al

Maa'idah [5]: 89).

Pada a5at ini Allah mauajibkan kafarah bagi orang yang

melanggar sumpahnya dengan sengaja, lalu pada hadits Nabi $
disebutkan,

.o,#- p ii,t iv'oy Jt-'JL ;r
"Elamngsiap mangucapl<an sumph lafu be*aa insSn

Allah, naka dia tidak dianggap melanggar sumphn5n."

Pada hadits tersebut kalimat istibna disambungkan dengan

kalimat sumpah menggunakan huruf Faa Q<ata "lalu"), dan huruf

Faa di dalam bahasa Arab mengharuskan penyambungan kalimat

se@ra langsung tanpa adan5ra jeda.

Ada kalangan ulama yang mengatakan, bahwa iika
pendapat hnu Abbas dibenarkan, maka tidak ada seorang pun

yang akan dikenakan kafarah.

Ali berkata: ndak seperti ihr kenyataannya, karena

pendapat hnu Abbas itu tdak mencegah seseorang yang ingin

melanggar sumpahnp dan malajibkan kafamh kepadanya. Jika

mereka mengatakan, besitulah yang langsung tersirat dari
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pendapatrga. Maka kami katakan, bahwa hal-hal seperti itu tidak
mungkin akan terlewat dari hnu Abbas, dan sudah pasti dia akan
menghamskannya.

Yang mengherankan sebenamya adalah, pendapat Abu
Hanilah dan Malik yang menyatakan, bahwa istibna ini hanya
unfuk sumpah dengan nama Allah saja, sedangkan sumpah-
sumpah lainnp itu tidak. Ini sungguh aneh sekali, karena ifu
artinya, bahwa sumpah dengan nama-narna selain Allah lebih
diagungkan dan lebih nyata dibandingkan sumpah dengan narna
Allah, karena sumpah dengan nama Allah dapat gugur dengan
istitsna hingga tidak ada lagi kafanh, sedangkan sumpah dengan
narna selain Allah justru tidak bisa digugurkan dengan istitsna darr
tidak pula dapat menggugurkan kafamh, sehingga tidak ada pilihan
lain kecrrali hansa keharusan unfuk menepati sumpah tersebut.

Bagaimana mungkin mereka berpendapat demikian,
sedangkan kaknh menurut dalil Al Qtr'an telah disebutkan
se@ra umurn, lalu istitsna yang dijelaskan oleh Nabi $ dalam
haditsnya juga disebutkan secara umurn. Jika sumpah dengan
narna selain Allah mereka sebut sebagai sumpah, maka istitsna
dan kafanh juga termasuk bagian di dalamnSn, namun jika
sumpah itu fidak termasuk dalam hukum sumpah lalu dari mana
mereka mengharuskannya?

Keanehan lain yang lebih parah lagi adalah, bahwa Malik
berpendapat, "Jika istitsna dalam sumpah ifu diniatkan oleh
pelakunSn sebagai istitsna, maka istibnanya ifu dianggap sah,

narnun jika dia bemiat seperti firman Allah, j) rat$'Ui) 7j

""rt:6-oi-{1 @ 'A 
a}3i6"oun jansan sekati-kati enskau
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mengatakan terhadap sesuafu, 'Aku pasti melalrukan ifu bqok
peg', kecuali (dengan mengabkan), 'Ins5n Allah'," maka

ucapannya ifu fidak dianggap sebagai istitsna."

Abu Muhammad berkata: Pendapat macarn apakah ini,

tidak bisa dipahami sarna sekali dan tidak bisa dimengerti apa yang

diinginkan oleh pembicaranya. Ketika kami menelusuri dari orang-

orang yang memberikan riwayat itu kepada kami dan menanyakan

kepada oftmg 1lang paling kami anggap bisa unfuk menerangkan

makna yang bisa dipahami dari pendapat itu, temyata dia pun

tidak bisa memberikan penjelasan yang panjang lebar kecuali

hanya memaknainla secara harfiah, sebagaimana kita menafsirkan

huruf-huruf ,t t6 di surah Marlnm ayat pertama, atau huruf-

huruf n! di surah Thaha ayat pertama, semuanya han3at

a$*i3'*V(
"Kami beriman (Al Qur'an), semuanya dai

sisi Tuhan kami.'lQs. Aali Imraan [3], 71, tanpa memahami

makna Sang terkandung.

Abu Muhammad berkata: Jika ada 3ang berhujjah dengan

pendapat hnu Abbas dan yang sependapat dengannya, dengan

apa lrang diriwagratkan dari jalur periwayatan Abu Daud;

Muhammad bin Al Ala' menceritakan kepada kami, hnu Bisyir

menceritakan kepada kami, dari Mis'ar, dari Simak bin Harb, dari

Ikrimah, secaftr marfu, bahwa Rasulullah $ pernah bersabda,

'Demi Allah aku psti al<an memerangi l<aum Quraisy-" lalu
dilanjutkan dengan mengucapkan, " Insya Allah-" Setelah itu beliau

mengulangi , 'Demi Allah aku pasti akan memerangi

AlMuhalla - EI



kaum Quraisy." lalu beliau terdiam sejenak, dan kemudian

mengucapkan, " Insya Allah."

Di akhir riwayat tersebut Abu Daud berkata: Al Walid bin
Muslim meriwayntkan dari Syarik, dia mengatakan, bahwa beliau
(Nabi #t) udak jadi memerangi kaum Qurarsy.

Hal yang sarna juga diriwayatkan dari jalur periwaptan
Syarik, dari Simak, dari lkrimah. Bagitu pula ada sejumlah

periwayat yang meriwayatkannya dari Simak, dari lkrimah, dari
hnu Abbas.

Abu Muhammad berkata: Simak adalah periurayat yang

dha'if, tapi periwayatan secara langsung darinya bisa diterima.
Namun bag mereka yang bersandar pada riun5ntrya harus

memeriksa kembali setiap kalimat yang kerap terhrkar antara sahr

dengan yang lainnya.

Ulama yang menganggap riwaSat mural ifu sama seperti

riwayat musnaf juga memiliki pendapat serupa seperti di atas.

Namun tentungn jika mereka bisa mengqiyaskan antara besaran

mahar dengan batas minimal unhrk hukum potong tangan bagi

seorang pencuri, maka mereka seharusnya juga bisa mengqiyaskan

batas jarak wakhr untuk beristibna dengan jarak waktu meng-iila'
(suami 5ang bersumpah untuk tidak mencampuri istinSn selama

empat bulan), Ialu mereka berpendapat seperti pendapat Sa'id bin

Jubair mengenai hal itu. Atau mereka membatasingn selama satu

bulan sesuai dengan batas wakfu orang berutang yang ditahan

selama safu bulan, lalu ditanyakan lagi kepadanya setelah safu

bulan tersebut? Atau mereka mengqiyaskan pada pendapat

mereka yang keliru itu dalam masalah jual beli khiyar, bahwa

pembeli memiliki hak pilihan selama dia belum bangkit dari tempat

duduknya ataupun berbicara.
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Apa bedanya antara penetapan di dalam agama secara batil

terkait pengharaman dan penghalalan atas seorang wanita atau

hal-hal lainnya dengan jarak waktu unhrk ber-istibnd Bukankah

ifu sama saja bermain-main dalam hukum agama?

Anehnya lagi dari pendapat mereka adalah, membolehkan

makan daging yang disembelih atau dijadikan kurtan walaupun

orang yang menyembelihnya ifu lupa untuk membaca basmalah,

sementara mereka pada masalah ini tidak menganggap orang yang

lupa ber-istitsna ifu sebagai alasan lang meunjibkan pelaku

sumpah dapat beristibna kapanpun dia mengingatrya.

Jika mereka mengatakan: Bukankah kalian juga

berpendapat seperti ifu, yaihr tidak menghanrskan adanya kafamh

bagi orang yrang melanggar sumpahngra karena lupa? Maka kami

Itratakan: Kami tdak berpendapat demikian, karena orang lnng
melanggar sumpah lantaran lupa bukan dianggap sebagai

pelanggar, karena pelanggaran terhadap sumpah ifu hanya jika itu

dilakukan secara sengaja, sementara oriang 5nng lupa unh,rk ber-

istibna bukan termasuk orang yangber-istibna, maka sumpahnSn

pun sudah sah, karena tidak adanya istibna itu, dan pelanggaran

terhadap sumpahnln ifu mengharuskan adaryn kafarah sesuai

dengan dalil Al Qur'an sebelumnya.

Hukum kafanh tidak dapat digugurkan setelah diharuskan

kecuali dengan adanya dalil lain, sedangkan dalil lain llang
menyebutkan, bahwa kafamhtersebut tidak gugur kecuali jika yang

bersangkutan bersumpah seraya men5nmbungkan kalimat

sumpahn5ra ihr dengan istitsna.

Anehnya lagi, mereka mengatakan unfuk hal-hal seperti ini

jika itu tidak berkesesuaian dengan pendapat mereka, "Hal-hal

seperti ini tidak dapat dimasuki oleh pendapat pribadi." Mengapa
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mereka tidak berpendapat saja seperti pendapat Abu Dzar dan
hnu Abbas mengenai hal ini, "Hal-hal seperti ini .Udak dapat
dimasuki oleh pendapat pribadi." Sebagaimana mereka
mengatakan hal serupa terkait riwayat seorang syaikh dari bani
Kinanah dari Umar, terkait jual beli, apakah dengan persefujuan

ataukah dengan khijna "Ha[-hal seperti ini tidak dapat dimasuki
oleh pendapat pribadi." lantas kemudian mereka malah
menggunakann5ra untrlk membantah hadits shahih yang

menyratakan, bahwa setiap dari penjual dan pembeli, tidak ada

hansaksi di antara mereka selama mereka belum berpisah dan
keduanya memang berada di safu tempat.

1138. Masalah: Sumpah yang berasal dari pen5andang

funa wicara dart istibna*rya tetap dianggap sah sesuai dengan
suara yang mampu dikeluarkan olehnya ataupun dengan
menggunakan bahasa iqprat yang biasa dia lalilkan lika dia
mernang sarna sekali tidak mampu unfuk berbicara dan hanya
marnpu menggunakan bahasa isyarat. Sebab, kami telah sebutkan
sebelumnya bahwa sumpah ittr adalah komitnen yang hendak
disampaikan oleh pelaku atas sesuafu, sementara orang 5nng bisu
atau funa wicara ifu masih termasuk orang-orcmg yang terbebani
dengan syariat Islam (mukallal seperti muslim lainnya. Alluh &
telah memfirmankan,

\ffi$yL.n2i'i&{
"Allah frdak membebani saeoft,ng melainkan squai

dengan " (Qs. Al Baqarah 12l:2861.

Nabi $ pun pemah bersabda,

i
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.Wt6 +t-iu i\r<.!yir;1
"Jika aku mernerintahkan kalian unfuk melakukan sesuafu,

maka lakukanlah sauai kemampuan kalian."

Dengan demikian, maka bagi pam penyandang funa wicara
dalam syariat yang safu ini juga menyesuaikan dengan

kemampuan mereka, sedangkan apa yang mereka tidak mampu

telah gugur hukumnln bagi mereka. Apapun yang mereka

ekspresikan melalui carur apapun yang mereka mampu, ifu unfuk

menyatakan komitmen mereka, maka cara ifu harus diterima

dengan baik, dan mereka harus menjalani apapun yang sudah

mereka nyatakan tersebut. -Hanya kepada Allah lah kami
memohon tauftk.-

1139. Masalah: Siapapun pelaku sumpah; baik itu laki-

laki, wanita, orang gnng merdeka, hamba sahaya, yang bersuami

ataupun masih gadis, semuanya memiliki stafus hukum yang sama

seperti disebutkan di atas, karena ayat-a3at sumpah disebutkan

secara umum unfuk semua orang.

Allah S berfirman,

),t /22 .z /
-o J.LS e['i

" Itulah kafamh sumpah-sumphmu apbila karnu
." (Qs. Al Maa'idah tSl: S9).

Allah & jrga berftrman,

"ruriyrKt$
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"*i*i'i'Aa r$rg f.s;
" Tetapi Dia menghukum l<amu disebabkan zumpah-

sumpah yang kamu sengaja." (Qs. Al Maa'idah [5]: 89).

Nabi $ pun juga pemah bersaMa,

.1t, \t'Ai-ruhP oL{ ,y
"Barangsiapa hendak Ou"r-put, maka dia

kecuali dengan atas natna Allah."

Dan beliau juga bersabda tentang istibna seperti kami
sebutkan di atas tanpa ada safupun dalil 1nng mengkhunrskan

orang merdeka dmgan hamba sahaln, atau wanita bersuami

dengan gadis remaja, atau wanita 5rang belum pemah menikah
dengan wanita yang zudah menjanda,

t5'$:'ofrt
" Dan Tuhanmu tidaklah lupa." (Qs. Marfm [19]: 54).

Tenfu saja menetapkan hukum agama dengan pendapat-

pendapat 5nng tidak benar ihr tdak diperbolehkan. -Hanln kepada

Allah lah kami memohon taufik.-

Mereka juga setuju dengan kami, bahua semua 5nng kami
sebutkan di atas juga termasuk dalam perintah Allah unfuk unfuk
mendirikan shalat, berpuasa, juga termasuk dalam pengharaman

Srang diharamkan oleh-Nya ataupun penghalalan yang dihalallon
oleh-Nya. Jika demikian, lalu dari rnn r mereka kemudian
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mengkhususkan sebagian atas sebagian yang lain dengan cara

yang tidak benar dan dalnvaan palsu?

Mereka berdalil dengan hadits yang diriwayatkan dari

Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Haram bin Utsman, dari

AMurrahman bin Jabir bin Abdullah dan Muhammad bin Jabir bin
Abdullah, dari a5rah mereka, bahwa Rasulullah $ pemah

bersabda,

>"J['ey l) ,lb ,y't *f ';e'- \
,ffi,,f e )}lIj^,',L*- |.) cg'il rft'{
$rb \) ca;.ez G )'.i \) ,z*i G e- \)

O O / a aa;Li;'& Yi t'ryr J;, $t,**\),r'*,U
,aLjr 'rx. t t) 1fut e rati \),Jirr
\) c9o4)t'"X. a? \) cTtb;)t'rX. tvt \J

ou-or..orl.o
.fr.;$ ,)t AF4t

' " Tidak ada sumpah dari seonng anak bercamaan dengan

sunpah a5nhnya. Tidak ada pula sumph dari seorang isti
bercamaan dengan atmpah suanin5n. Tidak ada pula sumpah dari
seorang hamba sahajn bersamaan dengan sunpah fuannya. Dan

tidak ada pula sumph jika untuk mernutusl<an tali sikturahim.

Tidak ada pula nadar jika untuk berbuat maksiat ndak ada thalak

sebelum terjadi pemil<ahan. Tidak ada pembebasan hamba sahaya
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sebelun terjadi kepemililan. Tidak ada aksi tutup mulut dari siang
hingga malam hari. Tidak ada aki meryannbung puasa (hingga
malarn hari atau hingga esok han' tanp berbuka). Tidak ada
sebutan yatim bagi orang yang sudah akil baligh. Tidak ada
sebutan sesusuan jika menytsu di atas usia sapih (rata-rata dua
tahun). ndak ada lagi mengasingkan dii setelah hijnh. Dan tidak
ada hijnh lagi setelah fathu mal<kah."

Pada riwayat ini terdapat nama Haram bin Utsman, dia
termasuk periwayat yang dha'if dan tidak diperhitungkan. Jika
masih ada yang menggunakan riwayatrya, maka dia seharusnya
juga berpendapat, bahwa wanita yarry istihadhah tetap dianggap
masih haid selama tiga hari, bahkan hingga tidak wajib baginya
unfuk melakukan shalat fardhu, pu.Fa wajib, dan diharamkan pula
untuk berhubungan suami ishi. Jika tidak berpendapat demikian,
maka dia sama saja bermain-main dalam hukum agama.

Banyak sekali hal-hal yang tidak mereka setujui pada
riwayat tersebut, narnun demikian mereka tetap berpendapat
demikian. sedangkan kami, demi Allah kalau saja riwayat itu
shahih dari para periwayat yang terpercaya dan bersambung
sanadn5a, maka kami akan bersegera menyefujuinya. -Hanya
kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1I-40. Masalah: ndak sah sumpah yang diucapkan oleh
orang yang mabuk, juga oleh orang yang tidak waras, juga oleh
orang yang mengigau karena sakit keras, juga oleh orang lrang
sedang tidur, dan juga oleh anak kecil yang belum berusia baligh.

Pendapat kami ini satna seperti pendapat Al Muzani, Abu
Sulaiman, Abu Tsaur, ath-Thahawi, AI Karkhi pengikut mazhab
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Abu Hanifah dan juga para ulama lainnya. Hanya Abu Hanifah,

Malik, dan AsySyafi'i, yang berbeda pendapatnya terkait sumpah

yang diucapkan oleh orang yang mabuk.

landasan kami terkait sumpah yang diucapkan orcmg

mabuk adalah firman Allah &,

f,kritaili:frs

"Wahai onang Jnng beriman! Jangankh kanu mendekati

shalat ketika kamu dalam keadaan mabuk, satnpai kamu adar
ap5nngkamu ucapkan " (Qs. An-Nisaa' [4]:43).

K€fika Allah sudah menegaskan pada alnt tersebut, bahwa

oftmg yang sedang mabuk fidak menlndari apa yang dia ucapkan,

maka semestinya oftrng yang mengerti alat itu tdak akan

menghukum ucapan dari orang yang mabuk, karena dia tidak tahu

apa lang dia katakan. Dan dengan penuh kelnkinan kami juga

dapat katakan, bahwa dia tidak akan sengaja unfuk mengucapkan

sumpah, sementara Allah hanya menghukum orcmg yang sengaja

bersumpah dan melanggamya sesuai dengan dalil bab ini.

Kami yakin mereka tidak memiliki dalil untuk pendapat itu,

mereka hanya mengatakan, bahwa orang yang mabuk ifu telah

sengaja memasukkan khaner ke dalam fubuhnya hingga

keadaannya menjadi seperti ifu. Maka kami katakan: Iya, memang

benar seperti ifu, lalu kenapa? Bagaimana dengan orcng yang

sengaja melakukan perampokan lalu dia terluka karena pertuatan

ifu hingga tidak dapat berjalan,, atau seseorang yang sengaja

memotong kakinya sendiri tanpa alasan, bukankah dia juga

WvA5\q{r_

'oJfi(,\{fi&
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memiliki hukum yang sama seperti orang yang terluka kakinya
karena berperang di jalan Allah atau karena suafu pen5nkit?,
bukankah mereka semua tetap dipertolehkan unfuk shalat dengan
cara duduk?. Apakah orang yang sakit karena pertuatan maksiat
dengan orang yang sakit secara alami ifu sama-sarna
dipertolehkan untuk be6uka puasa di bulan Ramadhan? Jika
mereka menjawab g?, maka sernakin jelas konbadiksi pada
pendapat mereka.

Oletr karena ifu, siapapun yang sengaja melakukan sesuafu

hi.ggu keadaannp tdak memungkinkan unfuk menegakkan
syariat sesuai afuran, maka stahrsnya sama seperti orang yang
memiliki keadaan yang mabuk tanpa disengaja, karena dalil
mengenai hal ifu fidak membuat pengeoralian tentang sebab
keadaan itu bisa terjadi.

Yang anetrnyra dari pendapat mazhab Maliki adalah, kefika
mereka berpendapat terkait orang Snng keluar dari rumahngra
unfuk melakukan perampokan, lalu dia mengalami keadaan yang
sulit hingga terpaksa hanrs memakan bangkai atau daging babi,
mereka mengatakan bahura orang ihr boleh memakannSn r.rrhrk
menghilangkan kelaparannya, padahal dalil Al Qtr'an men5ratakan
kebalikannln, karena oriang itu masih mampu unfuk bertobat,
hingga dia fidak masuk dalam keadaan ihr dan Udak perlu
memakan makanan yang diharamkan. Meski berpendapat
demikian, mazhab Malik pun tetap berpendapat bahun orang
yang mabuk tidak ternrasrk orang lnng hilang akalrya, lorena dia
telah sengaja mernasrkkan lclwnql<eddam diring s6rdiri.

Yang iuga aneh dari pendapat mazhab Hanafi adalah,
kefilo mereka berpendapat, bahua orang 3nng tdur di siang hari
pada btrlan Ramadtran dan memakan sesuafu dalam keadaan tidur,
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atau meminum sesuafu yang lalat di mulutrya, maka orang

tersebut telah dianggap batal puasanya, nalnun demikian pada bab

ini mereka tetap berpendapat, bahwa orcmg 5rang mabuk tetap

harus dikenakan lafarah atas pelanggaran sumpahnya. Sungguh

sangat aneh sekali pendapat mereka ini.

Jika mereka berdalih, bahwa mungkin saia orang itu
berpura-pura mabuk, lantas siapa yang bisa mengetahui bahwa dia

benar-benar mabuk?

Kami katakan: Jika demikian adanp, maka mungkin saja

orang png tidak wans itu hanp berpum-pura gila, atau ormg

Snng pandir ifu hanya berpura-pura autis, untr.rk ifu, maka siapa

yang bisa mengebhui bahwa dia benar-benar gila atau autis?

Jawaban kami adalah, bahwa sebagaimana orang gila itur diketahui

gila, rnaka begitu pula orang mabuk, tidak ada bedanp.

Sementara unh.rk anak kecil !,ang bersumpah; ada

perbedaan pendapat 1nng akan kami sampaikan berikut ini.

Diriwayatkan dari jalur perir,raSratan Muhammad bin Al

Mutsanna, dari Hafsh bin Ghi5ats, dari Laits bin Abi Sulaim, dari

Thawus, dia berkata, "Jika ada seorang anak kecil bersumpah lalu

setelah deurasa dia melanggar sumpah tersebut, maka dia tetap

hartrs dikenakan kafanh."

Abu Muhamrnad berkata: Telah diriwayatkan secara shahih

dari sejumlah sahabat senior seperti Umar dan Utsman

menyebutkan, bahura anak 5nng tingginya sudah melebihi lima

jengkal tetap harus dikenakan hukuman had iil<a dia melanggar

hukum.

Para ulama mazhab Maliki yang berpendapat bahwa anak

kecil yang sedang berihram lalu dia melakukan perturuan terhadap
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her,rnn juga harus dikenakan kafanh, maka jika dia melanggar
sumpahnya pun harus dikenakan kafamh, karena jika tidak, maka
pendapakrya akan bertentangan safu sama lain.

AIi berkata: Dalil untuk pendapat ini adalah hadits yang

diriurayatkan oleh Abu Daud, dari Musa bin Ismail, dari Wuhaib bin
Khalid, dari Khalid NHazza, dari Abu Adh-Dhuha, dari Ali bin Abi
Thalib, dari Nabi $, bahwa beliau pemah bersaMa,

,'vi?,.,I L e6t * ,*fr',* pt e)/-
tr-o, 6. . .b .1, o ,. . t/c z 6. 9 6 ., g / /.P_ e )-#t fS tgrb.,_ e aPt fS

" Gtatan amal perbuatan ifu diangkat dari tiga golongan;
yaitu orang yang sdang tidur hingga dia bangun dari tidumya,
anak kecil 3mng belun baligh hingga dia bermimpi basah, dan
orang yang tidak waras hingga kewarasann5a kembali."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Daud; dari Utsman
bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun
menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan
kepada kami, Hammad bin Abi Sulaiman menceritakan kepada
kami, dari lbrahim An-Nakhai, dari Al Aswad bin yazid, dari
Aisyah ummul mukminin, bahwa Rasulullah $ pemah bersaMa,

,:rX L ;$ri.b:d,)r, '"; et e)/' l' l) -t
.2. to. , {t t, o /, f.o, Oz 7^ll. o ,.
'ri"- ,? g.Pl rf1 ,lrt,? sL.^Jl fS
" Gtatan amal perbuatan ifu diangkat dari tiga golongan;

yaitu orang tnng sdang tidur hingga dia bangun dari tidumya,
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orang tnng tidak wams hingga dia sembuh, dan anak kecil hingga

dia deurasa."

Ali berkata: Orang mabuk termasuk orang yang tidak waras

akalnya.

1141. Masalah: Jika ada orang kafir bersumpah dengan

narna Allah, lalu dia melanggar sumpahnya, baik saat masih kafir

atau setelah dia memeluk agama Islam, maka dia harus dikenakan

kafanh. Sebab mereka juga termasuk umat Nabi Muhammad yang

terkena seruan untuk taat kepada Rasulullah $ dan agama yang

beliau bawa.

Allah S berfirman,

i,,rl i,H, 1(:l5Ki &;Jj*3
';1tfiL

" Dan pmngilah mqel<a itu satnpi fdak ada lagi fit ah, dan

agama hanya bagi Allah senlab." (Qs. Al Anfaal [8]: 39).

Allah & juga berfirman,

"Dan hendaHah engl<au memufusl<an perkam di anbm

mereka menurut aF gng diturunkan Allah." (Qs. Al Maa'idah

[5]: 49).

x'i$q;tu#6;
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Namun dia udak diminta unfuk menunaikan kafanh saat
dia masih kufur, karena kafarah termasuk syariat khusus bagi
mereka yang beragama lslam. Allah $ berfirman,

1i? t)\ 1't .rg'fi baa.i yr tfr V
" Padahal mqeka h*tn diperinbh manyembah Allah

dengan il<hJas menaati-N5n semab-mab l<arena (menjalankan)

agama." (Qs. Al Bayinah [98]: 5].

1L42. Masalah: Jika ada sqseorang bersumpah dengan
mengatakan, "Detrni L-ata" atau "Demi U?aa," maka
adalah dengan mengucapl<an, "Iaa llaaha lllallaahu Wahdahu laa
$nriika lahu, Iahul Mulku Wa lahul Hamdu, Wa Huwa 'Ata Kulti
Sgai'In Qadik" 6dak ada Tuhan melainkan Allah, hanya Dia,
tidak ada sekutu bagr-Nf, milik-Nlnlah segala kerajaan di langit
dan bumi- dan hanya milik-Nya segala puja dan puji, dan Dia
berkuasa untuk melakukan apapun). Kalimat ini diucapkan
sebanyak satu kali.

Atau boleh pula dia mengucaplan, "Laa llaaha lllallaahu
Wahdah," (fidak ada Tuhan melainkan Allah saja), sebanyak tiga
kali. Dan ini harus dilakukan.

Setelah itu hendaknya dia meludah ke sisi kirinya sebanyak
tiga kali, lalu bertaawuz dari godaan syaitan sebanyak tiga kali.
Setelah itu dia tdak boleh mengulangi perkataan itu lagi. Namun
jika seandain5a dia melakukannSn lagi, maka ucapkanlah lagi
kalimat tersebut di atas.
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Jika ada seseorang berkata kepada orang lain, "Ayo

tamhan," maka hendaklah dia bersedekah dengan jumlah png
dianggapnya sudah cukup baik, entah itu banyak ataupun sedikit.

Dalil akan perkara ini adalah, dpd yang telah diriwayatkan dari
jalur periwayatan Ahmad bin Syuaib; AMul Hamid bin

Muhammad mengabarkan kepada kami, Makhlad mengabarkan

kepada kami, Yunus bin Abi Ishaq As-Sabi'i menceritakan kepada

kami, dari ayahnya, dia berkata: Mush'ab bin Sa'd menceritakan

kepadaku dari ayah Sa'd bin Abi Waqqash, dia berkata: Aku

pemah bersumpah dengan menyebut Lata dan Uzta, lalu aku

datang kepada Nabi,S dan menceritakan hal itu, beliau bersaMa,

"Ucapkanlah olehmu: Iaa llaaha lllallaahu Wahdahu Laa S5nriika

I-ah, I-ahul Mulku Wa l-ahul Hamdu, Wa Huwa Ala Kulli SW'in
Qadar, lalu meludahlah ke sisi kirimu sebanyak tiga kali dan

memohonlah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan, dan

jangan lakukan ifu lagi."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syraib; Abu

Daud Al Harrani menceritakan kepada kami, Al Hasan bin

Muhammad bin A'5nn menceritakan kepada kami, dari Zuhair bin

Muawiyah menceritakan kepada kami, Abu lshaq fu-Sabi'i

menceritakan kepada kami, dari Mtrsh'ab bin Saad bin Abi

Waqqash, dari a3ahnya, dia berkata: Aku pemah bersumpah demi

[-ata dan Uzta,lalu ada salah seorang sahabat Rasulullah berkata

kepadaku, "Sungguh buruk apa yang kamu ucapkan itu,

menghadaplah kepada Rasulullah dan tanyakanlah kepada beliau

tentang ucapanmu ifu, karena kami khawatir bahwa kamu sudah

menjadi kafir karena ucapan itu. L-alu akupun datang kepada

Nabi S dan menceritakan hal itu. Beliau berkata kepadaku,

"Ucapkanlah olehmu,'Laa llaaha lllallaahu Wahdahu l-aa Syariika

Latl sebanyak tiga kali, lalu memohonlah perlindungan kepada
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Allah dari godaan syaitan sebanyak tiga kali, kemudian meludahlah
ke sisi kirimu sebanyak tiga kali, dan jangan lakukan ifu lagi."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Ishaq bin
Rahawaih menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq mengabarkan
kepada kami, dari Ma'mar, dari Az-Z)rhn, Humaid bin
Abdurrahman bin Auf mengabarkan kepadaku, bahwa Abu
Hurairah berkata: Rasulullah $ pemah bersabda,

!'rvlt Jk :gU. J$ U) ^42/.ilr YI uy Y

.'6'r2ili
"Barangsiap di antara l<alian ada Snng bercumpah, lalu

dalam sumpahryn dia mengwcapkan dqti laab, maka
ucapkanlah olehn5n: Iaa llaaha lllallaah. Dan hmngsiapa berkab
kepada temannja: A5n taruhan, maka hendaHah dia
bercdekah."43

Ali berkata: Dengan adanya saMa Nabi $ tersebut maka
semua pendapat yang berlandaskan pada ucapan seseorang selain
Nabi $ menjadi batal. sebab di dalam hadits ini disebutkan,
bahwa ada sahabat Snng berkata kepada sa'd: Kami khawatir
bahwa kamu sudah menjadi kafir karena ucapan ifu, namun sa'ad
tidak kafir karenanya.

4s Hadis ini diriwaSratkan &bm Shahk Mtslim, fin. 2tal.14.
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1143- Masalah: Jika ada seseorcmg bersumpah

terhadap banyak hal dengan menggunakan kata sumpah untuk

setiap sumpahnya, maka setiap hal yang dilanggar dari sumpah

tersebut harus dikenakan l<afarah. Misalnya saja dia berkata,
"Demi Allah aku Udak akan makan hari ini, demi Allah aku tidak

akan berbicara kepada 7aid, demi Allah aku Udak akan masuk ke

dalam rumah si fulan," atau hal-hal lain semacam ifu.

Jika dia melanggar salah satun5/a, maka dia dikenakan satu

kafamh, namun jika dia melanggar safu demi safu sumpahnya ifu,

maka dia dikenakan kelipatan kafamh dari setiap sumpah yang

dilanggamya, yaifu jika dua sumpah, maka drn lafarah, jika tiga

sumpah maka bga kafanh, dan seterusnla. Sebab satu sumpah

dengan sumpah lainnya berbeda, perbuatannya berbeda, dan

pelanggarannya pun berbeda-beda. Tetapi jika dia melanggar salah

sahr sumpah, maka dia tidak dikenakan seluruh kafarah atas

semua sumpah yang dia ucapkan, karena setiap sumpah memiliki

hukumnya masing-masing.

LLM- Masalah: Jika ada seseorang be:rsumpah seperti

itu (dengan banfk sumpah), lalu di akhir kalimatln diaberistibna

atau mengucapkan insya Allah; maka menurut sejumlah kalangan,

jil<a istixna ifu diucapkan secara langsung setelah dia bersumpah,

maka hukumnya tergantung dengan niatr5n, iika orang yang

bersumpah berkata: Istitsna yarg aku ucapkan adalah untuk

seluruh sumpah, maka dia tidak akan dianggap melanggar

sumpahnya. Namun jika dia berkata, "Aku hanlp niatkan sumpah

yang terakhir saja," maka pemyataannya ifu pula yang dijadikan

landasan. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-
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Sementara Abu Tsaur berpendapat, bahwa istitsna tersebut

otomatis untuk semua sumpah yang disebutkan olehnya-

Sedangkan Abu Hanifah berpendapat, bahwa istitsna tersebut

hanya unfuk satu sumpah yang disebutkan sebelumnya.

Abu Muhammad berkata: Pendapat terakhir inilah yang

menjadi pendapat kami, karena sumpah-sumpah yang disebutkan

tanpa istitsna sebelumnya telah sah dan terputus dengan sumpah-

sumpah selanjutrya, dia telah memotong s.rmpahnya ifu dengan

sumpah lainnya tanpa ber-istitsna hingga tidak tersambung dengan

istibna yang dia sebutkan paling akhir. Dengan demikian,

pelanggaran terhadap sumpah tersebut tetap harus dikenakan

kafarah. -Hanya kepada Allah lah karni memohon taufik.-

1145. Masalah: Jika seseorang mengucapkan sumpah

unhrk banfk hal dengan menggunakan safu kata sumpah saja,

misalnya dia berkata, "Demi Allah aku tidak akan berticara

kepada Zaid, dan juga Khalid, dan aku juga tidak akan masuk ke

dalam rumah si AMullah, dan aku juga tidak akan memberikanmu

apapun," maka semua ifu dianggap sebagai satu sumpah saja, dan

dia tdak dianggap melanggar sumpahnya jika melakukan salah

safu hal saja dari apa lnng disebutkannp, dan dia juga tdak
dikenakan kafamh kectrali dia telah melalnrkan semua yang dia

sebutkan. Inilah pendapat Atha', Asy$af i, dan sejumlah ulama

lainn5ra.

Dirivrn5ratkan dari jalur periwayatan AMurrazzaq; dari hnu
Juraij, dari Atha', terkait seseorang yang berkata, "Demi Allah aku

tidak akan melakukan hal itu, demi Allah aku tidak akan

melakukan hal anu," dan hal-hal lain yang berteda-beda, Atha'
berkata: Meskipun diucapkan dalam satu kalimat panjang, namun
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dia telah mengkhususkan setiap hal dengan safu sumpah, maka

jika ada dua hal yang disebutkan, maka dua kafarah iuga
dikenakan kepadanya.

Terkait seseorcmg yang berkata, "Demi Allah aku Udak

akan melakukan hal itu dan hal anu," yaitu berupa dua hal yang

berteda tapi diucapkan dengan safu kata sumpah saja, Atha'
berkata: Orang itu hanya dikenakan satu kahnh saja. Tidak ada

pendapat lain dari ulama kontemporer tentang hal itu.

Sementara para ulama mazhab Maliki berpendapat, bahwa

orang tersebut dianggap melanggar sumpahnya secara

keseluruhan jika ada salah safu perbuatan yang dilanggamya. Di

luar ifu, ada juga pendapat bahwa orang tersebut diwalibkan

menunaikan kafanh unfuk setiap pertuatan png dia sebutkan.

Dan ada pula pendapat lainnya yang menyebutkan, bahwa dia

hanya diharuskan unfuk menunaikan satu l<afamh aja pada

pelanggaran yang paling pertama, dan setelah itu tidak ada

kafarah lagi untuk pelanggaran-pelanggamn lainnSn.

Abu Muhammad berkata: Sumpah tidak bisa dianggap

sumpah jika hanya sekedar niat saja tanpa , dan orang

tersebut hanlra mengucapkan satu sumpah saja, maka tidak ada

yang harus ditetapkan baginln kecuali hanya safu sumpah saja,

karena Al Qur'an ataupun hadits tidak ma,vajibkan lebih dari ihr.

Juga karena kalimat yang dia ucapkan ifu dianggap satu sumpah,

maka tidak boleh pula jika orang itu disebut sebagai pelanggar

sumpah unfuk sebagian sumpahnya dan sebagian sumpah lainnya

tidak dilanggar. Yang ada hanyalah, apakah dia telah melanggar

sumpahnya atau tidak. Tdak ada penjelasan selain itu dari Al

Qur'an, atau hadits, atau qiyas, ataupun pendapat dari ulama

kontemporer.
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Jika telah terbukti demikian, maka benarlah bahwa orang
tersebut tidak dapat dianggap telah melanggar sumpahnla kecuali
dia melakukan semua hal yang dia sumpahkan. Apalagi, harta
seo'?u'rg muslim itu sangat dilarang unfuk dipungut dalam benfuk
apapun kecuali ada dalil yang memerintahkan. -Hanya kepada
Allah lah kami memohon taufik.-

1L46- Masalah: Jika seseorang bersumpah dengan
bertagai kalimat sumpah tapi unfuk safu hal saja, misalnln dia
berkata, "Demi Allah aku fidak akan be6icara kepada?aid, demi
Yang Maha Pengasih tidak akan aku berticara kepadanya, demi
Yang Maha PenSngnng dia tdak akan aku ajak berbicara, demi
Allah, demi Allah, untuk kedua atau ketiga kalinsra aku tidak akan
berticara kepadanSa," dan terus seperti ifu dalam safu unkfu
ataupun tdah dalam sahr hari ataupun terpisah-pisah selama
berminggu-minggu atau berbulan-bulan, maka semua ifu tetap
dianggap satu sumpah saja, meskipun dia mengulangnln hirrgga
safu juta kali. Pelanggarannya pun hanya dianggap sahr kali, dan
dengan juga orkup hur,ln dengan afu l<afamhsaja, tidak lebih dari
itu.

Para ulama salaf telah berbeda pendapat mengenai hal ini.

Diriunlatkan dari jalur periuaayatan Hammad bin Salamah;
dari Aban, dari Mujahid, dia berkata: hnu Umar pemah
menikahkan salah safu hamba sahayanya yang laki{aki dengan
hamba sahayanya lnng perempuan, lalu ketika hamba sahaya laki-
lakinlra ingin melakukan perjalanan jauh, hnu umar M<ata
kepadanya, "Ceraikanlah istrimu!," Hamba sahaSnnya menjawab,
"Demi Allah, aku Udak akan menceraikannya." Lalu Ibnu Umar
berkata, "Demi Allah, kamu akan menceraikannya." Kalimat ini
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diulang oleh Ibnu Umar sebanyak tiga kali. Di akhir riwayat ini

Mujahid mengatakan: I alu aku bertanya kepada lbnu Umar

tentang apa yang dia lakukan setelah itu. Dia menjawab, "Alcl

menunaikan kafarah atas pelanggaran sumpahku." lalu aku

bertanya lagi, "Bukankah ada beberapa sumpah yang kamu

ucapkan?" dia menjawab, "Hanya satu kafanh saja."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari

Sufuan Ats-Tsauri, dari Mujahid, dari hnu lJmar, dia berkata: Jika

kamu bersumpah berkali-kali (unfuk satu hal yang sama), maka

l<afamlnya hanya safu saja.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan hrahim An-Nakha'i;

"Jika kamu mengulang sumpahmu (dengan hal yang sama), maka

tetap dianggap safu sumpah saja."

Diriwa5atkan dari jalur periwa5atan Hisyam bin Unrah;

bahwa a5nhnya pernah ditanya tentang insiden yang terjadi

beberapa kali antara dirinya dengan hamba sahaya r,uanitanya,

setiap kali dia bers.rmpah dengan nama Allah untuk fidak

berhubungan dengannya, nalnun temyata dia tetap

menghampirinSn. lalu Urwah berkata, "Hanya cukup menunaikan

safu kahnh saja."

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Hammad bin

Salamah; dari Qais bin Saad, dari Atha', dia berkata, "Hanya

cukup *fu kafanh saja unfuk orang yang bersumpah pada safu

hal meski diucapkan pada beberapa kesempatan."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan AMurrazzaq; dari

Ma'mar, dari Az-Zuhri, dia berkata, "Jika seseorang bersumpah

pada beberapa kesempatan (untuk satu hal), maka kafaralnya

hanla cukup safu saja."

Al Muhalla - l' 181 I



[.alu di akhir riwayat tersebut Ma'mar berkata: Sejumlah

periwayat yang mendengar dari lkrimah juga menyebutkan hal

senrpa.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah,

dari Humaid dan Qatadah, dari Al Hasan, dia berkata, "Cukup

sall-t l<afamh saja unfuk seseorang yang bersrmpah pada safrr hal

meski diucapkan pada,sejurnlah kesempatan: "

Inilah yang menjadi pendapat'Al Auza'i, Malik, Ahrnad;

Ishaq, Abu Sulaiman, Abu Ubaid, dan salah satu pendapat Sufuan

Ats-Tsauri.

Sementam riwayat dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas

menyebutkan: Apabila sebuah sumpah diucapkan berulang-ulang,

maka adalah membebaslmn seorang harnba sahaya.

Beberapa ulama berpendapat, jih, diucapkan di satr
tempat, maka l<afanbnya harrya satu saj4 tapi jika diucapkan di
beberapa kesempatan, maka kafambwya sesuai dengan jurnlah

kesempatan yang dia ucapkan sumpahnya.

Riwayat dari Qatadah juga menyebutkan hal yang satna.

Amru bin Dinar mengatakan: Banyak ulama berpendapat

demikian.

Pendapat lain Sufyan Ats-Tsauri juga menyebutkan, bahwa
jika orang tersebut bemiat pada sumpahnya yang kedua sebagai

sumpah yang kedua, maka kafanlnyajuga dua.

Sementara Utsman Al Batti dan Abu Tsaur berpendapat,

bahwa jika dia hanln bermaksud mengulang ucapannya, maka

hanya dihitung satu sumpah saja, narnun jika dia hendak

menekankan sumpahnya, maka setiap kali bersumpah, maka

setiap kali juga dihitung kafamh atas pelanggaran zumpahnya.
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Pendapat senrpa juga disampaikan oleh Asyr-Syafi'i, namun

dengan kalimat, "Jika orang itu hanya ingin mengulangnya, maka

cukup sater kafarah saja, tapi jika tidak maka setiap kali sumpah

harus dihitung kafarahnya atas pelanggararl sumpahnya."

Dengan kata lain, Asy-Syafi'i tidak berbeda pendapat dalam

hal penjumlahan l<afarah atas pelanggaran sumpah lrang

diucapkan berkali-kali, kecuali jika orang tersebut bemiat hansra

untuk mengulang ucapan, dan dia juga tidak mensyaratkan adanya

penekanan pada sumpah-sumpah berikukr5n.

Sedangkan Abu Hanifah dan para pengikuttya

berpendapat, bahwa jika orang tersebut hanlra ingin mengulatg

sumpahnya, maka hanya terhitr,rng sebagai satu sumpah saja-

Namun jika dia tidak bemiat apapun, atau dia bemiat untuk

menekankan, atau hal itu dia lal$kan pada dua kesempatan atau

lebih, maka setiap sumpah yang dia ucapkan di lain kesempatan

itu hanrs dihitung kafanhjika teriadi pelanggaran-

Abu Muhammad berkata: Kami tidak melihat adanya huijah

bagi mereka yang menghartrskan adanya penekanan ucapan pada

perkara pernbebasan hamba sahaya, karena kafamh lrang

dijelaskan oleh Allah & ada tiga pilihan, yaitu pembebasan hamba

sahaSn, memberi makan, atau memberi pakaian. Apalagi telah

diberitahukan, bahwa memang ada sumpah png ditekankan,

sebagaimana firman Allah &,

t44);j'fi.',bc--ii'b#i{J
" Dan frnganlah l<amu melanggar annph, setelah

diilaadan." (Qs.An-Nahl [16] 91).
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Kami juga tidak melihat adanya hujjah bagi mereka yang

memisahkan antara pengucapan sumpah di safu tempat dengan di
dua tempat atau lebih, kecuali hanya sekedar klaim, bahwa di
tempat pertama sebagai sumpah pertama dan tempat kedua

sebagai sumpah kdua, dan seterusngn.

Namun klaim ini fidak didukung oleh dalil, padahal setiap

kalimat berteda dengan kalimat yang lainn5n, dan setiap tempat
juga berteda dengan tempat 57ang lainnya. Sedangkan jika tidak

berbeda, maka disebut sebagai kalimat yang sama ataupun tempat
yang sama.

Karni juga Udak melihat adanya huijah bagi mereka yang

memisahkan antara penekanan dengan tidak ditekankan, kecuali

hanla dakuraan yang tidak diiringi dengan bukfi.

Sedangkan unfuk mereka 5rang berpendapat, bahura jika

niatrya adalah sebagai bentuk pengulangan, maka orkup safu

kafanh, narnun iika tdak maka terganfung berapa kali zumpah

png dia ucapkan. Inipun tidak ada hujjah, mereka hanln berdalih,

bahwa kalimat itu diucapkan berkali-kali dan setiap kalinnt itu
memiliki hukumn5n masing-masing. Atau mereka mengqiyaskan-

nya dengan pengulangan kata thalak.

Abu Muhammad berkata: Hukum mengqiyaskan ifu tidak

diba'rarkan. Kalaupun benar, maka pengqiyasan di atas pun tidak

dapat dibenarkan, karena dalil Al Qur'an men5atakan bahwa

hukum thalak ketiga berbeda dengan thalak kedua, dan berbeda

pula dengan thalak 5rang pertama, narnun tidak demikian pada bab

sumpah.

Sementara mengenai dalih mereka yang menyatakan,

bahwa kalimat ifu diucapkan di bebempa kesempatan memang
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benar adanya, hanya saja pelanggaran terhadapnya itu ma,rnjibkan

adanya kafarah dan bukan karena sumpah itu sendiri, sebab

sumpah tanpa adanya pelanggaran,maka tidak ada kafamh yang
diwajibkan. Tidak ada seorang pun berbeda pendapat mengenai

hal ini.

Jika Udak diwajibkan adanya kafanh kecuali ada

pelanggaran, dan pelanggamn dalam hal ini hanp satu saja, maka

tidak boleh ma,uajibkan kafanh lebih dari satu unhrk sahr

pelanggaran yang ada, karena harta orang muslim terlarang unfuk
dipungut tanpa ada dalil yang memb

Pendapat ini pula lah yang menjadi pendapat mazhab

Hanafi, Aqrslafi'i, hnu Umar, dan hnu Abbas. Tidak ada

pendapat sahabat lain yang berbeda dengan mereka.-Han5a

kepada Allah lah kami memohon taufik.-

LL47 - Masalah: Jika ada seseorang bersumpah, "Demi

Allah roti ini tdak aku makan, atau dia bersumpah, demi Allah air
di teko ini tidak aku minum," maka dia tidak dianggap telah

melanggar zumpahnya dengan memakan sebagian roti tersebut,

meskipun hanya tersisa sepotong saja, ataupun dengan meminum
sebagian air yang ada di teko itu.

Begitu juga jika dia bersumpah, 'Demi Allah aku akan

mernakan roti ini," lalu dia , namun masih tersisa

sepotong hingga matahari terbit, maka dia dianggap telah
melanggar sumpahrya. Hal 5nng sarna berlaku unfuk buah delima

atau makanan apapun Snng ada di dunia ini.

Para ulama grang berpendapat seperti ifu di antaranya

adalah Abu Hanifah, AqlSyafi'i, dan Abu Sulaiman.
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Sementara mazhab Maliki berpendapat, bahwa orang

tersebut dianggap telah melanggar sumpahnya jika memakan

sebagian makanan ifu atau meminum sebagian air yang ada di
teko.

Abu Muhammad berkata: Kami jadi ingin bertanya kepada

mereka, tentang seseorang yang memakan sebagian roti milik
Zaid, lalu ada dua orang bersaksi, bahwa mereka melihat dia telah

memakan roti milik Taid? Apakah mereka dianggap jujur dalam

bersaksi atau telah befrohong? Jika mereka katakan, bahwa kedua

saksi ifu telah bertohong dan tidak benar seperti ifu, maka artinya

mereka telah mengakui, bahwa telah mengehnrkan pendapat

mereka dengan bohong dan tidak benar.

Jika mereka memperhatikan, maka akan mudah sekali

melihat ketidak tepatan pendapat tersebut, karena pelalu hanya
bersumpah unfuk tidak memakanngn, bukan bersrmpah unhrk
tidak memakannya sama sekali. Apabila dia masih meninggalkan

sisa dari makanan ifu, maka dia tidak dianggap telah melanggar

sumpahnya. Apalagi harta orang muslim ifu terlarang unfuk
diptngut kecuali dengan ada dalil yang memerintahkan, padahal

tidak ada dahl shahihyang menyangga pendapat mereka.

Jika mereka mangatakan: Pelanggamn sumpah dan
pengharaman dapat terjadi dengan sebab-sebab lnng sangat

ringan. Maka kami katakan: Ifu tidak benar. Pelanggaran sumpah

dan pengharaman tidak terjadi oleh sebab*ebab Snng ringan

ataupun lnng berat. Penghalalan pr.rn tidak terjadi dengan sebab

png ringan ataupun yang berat. Semua itu mengada-ada, karena
pelanggaran sumpah atau pemenuhan sumpah, penghalalan atau

pengharaman, semua itu harlra terjadi karena Allah
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menentukannla seperti itu dalam kitab suci-Nya atau melalui lisan

rasul-Nya.

Lucrrnya lagi, mereka berpendapat bahwa pengharaman

ibu tiri terhadap seorang anak disebabkan sesuafu yang ringan,
yaifu hanya berupa akad saja, yaifu anak diharamkan untuk hanya

melakukan akad nikah dengan ibu tirinya. Maka kami katakan:

Kalian telah lupa diri, bukankah wanita tersebut juga diharamkan

terhadap ayah, sebagaimana diharamkan pula terhadap anaknya,

lalu bagi ayah ada sebab yang ringan unfuk menghalalkannya,

yaihr cukup dengan adanya akad. Lalu di mana pendapat kalian

yang menyatakan, bahwa penghalalan itu tidak cukup apabila tidak

dengan sebab yang berat? Sungguh pendapat mereka itu bukanlah
pendapat lang campw aduk unfuk menjelaskan agama Allah?

Lalu ryrereka berpendapat, bahwa penghalalan untuk
seorang isti 3nng sudah dithalak tiga tidak dapat terjadi kecuali

dengan sebab png berat, lraihr dengan akad baru dan adanya

hubungan intim. Namun, kami katakan bahwa kalian telah
membantah pendapat kalian sendiri, berpendapatlah dengan baik,

karena iika Udak berarti kalian telah merusak pondasi bangunan

kalian sendiri. Pasalnya kalian mengatakan, bahwa isti yang sudah

dithalak tiga itu Udak dihalalkan lagi bagi suaminSna kecuali dengan

adanya akad baru dan hubungan serta ejakulasi, jika Udak terjadi
salah satu dari ketiganSn, maka tidak boleh dinikahi kembali. Inilah
sebab png berat.

PuH dari istui juga tidak diharamkan terhadap aph tirinya
dengan sebab yang ringan, yang fldak lain adalah akad, namun itu
juga tetap dengan adanya hubungan intim te*radap ibunya. Ini
merupakan pengharaman dengan sebab yang berat.
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[-alu kontradiksi pendapat mereka itu sungguh lucu sekali,

karena mereka berpendapat, bahwa orang yang bersumpah untuk
tidak makan sebuah roti, lalu dia memakan separuh dari roti itu
dianggap telah melanggar sumpahnya, namun orang yang
bersumpah untuk tidak memberi hadiah kepada Zaid sebesar
sepuluh dinar, lalu dia memberinya sembilan dinar tidak dianggap
telah melanggar sumpahnya. Dimana letak perbedaan antara
kedua hal itu?

Beberapa dari mereka berdalih, bahwa otang yang

bersumpah untuk tidak masuk ke rumah Zaid, lalu dia memasuki
salah satu bagiannSn saja, maka ifu sudah dianggap telah
melanggar sumpahnya.

Kami katakan, bahwa dia dianggap telah melanggar karena
memang telah melakukan apa lang menjadi sumpahnya,
bukankah menurut bahasa dan logika memasuki rumah seseorang

itu udak terjadi kecuali dengan memasuki salah safu bagiannSn

saja, dan bukan dengan memenuhi rumah itu dengan seluruh
hrbuhnya, berteda halnya dengan memakan rot. OIeh karena ifu,
jika ini disamaratakan, maka ketika dia memasuki salah safu
bagian dari rumah itu saja dan tidak seluruhnya, maka dia tidak
dianggap telah melanggar sumpahnya. Apalagr mereka juga
berpendapat sama seperti kami dalam hal, bahwa orang lrang
bersumpah unfuk Udak merunfuhkan sebuah tembok misalnya, lalu
dia merunfuhkan sebagiannya, maka dia tidak dianggap telah
melanggar sumpahnya ihr.

1148- Masalah: Jika seseorang bersumpah untuk tidak
memakan dari sebuah roti, atau tidak meminum dari air yang
berada di sebuah teko, maka dia dianggap melanggar sumpahnya
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dengan memakan sebagian dari roti atau meminum sebagian dari

air tersebut, karena kata "dari" bermakna sebagian atau bagian

dari sumpahnya. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

LL49. Masalah: Jika seseorang bersumpah unhrk tidak

meminum air sungai, lalu temyata dia meminumngn dengan

disertai niat, maka dia dianggap telah melanggar sumpahnya

meskipun hanya meminum sedikit saja. Namun jika dia satna

sekali fidak berniat untuk meminumnya, maka dia tidak dianggap

telah melanggar ifu, karena Nabi $ pemah bersaMa,

'Setiap pertuabn ifu tetgantwg dengan nial dan setiap

onng al<an mendapil<an ganjann sesuai dengan niatt5n."

1150- Masalah: Jika seseorang bersumpah untuk tidak

masuk rurnah si ?ad, misalnla, dan rumah tersebut memiliki

koridor atau lobi grang bisa dimasuki atau dileuati oleh siapapun

(milik urnum misalnlra), maka dia tidak dianggap telah melanggar

sumpahnln jika hanya memasuki atau meleuati koridor tersebut,

hingga dia mernasuki salah safu bagian 5nng dianggap sebagai

rurnah Aid.

Sedangkan jika koridor itu milik pribadi dan termasuk

dalam pekarangan rurnah Zaid, maka memasuki koridor ifu sudah

dianggap sebagai pelanggaran atas sumpah tersebut.

Hul{um }ang sama iuga berlaku trnhrk masjid, kamar mandi

umurn, dan tempabternpat urnum lainnp. Dengan mempefiati-

.6;6u;tw*3uictri *1
,r/.
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kan arti dari bahasa yang dimaksud sesuai dengan bahasa yang

digunakan.

Di dalam Al Qur'an Allah $ berfirman,

Ws$e i(t32\'$tfuotS
'Dan frdak ada seorang pun di anbn kamu Snng tidak

mendakngin5a (nerala). Hal ifu bagi Tuhanmu adalah suatu
ketuttwnt 3a ng sldah ditebpl<an " (Qs. Maryam llgl:7t1.

Ayat ini bersifat urnurn, narlun tenfu saja tidak boleh kita
katakan, bahwa Nabi Muhammad atau Nabi-Nabi lainn5n masuk

ke dalamnlp.

1151. Masalah: Jika ada seseorcng bersumpah untuk
tidak memasuki mmah si T*rid misalnya, atau unfuk tdak
memasuki wc urnurn tertentu, lalu dia berjalan di atas atapnya,
atau memasuki pelatarannya, maka dia Udak dianggap telah
melanggar sumpah tersebut, karena dia fidak benar-benar

memasukinya. Jika seseoftmg berjalan di atap sebuah wc atau di
pelatarannya, maka tidak mungkin dia telah dianggap memasuki

wc tersebut.

tL52- Masalah: Jika ada seseorang bersumpah unfuk
tidak berticara dengan si fulan, lalu dia berwasiat unfuk omng ifu
atau menulis surat, maka dia tidak dianggap telah melanggar
sumpahnya, karena surat wasiat ataupun surat lainnya bukanlah
sebuah ucapan. Termasuk juga di dalamnya bahasa isyarat,
sebagaimana firman Allah &,
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'-,K W 6 dL Giu v6 i -yj, &'e
w)

"(Allah) berfirman (kepada Maryam), "Tandatnu ialah

engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selarna tiga

malam, padahal engkau sehat " Maka dia keluar dari mifuab
menuju l<aunnya, lalu dia membei isyarat kepda mere.l<a;

berbsbihlah l<amu pda wnktu pagi dan pebng." (Qs. Marfm
[19]: 10-11).

Pada aSnt lain, Allah S berftrman,

(,;,f$ L3i A\-Jp fi ;i;i'nT ey

'tlc ii; til;, +; c6@ *y tli l4'*
45'bK1'uFAi- ()q*r;r:A

"Ay-Ga@6eti aar5rr$
"Jika engkau melihat s*eofttng, mala kabl<anlah,

'S*ungguhn5n aku telah bemadzar b*puasa unfuk Tuhan Yang

Maha Pengasih, mal<a aku frdak akan befrican dengan siapa pun
pda hari ini'. Kqntdian dia Atarynm) mqnbua dia(bayi itu)
kepada kaumngm dengan menggendongn5m. Mqeka (<aunnya)

berkata, "Wahai Maryam! Sungguh, engkau telah membawa
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sauafu t/ang sangat mungkar. Wahai saudara perempuan
Harun (Maryam)! Ayahmu bukan seorang yang buruk perangai
dan ibunu bukan seoftng perempuan puina. " Maka dia (Maryam)

menunjuk kepda (arnlr)n5ta."(Qs. Maryam l19l: 25-291.

Bahasa iryarat berupa anggukan, penunjukan, atau yang

lain semacam itr, bukanlah termasuk ucapan.

1153- Masalah: Jika ada seseorang bersumpah untuk
tidak membeli lauk pauk, maka apapun jenis Snng dibeli, baik
berupa daging atau png lainnya png dimakan bersama dengan

roti, lalu dia memMinya untuk dimakan bersama roti tersebut,

maka dia dianggap telah melanggar sumpahn5ra, entah dia
memakan daging tersebut ataupun fidak, karena intinya dia telah
mernbeli lauk itu.

Namun iika dia membelinya unfuk dimakan secara langsung

hnpa roti, maka dia tidak dianggap telah melanggar sumpahnya,

karena dagrns yang dia beli itu tidak diniatkan untuk menjadi lauk
pauk.

Abu Hanihh berkata: Jika ada seseorang bersumpah untuk
tidak memakan lauk, lalu dia memakan roti dengan sesuafu yang

dipanggang, maka dia Udak dianggap telah melanggar sumpahnya.

Namun jika dia dengan menggunakan garam, atau
mentega, atau apapun Srang biasa digunakan sebagai isi roti, maka

dia dianggap telah melanggar sumpahnya.

Ali berkata: Pendapat ini tidak benar, karena tidak ada

buk[ sarna seloli grang menunjang pendapat itu, tidak menurut
bahasa dan Udak pula menurut syariat.
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Ahmad bin Umar bin Anas menceritakan kepada kami,

Ahmad bin Muhammad Al Balwa Gundar menceritakan kepada

kami, Khalaf bin Al Qasim menceritakan kepada kami, dari Abul

Maimun AMurrahman bin Abdullah bin Umar bin Rasyid

menceritakan kepada kami, Abu Zur'ah Abdurrahman bin Amru

An-Nashri menceritakan kepada kami, Umar bin Hafsh bin

Ghiyats menceritakan kepada kami, dari a5nhn3n, dari Muhammad

bin Yahya, dari Yazid Al A'war, dari Yusuf bin AMullah bin

Salam, dia berkata:

Aku pernah melihat Rasulullah $ mengambil satu potong

roti gandum, lalu meletakkan kurma di atasn5a, setelah ihr beliau

berkata: Ini adalah lauk untuk ini.

Ali berkata: Hukum asal sebuah lauk adalah unhrk

ditanrbahkan pada makanan utama dan memperlezatrSa. Oleh

karer,a itu, apapun benfuk makanan yang ditambahkan pada roti

agar lebih mudah dan lebih lezat unfuk dikonsumsi, maka ihr

disebut dengan lauk.

1154- Masalah: Jika ada seseorang bersumpah untuk

memukul harnba sahayanya dengan cemeti lebih dari sepuluh kali,

maka dia tidak dihalalkan r.rntuk bertuat demihan, dia orkup

menggabungkaniumlah tersebut dan memukulnSra dengan satu kali

pukulan saja agar terlepas dari sumpah tersebut tanpa

melanggamgn.

Hal tersebut sebagaimana Yang DiriuaSratkan dari jalur

periwaptan AMurrazzaq; dari hnu Juraij, dari Abdullah bin Ubaid

bin Umar, bahun dia pernah melihat ayahn5n melepaskan diri dari

sumpahnSn untuk mernukul, dengan jumlah pukulan 5nng paling
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rendah. lalu Atha' berkata: Hal itu sudah dijelaskan di dalam

kitab suci Al Qur'an,

3fi*i.**-*6*3*,t,
" Dan ambillah seikat (rumput) dengan bnganmu, lalu

pukullah dengan itu dan janganlah engkau melanggar sumph."
(Qs. Shaad [38]:214).

Ini pula yang menjadi pendapat Abu Hanifah, AsyS5nf i,
dan Abu Sulaiman.

Sementara Mujahid, Al laits, dan Malik, berpendapat

bahwa sumpah tersebut tidak bisa difunaikan dengan cara seperti

itrr. Namun mereka tdak memiliki hujjah untuk pendapat tersebut.

1155- Masalah: ndak ada pengaruh keluasan atau

keumuman pada sebuah sumpah. Jika seorang suami menyebut

harta istinya atau orang lain secara urnum, lalu dia bersumpah

unfuk tidak mengenakan pakaian dari hartanyn, maka dia tidak

dianggap melanggar sumpahnya kecuali hanya jenis harta yang

disebutkannya saja. Dia boleh memakan atau mengambil harta

apapun dari istinln ifu selain pakaian tanpa dianggap melanggar

sumpahn5n. S€lain itu, dia juga boleh menggunakan uang dari

harta istinp ifu unh.rk membeli pakaian 1ang akan dikenakannya,

tanpa dianggap melanggar sumpahnya.

Begifu pula jika seseorang menyebut kambing seseorang

secara urnurn, lalu dia bersumpah unhrk tidak meminum susu

kambing tersebut, maka dia boleh memakan dagingnya, atau

lemaknya, atau mentega yang dihasilkan dari kambing tersebut.
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Sebab, fidak ada pelanggaran terhadap sumpahnya, yaitu

meminum susu kambing tersebut.

Jika kambing itu telah dijual untuk dibelikan kambing yang

baru, maka orang tersebut boleh meminum susu dari kambing

yang baru tanpa dianggap melanggar sumpahnya. Dia hanya

dianggap telah melanggar sumpahnya atas apa yang dia ucapkan

pada sumpahnya saja. Inilah yang menjadi pendapat Abu Hanifah,

Asy-Syafi'i, dan Abu Sulaiman.

Sementara Malik berpendapat, bahwa semua pelanggaran

di atas harus dikenakan kafarah. Namun kemudian terdapat

kontadiksi pada pendapat mereka ketika menyatakan, jika

kambing ihr diberikan sebagai hadiah, lalu si penerima bersumpah

unfuk tidak meminum susunln, setelah itu dia menjual kambingnya

dan membelikan pakaian unhrk dia kenakan, maka dia dianggap

telah melanggar sumpahnya, namun jika tetap memeliharanya dia

udak dianggap melanggar sumpahnya, tdak pula jika dia

menjualnla unfuk membalnr utang dari hasil penjualannya.

Pendapat ini sangat jelas kekelimann5la, karena penetapan

pelanggarannln ifu berteda dengan apa yang menjadi zumpahn5n.

Bebempa di antara mereka kemudian berdalih guna menufup
nufupi kesalahan dengan riwayat Hammad bin Salamah, dari Ali
bin Zaid bin Jud'an, dari Ali bin Al Husain, bahwa suatu ketika

Abu Lubabah pemah mengikat dirinya sendiri di sebuah pagar, lalu

dia berkata, "Aku fidak akan melepaskan ikatanku kecuali

Rasulullah datang r.rn[rk melepaskanngn atau tobatku diterima."

talu datanglah Fathimah hendak melepaskan ikatann5n, narnun

dia menolak unfuk dilepas oleh siapapun kecuali Rasulullah.

Kemudian Rasrdullah $ berkata,
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"Saunggwhryn Fathimah adalah bagtan dari diriku."

Dalil ini hdak shahih, karena stafusnya murcal. Apalagi

diriwaSntkan dari Ali bin Zaid yang termasuk periuralat 5rang

dha1f. Kalaupun hadits rni shahih, maka malah justu membuat

kontradiksi pada pendapat mereka sendiri, ketika mereka tidak

membedakan terkait orang yang bersumpah unhrk memukul Zaid,

narnun yang dia pukul ternyata anak Zaid, dan mereka tidak

menganggapqa telah melanggar sumpah tersebut.

1156. Masalah: Jika ada seseorang bersumpah untuk

Udak melalnrkan sesuafu yang disebutkannya, selama satu masa,

atau satu zannan, atau safu waktu, atau satu saat, atau safu

periode, atau seumur hidup, atau seumur-umur, kemudian setelah

beberapa unlfu dia tidak melakukannya, dia pun lalu melakukan

hal itu, maka dia udak dianggap telah melanggar sumpuh.lru,

karena setiap bagan dari satu zaman terdapat zarnan, masa,

waktu, saat, dan periode.

Para ulama salaf berbeda pendapat mengenai jangka waktu

unhrk "hii4." Ada Snng berpendapat safu masa iht sama dengan

satu tahun, sebagaimana yang diriwayatkan dari jalur periwayatan

hnu Wahb; dari Al-l-aits bin Sa'd, bahwa Ali bin Abi Thalib
pemah berkata, "Pendapatku safu masa ihr berarti safu tahun."

Diriwagntkan pula oleh Atha' bin As-Sa'ib, dari Sa'id bin

Jubair, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Safu masa itu sama dengan

safu tahun.
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Diriwayatkan dari jalur periwayatan S5ru'bah, dari Al
Hakam bin Utaibah dan Hammad bin Abi Sulaiman, mereka

mengatakan, bahwa satu masa itu sama dengan safu tahtrn.

Pendapat yang sama juga diriwayatkan dari lkrimah.

Pendapat Malik juga sama seperti ifu, hanya saja dia

menambahkan: Kecuali jika orang tersebut meniatkan selain itu,

maka waktunya sesuai dengan niatnya.

Sementara sejumlah kalangan berpendapat seperti 3nng
disebutkan pada riwayat Muhammad bin Al Mutsanna, dari

Muhammad bin Abdullah Al Anshari, dari Muhammad bin Ali bin

Husein, bahwa dia pernah ditanya tentang seseorang lnng
bersumpah terhadap istinya agar dia tidak melakukan sesuatu -
yang dia sebutkan- selama sahr masa. lalu Muhammad bin Ali bin

Husain balik bertan5n, "Masa lang mana Snng kamu maksud?"

Karena masa ifu memiliki tiga makna yang disebutkan dalam Al

Qur'an, Allah $ berfirman,

rt

,$blbw kq:Arg;
" (Pohon) itu menghasilkan buahn5m pda setiap unkfu dengan

seizin Tuhann5n."(Qs. hraahiim [14]: 25).

Masa (waktu) yang dimaksud pada ayat ini adalah enarn

bulan. Lalu Allah iuga berfirman:

"Merel<a harus memenjaral<ann5m sampi wakfu tertenfu."
(Qs. Yusuf [12]: 35].

4z tl t| ,'
bci-A-+A
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Masa (yang dimaksud pada a5at ini adalah tiga belas tahun.

lalu Allah juga berfirman,

r*GtJc:';{6;
" Dan sungguh, l<amu akan mengebhui (kebenann) beribnW (Al-

Qur'an) setelah bebaap uakru lagi."lQs. Shaad [38]: 88).

Masa Sang dimaksud pada ayat di atas adalah hingga Hari

Kiamat nanti.

Sementara sekelompok ulama lainnya berpendapat seperti

pada rir,rnpt Ismail bin Ishaq, dari Muhammad bin Ubaid, dari

Muhammad bin Tsaur, dari Ma'mar, bahwa Al Hasan Al Basri

pemah berkata: Yang dimaksud dengan rentang utaktu pada

firman A[ah e,"q; $,L, w 11 6u # "pot on) itu

menghasill<an buahn5n pada setiap unkfu dengan seizin

Tuhanngn."(Qs. Ibrahim [14]: 25) adalah, antara enarn sampai

sembilan bulan.

Sekelompok ulama lainn5n berpendapat seperti apa lnng
diriwaSatkan dari jalur periwayatan Muhammad bin Al Mutsanna,

Al Mughirah bin Salamah bin Hisyam Al Malfizumi menceritakan

kepada kami, Wuhaib bin l&alid menceritakan kepada kami, hnu
Harmalah menceritakan kepada kami, bahwa suahr ketika ada

seseorcmg bertan5a kepada Sa'id bin Al Musayyib tentang sumpah

yang dia ucapkan terhadap istinya agar dia tidak menemui

keluarganya dalam beberapa masa, lalu Sa'id berkata, "Masa itu

adalah rentang wakh-l antara penanaman pohon kurma hingga

pohon ifu berbuah, seperti pada firman Allah &,
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Eq;eib* kqiaaS

*lY:iff'

'(Pohon) itu menghasilkan buahnya pada setiap waktt
dengan sehin Tuhann5a."(Qs. hraahiim [14]: 25)."

Sekelompok ula'rna lainnya berpendapat seperti pada

riwayat Ismail bin Ishaq, dari Muhammad bin Ubaid, dari

Muhammad bin Tsaur, dari Ma'mar, dari Qatadah, bahwa yang

dimaksud ffrman Allah 4,i45 ,ly,W 'gq*t$"(Pohonl

ifu manghasill<an buahnga pda setiap wakfu dengan seizin

Tuhannta."(Qs. Ibrahim [14]: 251, adalah pohon yang dapat

dimakan buahnya pada musim dingin dan panas.

Sekelumpok ulama lain berpendapat seperti pada riwa5nt

Yahln bin Sa'id Al Qaththan, dari Sufuan Ats-Tsauri, dari Thariq

bin Abdurmhman, dari Sa'id bin Jubair, dari hnu Abbas, dia

berkata, "Masa itu sama dengan enarn bulan."

Ini pula lrang menjadi pendapat Sa'id bin Jubair dan Aq1
Sya'bi.

Sekelompok ulama lain berpendapat seperti pada riwa5nt

Muhammad bin Al Mutsanna, Yazid bin Harun menceritakan

kepada kami, Hisyam bin Hassan mengabarkan kepada kami, dari

Ikrimah, bahwa Umar bin Abdul Aziz pemah bertanya tentang

seseorang Snng berkata, alar udak akan melakukan hal anu dalam

satu masa, lalu Ikrimah menjawab: Masa ifu ada yang diketahui

maknanln dan ada 1nng tidak, Vmg tidak diketahui maknanya

seperti disebutkan pada firman Allah &:
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"Dan l<ami beri kaenangan kepada mereka sanpai unktu

tertentu."(Qs. Yunus [10]: 98).

Sedangkan yang diketahui maknanya seperti disebutkan

pada firman Allah,

ra;b.rbgry.. kqia*
" (Pohon) ifu manghasilkan buahnSa pada setiap waktu

dengan seizin Tuhanrya."(Qs. Ibrahim ll4l: 251-

Pendapatku untuk waktu png dimaksud pada ayat ini

adalah sejak masa pembuahan hingga masa pemetikan, yaitu

enarn bulan. Umar bin Abdul Aiu prn kasum dengan jawaban

tersebut.

Ini pula 3nng menjadi pendapat Abu Hanifah, Al Auza'i,

dan Abu Ubaid. HanF Abu Hanifah menarrrbahkan: Kectrali jika

orang tersebut meniatkan selain itu, maka unktun5n sesuai dengan

niatnyra.

Sekelompok ulama lain berpendapat seperti pada riwayat

Muhammad bin Al Mutsanna, Yazid bin Hanrn menceritakan

kepada kami, dari Muhammad bin Muslim Ath-Thaifi, dari hrahim

bin Maisarah, dari Sa'd bin Al Mr.rsa5ryib, dia berkata, "Sahl masa

sarna dengan dua bulan, sebab kurma itu fumbuh di sepanjang

tahun kectrali pada dr.ra bulan saja."

Diriwalratkan dari Waki, dari Abu Ja'far, dari Thawus, dia

ber*ata: Safu zaman itu sama dengan dua bulan.

Sekelompok utarna lainqn berpendapat seperti pada

riun1rat Muharnrnad bin Al Mutsanna, Muawi5nh Adh-Dharir

menceritakan keeada liarni, Al A'masy menceritakan kepada kami,
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dari Abu Zabian, dari lbnu Abbas, dia berkata, "Masa ifu bisa juga

diartikan dengan pag dan petang."

Ini pula lrang menjadi pendapat AsySyafi'i dan Abu
Sulaiman.

Abu Muhammad berkata: Ketika terjadi perbedaan

pendapat, maka sebaiknSn dikembalikan pada Kalam Allah dan

Rasul-Nya. Dan di dalam Al Qur'an kita akan mendapati bahwa

Allah & telah memfirmankan:

" Bul<ankah pnah dabng kepda manusia vrakfu dari
masa, tnng ketil<a ifu belum merupkan sauafu tnng dapat

disebut?'(Qs. Al Insaan F5l: 1).

ASnt ini menerangkan tentang awal waktu saat Allah &
menciptakan alam sernesta hingga penciptaan nabi Adam dan

perkembang biakan anak manusia serta hirrggu wakhr peniupan

nrh unhrk setiap jiwa ldta manusia.

Allah juga berfirman,

r*fi'Jr:';{6;
" Dan sungguh, lamu akan mengebhui (kebenann)

beribn5a (Al-Qw'an) setelah beberapa unktu lagi."(Qs. Shaad [38]:

88).

Allah juga berftrman,

(rtri W, g4 { .li UA.;;Y, f & {; ii

*$fi't'
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" Dan l<ami beri kesenangan kryda mqeka sampai wakfu
tertentu."(Qs. Yuunus [10]: 98).

Allah juga berfirman,

b&i$-4
"Mereka harus memenjaral<annla ampai waktu tertenfu."

(Qs. Yusuf [12]: 35).

lalu dijelaskan pada ayat yang lain,

UC,#|O4
"IGrena itu dia (Yusufl tebp &lan pfian bebenpa bhun

latnan5n." (Qs. Yusuf llZl: 42l,. Dala Al bidhtr (yang diartikan
beberapa) dalam bahasa Arab biamngp digunalon untuk rentang

antara tiga sampai sembilan.

Allah & jrgu berfirman,

'ij @ 6# 
"-;r 

<,r:3+i'i l$.'-"b

Lrkji A *fi ,6-i,j -+iai 4't5fi
"Maka berbsbihlah kepada Anah Na pbng hari dan

Wda FSt hari (waktu subuh),dan sqph p$i bgrNtn baik di
langrt di bumi, pda malan hari dan Na uaktu athur (tensah

hari);'(Qs. Ar-Ruum [30]: 17-18).

Waktu sore hari pada ayat ini dis€fut dengan masa, begihr
juga dengan pag dan siang hari.
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Maka benarlah pendapat yang kami sampaikan

sebelumnya, dan kelirulah pendapat yang membatasinya tanpa

landasan yang jelas.

Bahkan kami melihat dalil pohon kurma itu bukan

menrpakan hujjah bagi mereka, tapi malah menjadi hujjah untuk

membantah pendapat mereka, sebab dapat kita lihat bahwa pohon

kurma terkadang mengeluarkan zahwu (kurma pentil yang masih

sangat muda), lalu fumbuh lagt menjadi 6usr (kurma yang sudah

agak mengkal), lalu dari 6usr tumbuh lagi menjadi balah flrurma
yang sudah agak matang), lalu dan balah tumbuh lagi menjadi

thak Q*trma yang sudah matang). Maka di setiap waktunya pohon

kurma selalu menghasilkan. -Hanya kepada Allah lah l<ami

memohon taufik.-

Pendapat Abu Hanifah mengenai hal ini sungguh barynk

yang membingungkan, di antaranya; dia mengatakan bahwa

orang yang bersumpah unfuk tidak berbicara dengan orang lain

semalam satu zaman atau suatu zaman, safu masa atau suafu

masa, atau dalam u/aktu yang lama, atau unfuk bebempa urakfu

yang lama, maka ifu semua artinya dalam enam bulan, kecuali jika

dia meniatkan wakfu tertenhr di dalam hatinya, maka niat itulah

5nng dijadikan acuan. Akan tetapi ada riwapt lain dari Abu

Hanifah yang menyebutkan, bahwa makna dari kata mali5nn

(beberapa waktu yang lama) adalah safu bulan.

lalu ketika ditanya, jika seseorang bersumpah unfuk tidak

berticara dengan orang lain selama dahnn (suatu periode), dia

menjawab: Aku tidak tahu apa itu dahar. Sedangkan Abu Yusuf

dan Muhammad (dua ulama pengikut Abu Hanifah) berpendapat:

Maksudnya adalah enam bulan.

AlMuhalla - El



Namun jika dia berkata, aku bersumpah unfuk tdak
berbicara dengannln selama Ad-Dahr (seperiode), Abu Yusuf
mengatakan, maka maknanya adalah untuk selamanya. Sedangkan
menurut Muhammad bin Al Hasan, hanya enarn bulan saja.

Jika dia bersumpah unfuk fidak berbicara kepadanya
sampai jauh, maka artinya lebih dari sahr bulan. Sementara Abu
Yusuf berpendapat, sfu bulan safu hari.

Jika dia bersumpah untuk fidak berticara kepadan5a
sampai dekat, maka artingn kurang dari safu bulan. Sedangkan jika
dia bersumpah unfuk tidak berbicara kepadanya sepaniang urnur,
maka Abu Yusuf mengartikannya hanyra enarn bulan saja. Namr-rn

ada riun5rat lain darinya lrang menyebut safu bulan, kecuali orang
itu meniatkan jangka wakfu tertenfu, maka uakfu ifulah yang jadi

ac1rannlra.

\L57 - Masalah: Jika seseorang bersumpah untuk tidak
berbicara dengan orang lain unhrk uraktu 3nng lama, maka wakfu
tersebut diarfikan dengan uraktu png melebihi batasan jangka

waltu 3nng paling sedikit. Dan jika dia bersumpah untuk tidak
berbicara kepada orang lain selama berhari-hari, atau berjumatr
jumat, atau berbulan-bulan, atau bertahun-tahun, maka setnua
waktu tersebut diarfikan dengan jumlah kata SBng plural, pifu tiga,
karena tiga adalah iumlah kata plural 1nng paling sedikit dan
melebihi angka dua.

Allah & berfirman,

ffiej,${ol,
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"Dan jika anak ifu semuanya perempuzn yang jumlahnya

lebih dan dua."(Qs. An-Nisaa' [4]: 11).

Namun jika dia menggunakan tambahan kata "banyak"

pada wakfu tersebut, maka ifu diartikan dengan "empat orang

wanita," karena kata banyak itu tidak dimaknai kecuali dengan

menambahkan dari iumlah yang paling sedikit, dan tidak boleh

seseorang dianggap telah melanggar sumpahnya kecuali

menyatakannya dengan penuh keyakinan, tanpa ada ruang lagi

untuk diragukan.-Harrp kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1158. Masalah: Jika ada ormg lnng bersumpah untuk

tidak tinggal bersama orang png pemah tinggal bersamanya; baik

itu isti, kerabatrgp, ataupun orang lain, maka hendaknya dia

memisahkan diri dari mereka ke tempat lain agar dia tidak

melanggar sumpahnla.

Jika dia tetap tinggal bersama di satu tempat selama

beberapa waldu, padahal dia sanggup untuk tidak melakukan hal

itu, maka dia dianggap telah melanggar srmpahnya. Namun jika

dia telah pergi meninggalkan rumah ihr selama beberapa waktu;

baik itu dalam waktu sesaat ataupun lama, lalu dia kembali ke

rumah tersebut, maka dia tidak dianggap telah melanggar

sumpahnya.

Penjelasan perkara tersebut, bahwa jika mereka berdua

tinggal dalam safu mmah, maka salah safu dari mereka itu harus

meninggalkan rumah atau beralih ke gedung lain. Jika mereka

tinggal di satu gedung yang sama, maka salah sahr dari mereka

harus meninggalkan gedung itu dan pindah ke gedung yang lain;

baik itu gedung yang masih terhubung ataupun tidak, atau mereka
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boleh membagi dua gedung ih.r jika memungkinkan. Jika mereka

tinggal di permukiman yang sama, maka salah safu dari mereka ihr

harus meninggalkan permukiman tersebut ke permukiman lain.

Jika mereka tinggal di kota atau desa yang sama, maka salah satu

dari mereka harus beranjak dari kota atau desa tersebut ke tempat
yang lain di luar perbatasan. Jika dia memiliki keluarga, lalu dia

pergi sendiri tanpa membawa keluarga, harta, ataupun anak-

anaknya, maka dia tetap tidak dianggap melanggar sumpahnya,

kecuali jika dia meniatkan sesuafu lain unfuk sumpahnya, maka dia

harus melakukan apa !/ang dia niatkan itu. Ifu semua merupakan

pendapat Abu Hanifah, AsySyafi'i, dan Abu Sulaiman.

Apa yang kami sebutkan di atas adalah semua hal yang

terkait dengan tinggal bersama dan tidak tinggal bersama. Apabila

orang yang dimaksud tadi telah mernisahkan diri dari kondisi ifu,

maka artin5a dia telah berpisah untuk tidak tinggal bersama lagi,

dan dia dianggap telah menepati sumpahnya.

Tidak mungkin kebersamaan diartikan lebih dari ihr, karena

manusia memang harus tinggal bersama-sama di muka bumi dan

di alam ini. Allah * berfirman,

,,;rrr,fii,i1f.r, (, ilt
" Dan milik-Ngnlah sqala apa yang ada pda malan dan

siang hari." (Qs. Al An'aam [6]: 13).

Kaum muhaiirin terdahulu pemah diperintatrkan oleh Allah

untuk melakukan perialanan dari kota Makkah tempat kekufuran

saat ihr menuju kota Madinah. Jika di antara mereka ada yang

berangkat sendiri" maka dia telah menjalankan perintah itu dan

berpisah dengan tempat kekufuran tersebut. Dan memang
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sebaEan besar dari mereka tidak membaura keluarga, anak-anak,

dan hartanya dari kota Makkah dan tempat tinggal kaumnya,

narnun mereka tetap dianggap telah berhijrah dan meninggalkan

kota yang menjadi tempat tinggal orang-omng kafir saat itu.

Sementara Malik berpendapat, bahwa orang tersebut

dianggap telah melanggar sumpahnSra hingga dia membawa

sebagian besar baruaannya. Namun pendapat ini keliru, dengan

alasan 5nng telah kami sebutkan di atas, dan juga dikarenakan

pendapat ini fidak disertai dengan dalil S;ang mendukungnya.

Namun para pengikut Malik benrsaha unfuk memperkuat

pendapat ih.r dengan menyebutkan riwalrat "Seseorang ihr kelak

bersama dengan bawaannya." Namun rfirayat ini tdak bersanad.

Kalaupun riwayat ini dibenarkan, maka riwalnt ini pun tidak

menjadi hujjah bagi mereka melainkan sebalikryn, karena pada

riwapt tersebut Nabi $ haryra memerintahkan agar setiap orang

bersama dengan barang bawaann5a, bulon apa yang dia

tinggalkan di kota Makkah, bahkan beliau sendiri tidak membawa

harta benda dan meninggalkannya di kota Makkah, dia berangkat

menuju kota Madinah dengan hanya mernbarra apa yang melekat

di tubuh beliau saja.

1159. Masalah: Jika seseorang bersumpah unhrk tidak

memakan makanan yang dibeli oleh Zaid, lalu temSnta dia

memakan makanan yang dibeli Zaid bersama-sama dengan onmg

lain, maka pelaku s.rmpah itu tidak dianggap telah melanggar

srmpahnya.

Begitu pula jika dia bersumpah unhrk tidak masuk ke

rumah Zaid, lalu dia masuk ke rumah yang dahulunya pemah
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ditinggali oleh Zaid, atau mmah yung ditinggali olehTaid bersama

orang lain, maka pelaku sumpah tersebut tidak dianggap telah

melanggar sumpahnya. Kecuali jika dia berniat unfuk tidak masuk

ke sebuah rumah yang ditinggali oleh Zaid, yaihr bukan rumah
gabungan zatd dengan orang lain, maka dia dianggap telah

melanggar sumpahnya, karena yang dijadikan pertimbangan untuk
sebuah sumpah adalah definisi dari para ahli bahasa lrang
digunakan pada sumpah tersebut, sedangkan di dalam bahasa

fuab, makanan yang dibeli oleh Zaid dan Khalid itu fidak disebut

sebagai makanan png dibeli oleh Zaid saja, begitu pula dengan

rumah yang ditinggali secara bersama-sama tidak disebut sebagai

rumah salah satu perniliknya.

1160. Masalah: Jika seseorang bersumpah untuk udak
mernberikan uang sepuluh dinar sebagai hadiah kepada si fulan,

lalu dia membikan orang fiang dimaksrd lebih dari itu, maka dia
dianggap telah melanggar sumpahngra, keorali dia meniatkan

,umlah tersebut se@ra spesifik, maka dia tdak dianggap telah

melanggar sr.rmpahnSla

1161. Masalah: Jika seseorang bersumpah untuk tidak

berkumpul dengan fulan dalam safu atap, lalu dia masuk ke dalam

sebuah rumah dan tern5ata dia melihat ada S fulan di sana, tanpa

dia tahu sebelumnSra, karena ketika dia rnasuk ke dalam rumah itu
si fulan zudah berada di sana, maka dia tidak dianggap telah
melanggar , tetapi dengan qBrat dia harus s€gera

kehrar dari rumah itu saat dia tahu keberadaan si firlan di sana,

karena jika dia tidak melakukannlra, rnaka dia dianggap telah
melanggar sumpahnya, ini sesuai dengan apa yang lGrni
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sampaikan sebelumnya, bahwa pelanggaran sumpah itu hanya

ditetapkan bagr orang yang mengetahui dan sengaja

melanggamya.

LL62. Masalah: Jika seseorang bersumpah untuk tidak

memakan daging atau membelinya, lalu dia membeli lemak, atau

hati, atau punuk, atau usus, atau isi penrt, atau kepala, atau tulang

(sumsum), atau ikan, atau bumng, maka dia tidak dianggap telah

melanggar sumpahnyra, karena dalam bahasa Arab tidak satupun

dari hal-hal yang disebutkan di atas termasuk dalam kata daging,

bahkan setiap ahli bahasa fushah dan amiyah mengatakan

demikian, yakni ifu semua bukan termasuk dagrng, dan tidak pula

ikan dan burung disebut sebagai dagrng kectrali disandarkan

kepadanya. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Hanifah, AsSr

Syafi'i, dan Abu Sulaiman.

Sementara Malik berpendapat, bahwa orang tersebut

dianggap telah melanggar sumpahnya jika dia memakan atau

membeli salah satu dari hal-hal di atas. lalu pam pengikutrya

memperkuat pendapat tersebut dengan dalil firman Allah &,

i;,L-w#.,;5
"Dan dagrng burung aF pun Jnng merel<a inginkan." (Qs.

Al Waaqi'ah 156l:21I

Juga dengan firman Allah &,

t1,-*G3'oJLU {A
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"Dan dai (masing-masing lautan) ifu kamu dapat memakan
daging yang segar-" (Qs. Faathir [35]: 12).

Abu Muhammad berkata: Kami telah katakan, bahwa kata
daging tidak identik dengan burung kecuali disandarkan kepadanya
(maksudnya jika disebut daging maka sebutan itu lebih identik
dengan daging sapi, tapi jika ingin menyebut dagrng pada burung,
maka kedua kata itu hams digandeng bersamaan; daging burung),
sebagaimana air tidak identik dengan bunga kecuali disandarkan
kepadanya (air bunga).

Lagi pula jika mereka berpendapat demikian terkait orang
gang bersumpah untuk tidak berada satu atap dengan ful-, maka
mereka harus menganggap orang tersebut telah melanggar
sumpahn5n secala otomatis, karena dia dan si fulan ifu tdak
mungkin tingsal berbeda atap langit, sebagaimana firman Allah,

\3F9"{ai61;3
"Dan l{ami langit sebgai abp ,ang

tapelihara." (Qs. Al Anbiyaa' l2ll:321.

Mereka juga

bersumpah itu Udak

menganggap, bahun oftmg yang

membaca dengan diterangi cahaya

harus

boleh
pelita, dan kemudian temyata dia membaca dengan diterangi
cahap matahari, maka berarti dia telah melanggar sumpahnya
secara otomatis, karena Allah S berfirman,

q6qh({3t
" Dan 

^amr* 
menjadilan Flib gng taang-bandemng

(mabhari)."(Qs. ArNaba' F8l: 13).
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Allah & jrsu berfirman,

(b;artr:;,
"Dan mabhari sebagai pelita (lnnq

cemerlang)?'(Qs. Nuuh [71]: 16).

Mereka juga harus menganggap, bahwa orang yang

bersumpah fidak boleh meletakkan pakaiannp di sebuah pasak,

lalu kemudian dia meletakkannya di atas gunung, berarti dia telah

melanggar sumpahqTa secam otomatis, karena Allah S berfirman,

"Dan gurunggwmg sebagai pasak?'(@. An-Naba' [78]:

7). Padahal mereka tidak mengatalon ifu semua.

Maka tertuktilah kebenaran pendapat kami. Apalagi

mereka sependapat dengan kami terkait seseorang yang berkata

kepada orang lain, 'Belikanlah aku daging dengan uang satu

dirham ini." lalu orang tersebut membelikan ikan, atau ayam, atau

lernak, atau kepala, atau usus, atau fulang surlsum, maka dia

harus mengganti safu dirham yang dibedkan kepadanya, karena

dia telah keliru dalam menjalani perintah lnng amanatkan

kepadanya.-Hanla kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1163. Masalah: Jika seseorans bersumpah untuk tidak

memakan lemak, lalu dia memakan lemak Snng ada di perut atau

di pungglung atau di bagian tubuh mana pun yang terdapat

lemaknya, maka dia dianggap telah melanggar sumpahnya.

Sedangkan jika dia hanSn memakan dagingn5n saja, maka dia

ffijJqr,
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tidak dianggap melanggar sumpahnya. Ini adalah pendapat Asy
Syafi'i dan Abu Sulaiman.

Abu Hanifah dan para pengikutrln berpendapat, bahwa
orang tersebut hanya dianggap melanggar sumpahnya jika dia

. memakan lemak yang ada di bagian penrt. sedangkan jika dia
memakan lemak yang ada di punggung, maka dia tidak dianggap
melanggar sumpahnya.

Sedangkan Malik berpendapat, bahwa orang yang
bersumpah unfuk tidak memakan daging, lalu dia memakan lemak,
maka dia dianggap telah melanggar sumpahnlp. Begitu juga jika
dia bersumpah unfuk tidak memakan lernak, lalu dia memakan
daging, maka dia pun dianggap telah melanggar sumpahnya.

Para pengikut Abu Hanifah mencoba berhujjah dengan
firman Allah S[,

-t4t#"F*gr;#tSr-;,'*,<r:
"Dan Kami hanmkan kepda mqeka lemak sapi dan

domba."{Qs. Al An'aam [6]: L45l,lalu mereka mengatakan: ]ang
dimaksud lemak yang diharamkan pada ayrat ini adalah lernak
pemt saja.

Abu Muhammad berkata: Berdalil dengan ayat tersebut
sangaflah tidak tepat, karena a3nt tersebut tidak mangkhususkan
pengharaman lemak penrt melalui lqlimat tersebut, melainkan
pada kalimat kelanjutannya, yaifu:
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'rffi65-4$ J-Gi;Y J13v, Sy

e t?'
*"

"Keanali Snng melekat di punggungnia, abu 5nng dalam isi

perutz5m, atau Sang bacarnpur dengan fuhng."lQs. Al An'aam

[5]: L461, dengan kalimat inilah pengkhususan diharamkannya

lemak Snng ada di penrt. Jika tidak disebutkan secam khusus

seperti itu, maka akan diharamkan semua jenis lemak. Selain ihr,

ayat ini bukan lah hujjah bagi mereka, melainkan kebalikannya-

Mengenai hujjah dari para ulama mazhab Maliki, bahwa

Allah mengharamkan dagrng babi lalu diharamkan pula lemaknyia,

dan lemak diharamkan kepada bani Israil tapi tidak diharamkan

dagingnya. Dikatakan pula, bahwa lemak itu berasal dari daging,

bukan daging yang berasaldari lemak.

Abu Muhammad berkata: Kedua hujjah tersebut sangat

mengada-ada, karena pengharaman lemak babi itu bukan

dikarenakan pengharaman memakan dagingnya, akan tetapi ler,rnt

dalil lain yang telah kami jelaskan secara rinci pada bab makanan

yang dihalalkan dan diharamkan.

Jikalau seandainya lemak babi itu diharamkan lantaran

pengharaman da$ngnla, dengan dalih bahwa omng yang

bersumpah untuk tidak memakan daging lalu dia memakan lemak,

dan lantas dianggap telah melanggar sumpahnya, maka

pengharaman mereka unfuk susu babi dan hrlangnya itu adalah

Iantaran diharamkan dagingnya pula sehinga membuat orang yang

bersumpah unfuk tdak memakan daging lalu dia meminum
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susunlra dianggap telah melanggar sumpahnlra, karena tidak ada

bedanya antara ini dan pendapat mereka ihr.

Sedangkan dalih bahwa lemak itu berasal dari daging, lalu

kenapa? Bukankah daE,g dan juga susu itu berasal dari darah,

dan darah itu diharamkan, padahal dagrrg dan susu adalah

makanan yang halal? Dan bukankah l<hamq itu berasal dari
perasan buah 1Bng dihalalkan? Bukankah cuka(fng dihasilkan dari
permentasi) itu berasal dat'. l<hamq 5rang diharamkan? Maka,

belum tenfu semua yang berasal dari sesuatu Snng haram ifu pasti

haram, dan belum tenfu semua 5nng berasal dari sesuahr yang

halal itu pasti halal. Dengan demikian, maka dalih mereka tersebut

tidak dapat diterima.-Hanya kepada Allah lah kami memohon

taufik.-

1L64. Masalah: Jika seseorang ber$mpah untuk tidak

memakan kepala, maka dia tdak dianggap melanggar sumpahnya

saat mernakan kepala burung, atau kepala ikan. Dia hanp akan

dianggap melanggar strmpahnya saat mernakan kepala kambing

atau domba.

Sedangkan untuk kepala unta dan sapi, maka terganfung

dengan ahli bahasa Arab lokal atau adat istiadat di tempat

tersebut. Jika di daerah mereka Udak te6iasa mengidentikkan

kepala untuk merujuk pada kepala sapi dan unta pada saat jual

beli, maka pelaku s,rmpah tadi fidak dianggap telah melanggar

sumpahnya. Namun, jika biasa diidentikkan dernikian, maka dia

dianggap telah melanggar sumpahnln. SebagaLnana telah lGrni

sampaikan benrlang kali, bahwa sumpah ihr terganfung dengan

bahasa yang digunalon oleh pelaku dan cara pengguraan saat
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mengucapkannya-Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Asy-

Syafi'i, dan Abu Sulaiman.

Bukankah hafi dan limpa juga merupakan darah yang

mengental, tapi karena kedr:anya tidak pemah dan tidak akan

pemah disebut dengan darah, maka menjadi halal dan udak

diharamkan trntuk mernperjtnlbelikannln

1155- i*Iasalah: Jika seseorang bersrmpah untuk tidak

memakan telur, maka dia hanya danggiap telah melanggar

sumpahnya saat dia rnernakan tehrr apm saja- Sedangkan jika dia

memakan tehrr apap.m selain tehr ayarn" misaln5a telur burung;

atau telur ikan, maka dia tdak diamsp telah melanggar

sumpahryra, hal tersebtrt dengan alasan ]rang salna seperti

sebelumn3n. Ini pula Sang menjadi perdapat Abu Hanifah, Aqr
Slraf i, dan Abu Sulairnan.

1166- lvlasalah: Jika seseorang brsumpah untuk tidak

mernakan angllur, lalu dia memakan kismis (anggur kering) atau

merninum jus anggur, atall ienis pakanan lain 1nng sudah diolah

hingga tdak berbentuk seperti anggur lagi, maka dia tdak

dianggap telah melanggar sumpahn5ra.

Begrfu pula jika dia bersumpah untuk tidak memakan

kismis, maka dia udak dianggap melanggar sumpahnya jika

memakan buah anggur S€9il, ataupun merninum perasan anggur,

dan makanan lainnya ynng berasal dari angrelur.

Hal yang sarna juga berlaku unfuk kurrna, kurma muda,

kurma kering, Inrma matang, kurma yang strdah diolah menjadi
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makanan, kurma yang diperas menjadi minuman, dan jenis

pakanan lain yang berasal dari kurma-

Tetapi jika dia bersumpah unfuk tidak memakan apapun

yang berasal dari buah tersebut, maka dia dianggap melanggar

sumpahnya jika memakan salah satu Snng disebutkan di atas di

luar minuman, sebab apabila dia haqra merninum perasan buah

tersebut, maka dia tidak dianggap telah melanggar sumpahnya.

Inilah pendapat Abu Hanifah, Asy-S5afi'i, dan Abu Sulaiman.

Pasalnya, narna yang satu tidak disebut unfuk jenis png
lainnya, dan seluruh alam ini adalah bagian atau berasal dari

sesuafu yang lain, bahkan kita manusia pun berasal dari tanah dan

air.

Oleh karena itu, jika seseorang bersumpah unfuk

mernasukkan heunn ke dalam rumahq7a" lalu dia memasukkan

tanah atau air ke dalamnya, maka dia tidak dianggap telah

melanggar sumpahnSn. Tidak ada seorang pun yang berteda

pendapat mengenai hal itu.

Sedangkan Malik berpendapat: Seseorang 5nng bersumpah

unhrk tidak mernakan mggur, lalu dia mernakan kismis atau

meminum jus anggur, maka dia dianggap telah melanggar

sumpahnya. Tetapi jika dia memakan cuka (vinegar), maka dia

tidak dianggap telah melanggar sumpahnya. Ini sangat aneh sekali.

Bahkan alasan mereka berpendapat dernihan lebih aneh lagi,

karena mereka berdalih bahwa mengenai perkara cuka itu jauh

dari keserupaan.

Apa yang mereka maksud dengan jauh dari keserupaan di

situ? Apakah karena antara anggur dengan arka dipisahkan oleh

dua proses, yaitu diperas dulu menjadi ius atau khamer, baru
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kemudian menjadi cuka? [.alu kenapa? Memangnya siapa yang

menetapkan keadaan dua proses antara cuka dan anggur ifu

sebagai sebab penghalalan?

Lebih parahnya lagi, alasan yang mereka buat sendiri

dijadikan dalih unhrk pendapat mereka yang saling bertentangan.

Sebab, mereka sendiri mengatakan, bahwa seseorang yang

bersumpah untuk tidak memakan susu, maka dia akan dianggap

melanggar sumpahnya jika dia memakan keju kering, padahal

antam keju kering dengan susu ihr harus melalui dua proses, yaifu

keju kental (yaitu melalui pendidihan untuk dikentalkan) hitgga

menjadi keju basah, barulah setelah itu dijadikan keju.

Jika mereka berkata: Keduanya adalah jenis lnng sarna.

Maka kami katakan: Cuka, jus dan l<hamu juga jenis lrang sarna,

hanya saja hularmnlp yang berbeda-beda disebabkan sifatrya yang

berbeda, tidak lebih dari itu.

Begitu pula dengan minyak samin, karena antara minlnk
samin dengan susu ifu dipisahkan dengan dua proses, yaifu susu

kental (yaitu melalui pendidihan untuk dikentalkan) hitgga menjadi

mentega, barulah setelah itu dijadikan min5nk samin. Bahkan

antara anggur dan cuka terkadang hanya melalui safu proses saja,

yaifu ketika anggur dibiarkan begifu saja sejak masa pemanenan

hingga tiba musim semi, anggur-anggur ifu kemudian langsung

diperas menjadi ctrka!

L167 - Masalah: Jika seseorang bersumpah untuk tidak

meminum susu, maka dia tidak dianggap melanggar sumpahnya

dengan memakan bubur susu, atau susu kental, atau mentega,

atau minyak samin, atau kue susu, keju, atau apapun pakanan
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yang terbuat dari susu. Begitupun sebaliknya jika dia bersumpah

unfuk tidak memakan salah sahr dari makanan tersebut, maka dia

tidak dianggap melanggar sumpahnya jika memakan yang lainnya,

karena semua jenis makanan tersebut sudah berbeda sifatnya dan

memiliki sebutannya masing-masing.

1168. Masralah: Jika seseorang bersumpah untuk tidak

memakan roti, lalu dia memakan kue roti, atau roti canai, atau roti

biskuit, roti donat, atau pakanan lain png berasal dari roti, maka

dia tidak dianggap telah melanggar sumpahn5a.

Apabila dia bersumpah untuk tidak memakan gandum,

maka itu terganhrng niatannya; jika yang dimakzud hatinya adalah

roti, maka dia dianggap melanggar sumpahnya dengan memakan

roti, akan tetapi iika tdak, maka dia harya dianggap melanggar

sumpahn5n saat dia memakan gandum mumi yang belum diolah.

Dia juga tidak dianggap melanggar sumpahnya dengan memakan

bubur gandum, tepung, atau olahan lain yang berasal dari gandum.

Sebab, semua ifu udak ada yang disebut dengan narna gandum.

Akan tetapi jika dia bersumpah untuk tidak memakan buah

tin, maka dia dianggap melanggar sumpahnya saat memakan buah

tin segar atau buah tin kering, sebab keduaduanya tetap

menggunakan buah tin.

1169- Masalah: Jika seseorang bersumpah untuk tidak

meminum minuman, maka tergantung pula niatannya, dan jenis

minuman pada niat ihlah yang dijadikan landasan pelanggarannya.

Tetapi jika dia fidak bemiat apapun, maka dia hanya dianggap

melanggar sumpahnya jika dia meminum khamer, alkohol, bir, dan
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jenis minuman keras lainnya, karena hanya pada minuman yang

memabukkan saja kata minuman diidentikkan.

Sedangkan jika dia hanya meminum susu, atau air biasa,

maka dia tidak dianggap telah melanggar sumpahnya, karena

biasanya air tidak disebut dengan minuman (hanya air minum saja).

Jika dia bersumpah untuk tidak memakan susu, maka dia
tidak dianggap melanggar sumpahnya jika mengonsumsinya

dengan cara meminum. Begitu pula jika dia bersumpah untuk tidak
merninumnSa, Ialu dia mernakannya dengan roti, maka dia tidak
dianggap melanggar sumpahnya. Sebab, meminum dan memakan

adalah dua cara yang berteda.

Jika dia bersumpah untuk tidak meminum air hari itu, lalu

dia memakan roti yang dicelupkan ke dalam air, maka dia Udak

dianggap melanggar sumpahnya.

Jika dia bersumpah unfuk tidak memakan min5nk samin

atau mentega, lalu dia memakan roti yang olesi dengan keduanp
atau salah satunya, maka dia Udak dianggap melanggar

sumpahnya, karena dia tidak secara langsung mernakan minyak
samin atau menteganya. Pasalnya, jika seperti ifu dia dianggap

melanggar sumpahnya, maka akan dianggap melanggar pula

orang yang bersumpah unfuk tidak meminum air pada hari ifu,
padahal dia hanya memakan roti, sebab dengan air lah roti ifu
diadonkan.

Dia juga fidak dianggap melanggar sumpah jika memakan

makanan Snng dimasak dengan minyak samin atau mentega,

kecuali jila minlrak atau menteganya itu sangat dominan pada

masakan tersebut hingga mengambil nama dari keduanya, maka

saat ifu dia dianggap telah melanggar sumpahnya.
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. Jika dia bersumpah untuk tidak memakan garam, lalu dia

memakan makanan yang digarami, maka dia juga tidak dianggap

melanggar sumpahnya, karena dia tidak memakan garam tersebut

secara langsung. Tetapi jika garam ifu ditaburkan di atas makanan

hingga terlihat sangat jelas, maka dia dianggap melanggar

sumpahnya.

Jika dia bersumpah unfuk tidak memakan cuka, lalu dia

memakan makanan yang sangat terasa cukan5n, maka dia

dianggap melanggar sumpahnya, karena memang dengan cara

ifulah o.rka biasanya dikonsumsi.

ILTO- Masalah: Jika seseorang bersumpah untuk tidak

menjual sesuafu miliknya dengan harga safu dolar, lalu dia

menjualnya dengan harga safu dolar kurang safu sen atau lnrrang

dari ifu, atau satu dolar lebih satu sen atau lebih dari ihr, maka dia

tdak dianggap melanggar sumpahnya, karena dia hanya

mengatakan tdak menjualnya dengan harga satu dolar saja, maka

hukumnSra pun tidak la.uang dan tidak lebih dari itu.

1L7L. Masalah: Jika seseorang bersumpah untuk

menyelesaikan utangnya pada awal bulan terlihat hilalnya, maka

dia tidak dianggap melanggar sumpahnya saat dia membayar

utangnya itu di awal malam di bulan itu atau di siang harinya

selama matahari belum terbenam, karena ifulah safu hari yang

disebut sebagai awal bulan hilal menurut bahasa. Apabila dia

belum membayar utang tersebut pada malam ifu atau keesokan

harinya sebelum matahari terbenam, padahal dia sanggup untuk
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membayamya dan masih mengingahrya, maka dia dianggap telah

melanggar sumpahnya.

LL72. Masalah: Jika seseorang bersumpah untuk tidak

membeli sesuatu yang disebutkannya, atau tidak menikahkan

wanita Sang berwalikan dirinya, tidak memukul hamba sahayanya,

atau tidak membangun rumahnya, atau hal-hal lain semacam itu,

lalu dia menyrruh orang lain unfuk mengerjakannya; apabila orcng

tersebut bukan merupakan perwakilan dirinya unfuk membeli,

membangun, memukul, atau bertuat apapun yang dia sumpahkan,

maka dia tidak dianggap telah melanggar sumpahn5n, karena dia

dianggap tidak melakukan hal-hal tersebut.

Sedangkan jika orang yang disuruhnya itu merpakili dirin5a

unfuk be$uat hal-hal tersebut, maka satna saja dia !,ang
melakukannp, karena begifulah makna dari ucapan sumpahnya

menurut bahasa.

Namun khusus unhrk menikahkan, siapapun ltang
diperintahkann5n untuk menikahkan seseorang 5nng ben /alikan

dirir,ln, maka dia udak dianggap telah melanggar sumpahnya,

karena setiap orang ihr boleh menikahkan vrnnita yang berr,mlikan

dirinya, tapi jika dia tidak menikahkannya dan menyuruh orang

lain, maka dia tetap tdak akan dianggap menikahkan wanita

tersebut.

LL73- Masalah: Jika seseorang bersumpah untuk tidak

menjual hamba sahalpnya, lalu dia menjualnya dengan bansaksi

yang tidak sah, atau dia memb sebagai sedekah, atau dia

menye\ /akannln, maka dia tidak dianggap melanggar sumpahnya,

NMuhalla - @



karena tidak satupun dari hal-hal tersebut yang dianggap sebagai

penjualan.

Sementara unfuk transaksi yang fidak s*, maka ifu
haram. Allah $ berfirman,

'ei$'ibf'
"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli."(Qs. Al

Baqarah l2l:275).

Siapapun orangnya pasti tahu, bahwa halal itu kebalikan

dari haram. Jika dia menjualn5n dengan transaksi 3ang sah, maka

dia dianggap tidak melanggar sumpahnya, selama mereka belum

berpisah dari tempat tmnsaksi tersebut. Namun jika mereka sudah

berpisah, dan perpisahan ihr dilakukan se@ra sadar dan sengaja,

maka dia dianggap telah melanggar sumpahryra, karena jual beli

ifu sudah dianggap sah, sebagaimana akan lomi bahas nanti
dalam pembahasan jual beli, inqn Allah!.

1L74. Masalah: Jika seseorang bersumpah unhrk tidak
berbicara pada hari ifu, lalu dia membaca alnt-ayat Al Qur'an di
dalam shalat ataupun di luar shalat, atau birdzikir, maka dia tidak
dianggap melanggar sumpahnya.Dalilnya adalah sabda Nabi S,
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"Saungguhn5n shalat ini di dalamnya frdak diperkenankan

segala sesuafu Wng termasuk kalam manusia, melainkan hanJn

berisi tasbih, takbin membaa ayat Al Qur'an atau semaam
ifu."44

Dan juga firman Allafi &:

i:i 4 @ j'i.?{;i1i ayJra@'tr*:;G ;ft
';:"A?1:"@ ;,$3iJt

"Kemudian berpaling @an kebenaran) dan

menyombongkan diri,lalu dia berkata, (Al Qw'an) ini han5alah

sihA tnng dipelajari (dad orang-orang dahulu).Ini hanSnlah

perlaAan manusia." Kelak, Aku akan memasukkanntm ke dalam

(neral<a) Sagar." (Qs. AI Muddatstsir 1741:23-261.

Maka benar adanya, bahwa Al Qur'an ifu bukanlah

perkataan manusia, dan barangsiapa yang mengatakan demikian,

maka akan dimasukkan ke dalam neraka sqar. Benar pula

menunrt bahasa ataupun syariat, bahwa tidak ada hal-hal 1nng
kami sebutkan di atas sebagai perkataan manusia.-Hanya kepada

Allah lah kami memohon taufik.-

& Hadits ini diriwayatkan dalan SurnnAn-Naw 'isecara panjang lebar.
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Bab: KafarahSumpah

LL75. Masalah: Jika ada seseorang melanggar

sumpahnya dengan melakukan apa yang dikatakan tidak akan

dilakukan atau tidak melakukan apa yang dikatakan akan

dilakukan dengan sumpah, maka dia diharuskan untuk membayar

kafarah setelah melakukan pelanggaran tersebut, tidak ada

perbedaan pendapat mengenai hal itu.

1L76. Masalah: Jika seseorang berkeinginan untuk

melanggar sumpahnya, maka dia boleh memajukan pemba5aran

kafanh tersebut sebelum dia melanggar sumpahn5n. Apapun

kafanh yang ingin ditunaikan; baik itu membebaskan hamba

sahaga, memberi pakaian, memberi makan, ataupun berpuasa. Ini

adalah pendapat Malik.

Sementara Abu Hanifah dan Abu Sulaiman berpendapat,

bahwa dia Udak boleh mendahulukan kahnlnya sebelum

melanggar sumpah.

Sedangkan AsySyafi'i berpendapat, untuk pembebasan

hamba sahaya, pemberian pakaian atau pernberian makanan,

boleh didahulukan sebelum pelanggaran sumpah, narnun unfuk
puasa tdak boleh dilakukan kecuali setelah sumpah ihr dilanggar.

Para ulama mazhab AsySSnfi'i berhujjah untuk pendapat

tersebut, bahwa pembebasan hamba sahaya, pemberian pakaian

dan pemberian makanan merupakan katajiban yang terkait

dengan harta, dan harta ihr bagian dari hak manusia, dan hak

manusia itu boleh didahulukan sebelum waktunya. Sedangkan

puasa merupakan kalajiban yang terkait dengan fubuh manusia,
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dan karajiban pada tubuh tidak boleh didahulukan sebelum

waktunya.

Abu Muhammad berkata: Itu hujjah yang tidak benar,

alasannya adalah, mereka sependapat dengan kami bahwa harta

manusia hanya diwajibkan ketika pemilik hak tersebut dan juga

orang yang harus membayarkannya sarna-sama meridhai hal itu,

dan tidak hanya salah satu dari mereka saja. Hal ini pun hanya

menjadi wajib jika terkait dengan hak seseorang, lalu mereka

berdua (lraitr,l orang yang menyerahkan hartanya dan orang lnng
diserahkan hartanya) harus sama-sama ridha unfuk memajukan,

atau memundurkan, atau menggugurkan semuanya, atau juga

menggugurkan sebagiannya.

Sdangkan hal lain yang bukan termasuk hak manusia,

berarti ihr adalah hak Allah &[, dan hak Allah itu rlnkturyn

tertatas, tidak ada seorang pun yang berhak unhrk memajukan,

atau memundurkan, menggugurkan seluruhnya, atau juga

menggugurkan sebagiannya. Sebab hanln Allah yang berhak

menenfukannya, sedangkan manusia tidak boleh melanggar batas

yang sudah ditetapkan kepadanya.

Allah S berfirman,

"iG, &;i i'li#'fq;;
" Dan banngsiap melanggar hukun-hukun Allah, mala

sungguh, dia telah betbuat zhalim terhadap dirinw sqdiri." (Qs.

Ath-Thalaaq [55]: 1).

Dikatakan pula kepada mereka, bahwa jika hak manusia

saja boleh ditunda atau digugurkan, maka apakah dalam kafanh
boleh pula digugurkan atau ditunda sampai q,aktu tertentu atau
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sampai waktu 5nng tidak ditenfukan? Sungguh pendapat mereka

tidak dapat dibenarkan.

Terkait dengan pendapat mazhab Maliki, meskipun pada

masalah ini mereka sudah tepat, natntrn pendapat tersebut saling

bertentangan dengan yang lain, karena mereka memperbolehkan

memajukan kafamh setelah terucap kalimat sumpah tapi sebelum

terjadi pelanggarannya, sedangkan mereka tidak memperbolehkan
pemajuan pembayaran zakat setelah memperoleh harta tapi

kurang safu bulan sebelum jahrh tempo sahr tahun, atau lebih

kurang dari wakfu satu bulan ifu.

Mereka juga Udak memperbolehkan pemajuan pembayamn

zal<at fitrah setelah mulai berpuasa, akan tetapi dipertolehkan jika

kurang dua hari sebelum hari raya Idul Fiffi, atau lorrang dari dua

hari tersebut.

Mereka juga tidak memperbolehkan pemajuan pembayaran

kafanh zihar sarna sekali, walau harUn satu jam sebelum u/akfu

diwajibkan, dan menurut mereka hal ini dipertolehkan seiail(

adanSa kehendak untuk berhubungan.

Mereka juga tidak memperbolehkan pemajuan pembayaran

kafanh atas pembunuhan tidak sengaja, sebelum waktu diwajibkan

sejak kematian korban meski hanya sekejap saja. Begitu pula

dengan pemajuan pembayaran kafarah atas perbuatan perburuan

saat berihram, sebelum ada her,van yang terbunuh saat perburuan

dilakukan.

Namun mereka memperbolehkan perizinan ahli waris

terhadap wasiat lebih dari sepertiga harta warisan, sebelum harta

itu wajib dibagikan dengan kematian panuaris. Maka jelas sekali

pendapat mereka yang saling bertentangan safu sama lain ini.

@ - AlMuhalla



Bahkan pendapat mazhab Hanafi lebih parah konkadiksi-

trVd, karena mereka memperbolehkan pemajuan pembayaran

zakat kurang dari tiga tahun sebelum jatuh tempo, juga pemajuan

pembayaran zakat pertanian langsung setelah penanaman

dilakukan, juga pemajuan kafarah atas pertuman saat berihram

setelah herr,an yang diburu terluka meski belum ter.r.ras sepenuhnya,

juga pemajuan kafamh atas pembunuhan yang tidak disengaja

sebelum orang yang menjadi korban ifu meninggal dunia.

Namun mereka tidak memperbolehkan ahli waris unfuk

memberi izin atas wasiat lebih dari sepertiga harta warisan sebelum

harta ifu wajib dibagikan dengan kematian panaris. Mereka juga

tidak mempertolehkan penghilangan hak seorang perantara jual

beli setelah pihak pembeli menunjukkan prosentase yang akan

didapatkan oleh perantara dan sebelum dia mengambilnya.

Sungguh pendapat mereka ini saling tumpang tindih. -Semoga

Allah selalu menjaga kta semua dari kekeliruan dalam

mengeluarkan pendapat. -

Namun sernuanla sepakat, bahwa tdak ada istibna

sebelum sumpah, tidak ada pembayaran utang sebelum berutang,

tidak ada shalat sebelum tiba waktunya.Oleh karena itu, benarlah

pendapat kami, dan juga pendapat para ulama yang melarang

untuk memajukan setiap hak yang berwakfu sebelum wakfunya,

mereka mengatakanz Kafanh ifu udak diwajibkan kecuali setelah

adanya pelanggaran, hal itu menjadi wajib dilakukan setelah

adanya pelanggaran, ini berdasarkan pada dalil Al Qur'an, As-

Sunnah, dan ijma'. Karenan5n, memajukan pembayaran kafamh

ifu sebelum divrajibkan hanya sekedar anjuran saja, dan tidak

diwajibkan, serta sangat mtrstahil sebuah anjuran dapat melebihi

karajiban.
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Mereka juga berdalil dengan firman Allah &,

"i..F, & ^-;itltL'r4A
" Dan banngsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mal<a

sunggth, dia telah berbuat zhalim terhadap dirin5n sendai." (Qs.

Ath-Thalaaq [65]: 1).

Serta masih banyak lagi dalildalil lain mengenai hal ini.

Abu Muhammad berkata: Itu adalah dalil-dalil yang shahih

dan benar, kami sangat menyefujui pendapat mereka ltang
mengratakan, bahwa tidak ada dalam syariat Snng boleh dilakulon

sebelum waktunya kectrali dua hal, yaifur Pertama, lafarah
sumpah, yang boleh dimajukan sebelum pelanggaran, namun

setelah ada keinginan untuk melanggamgn. Kedua, adalah

menghilangkan hak perantara jual beli setelah penawaran yang

dilakukan olehnya untuk mengambil atau meninggalkan barang

dagangan sebelum terjadinya tansaksi yang sfr, narnun

penghilangan ifu hanya dilakukan oleh perantara ifu sendiri.

Kami berpendapat demikian, lantaran ada dalildalil slmr'i
yang menuniukkan seperti itu, sedangkan hukum qTariat lainnya

selain kedm hal itu tidak boleh dilakukan sebelum tiba waktu yang

ditenhrkan oleh AIIah kepada para pelakun5n.

Abu Muhammad berkata: Para ulama yang menyetujui

pendapat kami mengenai hal ini juga berhujjah dengan firman

A[ah &, "3L riy- {a $ i;K 6tj"tuan kafamt sumpah-

sumpahmu apabila kamu bersumpah." (Qs. Al Maa'idah [5]: 89),
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mereka mengatakan: kafarah ifu sudah menjadi wajib saat sumpah

diucapkan

Ali berkata: Tidak ada hujjah bagi kami pada ayat tersebut,

sebab sudah ada dalil lain dan ima' meyakinkan yang menyatakan

bahwa jika seseorang belum melanggar sumpahnya, maka tidak

ada kafanh yang harus ditunaikan olehnya. Maka benarlah jika

dikatakan, bahwa karuajiban kafarah itu bukan karena adanln

sumpah, tapi karena adanya pelanggaran sebuah sumpah.

Sejumlah ulama tersebut berdalih, bahwa di dalam ayat

tersebut kemungkinan ada kalimat yang tidak disebutkan, dan

kalimat tersebut adalah, "lalu kamu hendak melanggamya, atau

lalu kamu melanggamya."

Abu Muhammad berkata: Pemyataan mereka bahwa

kalimat 5nng tidak disebutkan pada ayat tersebut adalah, "Jika

kamu hendak melanggamya," ini fidak dapat diterima kectrali

dengan adaryra dalil. Oleh karena itu, harus ada dalil unfuk

penafsiran tersebut.

Kefika kami mencari, maka kami dapatkan sebuah riwalrat

yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Zuhair bin Hart
menceritakan kepada kami, Marruan bin Muawiyah Al Fazari

menceritakan kepada kami, Yazid bin Kaisan menceritakan

kepada kami, dari Abu Hazim, dari Abu Huraimh, bahwa

Rasulullah S p"-ah bersaMa:

,/c ,lcz ,t tct 1. 1W t:; t|? 6G,b-
,

a .tr, o a,-r)> L_f

'#-'*,],<ttW,
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" Barangsiapa tnng bersumpah, lalu dia melihat ada hal lain

yang lebih betpahala, maka hendaknya dia mengambil hal lain

tersebut dan membayarkan t<afarah atas sumpahn5n."4s

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syuaib;

Ahmad bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, Affan bin

Muslim menceritakan kepada kami, Jarir bin Hazim menceritakan

kepada karni, dia berkata: Aku mendengar Al Hasan Basri berkata:

Abdurrahman bin Samurah menceritakan kepada kami, dia
berkata: Rasulullah $ pemah berkata kepadaku,

w f; t^?uf:j ;; "b'.k ril
,.ct t) i?, 1,a!,.-, ,c. oe.',/:'-i -* $Pl *31 f -ry,--rf -N

"Jika l<amu bersumpah, lalu larnu melihat hal lain yang

lebih b*phala, maka baynrkanlah kafanh abs sunpahmu, lalu

latilkanlah hal Sang tebih baik itu."6

Matan lnng sama juga disebutkan pada riwayat Sa'id bin

Abi Arubah, dari Qatadah, dari Hasan, dari AMurmhman bin
Samurah, dari Nabi $.

DiriwaSntkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syuaib;

Ishaq bin Manshur menceritakan kepada kami, AMurrahman bin

Mahdi menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada

kami, dari Amru bin Murrah, dari AMullah bin Amru; maula N
Hasan bin Ali, dari Adi bin Hatim, dia berkata: Rasulullah S
pemah bersaMa,

Hadits ini diriunyatkan dalam Shahih Muslim pada ju. 2 tal. 16, dengan
rdaksi ynng lebih panjang.
Hadits inl diriunptkan dalam Surran An-Na.na'1,lsz.7 hal. 10.

45

46
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./ o .ro/ -/ /o/- {.4 o , ' /

W t:; G* 6It ;; ,* |-bL A
I
9z c O o o/. o / o .r/.11t ioz z .l ! lr i.t.

ry- drt PY\r) -* f €*r -qP
"Barangsiapa Jnng bersumpah, lalu dia melihat ada hal lain

yang lebih berpahala, maka hendaknya dia menganbil hal lain
yang lebih berpahala ifu dan membayarlan kafanh atas

sumpahnS/,a."

Hadits-hadits ini sudah mencakup semua hukum yang

dipertentangkan terkait pembolehan pemajuan kafanh sebelum

pelanggaran, karena pada riwayat Abu Hurairah disebutkan

pelanggamnnya terlebih dahulu sebelum kafanh, sedangkan pada

riwayat Abdr.urahman bin Samurah disebutkan kafaralnya terlebih

dahulu sebelum pelanggaran, sementara pada riwayat Adi bin

Hatim seperti ada penggabungan antara pelanggaran dan kafamh

karena menggunakan huruf "wau athaf yang berarti tidak adanya

tingkatan mana yang didahulukan. Hal yang satna juga disebutkan

pada riwayat Abu Musa Al Asy'ari. Dan semua riwayat ifu harus

diamalkan, tanpa memandang salah safunya saja, karena tidak ada

yang lebih harus ditaati dibanding yang lainnya, dan tdak
dipertolehkan menentang perintah pada salah satu riwayat

tersebut. Oleh karena ihr hukumnya hanya diperbolehkan saja.-

Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Dengan begitu maka benarlah jika kalimat yang disebutkan

pada ayat tersebut adalah, "jika kamu hendak melanggar," atau
"kefika kamu melanggar," karena Rasulullah $ yang menjadi

penjelas akan Kalam Tuhan telah menjelaskan demikian.
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Sejumlah kalangan menyanggah makna tersebut, mereka

mengatakan, bahwa sabda Rasulullah # y*S mengatakan: "Maka

tunaikanlah l<afaral-rnya lalu lakukanlah hal yang lebih baik itu,"
sama seperti firman Allah &,

"Kemudian dia termasuk oftng-orang tnng beriman dan

saling berpesan unfuk bercabar dan saling berpesan unfuk berkasih

sa5nng;'(Qs. Al Balad [90]: 17).

Atau seperti pada firman Allah,

'rA .sili & r.(t {L$ii ,ri (#r.'*

iH;,s'grri;^ #sr*;;;
" Kemudian Kami telah memberikan kepada Musa Kibb

(Taurat) unfuk menyempumakan (nikmat lkni) kepada orang

gng betbuat kebaikan, unfuk menjelaskan segala sauafu, dan

sebagai pefunjuk dan rahmaf." (Qs. AI An'aam [6]: 154).

Atau juga seperti pada firman Allah,

tll4:ir -r<AaL &, "i,F;* 
? U-fr irt;

i"1-
"Dan sungguh, Kami telah mencipbkan lannu, kernudian

membentuk (tuhth)mu, kemudian Kami berfirman kepda para

i;7W6;,PtVt;; *r:. riru3?l
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malaikat, 'Betsujudlah kamu kepada Adam',"(Qs. Al A'raaf [7]:

11).

Mereka mengatakan: Kata tsumma fialu/kemudian) pada

ayaLayat ini tidak bermakna bertingkat dari hal yang pertama

kepada hal berikutrya, melainkan kebalikannya, yaifu terjadi

sebelum hal gang dihubungkan dengan L<ata Fiunnatadi.

Abu Muhammad berkata: Kenyataannya tidak seperti ifu.

rerkait firrnan Allah &, V6; P\Vt;;#t; ij( u 'b?i

i*;\"Kemudian dia tqrnasuk oft,ng-oftng tnng beriman dan

aling berrcan unfuk bercabar dan saling berpesan unfuk berl<asih

saSnng;'(Qs. Al Balad [90]: 17), maka harus dilihat dahulu kalimat

V(i.iii

l

I

L-

sebetumnyra, yaitu: e; iic\tti@ iirir6 GD'-;j;ii1,i{ri 6
S?t@i;':**t@;;';r4@ #

'*$VV$; ;$UVr;; " Dan tahukah t<amu apat<ah iatan wns
mqdaki dan sular itu?Qaifil melepsla n pbdalan (hanb
sahaSn),abu membqi mal<an pada hari terjadi kelapran,(kepda)
anak tatim tnng ada hubungan kerabat,abu orang miskin tnng
angat faka. Kernudian dia tqmasuk oftng-oftng tnng beriman

dan saling bery*an unfuk bercabar dan saling berpesan unfuk

berl<asih &5nng;'(Qs.Al Balad l90l: 12-171.

Juga sebagaimana telah kami sebutkan berupa saMa
Nabi $ kepada Hakim bin Hizam sebelumnya, 5raifu: "Kamu telah

menerima sernua pahala dari kebajikan apapun yang telah kamu

lakukan di masa lalumu kefika kamu masuk agama Islam."
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Dengan ayat di atas, maka benarlah bahwa nikmat Allah

kepada hamba-hamba-Nya sungguh sangat besar, karena telah

menerima semua amal kebajikan yang mereka lakukan saat

mereka dalam keadaan kufur sekalipun setelah mereka memeluk

agama Islam.

Ayat yang disebutkan oleh pen3nnggah sebenamya

merupakan keterangan lanjutan unfuk ayat-a3rat lain yang

menerangkan, bahwa Allah & menerima perbuatan orang-orang

yang beriman kemudian beramal kebajikan.-Segala puja dan puji

hanya bagi A[ah, Tuhan semesta alam.-

Sedangkan terkait firman Allah {}, tri{it 6i (4f. 13

'z$i,s:-*r ril KJ#i'rA -r51 &L13t"Kenzudian

IGni tehh memberikan kepada Mus Kibb (Taunt) untuk
(niknat Kaml kepda oftng gng bertuat

kebaikan, wfuk menjelasl<an segak sesuafu, dan sebagai Wfunjuk
dan nhmaf." (Qs. Al An'aam [5]: 154), ayat ini tidak seperti yang

mereka kira, karena pada awal ayat ini disebutkan , *.bl:J;'ol|

&jt :rW. ;" Fr'iF 'J*n W {;i$a t#
,sfii iF (,(' .1,i,€ii,ii (4r.11 @'o;ifr '6 a {*3'
'65" p* sungguh, inilah lblan-Ku yang lurus. Maka ikufrlah!

Jangan l<amu ikuu ialan-jalan (lnn7 lain) gn7 akan mencerai-

beraikan kamu dari ialan-Nga. Demikianlah Dia memerintahkan

kepadarnu agar l<amu berhkun. Kemudian IGmi telah

membqikan kepada Musa Kitab (Taurat) untuk menyempunakan

I zs4 I - Al Muhalta



(nikmat l{ani) kepada orang yang befiuat kebaikan," (Qs. Al

An'aam [6]: 153-154)

Pada surah lain Allah berfirman,

qJ 6"; 39,f.$ 6tr { t 64. i*tL i,( Y

iry{fitb i,ali
"lbmhim bukanlah seorang Yahudi dan bukan (pula)

seoft,ng Nasmni, tetapi dia adalah seorzng trug lunts, Muslim dan

dia tidaHah termasuk orcng-onng muqrik-" (Qs- Aali Imraan [3]:

671.

Allah juga berfirman,

" (Ikutikh) agana nenek motrurgmu lbmhim." (Qs. Al Hajj

l22l:78l,.

Dari kedua a5rat itu maka dapat dilihat, bahwa jalan yang

diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk ditelusuri dan dibawa

oleh Nabi Muhammad $ adalah jalan nabi hrahim S. Tentu saja

semua tahu, bahwa nabi hrahim diufus sebelum nabi Musa,

kemudian nabi Musa diberikan Kitab suci, dan penggunaan kata

"tsummd'pada ayat ini memang untuk makna bertingkat.

Dan unhrk firman Allah &'

\st#u
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V5 -r<qat G, f ,#;* 
? Hx; ia;

i.,\
"Dan sungguh, Kami telah mencipbkan kamu, kemudian
mqnbqfttk (tubuh)mu, kenudian Kami ber{irman kepada para
malailrat, "Bercujudlah kanu kepada Adam'i(Qs. Al A'raaf [7]:
11).

Ayat ini memang demikian adanya, karena Allah &
menciptakan diri kita terlebih dahulu, barulah setelah itu dibentuk.
Pada saat penciptaan itulah Allah mengambil sumpah dari jiwa-
jiwa manusia:

-e 4'S g g:-&r, ial ir-X & iat
" Dan Allah mangambil kqksian terhadap ruh merel<a (smla
buf*man), Bukankah Alru ni Tuharunu?' Mqel<a menjawab,
'Eleful (Engkau Tuhan kani) kani bqaki'." (es. ru A,raaf [7]:
L72).

Setelah itu barulah para malaikat diperintahkan oleh Allah
untuk bersujud kepada nabi Adam &.

Dengan demihan, maka hujjah mereka pada ayatrayat ini
tidak tepat. Dan kalaupurn maknan5ra berteda dengan kalimat pada
alnt tersebut, atau l<ata " burnmd' itu fidak bermakna berjenjang,
maka kata tersebut tidak harus pula diartikan memiliki makna
berjenjang pada ayat-a3rat yang lainnya, karena sesuafu yang keluar
dari maknanya pada suafu tempat menr.mrt bahasa akan membuat

El - dMuhalra



makna kata ifu boleh keluar dari maknanya pada tempat lainnya

menunrt bahasa.

Pendapat mereka ifu hanyalah kekeliruan yang nyata dan

tidak ada manfaatrya kecuali hanya unhrk membingungkan orang-

orang yang tidak memiliki kemampuan unfuk meneliti dengan baik

kebenarannya.-Hanln kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Pendapat kami di atas selaras dengan pendapat Aisyah

ummul mukminin; lpng dirirrayatkan dari jalur periwa5atan hnu

Abi Syaibah; Al Mu'tamir bin Sulaiman At-Taimi menceritakan

kepada karni, dari AMullah bin Aun, dari Muhammad bin Sirin,

bahwa Maslamah bin Makhlad dan Salman Al Farisi pemah

menunaikan kafanl>nyasebelum mereka melanggar sumpahnya.

Begitu pula riwa5nt Abu Bakar bin Abu Syaibah, dari Hafsh

bin Ghiyats, dari Aqr'ats, dari lbnu Sirin, bahwa Abu Darda'

pemah memanggil hamba sahayanya unfuk datang kepadanya,

lalu dia memerdekakannya, kemudian barulah dia melanggar

sumpahnya grang pemah dia ucapkan.

Begitu pula riwayat hnu Abi Syaibah, dari Azhar, dari hnu

Aun, bahwa Muhammad bin Sirin pemah menunaikan lafamlnya

sebelum dia melanggar sumpahnya.

Pendapat ini juga merupakan pendapat hnu Abbas, A
Hasan, Rabi'ah, Sut/an, Al Auza'i, Malik, Al-[-aits, Auullah bin Al

Mubarak, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Bahawaih, Sulaiman bin

Daud Al Hasyimi, Abu Tsaur, Abu Khaitsamah, dan sejumlah

ulama salaf lainnya

Sepanjang pengetahuan kami, tidak ada safu orang sahabat

pun yang disebutkan pada riwayat memiliki pendapat berbeda

dengan pendapat di atas, kecuali mereka Snng menuhrp-nufupi
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kesalahan diri mereka dengan berdalih dengan riwayat
Abdurrazzaq, dari hrahim bin Abu Yahya Al Aslami, dari
seseorang yang dia sebutkan namanya, dari Muhammad bin Ziad,
dari Maimun bin Mihran, dari lbnu Abbas, bahwa dia tidak
menunaikan kafarah hingga dia melanggar sumpah.

Namun riwayat ini fidak benar, karena hnu Abi Yahya
dikategorikan sebagai periwayat yang pendusta, bahkan dia
meriwayatkan dari periuagnt yang tidak disebutkan namanya.

Kalaupun riwaSnt ini benar, maka ini pun fidak bisa

dijadikan hujjah oleh mereka, karena pada rirrayat tersebut fidak
disebutkan bahwa hnu Abbas tidak memperbolehkan kafarah
sebelum adaryra pelanggaran, melainkan harryra disebutkan, bahwa

dia hanya mengakhirkan kafanl>nya saja setelah adanya
pelanggaran, dan kami sama sekali tidak keberatan dengan hal ifu.

LL77. Masalah: Jika seseorang bersumpah untuk tidak
memerdekakan hamba sahayranya, narnurl kemudian dia
membebaskanqn dengan meniatkan, bahwa pembebasan tersebut
sebagai kafarah atas sumpahnya, maka hal itu tidak
diperbolehkan.

Begitu pula jika dia bersumpah untuk bersedekah bagi

sepuluh orang miskin tertenfu, lalu dia memberi makan mereka

dengan meniatkan bahun pemberian ifu sebagai kafamh atas
sumpahnSn, maka hal itu juga tidak dipe6olehkan. Namun dia
tidak bisa dianggap melanggar sumpahnya jika setelah itu dia
mengeluarkan sedekah kepada sepuluh orang tersebut.

Begitu pula jika dia bersumpah unhrk tidak berptnsa di hari
Jum'at pekan ini meski hanya safu hari, kemudian dia berpuasa
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selama tiga hari dengan meniatkan bahwa puasa itu untuk

membayar kafarabnya, dan dia memang sedang menanggung

kafamh dengan cara berpuasa, maka hal itu tidak diperbolehkan.

Namun dia tidak dianggap melanggar sumpahnya jika dia berpuasa

setelah itu.

LL78. Masalah: Jenis kafamh: bahwa jika seseorang

melanggar sumpahnya atau dia berniat unfuk melanggar

mesh belum terlaksana, maka dia boleh memilih

kafanh yang disebutkan di dalam dalil Al Qur'an, yaitu entah

dengan membebaskan satu orang hamba sahaln, atau dengan

memberi pakaian kepada sepuluh orang miskin, ataupun dengan

mernberi makan kepada sepuluh orang miskin-

Apapun lpng dipilihnya, diperbolehkan baginya dan

apapun yang dipilih, maka hukumnla menjadi wajib baginya.

Namun jika dia tidak mampu unhrk memenuhi safu pun dari

pilihan-pilihan tersebut, maka dengan keterpaksaannya dia boleh

melaksanakan puasa lefanhwajibnya selama tiga hari, asalkan dia

benar-benar tidak mampu untuk memenuhi salah safu kafamh

tetsebut, yaitLl menrbebaskan hamba saha5a, atau memberi

pakaian, atau memberi makan.

Dalil unhrk hukum ini adalah firman Allah &,

'o;# (, .b75 e'urga r;+ 1GEY #tKt

Le ie;, ;1- I ;r"ii3 }F f ;#;r{ i'#
i',Kdft rr;t
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"Maka kafanhnya (denda sumpah) iatah
memberi makan sepluh oftng miskin, Jnitu dari makanan yang
biasa kanu berikan kepada u, abu memberi mereka
pakaian abu memerdekakan seorang hamba sahaya. Barangsiapa
tidak mampu melahi<anryn, maka (kafarahnya) berpuaalah tiga
han. Ifulah kafarah surnpah-sumpahmu apabila kamu bercurnpah.

Dan jagalah " (Qs. Al Maa'idah [5]: 89).

Kami fidak mendapati ada pendapat yang berbeda
mengenai hal ini, meskipun hal ifu bukan mustahil terjadi, karena
pada a5nt lain, Allah $ berfirman,

.r,,& 4i i ii (,'Jti":6i fi;f & iy; ;,
5i,S* )\35, ',ftf)Kii [g (i; -& )r,bi

" Ehnngsiap di antara l<amu membunuhnga dengw
sengaja, naka derdary ialah mangganti dangan heuran temak
gng sepadan dengan buruan Jnng dibunuhnya, menurut pufusan
dua onng tnng adil di anbm kamu sebagai hadyu yang dibawa
ke l{a'hh, atau lafanh (membagr tebuan dengan) memberi
mal<an kepda orarlg-omng miskin, atau berpuaa."(Qs. Al
Maa'idah [5]:95),

Hukuman pada ayat ini tidak boleh dipilih, melainkan harus
se@ra bertahap dari hukuman yang pertama terlebih dahulu. oleh
karena ifu, fidak mustahil jika ada png berpendapat unhrk kafanh
sumpah ini juga harus secam bertatnp dari hukuman yang

(Q,*t3';
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pertama terlebih dahulu.-Hanya kepada Allah lah kami memohon

taufik.-

lL79- Masalah: Pelanggar sumpah tidak boleh

mengganti hukuman l<afarabnya dengan apapun, seperti sedekah,

atau menyembelih halan, ataupun hanya dengan memberikan

uang sebagai penggantinya saja. Dia hanya boleh memilih

hukuman yang sudah ditetapkan oleh Allah kepadanya. Jika ada

yang mannjibkan kepadanya unhrk mengeluarkan uang pengganti

hukumannya, berarti dia telah melanggar batas ketetapan Allah &,

"ifr'&|tfr;frifi-'rAa
"Dan barut$iap melanggar hukum-hukum Allah, mal<a

sungguh, dia telah ffiuat zhalim terhadap dirin5n sendiri-'l (Qs-

Ath-Thalaaq [65]: 1).

Selain ifu, dia iuga telah mens5nriatkan sesuatu ke dalam

agama yang tidak mendapatkan perizinan dari Allah, padahal Allah

telah menetapkan semuanya di dalam Kitab suci-Nya:

\5'$'iff-t
"Dan Tuhanmu tidaklah lupa." (Qs. Maryam [19]: 64)-

1180- Masalah: Jika ada seseorang melanggar

sumpahnya, dan dia mampu untuk memberi makan sepuluh orang

miskin, atau memberi mereka pakaian, atau membebaskan sahr

orang hamba sahaln, namun dia tidak menunaikan kafaraltnya
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hingga akhimya dia jatuh miskin dan tidak sanggup lagi untuk
memenuhinya, maka dia tidak boleh memilih unfuk berpuasa
terlebih dahulu, karena dia telah memiliki kemampuan saat kafarah
itu diwajibkan kepadanya, dan hal ifu sesuai dengan dalil AI
Qur'an, maka tidak diperbolehkan baginya unfuk menggugurkan
kewajiban yang sudah diharuskan kepadanya secara yakin dengan
klaim yang palsu

Dia harus menunggu terlebih dahulu hingga dirinya mampu
atau tidak mampu mernenuhi l<afarah tersebut, dengan tems
berharap Allah segen memulihkan perekonomiannya.

Adapun jika orang tersebut belum melanggar sumpahnya,
maka belum menjadi wajib pula hukuman kafanh atas dirinya,
kecrrali dia mernajukan hukuman lrafanh iu, maka dia boleh
melakukannya sebagaimana telah kami urail<an sebelum ini.-Hanya
kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1181. Masalah: Jika ada seseorcng melanggar
sumpahnya dan dia tidak sanggup unfuk memenuhi salah satu dari
tiga pilihan , maka kauajibannya saat itu adalah
berpuasa sebagai l<af-anbnya, entah dia sanggup unfuk
menjalaninya ataupun tidak; jika dia smggup, maka tidak boleh
ada pertimbangan lain kectrali berpuasa.

Jika setelah itu dia mendapatkan kemudahan dalam hal
finansial dan memiliki kemampuan unfuk membebaskan satu
hamba sahaya, atau mernberi makan sepuluh orang miskin, atau
memberi pakaian kepada mereka, maka tetap saja dia tidak boleh
memilih 3nng lain kecuali berpuasa.
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Jika dia wafat dan belum melaksanakan puasa tersebut,

maka kalajiban itu boleh dilaksanakan oleh walinya, atau boleh

juga dengan menyeua jasa seseomng unfuk menggantikannya

dengan upah yang diambil dari harta orang yang diwakilinya.

Pasalnya, kalajiban berpuasa sudah tetap baginya saat dia

melanggar sumpahnya, dan tidak ada pilihan lain. Maka tidak

boleh baginya unfuk menggugurkan apa yang sudah diwajibkan

Allah kepadanSn se@ra yakin dan tidak ada keraguan di dalamnya

dengan menggantinln melalui klaim yang palsu.

Snju*lah kalangan berpendapat, jika orang tersebut

mendapat kemudahan dalam hal finansialnya sebelum dia

berpuasa, atau sebelum dia menyelesaikan puasatrya, maka hukum

kafarahrrya berpindah pada hukum sebelumnya, yaitu

pembebasan hamba saha5a, memberi makan, atau memberi

pakaian.

Abu Muhammad berkata: Itu pendapat yang tidak benar,

karena apa bedanya antara keadaan png menjadi sulit setelah

sebelumnya dalam kemudahan namun mereka tidak memindahkan

hukumnya menjadi boleh berpuasa atau wajib berpuasa, dan

antara keadaan lnng menjadi mudah setelah sebelumn5a dalam

kesulitan, lalu mereka memindahkan hukumnya menjadi wajib

membebaskan hamba sahaSn, atau memberi makan, atau memberi

pakaian?

Jika mereka mengatakan: Kehanrsan berpuasa ifu karena

damrat, sebab dia sedang dalam keadaan pailit. Maka kami

katakan: Itu dusta dan batil, bukankah Allah & mengganti

hukuman kafarah zihar dan pembunuhan yang tidak disengaja,

dari pembebasan hamba sahaya menjadi puasa, dan bukan

memberi makan orang miskin, lalu mengganti hukuman kafarah
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zihar bagi orang yang tidak mampu unfuk berpuasa menjadi

memberi makan orang miskin, namun tidak mengganti hukuman

kafarah pembunuhan yang tidak disengaja bagi orang yang tidak

mampu untuk berpuasa menjadi memberi makan orang miskin.

Sementara pada hukuman berburu saat ihram, diberikan pilihan

antara memberi makan orang miskin, berpuasa, atau menyembelih

her,,ran. Sungguh Allah berkuasa unfuk melakukan apapun yang

Dia kehendaki.

5!4'16{^-6Yir{
" Dia (Allah) ti&k diang bnbng ap Wlg dikalal<an, tebpi

mqekalah Sang al<an dibrya."(Qs. Al Anbiyaa' l27l: 231.

:se-$;,i&r;s
" Dan Allah manebpl<an hukum (menurut kehendak-Nln),

tidak ada Wng dapat menolak keteapan-lffa."(Qs. fu-Ra'd [13]:
41). Dan tidak boleh mengganfl apa yang sudah diwajibkan oleh
Allah & dari apa yang telah diwajibkan kepada png lain.

Lalu para ulama yang berbeda pendapat dengan kami juga

berbeda pendapat kembali dengan sesama mereka.

Abu Hanifah dan para pengikukrSn mengatakan, jika orang

tersebut sanggup unhrk memberi makan orang miskin, atau

memberi pakaian, atau membebaskan hamba saha5a, sebelum dia

menyelesaikan selunrh keunjiban berpuasanya 5nng beriumlah tiga

hari, maka gugurlah hulorn puasa dan dia diharuskan memilih

salah sahr dari kafanhpng diwajibkan sebelumnla.
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Sementara Al Hakam bin Utaibah, hrahim An-Nakha'i,

dan Sutnn Ats-Tsauri berpendapat, bahwa jika dia telah

menyelesaikan puasanya selama dua hari, maka dia cukup

menyelesaikan puasa di hari ketiganya saja. Namun jika dia belum

sempuma puasanlra selama dua hari, maka dia harus berpindah

kepada hulmman kafanh sebelumnya.

Ulama lainnya ada yang berpendapat, bahwa jika dia telah

selesai berpuasa satu hari, maka dia cukup menyelesaikan sisa dua

hari puasa lainnSra, namun jika belum maka hukum puasanya

berpindah menjadi hukuman kafarah sebelumnya. Di antara ulama

yang b€rpendapat demikian adalah, Ahmad bin Hanbal, Ishaq,

dan salah satu gaalAqlSyafi'i.

Sedangkan Malik berpendapat, jika dia sudah mulai

berpuasa di hari pertama, lalu dia mendapat kemudahan, maka dia

arkup menyelesaikan puasanla ihr hingga tiga hari. Namun jika

dia belum memulai puasanlra, maka batallah hukum puasa dan

berpindah kembali pada pilihan yang dia mampu; baik itu
mernbebaskan hamba sahaya, memberi makan orang miskin,

ataupgn mernberi pakaian. Ini pulalah Snng menjadi pendapat Al

Hasan dan Atha.

Allah @ berfirman,

ft?6$J )$'f;) i't * * b {'K 15

'Sekimryn itu bukan dari Allah, pastilah mereka

mqtenukan banSak hal gng bertenbngan di dalamnya-"(Qs. An-

Nisaa' 14lz 821.

Pendapat-pendapat tersebut di atas sama sekali tidak ada

dalilnya, udak dari Al Qur'an dan tidak pula dari hadits. Maka
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benarlah, bahwa ifu hanya pendapat mereka sendiri tanpa
diperkuat dengan dalil. Tidak ada bedanya antara kemudahan
keadaan sebelum dia memulai puasa dengan kemudahan keadaan
setelah dia memulai puasanya. Hukumnya tetap seperti yang
diwajibkan oleh Allah kepadanya.

Kami jadi ingin bertanya kepada semua yang tidak
sependapat dengan kami, tentang orang lrang melanggar
sumpahnya ketika dia dalam keadaan sulit, apakah dia berutang
kepada Allah untuk memenuhi kafarah yang wajib, ataukah tidak?
Harus ada salah safu di antaranya.

Jika mereka katakan, bahwa dia tidak berutang kepada
Allah untuk memenuhi kafarah yang wajib, maka pendapat
mereka itu bertentangan dengan dalil Al Qur'an dan tanpa dapat
dibuktikan. Sedangkan jika mereka katakan, dia berutang kepada
Allah untuk memenuhi kafarah yang wajib, maka kami akan tanya
kembali, kafarah apakah ifu? Jika mereka jarrnb, yartu kafanh
yang diwajibkan oleh Allah di dalam Al Qur'an. Maka kami
katakan: Memang demikian adanya, jika begifu maka kalian telah
mengakuinya, lalu bagaimana mungkin kalian Sugurkan hukum itu
setelah keadaan orang tersebut menjadi mudah, padahal tidak ada
ketemngan tentang hal itu dari Al Qur'an ataupun As-sunnati?
Jika tidak ada asalnya dari Al Qur'an atau ,As-Sunnah, maka
pendapat itu pastilah pendapat yang batil.

Jika mereka katakan, bahwa itu bukan hukuman yang
diwajibkan oleh Allah, atau mereka berpendapat demikian
memang tanpa bukfi, rnaka aftuplah penderitaan grang mereka
alami itu. Pendapat kami ini juga menjadi pendapat Abu sulaiman
dan sejumlah ulama lainngra.

l

li
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LL82- Masalah: Jika kafamh yang dipilih adalah

pembebasan hamba sahaya, maka diperbolehkan bagi pelanggar

sumpah tersebut untuk membebaskan siapa saja selama berstatus

sebagai hamba sahap; apakah dia seorang mukmin ataupun

seorang kaftr, masih kanak-kanak ataupun sudah da,r,rasa, memiliki

kekurangan (cacat) ataupun sehat, laki-laki ataupun wanita, atau

anak yang terlahir dari hasil perzinaan, atau budak yang masih

diperbantukan, atau budak png disevuakan, atau budak yang

digadaikan, atau budak yang menpsui, atau budak yang mengurus

rumah tangga, atau budak Spng dinadzarkan, atau budak yang

dijanjikan akan dimerdekakan, atau budak mukabb selama dia

belum memba5rar apapun), karena jika dia sudah mulai

menyicilnya, sudah banyak ataupun masih sedikit, maka tidak

diperbolehkan. Dan tidak diperbolehkan pula budak yang wajib

dibebaskan oleh orang lain, atau separuh dari dua kepemilikan.

Hal ini sudah kami sampaikan pula pada bab puasa, oleh

karena itu kami merasa tidak perlu mengulangnla lagi pada bab

ini.

Dalil pokok untuk hukurn ini adalah firman Allah Sl,

b

=#5,Fi'
"Abu memerdel<akan seorang hamba sahatp-"(Qs. Al Maa'idah

[5]:89).

Tidak ada penyebutan secara khusus unfuk membedakan

satu hamba sahaSn dengan hamba sahaya lainnya.

tLr$, i{r'
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"Dan Tuhanmu fr'daHah lupa." (Qs. Mannm ILgl: 641.

Jika ada yang mengatakan: Kami mengqiyaskan hamba
sahaya pada bab ini dengan hamba sahaya yang menjadl kafarah
pada pembunuhan, yaifu hanya boleh hamba sahaya !,ang
mukminah saja (hamba sahaya wanita yang beragama Islam).

Maka kami katakan, jika demikian maka q[raskanlah hukum
tersebut dan gantikan dengan memberi makan orang miskin
seperti pada l<afarah sumpah.

Jika mereka mengatakan: Kami tidak bisa lakukan ifu,
karena Udak sesuai dengan dalil Al Qur'an atau
menambahkannya. Maka kami jaurab: Penambahan yang kalian
lakukan untuk kafarah sumpah agar hamba sahaya yang

dibebaskan haruslah seorang mukmin, ifupun tidak sesuai dengan
dalil Al Qur'an dan menambahkan hukum dari 5nng sudah ada.
Jika qips dipertolehkan pada salah satu hukumn5ra, maka pada

hulum lainqn pun seharusnya diperbolehkan juga, dan jika qrfras

ifu Udak dipertolehkan pada salah safunya, maka seharusnSa ihr
pun tidak dipertolehkan pada hukum lainnya.

Jika mereka berhujjah dengan hadits yang menyebutkan,
bahwa suatu ketika ada seseorang datang kepada Nabi $, lalu dia
menyatakan, bahwa dia telah memukul wajah hamba sahaya

wanitan5n, dan dia punya kauajiban unfuk membebaskan seorcng
hamba sahaya, lalu dia berkata,"Apa aku boleh membebaskan
hamba sahayaku itu?" lalu Nabi $ bertanya kepada hamba

sahaya tersebut, "Dimanakah Allah bqada?" Dia menjauab, 'Di
langit." Beliau bertanSra lagi, "siapkah aku?." Dia menjarrab,
"Rasulullah (utusan Allah)." Lalu beliau berkata kepada orang tadi,

i
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4'i' qf q;e;i( "Bebaskanlah dia, karena dia seorang

mukntinah."47

Tetapi mereka tidak'dapat menjadikan hadits ini sebagai

hujjah, karena hadits tersebut tidak terkait dengan kafarah

sumpah, tidak pula dengan kafarah lantaran berhubungan di siang

hari bulan Ramadhan, dan tidak pula dengan kafarah zhihar-

Sementara mereka membolehkan pembebasan hamba

sahaya wanita lnng kafir unhrk seseorang yang bemadzar

membebaskan hamba sahaSn se@ra utnwn. Pendapat mereka itu

bertentangan dengan hadits di atas, tapi mereka jadikan hujjah

untuk hal lainnya.

lagi pula, pada hadits tersebut Nabi $ tidak mengatakan,

tidak boleh kectrali seorang mukminah, melainkan hanya

mengatakan, bebaskanlah dia karena dia seorang mukminah-

Kami sama sekali tidak mengingkari pembolehan membebaskan

hamba sahaya muloninah, natnun pada hadits tersebut tidak

disebutkan larangan untuk membebaskan hamba sahaya wanita

yang kafir, maka kami pun tidak melarang bagt pelanggar sumpah

unhrk melakukann5n.

Jika dikatakan: Kalian sendiri telah meriwayatkan hadits

dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah, dari Muhammad bin

Amm, dari Abu Salamah, bahwa AqrSyarid pemah bertanya

kepada Nabi $, "Wahai Rasulullah, ibuku pemah menyuruhku

unfuk membebaskan seorang hamba sahaya unfuknya, dan aku

saat ini memiliki seorang hamba sahaya wanita berkulit hitam,

maka apakah aku boleh membebaskannya unhrk ibuku?" lalu

Nabi S bersaMa, "Bawalah dia ke sini-" Ketika hamba sahaya itu

a7 Hadits ini diriwaptkan da]rrrn Shahk Muslimdrlnit:€ra Sunan Abu Daud-

/,
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datang, Nabi $ pun bertanya kepada wanita tersebut, "siapakah

Tuhanmu?" Dia menjawab, "Allah." Beliau bertanya lugr,

"Siapakah aku?" dia menjawab, "Rasulullah." [-alu beliau berkata
kepada Asy-Syarid, "Bebaskanlah dia, karena dia seorang

muloninah-"8

Namun dalil ini tidak bisa menjadi hujjah mereka,

melainkan hujjah unfuk membantah pendapat mereka, karena

mereka membolehkan pembebasan hamba sahaya wanita yang

kafir dalam bab wasiat. Jika kami bersandar pada hadits ini untuk
berpendapat seperti mereka, maka pastilah kami juga

mengharuskan hamba sahaya mukminah saia yang boleh
dibebaskan pada bab wasiat.

Di antara mereka ada juga yang mengatakan: Hal ini
sebagaimana orang kafir fidak diberi jatah dalam pembagian zakat,

maka begih.r pula mereka tidak dimerdekakan rrrda kafarah yarg
wajib. Maka kami katakan: Ini adalah qiyas, dan qiyas sernuanya

tidak benar. tagi pula keterangan ini sangat tidak benar, karena

har,!. klaim yang berujung pada pendustaan dan kontradiksi.
Pasalnya, Allah & dan Rasul-Nya tidak mengatakan seperti ihr.

Diriwa5ratkan, dari hnu Abi Syaibah, dari Waki, dari Sufun
Ats-Tsauri, dari lbnu Abi Najih, dari Atha', dia berkata,
"Diperbolehkan pembebasan hamba saha5a yang beragama

Yahudi atau Nasrani rmhrk kafarah sumpah." Hal yang sama juga

diriurayatkan melalui Jarir, dari Al Mughirah, dari hrahim.

Sebagaimana juga diriwayatkan oleh hnu Abi S5nibah, dari
AMurrahman bin MaMi, dari Sut/an, dari Jabir, dari AqlSya'bi,

I Hadib ini disebutkan oleh Abu Daud dalam sunannya, narnun dia
mengatakan: Khalid bin Abdullah hadits ini secara mutal,
karena dia fidak merryebr.rtkan nama AEr$,arid.
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dia berkata, "Diperbolehkan pembebasan hamba sahaya yang buta

untuk kafamh."

Diriwayatkan, dari Al Hasan dan Thawus, "Diperbolehkan

pembebasan hamba sahaya yang diperbantukan-"

Diriwalatkan, dari Al Hasan, Thawus dan An-Nakha'i,

"Diperbolehkan pembebasan hamba sahaya 5nng menyusui untuk

kafanh."

Dan unhrk arnk yang terlahir dari hubungan perzinaan,

sebuah riwayat Yadd bin Abi Ziad menyebutkan, dari Mujahid, dari

AistEh ummul mukminin, dia berkata, "Bagiku lebih baik

bersedekah dengan tiga butir kurma, atau terkena cambuk di jalan

Allah, daripada aku hanrs memerdekakan anak Snng terlahir dari

hubungan perzinaan."

Riwa5at lain yang berujung pada Abu Hurairah

menyebutkan, bahwa dia pemah berkata kepada hamba

sahagnn3ra, "Kalau saja seandainya kamu bukan anak yang terlahir

dari hubungan perzinaan, maka pastilah aku sudah

menrbebaskanmu."

Sementara An-Nakha'i dan AsySya'bi berpendapat, bahwa

anak fng terlahir dari hubungan perzinaan tidak dipertolehkan

dalam penrbebasan hamba sahaya yang hukumn3n wajib'

Sedangkan riwapt hnu Umar menyebutkan, bahwa dia

pemah membebaskan seorang anak hamba sahaya yang terlahir

dari hubungan pelzinaan.

Mereka yang tidak memperbolehkann5n, berhujjah dengan

riuart Ahmad bin syuaib, Al Abbas bin Muhammad Ad-Dauraqi

mangabarkan kepada kami, Al Fadhl bin Dukain menceritakan

kepada karni, Israil menceritakan kepada kami, dari Zaid bin
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Jubair, dari Abu Yazid Adh-Dhabbi, dari Maimunah maula

Rasulullah S, bahwa Nabi S pemah tentang anak hamba sahaya

yang terlahir dari hubungan perzinaan, beliau bersaMa,

9r'bii6'r:l o$X cy; Y:,rr;f

.G1l -{) ';"t'ot'a U|-rl
" Tidak ada kebaikan di sana, bagiku dua sqdal 5ang aku

(abu aku lebih aku sukai daripada aku

harus membebsl<an anak hamba nhaSn lpng terlahir dai
hubungan perzinaan."

Abu Muhammad berkata: Israil adalah periwayat yang

Idha'if, dan Abu Yazid adalah periwayat Snng tidak dikenal. Kalau

saja riwaSat ir.I- shahih, maka kami akan berpendapat seperti ihr.

Diriwaptkan dari jalur periway'atan hnu Abi SSnibafi;

Husyaim menceritakan kepada karni, dari Al Mughirah, dari

hrahim dan Asy-Sya'bi, mereka mengatakan, "Tidak

dipe6olehkan penunaian kafamh apapun yang wajib dengan

membebaskan anak Snng terlahir dari perzinaan."

Abu Muhammad berkab: Di antara ulama yang

memperbolehkan hal ini adalah Thawus dan Muhammad bin Ali.-

Hanya kepada Allah lah kami memohon huftk.-

L183- Masalah: ndak diperbolehkan pula memberi

makan orang miskin png jumlahnya hanya safu atau lebih dari ihr

selama kurang dari sepuluh orang, dengan cara memberi makan

berulang-ulang (lraifu, memberi makan safu orang miskin sebanyak
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sepuluh kali, atau memberi makan dua orang miskin seban5nk lima

kali, dan seterusnya). Pasalnya Allah & mer,vajibkan sepuluh orang

miskin, jika kurang dari ifu, maka bertentangan dengan perintah

Allah.

Sementara Abu Hanifah membolehkannya. Pendapat yang

sarna juga diriwayatkan dari Al Hasan. Namun hal itu ditentang

oleh A4r$p'bi. Tidak diperbolehkan pula memberi makanan

kecuali makanan yang biasa diberikan orang tersebut pada

keluarganya. Jika dia biasa memberi makan keluarganya berupa

tepung, maka dia harus memberikan kesepuluh omng miskin ifu

makanan berupa tepung. Jika dia biasa memberi makan

keluarganya b.*pa bryi gandum, maka dia harus memberikan

kesepuluh orang miskin ihr makanan berupa biji gandum. Jika dia

biasa memberi makan keluarganya berupa roti, maka dia harus

memberikan kesepuluh orlng miskin ifu makanan berupa roti.

Jenis makanan apapun yang biasa dia berikan kepada

keluargaryra, maka jenis ifulah yang dia harus berikan kepada

orang'orang miskin sebagai kafarabnya. tidak boleh dari jenis

yang lain, karena hal itu akan bertentangan dengan dalil Al

Qur'an.

Dia juga harus memberikan makanan tersebut dengan

kualitas dan kuanutas yang menengah, tidak terlalu tingg dan tidak

pula terlalu rendah, sebagaimana diajarkan dalam syariat.

Namun hal ini sudah menjadi perdebatan sejak lama.

Sebuah rir*apt dari Umar bin Al Khaththab menyebutkan, terkait

kafanh sr.rmpah, "Kepada setiap orang miskin ifu dia harus

memberikan setengah sha'biii gandum, atau satu srla'kurma atau

leurawut."

Riwayat dari Ali juga menyebutkan hal sempa.
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Sedangkan riwayat dari lbnu Umar hanya menyebutkan,

"Kepada setiap orang miskin ifu dia hams memberikan setengah

sha'biji gandum."

Riwayat dari Zaid bin Tsabit juga menyebutkan hal yang

sama.

Sementara riwayat dari Aisyah ummul mukminin

menyebutkan, "setiap satu orang miskin diberikan setengah srla'

biji gandum atau safu sfa'kurma.

Ini juga menjadi pendapat hrahim An-Nakha'i dan hnu
Sirin. Namun hnu Sirin menambahkan, "Atau makanan dengan

laukn1n."

Sedangkan Hasan berpendapat, bahwa setiap orang miskin

itu diberikan setengah sha biji gandum dan setengah sia'buah
kurma. Atau jika pelaku pelanggaran mau, dia bisa memberi

mereka roti dengan daging, atau jika Udak sanggup boleh juga roti

dengan min3nk samin dan susu, atau jika dia tidak sanggup boleh

juga roti dengan ctrka dan minyak, dan jika dia tidak sanggup juga,

maka dia boleh berpuasa selama tiga hari.

Qatadah juga berpendapat, setiap omng miskin itu
diberikan setengah sia' jewawut ditambah setengah s/ra'buah

krrma.

Riwayat dari lbmhim An-Nakha'i menyebutkan,

"Memberikan makanan unfuk kafanh sumpah berupa safu mud

biji gandum dan satu mudbuah kurma."

Atha' dan Mujahid berpendapat, bahwa unhrk sepuluh

orang miskin disediakan sepuluh mud biii gandum dan dua mud

unhrk kayu bakar dan lauknya.
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Riwayat dari Al Hasan dan Ibnu Sirin menyebutkan,

"Kesepuluh orang ih-r dikumpulkan lalu diberi makan hingga

kenyang dalam satu wakfu."

Diriwayatkan pula dari Sa'id bin Al Musa5yib, Al Hasan dan

Qatadah, "Untuk setiap orang miskin diberikan satu mud buah

kurma dan satu mud jantawtt.

Riwa5nt dari hnu Abbas menyebutkan, "Setiap orang

miskin diberikan satu mud jeu/awut."

Riwayat yang sama juga disebutkan dari Zaid bin Tsabit dan

hnu Umar. Begifu pula dengan riwayat dari Atha. Dan sekaligus

juga menjadi pendapat Malik dan Asy-Syafi'i.

Sedangkan riwayat dari lbnu Buraidah Al Aslami

menyebutkan, "Jika makanan itu berupa roti kering, maka harus

cukup unfuk makan siang dengan makan malam-" Sementara

riwayat dari Ali menyebutkan, "Pelaku pelanggaran hanrs memberi

mereka makan siang dan makan malam berupa; roti, minSnk, dan

minlrak samin."

Namun kedua riwa5at tersebut hdak shahih.

Sementara riwayat dari Al Qasim, Salim, AsySp'bi, An-

Nakha'i, dan sejumlah ulama lainnya, "Harus mencukupi makan

siang dan makan malam."

Mereka yang berpendapat demikian berhujjah dengan

riuayat hnu Abi Syaibah, dari Yahya bin Ya'la, dari Abul

Muhayah, dari laits bin Abi Sulaim, dari Ibnu Buraidah, dia

berkata: Rasulullah tl} p6nah bersabda: "Jika makanan ihr bempa

roti kering, maka harus menankupi makan siang dan makan

malam."
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Namun riwayat ini tergolong mursal,4g dan laits

merupakan periwayat yang dha'if.

Sementara Abu Hanifah berpendapat, setiap orang miskin

diberikan setengah sha biji gandum, atau saht sha buah kurma,

atau safu sha gandum, atau setengah sia'tepung biji gandum,

atau safu sia' tepung gandum. Pemberian dilakukan untuk

mencr.rkupi makan siang dan makan malam, atau makan siang dua

kali, atau makan malam dua kali, atau makan pagi dan makan

siang, atau makan pagr dan makan malam.

Sedangkan Malik dan fuy-Syafi'i tidak memperbolehkan

pemberian berupa tepung saja unhrk mereka.

Abu Muhammad berkata: Ini adalah pendapat yang

berbeda-beda namun tidak satr pun yang berdasarkan Al Qur'an
atau hadits.

Mereka berdalih, bahwa Rasulullah S pemah mewajibkan

kepada orang Snng berihram yang menctrkur rambutrya agar

membuatnSn terluka unfuk memberikan setengah sia'buah kurma

kepada enatn orrng miskin.

Namun hadits ini jush,u menjadi bantahan unhrk pendapat

mereka, karena hadits itu disebutkan setengah srSa'buah kurma

unhrk setiap oremg miskin, dan ihr bertentangan dengan pendapat

mereka.

Mereka juga berdalih dengan riwayat Abu Yahya Takaria

bin Yahgn As-Saji, Muhammad bin Musa Al Harasyi menceritakan

kepada kami, Ayad bin Abdullah menceritakan kepada kami,

49 Mxsal karena tidak menyebutkan nama sahabat pada sanad tersebut, dan

Ibnu Buraidah sendiri berasal dari kalangan tabi'in yang meninggal dunia
pada tahun 115 H.
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Umar bin AMullah Ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami, Al
Minhal bin Amru menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Jubair,

dari hnu Abbas, dia berkata: Rasulullah # pemah membayarkan

kafambnya dengan satu sha' buah krrna, lalu beliau

memerintahkan kepada yang lain unfuk memberikan kadar yang

sama, tapi jika mereka tidak mampu seperti itu, maka boleh

dengan setengah sha' srija.

Tapi ini riwayat 5ang lemah, karena Ziad bin Abdullah

adalah periwayat png dha'if, begitu juga dengan Amru bin

Abdullah bin Ya'la bin Murrah yang terkadang langsung

dinisbatkan kepada kakeknya, dia juga termasuk periwa5nt 5nng
dha'if.

Kalaupun dianggap shahih, tetap saja riwa5nt itu
bertentangan dengan pendapat mereka, karena mereka

mernpertolehkan setengah sha' buah kurma tanpa ada

Diriwa5ratkan dari jalur periwayatan hnu Abi S!,aibatt

Muawi5ah Adh-Dharir menceritakan kepada kami, dari Ashim,

dari hnu Sirin, dari Ibnu Umar, dia berkata: Firman Allah, Vf, A
'# ';t# 6" Yaiu dari mal<anan t^ng biasa karnu berikan

kepada keluargamu,"(Qs. Al Maa'idah [5]: 89), maksudnya adalah

makanan menengah, ltaifu dengan memberikan roti dan susu, atau

roti dan minlEk, atau roti dan samin. Sedangkan makanan yang

tertinggi gang biasa diberikan seseorang pada keluarganya adalah,

roti dan dagurg.

Diriwa5atkan pula dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari

Hrsyam bin Hassan, dari Muhammad bin Sirin, bahwa Abu Musa
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Al Asy'ari menunaikan kafarah sumpahnya dengan membuat

adonan dan memberi makan dari adonan itu.

Diriwaptkan pula dari jalur periwayatan Sufuan bin

Uyainah; dari Sulaman bin Abul Mughirah, dari Sa'id bin Jubair,

bahwa Ibnu Abbas pemah berkata, "Kepala rumah tangga ada

yang memberi makan keluarganya dengan makanan pokok yang

paling tertinggi, ada pula yang memberi makan keluarganya

dengan makanan pokok 1nng paling rendah, dan ada juga yang

memberi makan keluarganya dengan makanan pokok yang

menengah, lalu dikatakan dalam alnt tersebut; '$#' C .F5 e
'$!lt " Yaitu dari mal<anan yang biasa l<amu berikan kepda

keluarypm4"(Qs. Al Maa' idah [5]: 89)."

Sebuah riwayat lbnu Sirin juga menyebutkan hal serupa

dengan pendapat Ibnu Umar.

Pendapat lnng sama juga diriwayatkan dari Syuraih, Al

Aswad bin Yazid, Sa'id bin Jubair, dan AqrSla'bi. Pendapat ini

juga menjadi pendapat Abu Sulaiman dan sekaligus pendapat

kami, karena sesuai dengan dalil Al Qur'an.

Adapun mereka yang menyebutkan batasan berat makanan

tersebut, dan mereka lnng melarang untuk memberikan roti atau

tepung, atau mereka 3nng malajibkan dua jenis makanan, maka

pendapat tersebut tidak ada landasannya dari Al Qur'an, ls-
Sunnah, qilas, ataupun pendapat sahabat yang tidak diselisihi oleh

pendapat sahabat lainnya.-Han5n kepada Allah kita minta

pertolongan.-
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1L84- Masalah: Adapun unhrk pakaian yang hendak

diberikan sebagai kafarah sumpah, apapun jenis pakaiannya, entah

itu baju, atau celana, atau penufup kepala, atau peci, atau jubah,

atau imamah (sorban), atau mantel, atau apapun yang biasa

dipakai sehari-hari boleh diberikan, karena Allah @ menyebutkan

ayat tentang hal ini secara umum, tidak tertenfu pada safu jenis

saja.

Jika Allah berkehendak menunjuk salah satu jenis pakaian,

maka tentu akan dijelaskan kepada kita,

\rr8' L{r,
"Dan Tuhanmu frdaHah lupa." (Qs. Maryam [19]: 54].

Diriwayatkan dari lmran bin Al Hushain, bahwa dia pemah

ditanya oleh seseorang tentang pakaian unfuk kafamh,lalu Imran

menjawab, "Apakah kamu ingat bagaimana jika delegasi sedang

menghadap pemimpin mereka, yang mana setiap mereka

dipakaikan peci di kepala mereka, ungkapan unhrk hal itu adalah,

bahwa pemimpin tersebut memakaikan pakaian pada mereka."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Musaddad, dari Abdul

Warits At-Tanaunr,ruri; iuga dari Muhammad bin Zubair, dari

ayahnya, juga melalui Waki', dari Sufuan Ats-Tsauri, dari Al
Asy'ats, dari Al Hasan Al Basri, dia berkata, "Cukuplah imarnah

unfuk memenuhi l{afanh sumpah."

Inilah yang menjadi pendapat Sufr7an Ats-Tsauri, Al Auzai,

Asgr'Syafi'i, dan Abu Sulaiman.

Sementara Malik berpendapat, bahwa pakaian yang

diberikan haruslah pakaian yang diperbolehkan untuk perangkat
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shalat (yaitu menutup aurat). Namun pendapat ini tidak berdasar,

karena tanpa ada dalil yang menyertainya.

Sedangkan pendapat Abu Hanifah hanya berbeda pada

bagian celana saja, karena menunrtnya tdak cukup jika hanya

imamah saja yang diberikan. Para ulama mazhab Hanafi

mengatakan: Jika seseorang hanya mengenakan imamah saja,

maka pastilah masih akan disebut telanjang.

Abu Muhammad berkata: Ifu bukan alasan, karena Allah &
tidak memfirmankan kepada kita untuk mernberi pakaian yang

fidak sampai disebut telanjang.

\5'SrLtft
" Dan Tuhanmu frdailah lup." (Qs. Maryam [19]: 54).

IGlaupun seseorang memakai baju dengan celana saja,

narnun dikenakan pada musim dingin, maka ifupun masih disebut

sebagai telanjang.

5nng aneh dari pendapat Abu Hanifah ini, bahwa dia tidak

menganggap imanahifu sebagai pakaian, dan malah mengatakan,

jika pelanggar strmpah hanya memberi sah.r pakaian saja yang

setara dengan sepuluh pakaian, atau dia memberikan safu baghal

atau keledai 5nng nilainya sama seperti sepuluh pakaian, maka hal

itu diperbolehkan.

Namun jika kita renungkan, bahwa pakaian secara mutlak

bermakna tdak telanjang, karena mustahil seseorang disebut

berpakaian sekaligus di sisi lain disebut telanjang, akan tetapi

memang bisa seperti dinyatakan seperti itu juga pada dua ciri,

misalnya sebagian tubuhnya ditutup pakaian dan sebagian lainnya
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telanjang, atau dia memang ditutupi dengan pakaian di seluruh

fubuhnya tapi tetap menampilkan benhrk tubuhn5n, seperti yang

dimaksud dalam hadits Nabi,{$,

.tdr # *'1 i>(-tG irQ,tE ir;
'Wanita tnng berpakaian Jpi t"luniung frdak alen masuk

ke dalam surga."

Jika dernikian, maka benarlah secam mq;akinkan bahwa

berpakaian fidak mungkin menyafu dengan tdaniang jika

disebutkan secara muflak. Dan bentuk inilah yang dinlratakan di

dalam Al Qur'an, yaifu pakaian se@ra mutlak, tidak ditambahkan

dengan keterangan lainnya. Tentunya, jika seseorang mengenakan

pakaian yang panjang menjuntai, tapi kepalanSra tanpa penufup,

atau punggungnla terbuka, atau bahkan auratnSra terlihat, atau

keadaan-keadaan lain semacam ifu, maka orang tersebut tidak

disebut berpakaian kecuali dengan ditambahkan keterangan

lainnya.

Dengan demikian, maka pakaian hur,lra bisa disebut seperti

ifu jika mencakup seluruh fubuh, tidak tembus dengan

mata, dan dapat menahan hawa dinsln, sebagaimana diketahui

bahwa pada era terdahulu manusia haqn mengenakan dedar.rnan

sebagai penutup fubuh mereka, dan tenhr saja hal ihr tidak disebtrt

sebagai pakaian, tapi tetap disebut telanjang.-hanya kepada Allah

lah kami memohon taufik.-

1185. Masalah: Pakaian yang dipemntukkan sebagai

kafanh sumpah ataupun makanan, boleh diberikan kepada orang-

orang l<afu dzimmijika mereka termasuk orang-orang png miskin.
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Sedikit berbeda dengan zakat, karena di sini tidak ada dalil yang

mengharuskan pakaian dan makanan itu diberikan kepada orang-

orang yang beriman secara khusus.

Sementara unfuk pembagian harta zakat terdapat

keterangan, bahwa harta zal<al itu diambil dari orang-orang Islam

5rang kaya, lalu diberikan kepada kaum muslimin yang fakir.

1186. Masalah: Untuk puasa, diperbolehkan bagi

pelanggar sumpah untuk melakukan puasa tiga hari secara

terpisah. Dan inilah pendapat Malik dan AsySyafi'i.

Sementara Abu Hanifah berpendapat bahwa hal itu tidak

dipertolehkan dan harus dilakukan secaftr bertunrt-ttrrut. Hujjah

untuk pendapat ini adalah mengqiSnskannln dengan kafanh

zhihar dan l<afanh pembunuhan secarcr tidak sengaja. Dan juga

qimah hnu Mas'ud unfuk ayat tersebut, adalah mubbbibt
(berbentuk plunl.

Abu Muhammad berkata: Diantara hal yang aneh adalah,

para mazhab Maliki yang mengqlnskan: Status beriman pada

hamba saha3ra unfuk kafanh sumpah dengan mengqi5nskannya

dengan kafanh pembunuhan tidak disengaja, namun mazhab

Hanafi tdak mengqiyaskannp. lalu mazhab Hanafi

mengharuskan puasa pada lafamh sumpah agar dilakukan secam

berhrrut-furut dengan mengqiyaskannya dengan puasa kafarah

untuk pembunuhan tidak disengaja dan zhihan nalnun mazhab

Maliki tidak mengqiyaskannya.

Lalu apa Snng menjadi standar bagi sebuah hukum untuk

diqiyaskan atau tidak diqiyaskan? Sungguh sangat aneh hukum

pengqiyasan ini.
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Sementara mengenai qira'ah Ibnu Mas'ud; qira 'abtersebut

sangat tidak populer, karena yang digunakan dari ujung timur

hingga ujung barat adalah qin'ah Ashim, Hamzah, dan Al Kisai,

yang mana pada qira'ah mereka tidak disebutkan seperti klaim di

atas. Apakah mereka ingin menambahkan keterangan di dalam Al

Qur'an hanya unhrk mendukung pendapat mereka yang keliru itu,

padahal mereka menolak hukuman pengasingan pada perkara

zina, karena menurut mereka hal itu sebagai penambahan

keterangan yang tdak ada di dalam Al Qur'an, padahal

keterangan ifu ada dalam hadits shahih yang diriwaftkan dari

Nabi $.
Lalu mereka juga tidak merasa malu terhadap Allah &

ataupun terhadap manusia ketika mereka menarnbahkan

keterangan tersebut pada ayat Al Qur'an, padahal orang yang

menambahkan keterangan dalam kitab suci Al Qur'an akan

menjadi kufur, jika dibaca di mihrab maka harus dimintai tobat,

dan jika ditulis di dalam mushaf, maka kertas mushaf itu harus

dirobek atau dikuliti, dan hal itu mereka lakukan hanla untuk

memperjuangkan taklid dan pendapat mereka saja, karena jelas-

jelas Allah sarna sekali fldak menjelaskan apakah puasa itu
dilakukan se@ra berh.rrut-hrrut ataukah secara terpisah, maka

bagaimanapun cara yang mereka lakukan untuk puasa tersebut,

hal itu tetap dipertolehkan.-Hanya kepada Allah lah kami

memohon taufik.-

LL87 - Masalah: Jika pelanggar sumpah masih memiliki

persediaan makanan unfuk dirinya dan keluarganya dalam sehari

setelah dia memberi makan sepuluh orang miskin, maka dia tidak

boleh beralih pada hukurum puasa, karena dia dianggap masih
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memiliki harta. Dan menurut dalil Al Qur'an orang yang masih

punya harta tidak boleh beralih pada hukuman lain, kecuali dia

tidak memiliki harta.

Puasa kafarah sumpah hanya boleh dilakukan ketika

seorang pelanggar sumpah Udak lagi memiliki persediaan makanan

untuk dirinya dan keluargan5a setelah dia memberi makan atau

pakaian kepada sepuluh orang miskin. Hukum ini berlaku; baik

unhrk orang grang merdeka ataupun para hamba sahaSra.

t5,$JLrr'
" Dan Tuhanmu frdaHah lupa." (Qs. Maryam [19]: 54).

Orang yang membatasi dengan batasan 5nng lebih banyak

dari kecukupan makanan dirinp unfuk satu minggu, atau satu

bulan, ataupun sattr tahun, maka dia dibebani dalil untuk perkara

itu, dan tidak ada jalan dapat dia tempuh unhrk menemukan dalil

tersebut.

1188. Masalah: ndak dipertolehkan bagi pelanggar

sumpah unfuk men5nndingkan hukuman yang safu dengan

hukuman yang lain, misalnya dia memberi makan kepada lima

otang mishn dan memberi pakaian kepada lima orang miskin

lainnya.lni merupakan pendapat Malik dan AsySSrafi'i.

Sementara Abu Hanifah dan Sufipn membolehkan hal itu,

namun pendapat ini bertentangan dengan ayat Al Qur'an, dan

udak seorcng pun yang berpendapat demikian sebelum Abu

Hanifah.
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1189- Masalah: Jika seseorang bersumpah untuk

berbuat dosa, maka dia harus melanggar sumpah tersebut dan

membayarkan l<afaral>nya. Tapi jika seseorang bersumpah unfuk

berbuat sesuafu yang bukan dosa, maka dia tidak harus

melanggamya.

Beberapa kalangan berpendapat, bahwa dia tetap harus

melanggamya jika dia melihat ada hal lain yang lebih berpahala

dari sumpahnp itu. Mereka berhujjah dengan saMa Nabi $,
9z cc /o z o.r/l1t $ct

.4.:.,a.J '9 'n\.J r -.*z-z-lJ J -J J- -* L5$ ?W

Lias bf vt ,v

"Maka lald<anhh hal lain tnng lebih baik itu dan

baSnrl<anlah kafanh untt* sumphnya."

Abu Muhammad berkata: Berhujjah dengan hadits itu untuk

pendapat tersebut bisa dibenarkan, kalau saja tidak ada riwa3nt

yang kami sebutkan pada bab shalat tentang shalat witir, 5nng
mengisahkan tentang seseorang yang diterangkan oleh Nabi $
mengenai shalat lima r,vakfu, lalu orang tersebut berkata, "Apakah

ada hal lain 1nng harus aku lakukan?" Nabi $ menjawab,

"Tidak ada, keatali jika karnu mau menambahkan4n

dangan shalat bthawu' (shalat sunah)."

Begifu pula pada riwayat tentang puasa Ramadhan dan

zakat, orang yang bertanya kepada Nabi $ ittr bersabda: "Demi

Allah, aku tdak akan menambah ataupun mengurangin5n." Beliau

bersabda,

AlMuhalta - EI



I

.6:rb'4 rLir j?i ,Gib'oL *i
" Sungguh akan selamat dia iika dia jujur dengan

perl<aaannya itu, sungguh dia akan masuk surga jika dia fulus

berl<aA dqnikian."

Semuanlra tahu, bahwa melakukan shalat bthawu'di luar

shalat fardu itu lebih baik daripada tidak melakukannya, lebih baik
daripada meninggalkannya, tetapi Nabi $ tidak menyanggah

sumpah orang tersebut dan tidak pula memerintahkannya untuk

melalnrkan hal Fng l€bih baik dari sumpahnln itu, bahkan beliau

iustru mernujinSra-

IvIaka b€narlah jika dikatakan, bahwa perintah Nabi $ itu

untuk dengan memilih yang lebih baik

hanydlah s€hrah anjuran saja.-Hanya kepada Allah lah kami

mernohon tauftk.-
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KITAB UTANG PruTANG

1190. Masalah: Memberi utang adalah pertuatan

terpuji. Delinisinya adalah, memberi sesuatu kepada orang lain

yang berasal dari hartamu unfuk kemudian dikembalikan lagi

kepadamu dalam keadaan yang salna baik ifu dalarn u/akfu sesaat

saja ataupun hingga waltu lama yang disepakati.

Tak seorang pun membantah definisi ini. Allah &
berfirman,

7p'u, .*/J,Fr oy i+ i;::i riy

"Apabila kamu melakukan utang piubng untuk qnktu

tnng ditenfukan, hendaHah l<amu menulisl<anrym."(Qs. Al Baqarah

l2l:282).

1191. Masalah: Utang piutang diperbolehkan untuk

semua hal lrang boleh untuk dimiliki atau dipindahkan

AlMuhalta - @
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kepemilikannya dengan cara dihadiahkan ataupun yang lainnya;

baik itu boleh diperjual belikan ataupun fidak, karena utang

piutang berbeda dengan jual beli, yang mana jual beli itu tidak

boleh dilakukan kecuali dengan membayarkan harga barang yang

dibeli, tapi utang piutang boleh dilakukan pada sesuatu di luar jenis

barang yang diperdagangkan, dan ketika dikembalikan, maka

utang tersebut harus diserahkan dengan jenis dan jurnlah yang

persis sama seperti sebelum dipinjam.

LL92- Masalah: Tidak boleh ada syarat pengembalian

yang melebihi atau dikurangi dari utang yang diberikan, karena itu

termasuk riba yang diharamkan. Juga tidak boleh pula ada syarat

pengembalian utang yang lebih baik atau lebih buruk dari apa yang

diberikan, karena ifu juga termasuk riba yang diharamkan. Tidak

boleh juga ada syarat pengembalian utang dengan jenis 5ang
berbeda dari apa yang diutangkan sebelumnya. Dan tidak boleh

pula ada syarat keharusan pemakaian barang utang unfuk sesuatu

tertentu ataupun s5nrat penjaminan.

Dalil untuk hal-hal tersebut adalah saMa Nabi $,

t1 ,yyt;. ';; i$t qq G'*1 y:3

.,iut qq e:.:-:-:J V:? O

zl z)
tt ^ r*-e ci'X ,fj:l

tI

Jt
'.9.,,

O//,'.,2 ti, oii )Ob 4J ,;,=J, d.

o
/a

zl/'dJ, &r qq e d v? b?l./9/

t
J(
O/

d
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,y'ri4lllAr L'r:" )
t.1

c6>l -tg iu L.frl

"Segala pers5mratan Wng tidak ada dalam kibb suci Al
Qw'an adalah batil. Mengap suafu l<aum masih saja munberi
s5mnt-sjnrat Sang udak ada dalam ktabullah. Siap saja Sang
mengajul<an s5nrat tnng tidak ada dalam kiabullah mal<a harus
diacuhl<an, maki ada senfus s5nnt l<arena kibb suci
lebih bqhak wtuk diikufr dan syamt dari Allah lebih t*pra96."50

Tidak ada ulama yang be6eda pendapat mengenai hal ini.

-Hanya kepada AIIah lah kami memohon taufik.-

1193. Masalah: Jika penerima piutang be6aik hati
untuk mengenrbalikan utangn5n lebih dari apa lang dia terima
kefika pengembalian utang tersebut, atau lebih baik kualitasryra
dari apa grang dia terima, maka sernua ifu dianggap baik dan
dianjurkan (tanpa ada q,rarat apapun di awal peminjaman). Atau
pernberi utang berbaik hati unhrk menerinra barang yang
diutangkannya kurang dari apa yang dia berikan, atau lebih rendah

dari apa yang dia utangkan, maka semua ifu juga
dianggap baik dan dianjur.kan.

Orang yang mengembalikan utangnya lebih dari apa yang

dia terima atau lebih baik lilalitasn3n, maka dia tenfu akan
mendapatkan pahala. Begifu juga orcng yang menerima
pengembalian utangn5ra kurang dari apa yang dia utangkan, atau

l'*, 1

'cY Sl

s0 Hadits ini diriun5ratkan dalam shahih At Bukhart dan shahih Muslim, dengan
rnatan png beltda-beda.
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lebih rendah kualitasnya dari apa yang dia berikan, maka dia juga

tentu akan mendapatkan pahala.

Hukum ini berlaku untuk siapapun dan di manapun, baik

itu sudah menjadi kebiasaan ataupun tidak. Asalkan selama tidak

ada sSrarat yang dialukan oleh salah satu pihak di awal

peminjaman. Begitu pula jika hansaksi tersebut dilakukan di

negara lain, tidak ada bedanya sarna sekali, semuanya dianggap

baik selama tidak ada q;arat dari kedua belah pihak.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Al

Bukhari dan Musa bin Muawiyah: Al Bukhari berkata: Khallad

menceritakan kepada kami; Musa berkata: Waki menceritakan

kepada kami; Kemudian Khallad dan Waki sepakat, kedua berkata:

Mis'ar bin Kidam menceritakan kepada kami, dari Muharib bin

Ditsar, dari Jabir bin AMullah, dia berkata: "Aku pemah punya

piutang atas Rasulullah &. lalu saat beliau mengernbalikannya,

beliau ptrn menambahkanntra unfukku."

DiriwaSntkan dari jalur periwa5ntan Waki, dari Ali bin

Shalih bin Hay, dari Salamah bin Kuhail, dari Abu Salamah, dari

Abu Humirah, dia berkata: Rasulullah # p"-ah meminjam seekor

unta pada seseor.ung, lalu beliau mengembalikan unta yang lebih

baik dari unta png dipinjamnya seraln bersaMa,

l$'€rt;&v
" Onng Sang ph7 baik di anhra kalian adalah onng Wng

plns baik dalam mengemblikan utangnya."

Inilah yang menjadi pendapat para ulama salaf terdahulu.
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Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sufuan bin Uyainah,

dari Ismail bin Abu Khalid, dari ayahnya, dia berkata: Aku pemah

memiliki piutang pada diri Al Hasan bin Ali (berupa uang dirham),

lalu ketika suahr hari aku bertemu dengannya saat dia keluar dari

tempat pemandian, dia membayar utangnya tanpa menimbang-

nya, dan ketika aku menimbangnya temlata dia memberi jauh

lebih banyak dari hak 5nng seharusnya aku terima, lebihnya sekitar

tujuh puluh dirham.

Diriwa3atkan dari jalur periwayatan Malik, dia berkata: Aku

pemah mendapat riwayat tentang seseorang yang bertanya

kepada hnu Umar: Aku sebelum ini pemah meminjamkan sesrraht

kepada seseorang, dan aku mensyaratkan pengembalian sesuafu

yang lebih baik dari apa yang aku pinjam, lalu Ibnu Umar berkata,

"Ifu adalah salah sahr bentuk riba." I-alu te4adilah percakapan di

antara mereka, di antaranya hnu Umar berkata kepada orang

tersebut, "Menurutku, kamu harus memeriksa barang yang

dikernbalikan, jika dia memberimu persis seperti pinjaman Sang

kamu berikan, maka kamu bisa langsung menerimanln, jika dia

memberimu kurang dari utang yang kamu berikan namun kamu

tetap meneriman5a, maka kamu akan mendapatkan pahala, dan

jika dia memberimu lebih dari utang yang kamu berikan, maka dia

telah bertuat kebaikan kepadamu, itulah benfuk terima kasihnya

kepadamu sebagai penghargaan atas wakfu kepemilikan png
tersita darimu."

DiriwaSntkan dari jalur periwalntan hnu Abi SSnibah;

Waki' menceritakan kepada kami, Hislpm Ad-Dastur,uani

menceritakan kepada kami, dari Al Qasim bin Abi Bazzah, dari

Atha' bin Ya'qub, dia berkata: Aku pemah memberikan utang

kepada Ibnu Umar sebanyak seribu dirham, dan dia membaSnmlra
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dengan jenis difiam lpng lebih bagus daripada pinjamanku
sebelumnya, lalu dia berkata kepadaku, "Apapun yang aku berikan
lebih kepadamu merupakan penghargaanlm untukmu, apakah
kamu mau menerimanlra?" Aku jawab, "Tenfu saja."

Dan tidak ditemukan ada pemyataan befreda dari para
sahabat yang lain tentang hal ifu kecuali satu riwayat dari hnu
Mas'ud yang menyatakan dia tidak menyukai hal seperti ifu.

Diriwalptkan dari jalur periurayatan Abdurrazzaq, dari hnu
Juraii, dari Atra', dia berkata: hnu Zubair pemah meminjam
sejumlah uang kepada beberapa saudagar, lalu dia menggunakan
jasa seseorang unfuk mencatat kansaksi utang piutang tersebut.
Kefika aku menSpmpaikan hal itu kepada hnu Abbas, dia berkata,
"Idak ada larangan beftuat demihan."

Syu'bah juga pernah menceritakan, bahrlra dia pernah
bertanSa kepada Al Hakam bin utaibah dan Hammad bin Abu
sulaiman, tentang seseorang yang meminjarn uang dirham lalu dia
mengembalikan dengan jenis dirham png lebih baik, mereka
berkata, "Jika itu udak ada dalam niatrgra, maka tidak ada
masalah."

Telah diri,aSlatkan secara shahih dari eatadah, dan Al
Hasan Al Bash,ri dan sa'id bin Al Mum5ryib, keduanya berkata,
"Tidak mengapa mernberi utang dengan dirham yang putih dan
mengambil piutang dengan dirham yang hitam, ataupun
sebaliknya."

Diriuayatkan dari }ilur perir,uayatan hnu Abi qnibah,
Quthari bin Abdullah menceritakan k"pada lorni, dari Al Asy'ats
Al Humrani, dia be'kata: Aku pemah bertarryra kepada Al Hasan,
"Wahai Abu Sa'id, ada beberapa uranita yang bertetangga
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denganku gemar memberi, lalu mereka pemah meminjam uang

dirham dariku, dan di dalam hatiku terbesit agar saat

pengembalian nanti mereka juga melakukan kegemaran mereka ifu

kepadaku hingga melebihkan uang dirham yang aku pinjamkan."

Lalu Al Hasan menjawab, "Tidak ada masalah dengan hal ihr."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ma'mar, dari Ayub, dari

Ibnu Sirin, dia berkata, *Jika kamu meminjamkan makanan

kepada seseorang, lalu dia mengembalikannya di negara lain;

apabila memang ada perslnratan demikian sebelumnya, maka

hukumnya maknth, tapi jika hanya unfuk kebaikan, maka tidak

ada masalah dengan hal ihr."

Itu semua juga menjadi pendapat Abu Hanifah, AsySyafi'i,

dan Abu Sulaiman.

Sementara Malik berpendapat, jika seseorang mengembali-

kan barang !,ang dipinjamnya dengan kualitas yang lebih baik,

maka hal itu diperbolehkan selama bukan kebiasaan yang berlaku

di tempat tersebut. Namun jika jumlahnya yang lebih (dari segi

kuantitas), maka hal itu tidak diperbolehkan.

Tetapi pendapat ini keliru, karena bertentangan dengan

apa yang dilakukan oleh Nabi $ sendiri, sebagaimana telah kami

sebutkan riwayatrya.

Begitu pula dengan membeda-bedakan antara kebiasaan

yang berlaku di suafu tempat dengan bukan kebiasaan, inipun

keliru, karena apapun png boleh dilakukan satu kali, maka tidak

ada bedanya jika dilakukan seribu kali, dan kebaikan lrang

dilakukan sahr kali atau lebih, maka sebutannya tetap saja

kebaikan, dan apapun jenis kebunrkan, maka hal ifu tidak boleh

dilakukan baik hanp satu kali ataupun berkali-kali.
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Kami tidak mendapati ada orang lain berpendapat demikian

sebelumnya yang membedakan antara kebiasaan yang berlaku di

suafu tempat atau hanya dilakukan safu kali.

Sementara untuk pendapatnya yang tidak membolehkan

pengembalian dengan jumlah yang lebih banyak dari pinjaman

sebelumnya, kami juga telah sampaikan riwayaLriwayat tentang

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

Dan Snng aneh dari pendapat mazhab Maliki ini, adalah

ketika mereka melarang hal itu, mereka malah mempertolehkan
penambahan yang disyamtkan di aual yang jelas-jelas merupakan

riba 3ang diharamkan. Bagaimana tidak aneh, di safu sisi mereka

mempertolehkan pertukaran antara uang dinar Snng kurang berat

dengan uang dinar 5nng lebih bemt yang diperq,raratkan ketika

perhrkaran itu dilakukan, begitu pula dengan uang dirham yang

kurang berat dengan uang dirham yang lebih berat, padahal

Nabi $ bersaMa,

.Gr t4#. (, J>t g:lsuriri^:t
" Dirhan kanW boleh difukar) dengan dirham tnng sama,

kelebihan di anbn kduan5n adalah riba."

lalu di sisi lain, mereka melarang penambahan Sang tidak

diqraratkan saat seseorang membayar utangnya, padahal hal ifu
telah dilalnrkan sendiri oleh Nabi $.

1L94. Jika orang !/ang berutang

mengembalikan utangnya dengan jenis yang berbeda dari apa yang

dia pinjam, maka hal itu tidak dipe$olehkan, dengan s5rarat
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ataupun tanpa disyaratkan sebelumnya. Misalnya dia meminjam

emas kepada seseorang, lalu saat pengembaliannya dia

menggantinya dengan perak atau semacalrlnya, dan begitu pula

sebaliknya. Allah $ berfirman,

6?sr1,#t"rL1; FgYJLv{
u,P 

nP ,rtj&ljG.-
"Janganlah lamu saling memakan harta s*zilnarnu

dengan jalan tnng bafrl (frdak benar), k@rali dalam pedagwgan

Wlg berlaku abs dmr suka sma sul<a di antan kamu."(Qs. An-

Nisaa' l4l:291.

Jika orang tersebut mengembalikan barang yang berbeda

dengan apa lrang dipinjamnya, maka dia telah mengambil sesuatu

yang bukan menjadi haknya, dan jika ada seseorang mengambil

sesuatu yang bukan haknya maka dia telah memakan harta orang

lain dengan jalan gnng batil.

Jika mereka mengatakan: Hal demikian salna seperti

transal<si jual beli, atau perttrkaran barang dengan barang dengan

ienis yang berbeda. Maka kami Lratakan: Tetap saja tidak

diperbolehkan seperti itu, karena peminjam tidak memiliki barang

SBng akan diberikan kepada pemilik utang saat trarsaksi teriadi,

dan jual beli itu hanp diperbolehkan iika kedua pelaku tansaksi

memiliki barang Snng akan ditukar. Sebab jika fidak demikian,

maka akan masuk dalam hukum jual beli yang tidak dimiliki, atau

hukum jual beli lpng tdak diterima barangn5n. Dan kedua

tansaksi jual beli itu terdapat larangan untuk dilakukan dalam

hadits Nabi $. Inslp Allah kami akan sampaikan hadits-hadits
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tentang hal itu pada bab jual beli. Selain itu, transaksi tersebut juga

terdapat unsur riba di dalamnya. Insya Allah, kami juga akan

membahas tentang hal ifu secara lebih mendalam pada bab riba.

Jika mereka berhujjah dengan riwa5at dari Ibnu Umar, yang

akan kami sebutkan pada bab jual beli nanfi insya Allah, ihr adalah

riwayat yang tidak shahih, karena pada sanadn5n terdapat Simak

bin Harb yang termasuk dalam kategori periwayat yang dhaif.
Kalaupun riwalnt ifu shahih, maka pendapat mereka itu juga

masih bertentangan dengan matan riwapt tersebut. Inq;a Allah,

kami akan membahas tentang hal ifu secara lebih mendalam.

1195. Masalah: Jika ada seseorang meminjam sesuahr,

maka dia sudah dianggap memilikinya, dan dia berhak unfuk

menjualnya jika dia mau, atau menghadiahkannga kepada orirng

lain, atau bertuat apapun yang dia kehendaki seperti barang

miliknya yang lain.

ndak ada perdebatan mengenai hal ini, karena ada dalil

pasti Snng menunjukkan dernikian.

1196. Masalah: Jika unktu pernbayaran utang

ditenfukan secepatrya, maka oriang lnng mengutangi boleh

meminta piutangnya kapanpun dia mau. dia boleh memintanya

secara langsung setelah barang tersebut berpindah tangan, dan dia
juga boleh menangguhkannya sampai kapanpun hingga akhir

hayatrya.

Sementara Malik berpendapat, bahwa orang yang

mengutangi Udak boleh menagih utangn3p kecuali setelah
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beberapa waktu yang kira-kira orang yang berutang dapat

mengambil manfaat dari barang yang dipinjamnya.

Logika ini tidak dapat dibenarkan, karena tidak ada bukti

dalil yang memperkuatnya.

[-agi pula waktu yang dimaksud itu tidak diketahui sampai

kapan. ndak ada bukti yang paling akurat untuk kekeliruan

pendapat ini kecuali bahvua orang yang berpendapat demikian saja

tidak tahu sampai kapan waktu yang dia maksudkan?

Sedangkan Rasulullah sudah menginstuksikan agar setiap

hak harus diberikan kepada pemiliknya; jika ada yang berpendapat

berbeda dengan instuksi tersebut, maka dia telah melanggar

perintah beliau.

1197 - Masalah: Jika pemberi utang menagih haknya

dan pengutang masih memiliki barang yang dipiniarnnln terdahulu,

maka pengutang tidak boleh dipaksa untuk mengembalikan barang

tersebut, karena dia tidak diuajibkan unhrk mengembalikan barang

itu (barang yang dipinjamnSn pertama kali), tetapi dia boleh

dipaksa oleh keputusan hakim unhrk mengembalikan barang yang

sama dengan barang tersebut, lalu dia boleh memilih; apakah akan

mengembalikan barang lrang diambilnp sebagai utang atau dia

akan mengembalikan barang lnng sama dengannya, karena dia

merupakan pemilik dari barang yang dia utangi, dan barang itu

sudah seperti miliknSa png lain, tidak ada bedanln satna sekali.

Pengutang tidak boleh dipal$a untuk mem&rikan barang

yang diambilnya sebagai utang pertama kali dan melepaskan

barang ifu dari hartanla, karena tidak ada dalil Al Qur'an atau

hadits yang malajibkan hal itu. Tetapi jika dia tidak mampu untrrk
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mengembalikan barang yang sama dengan barang tersebut, maka
saat itu hakim boleh memutuskan agar dia mengembalikan barang
yang diberikan kepadanya sebagai utang, karena pengutang

memang diperintahkan untuk mempercepat pembayaran

utangnya, oleh karena ifu dengan mengakhirkannya karena dia
belum mampu untuk mengembalikan barang lnng sama, padahal

dia mampu untuk mengembalikan barang yang diberikan

kepadanya sebagai utang, itu merupakan kezhalhmn.

Nabi S bersaMa,

i'-" 
"'oit 

Jb,
" Omng t/ang menunda pemhSmnn ubngntn padahal dia

mampu adalah sebuah kezhaliman."Sl

1198- Masalah: Jika telah disepakat bahwa utang akan
dibayarkan pada unktu tertentu, maka diunjibkan bagi kedua belah
pihak unfuk menuliskan transaksi tersebut dan menghadirkan

minimal dua orang laki-laki saksi yang adil, atau satu orang laki-laki
dan dua orang wanita salsi png adil.

Jika bansaksi ifu terjadi pada saat mereka sedang dalam
perjalanan jauh dan mereka tidak bisa menghadirkan persyaratan

di atas, maka orang lnng memberi utang boleh menggadaikannya

kepada orang yang berutang. Tapi hal itu hanya boleh dilakukan
jika keduangra melakukan perjalanan jauh, atau utang lang
disepakati untuk dibayar pada wakfu tertenfu (bukan utang 5ang
harus dibayar secepatnya ataupun oleh orang yang bermukim).

sl Hadits ini diriwa5ratkan dalam Shahih Al futfiari dan Shahih Muslim
(Muttafaq Naih.
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Dalil untuk persyaratan tersebut adalah firman Allah &[,

&,,Ft rlt i* F::; riy $3 r. <rii qt6-

6 *,y 4U{ tjizru, *)a'# *xili*i;
Ufi *{L,s 5i )+!ii :ieAbkt ;X (z- {.K
g:rt *t",tii i,( og$ ii ;.#-$ ASai 64J
tt;:y;$';U 6 '# {';(*5 W
6k d 'y'PsPn i-4 1tiafri3.J-*afu,

'J-i J 61.3i A'o;;i & e\4r;3 33.,3 ;{:,
"afrtu4';y?7iiei:l

" Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu

melakukan utang piutang untuk wnktu wng ditentukan,

hendaHah kanu menuliskannya. Dan hendakhh seorang panulis

di antara kanu menuliskannja dengan benar. Janganlah penulis

menolak unfuk menuliskannya, sebagaimana Nlah telah

mengajarkan kepadanya, maka hendaHah dia menuliskan. Dan

hendaHah oftng yang berubng itu mendiktel<an, dan hendaHah

dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan ianganlah dia

mengurangi sdikit pun . Jika Wng berutang itu orang

tnng kunng akalnSn atau lemah (keadaann5n), abu tidak manpu

mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinsn mendiktekannya
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dengan benar. Dan petaksikanlah dengan dua onng saksi lakiJaki
di antara karnu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka

holeh) seoftrng lakilaki dan dua oftng perempuan di antara
orangorang yang karnu sukai dari para saksi (lnng ada), agar jika

tnng seorzrng lup, mal<a yang seorzng lagi mengingatkannya."
(Qs. ru Baqarah 121:2821.

lalu pada aSat berikuhrya, Allah S berfirman,

b

39 "4iJ1 L;) Ay i,4 ?3 fr & 3 t g
t

fir1'#\i"f,;*W.#A
"Dan jika karnu dalam perjalanan sdang kamu tidak

mendapatlan seoftrng penulis, maka hendaHah ada barang
jaminan yang Tetapi, jika sebagian l<amu memperca5ni
sebagian tang lain, hendaHah tnng dip*ca5ni ifu menunaikan
amanabtya (utangrya)." (Qs. Al Baqarah l2l: 2831.

Tidak ada png diharuskan pada pedntah dari Allah kecuali

unhrk mentaatinya.

Jika ada yang mengatakan hal itu hunya dianlurkan, maka

dia telah mengatakan sesuatu yang batil, karena kefika Allah strdah

memerintahkan, " HendaHah kanu menuliskanrym," lalu dia
mengatakan, "Aku tidak perlu menuliskanqp jika aku mau," atau

ketika Allah sudah mernerintahkan: "Petaksil{anlah," lalu dia
mengatakan, "Aku tdak perlu dipersaksikan, ifu semua adalah
pembangkangan. Tidak boleh mengartikan perintah Allah dari
makna aslinya; diu,aiibkan, kepada makna lain' dianlurkan,
kecuali dengan dalil lain atau dalam keadaan damrat.
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Pendapat kami ini selaras dengan pendapat Abu Sulaiman

dan sebagian besar ulama kontemporer, serta sejumlah kalangan

ulama salaf. Insya Allah, kami akan lebih memperdalam

pembahasan tentang hal ini saat membahasnya pada bab jual beli.

lL99 - Masalah: Jika orang yang memberi utang

bertemu dengan orang yang berutang di negeri lain; baik dekat

ataupun jauh, dan mereka telah sepakat sebelumnya, bahwa utang

tersebut akan dibaSnr secepatnya, atau disepakati waktunya dan

waktu ifu sudah melebihi batasnya, maka dia berhak unfuk

menagih utangn5n dan mengambil haknya.

Orang grang berutang iuga dapat dipaksa untuk membayar

utang tersebut melalui kepufusan hakim, entah utangnya ifu

berupa tanah, makanan, hanran, uang dinar, uang dirham,

ataupun yang lainqn, semua memiliki hukum yang sama. Hakim

tidak boleh memaksa pemberi utang agar utangnya hanya bisa

dibayar di negeri tempat mereka melakukan bansaksi.

Dalil untuk hukum di atas adalah saMa Nabi $,

-e'6,;it jbt
" Orang yang menunda pemba5mmn ubngntm padahal dia

mampu adalah sebuah kezhaliman."

Serta perintah beliau agar setiap hak diberikan kepada

pemilik hak tersebut.

Sementara mereka yang berpendapat, bahwa hakim boleh

memaksa pemilik utang agar utangnya hanya bisa dibayar di negeri

tempat mereka melakukan bansaksi, ini adalah pendapat yang
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keliru, karena pendapat itu tidak didukung oleh dalil apapun, tidak
dari Al Qur'an, As-Sunnah, atsar yang baik, pendapat sahabat,

qi5as, ataupun pendapa.t ulama yang lurus-

Apa mungkin, jika kansaksi itu terjadi di Andalusia

misalnya, lalu kedua orang ifu bertemu di China dan salah satunya

atau keduanya tinggal di sana, maka apakah mungkin orang yang

memberi utang telah gugur haknya karena hal itu? Apakah
mungkin dia harus pergi ke Andalusia hanya unfuk menagih

utangnya?

Kalaupun dibenarkan, maka akibatrya hanrs dibenarkan
pula jika dikatakan pelunasan utang itu hanya boleh dipalsakan
persis di tempat mereka bertemu saat melakukan tansalrsi. Atau
lebih parah lagr, di tempat mereka berpijak saat mereka
berhansaksi,

Jika setiap perrdapat ditdifi terlebih dahulu sebelum

diucapkan, lalu mereka membentengi diri unhrk tidak mengatakan

apapun mengenai agama kecuali yang berasal dari Al Qur'an atau
hadits, maka akan sangat sedikit terjadi kekeliruan, dan akan lebih
membawa keselamatan bagi siapapun yang mengeluarkan
pendapatrSa.

Tidak kepada siapapun kita memohon petunjuk kecrrali
harrln kepada Allah &.

l2OO - Masalah: Jika orang yang berutang ingin
mempercepat pembapran utang yang belum mencapai ulakfu
yang disepakati, maka orang yang memberi utang tidak boleh

dipaksa untuk menerima keinginan tersebut.
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Begltu juga jika orang yang memberi utang ingin

mempercepat pembayaran haknya sebelum mencapai waktu yang

disepakati, maka orang yang berutang itu tidak boleh dipaksa

unfuk membayam5a.

Hukum ini berlaku untuk segala jenis harta yang

diutangkan; baik ifu uang dinar, uang dirham, makanan, tanah,

hannn, dan lain sebagainya. Kecuali, jika mereka berdua sepakat

agar utang tersebut; baik sebagian atau seluruhnya, dipercepat

sebelum tiba waktu yang disepakati, atau mereka sepakat agar

utang tersebut; baik sebagian atau seluruhnya, diperpanjang

unkhrrSn dari u/akfu yang disepakati sebelumnyia, maka semua ifu

dipe6olehkan.

Abu Sulaiman dan sejumlah ulama lainnya juga

berpendapat yang srna.

Sementara mazhab Maliki berpendapat, jika utang tersebut

tidak membutuhkan biaSa unfuk membawa atau memindahkannla,

maka orang yang memiliki utang boleh dipaksa untuk menerima

haknya itu. Sedangkan jika utang tersebut membutuhkan biaya

tambahan unhrk membawa atau memindatrkannya, maka orang

lang memiliki utang tidak boleh dipaksa untuk menerima haknya

sebelum tiba wakfu pelunasan yang disepakat.

Abu Muhammad berkata: Pendapat ini sangat keliru,

karena beberapa sebab;

Perbma, pendapat ifu tdak didukung dengan dalil, dari Al

Qnr'an, hadits, ijma', qiyas, ataupun pendapat sahabat yang tidak

dipertentangkan oleh yang lain.

Kdua, jika pengutang dan pemberi piutang sebelumnya

telah menyepakati waktu pembayaran, maka hal ifu sudah sesuai
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dengan dalil Al Qur'an dart As-Sunnah. Oleh karena itu, tidak

boleh membatalkan sesuafu yang zudah sestrai dengan perintah

Allah.

Ketiga, mereka telah membatalkan syarat yang sah yang

ditetapkan oleh Allah dalam kitab suci-Nya.

lalu mereka menetapkan sgrarat-syarat 5nng tidak benar

yang telah ditolak oleh Allah melalui kitab suci-N3ra. Mereka

la5nkryra seperti orang yang memberi syarat kepada isfuinya,

bahwa semua uranita yang dia nikahi selain dirinya maka wanita ifu

otomatis langsung diceraikan, atau: semua hamba sahaya yang

berhubungan dengann5ra selain ishinya, maka hamba sahaya ifu
otomatis langsung dimerdekakan, atau: dia Udak boleh mengusir

istuinya dari rumahn3n, jika dia melakukan ihr, maka hak untuk

mentalak otomatis langsung diserahkan kepada istinya.

Unfuk masalah ini mereka berhujjah dengan riwayat palsu,

yaitu: &t? 'r+ 'O 

t:$Jil ""Kaum muslimin dilihat dari syarat

lnng mereka ajukan." Lalu mengapa mereka tidak berhujjah

dengan riwapt yang menunrt mereka shahih ifu unfuk penerapan

syrarat penundaan wakfu yang disepakati unfuk pembayaran utang.

Renungkanlah masalah ini, maka pasti akan terlihat keanehann5ra.

Keempt, mereka berpegang pada pendapat Umar dan

Utsman 5rang memutuskan menerima penyegeraan pembayaran

bagi hamba sahaya png menyicil dana pembebasannya sebelum

u,aktu yang disepakati tiba. Terkait hujjah ini ada beberapa hal

5nng keliru:

PqhrnE tdak ada hujjah pada perkataan manusia kectrali

Rasulullah #.
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Kdua, kepufusan Umar dan Utsman itu hanya terkait

dengan angsuran yang harus dibayarkan oleh hamba sahaya yang

menyicil biaya pembebasan dirinya sendiri, lalu mereka

mengqiyaskan unfuk semua jenis utang, padahal mereka setuju

bahwa hukum angsuran hamba sahaya tersebut berbeda dengan

hukum utang terkait dengan diperbolehkannya jaminan dan lain

sebagainya-

Ketiga, ada sahabat yang berbeda pendapat dengan Umar

dan Utsman mengenai hal ini, yaifu Anas yang berpendapat

bahwa penyegenan pembayaran angsuran bagi hamba sahaya

sebelum waktunya itu Udak diperbolehkan.

Keempat, ada rafusan perkara yang berbeda antara

kepufusan Umar dan Utsman dengan pendapat mereka.

Misalnya saja, Umar membolehkan pemaksaan oleh hakim

terhadap para pemilik hamba sahaya yang menolak permintaan

hamba sahayan5n png bemiat untuk menyicil biaya pembebasan

dirinya sendiri, dan masih banyak lagi perkam lang lain. Tentu

tidak dapat dibenarkan, jika mereka menjadikan keputusan Umar

dan Utsman sebagai hujjah unfuk beberapa perkara, sedangkan

pada perkara lainnSn fidak.

Kelima, bahkan mereka bertentangan dengan kepufusan

Umar dan Utsman mengenai perkara ini. Pasalnya, riwayat

menyebutkan, bahwa mereka memerintahkan agar angsuran lang
dibayar oleh hamba sahaya yang hendak membebaskan dirinya

sendiri dititipkan ke Baitul Mal, lalu Baitul Mal memberikan jatah

kepada tuannya setiap beberapa wakhr sekali. Maka jelas sekali

kekeliruan pendapat mereka. -Hanya kepada Allah lah kami

memohon taufik.
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Sebagian dari mereka ada yang berdalih dengan hadits

shahih,

' '' o ' 'o "4;)6 \ GJ 
-rtlJ 

$l-,.dJ*Ji 4
I

" Harb appun tnng diberikan kepdatnu dari sini, padahat

kamu tidak bmak dan tidak meminbnln, maka ambillah harta itu.

Tapi jika tidak demikian, maka janganlah karnu ikuti hawa

nafsumu-"

Abu Muhammad berkata: Itu adalah penggeseran makna

dari maksud ynng sebenamya, sebab hadits ini maksudnya tentang

sebuah pemberian yang dilarang untuk diminta tanpa dalam

keadaan darurat atau tanpa seizin pimpinan tertingEi, bukan

tentang hak Sang wajib untuk ditagih atau diminta atau dibebaskan

darinya.

Abu Muhammad melanjutkan: Cobalah kalian beritahukan,

apa bedanya antara keinginan dari orang yang berutang unfuk

mempercepat pembayaran utangnlra sebelum u/akfu lrang
disepakati bersama, dengan penolakan dari orang yang memberi

utang dengan keinginan dari orang 3ang memberi utang untuk

mempercepat pembaSaran utang tersebut sebelum tiba waktu 5ang
disepakati bersamaan dengan dari orang yang

berutang?

Jika mereka berdalih: Orang lnng berutang ingin

menrbebaskan diri dari utangnya. Maka lrami katakan: Bukankah
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orang yang memberi utang juga ingin membebaskan orang yang

berutang dari utangnya?

Jika mereka berdalih lagi, bahwa orang yang berutang tidak
menginginkan apa-apa kecuali terkait dengan wakfunya. Maka
kami katakan: Bukanloh ormg yang memberi utang juga tidak
menginginkan apa-apa kecuali terkait dengan unkfunya?

1201-- Masalah: Utang piutang boleh dilakukan nntuk
meminjamkan hamba sahaga wanita, hamba sahaya laki-laki,
kendaraan, gedung, tanah, dan lain sebagainya. Sebab dalil
tmtang hal ini bersifat urnurn, yaitu firman Allah 8i,

E,

a&'6 g, .Ft rly i* is::i riy
"Apabila kamu melakukan utang piubng unfuk unktu

tang ditenfukan, hendalclah kamu menuliskann5m." (Qs. Al
Baqarah lzlt 2821.

Pada a5nt ini, Allah menyebutkan utang piutang secara

urnurn, tidak ada pengktrususan satu hal di atas hal yang lainryn,
maka dari itu tidak boleh ada pengkhususan png berasal dari
pendapat seseorang selain berasal dari Al Qur'an dan As-Sunnah.

Pendapat karni ini salna seperti pendapat Al Muzani, Abu
Sulaiman, Muhammad bin Jarir, dan sejumlah ulama lainnya.

Sementam ada beberapa ulama yang tidak sependapat
dengan pendapat kami, di antaranya Abu Hanifah, Malik, dan Aq1
Syafi'i, khususnya terrtang hamba sahaya wanita.

Namun mereka tidak memiliki hujjah untuk berpendapat

demikian, tidak dili Al Qur'an, tidak dari hadits, tidak dat'- atsar,
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tidak dari pendapat sahabat, tidak dari ijma', tdak dari qiyas, dan
tidak dari pendapat yang teliti sebelum berpendapat. Hanya,
sebagian dari mereka berdalih, bahwa hal itu tidak diperbolehkan,
karena dia bisa berhubungan badan dengann5ra, Ialu saat dia
mengembalikan kepada pemiliknya, maka wanita itu boleh
berhubungan badan pula dengan fuannya, dan ifu sudah seperti
meminjam kemaluan saja.

Abu Muhammad berkata: Dalil mereka bahwa dia bisa
berhubungan badan dengan hamba sahaSp tersebut, lalu
mengembalikanngra, mereka sendiri mamjibkan hal ifu pada

sesuatu yang ditemukan adanya aib (yaitu kefika terjadi tansaksi
jual beli seorang hamba sahaya rqnnita yang terdapat aiblcela).
Jika mereka mengklaim ada ijmil tentang hal itu, maka kami
katakan, bahwa ifu tdak benar, karena ada riwa5rat shahihdari Ali
dan Sy-raih yang melarang pengernbalian hamba sahaya wanita
yang memiliki aib setelah terjadi hubungan badan.

Kalaupun benar, bahwa ihr sebuah Uma', maka seharusnya

mereka mengqiyaskan apa yang menjadi perdebatan atas apa yang
mereka kira, bahroa itu disepakat, karena ifulah dasar hukum
mereka untuk mengqiyaskan, lantas mengapa mereka tdak
melihat ini?

lalu kami katakan, jika memang dia berhubungan badan
dengan hamba saha5ra ifu dan mengembalikannSra, lalu kenapa?
Bukankah berhubungan badan dengannya ifu dibenarkan melalui
dalil Al Qur'an. Allah S berfirman,
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'"5i cr,;) # @ 6y;t1 fr ffg # .Kf C,

si6p4X't
"Dan oftng yang memelihara kemafuannya, kecuafi

terhadap isbi-isti mereka atau hamba saha5n wng merel<a miliki;
maka merela b'dak tercela. Tebpi
menari di balik ifu (zina, dan sebagainya), maka mereka itulah
orang-onng Snng melampaui batas." (Qs. Al Mu'minun l23l: S-ll.

Lalu jika dia mengembalikannya, itupun pengembalian yang
dibenarkan, karena ifu merupakan pembayaran utangnya, dan dia
pun berpindah dari sebuah kepemilikan yang benar kepada
kepemilikan benar lainnya.

Dalih mereka yang menyatakan, bahwa hal ifu sudah
seperti meminjam kemaluan, ini adalah dusta dan tidak benar,
karena pinjaman tetaplah milik orang yang meminjamkan,
termasuk hamba sahaya wanita 5tang dipinjamkan, dan haram
hukumnya bagi orang yang meminjam unfuk berhubungan badan
dengannya.

Sedangkan hamba sahaya wanita yang dijadikan utang,
maka kepemilikannya sudah beralih kepada orang yang berutang,
hamba sahaya itu baginya sudah dihalalkan, dan dia luga memiliki
hak untuk mengembalikannya atau tetap menjadikan hamba
sahaya itu miliknya atau juga mengembalikan hamba sahaya

wanita yang lain. Hukum pinjaman ifu fidaklah seperti itu.

Al MuhaIIa - I ,89 I



Jika mereka katakan, bahwa hal itu keji dan buruk, maka

kami katakan tidak ada kekejian dan keburukan dalam hal yang

dihalalkan sama sekali. Bukankah kalian tidak menganggap

sesuafu yang keji jika ada seseorang membeli seorcng hamba

sahaya wanita dari orang lain lalu dia berhubungan badan

dengannyra, kemudian dia menjualnya lagr kepada penjual

pertama, dan setelah lewat safu kali haidh, maka penjual pertama

itu juga boleh berhubungan badan dengannya, lalu jika dia

menjualnyra lagi kepada orang yang sama saat menjualnya pertama

kali, maka dia pun dapat melakukan hal serupa, dan begitu

setertrsnla.

Bukankah seorang wanita yang dinikahi lalu berhubungan

badan dengannya dan setelah itu diceraikan, kemudian vrnnita ifu
menjalani iddah selama empat puluh lima hari, lalu dia dinikahi
oleh tetangganya dan berhubungan badan dengannya kemudian

diceraikan kembali, dan menjalani iddabnya kembali, lalu dia

menikah lagi dengan suami pertama, dan berhubungan badan

denganngra, lalu diceraikan, dan begifu seterusnya.

Apa bedanya antara contoh-contoh ini dengan
pengutangan hamba sahaya yang mereka sanggah itu? Justru yang

keji dan buruk adalah pendapat mereka yang mengatakan, bahwa
jika ada dua orang laki-laki atau lebih berkongsi memiliki satu

orang hamba sahaya wanita dan setiap mereka berhubungan

badan dengan hamba sahaya itu, maka mereka tidak mendapatkan

hukuman meskipun terlahir seorang anak dari hubungan yang

haram dan keji tersebut.

Begifu juga dengan mazhab Hanafi yang berpendapat,

bahwa orang yang berhubungan badan dengan istri tetangganya,

lalu dia menyogok dua orang saksi untuk bersaksi, bahwa suami
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wanita ifu telah menceftfkannla, dan telah menjalani masa iddab

nya lalu menikah dengannya, kemudian di persidangan pun kedua

orang tersebut men5rangkal telah terladi perzinaan, dan Allah Maha

Mengetahui, bahwa pengakuan mereka ifu adalah dusta belaka,

narnun hakim harus memufuskan, bahwa hubungan badan ifu
sudah dianggap halal dan dipe6olehkan. Inilah sebenamya

pendapat yang keji dan buruk itu.-Hanya kepada Allah lah kami

memohon taufik.-

L2O2- t'Iasalah: Apapun yang bisa ditimbang, atau

ditakar, atau dihifung, atau ditanam tidak boleh diutangkan tanpa

ditimbang, atau dihifung terlebih dahulu, karena pengutang akan

kesulitan untuk mengembalikan utang yang persis seperti yang dia

pinjam, dan kelebihannya akan masuk ke dalam hukum memakan

harta orang lain secara batil.

L2O3. Masalah: Semua jenis utang yang sudah diketahui

iumlahnSn, atau timbangannya, atau tat<arannya, atau taffrmannlra,
jika dikernbalikan tanpa ditimbang atau dihitung terlebih dahulu,

namun jelas dan mqpkinkan, bahwa pengembalian ifu lebih sedikit

dari utang 1ang diberikan, lalu orang yang mernberi utang meras.r

rela menerimanya, atau secara jelas dan mq,rakinkan, bahwa

pengernbalian ifu lebih banyak dari utang png diterima, narnun

orang yang berutang merasa rela memberikann5n, maka hal itu
diperbolehkan dan dianggap baik, dengan alasan yang sama

seperti yang telah kami kemukakan sebelumnya.

Namun iika tdak dikemhui, apakah beraturya atau

iumlahryra ihr sama seperti barang yang diutangkan, atau lebih
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sedikit, atau lebih banyak? Maka hal itu tidak dipertolehkan (yaitu

mengembalikan tanpa ditimbang atau dihitung terlebih dahulu),

karena ifu memperlakukan harta seseorang tidak boleh secara

sercmpangan dan harus atas kerelaan pemiliknya, padahal

kerelaan ini hanp akan didapat jika barang 5rang dikembalikan,
atau dipinjamkan itu sudah diketahui jumlah atau beratrya.-Hanya
kepada Allah lah kami memohon taufik.-

l2O4- Masalah: Tidak diperbolehkan bagi seseorang

yang berutang dengan jangka wakfu unfuk menyegerakan
pembayaran sebagian utangnya dengan syarat dia dapat terbebas

dari sisa utang 5nng lain. Pasalnln, tidak ada penjelasan dalam
kitab suci mengenai syarat seperti ifu, dan Rasulullah $ pemah

bersabda,

" Sgnt appun tnng frdak ada dalam kiabullah, maka
sSnnt ifu bafrl

Namun jika orang yang berutang menyegerakan
pembayramn sebagian utangnya tanpa ada syamt apapun, lalu dia
meminta kepada pemberi utang agar dia dapat merelakan semua

sisa atau sebagian sisa utangnya, lalu pemberi utang
menyefujuin5ra, atau dia sendiri yang menghapuskannya tanpa
diminta; baik sebagian ataupun seluruh sisa utangnya, maka semua

itu dipertolehkan dan dianggap baik, karena tidak ada syarat yang

diajukan dalam keadaan tersebut, tapi yang ada hanyalah kebaikan
dari keduanSn, lnifu kebaikan dari omng yang berutang dengan
mengembalikan utang sebelum wakfunya, dan kebaikan dari

et
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pemilik utang dengan menghapuskan sisa atau sebagian sisa utang

tersebut. Allah @ berfirman,

frsi1;;6
"Dan berbuatlah kebaikan." (Qs. Al Hajj 122h771.

Dan apa yang masing-masing dari mereka perbuat ittr

adalah sebuah kebaikan.-Hanya kepada Allah lah kami memohon

taufik.-

L2O5- Masalah: Jika seseorang berutang untuk dibapr
secepatnya atau dalam jangka wakhr tertenfu lalu rrnkfu ifupun

. tiba, dan orcmg yang berutang meminta agar diberi wakfu

tambahan, lalu pemberi utang menyetujuinp, atau pernberi utang

memberi unkhr tambahan tersebut tanpa diminta, dipersaksikan

ataupun fidak, maka pembeti utang ifu tdak terikat dengan u,akfu

tambahan tersebut, maka dia boleh meminta utang itu kapanpun

dia mau.

Ini merupakan pendapat AsySyafi'i, Zufar, Abu Sulaiman,

dan madzhab kami.

Begitu pula jika seseorang berutang untuk jangka unktu

tertenfu, lalu dia mempersaksikan terhadap dirinya, bahwa dia

telah menggugurkan wakfu yang disepakati dan menjadikan utang

ihr unhrk dibayar secepatn5n, maka dia pun tidak terikat dengan

waktu yang dikurangl tersebut, dan utangnya tetap harus dibayar

pada waktu yang sudah ditenfukan sebelumnla.

Landasan untuk pendapat tersebut adalah, bahura setnua

yang disebutkan di atas adalah, syarat yang tidak ada dalam Al
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Qur'an, dan syarat itu menjadi batil, tidak ada safupun dari hal-hal

tersebut yang masuk dalam transaksi yang diwajibkan oleh Allah
untuk dijalani, karena kansaksi yang diperintahkan untuk dijalani

sudah jelas tertera di dalam Al Qur'an.

Idak ada pertedaan pendapat mengenai hal; bahwa setiap

transaksi yang tidak diharuskan unfuk dijalani sama seperti orang

yang berakad untuk menjadi kafir atau unfuk berzina, dan setiap

transaksi yang sah menurut Al Qur'an dan,*-Sunnah Srang akan

dibayar dalam waktu yang sudah ditenfukan, maka tidak boleh

sekalipun untuk dibatalkan waktunya kecuali dengan dalil lain, dan

tidak ada dalil lain, juga bahwa setiap transalsi yang sah menurut

Al Qur'an dan As-Sunnah yang akan dibayar dalam wakh.r

secepatur5a, maka ildak boleh sekalipun dibatalkan pembayaran itu
kecuali dengan dalil lain, dan tidak ada dalil lain.-Han5n kepada

Allah lah kami memohon taufik.-

Jika ada yang mengatakan: Kalian sendiri berpendapat,

bahwa jika orang yang berutang ingin mempercepat pembayamn

utangnya sebelum tiba waktu yang telah disepakati, maka hal itu
sudah harus dilakukan olehnya tanpa diizinkan untuk menarik
kembali keinginannya. Maka kami katakan: Iya, karena hal ifu
sudah keluar dari hak kepemilikannya dan sudah menjadi hak
orang lain. Hal ini diperbolehkan, karena dia sudah melaksana-

kannya. Namun jika belum, maka artinya ifu adalah sebuah janji,

dan sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa janji

itu bukan termasuk hal yang wajib untuk dilaksanakan.-Hanya

kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Imam Malik berpendapat, bahwa orang tersebut harus

menghormati wakttr tambahan yang mereka sepakati. Sementara

Abu Hanifah berpendapat, jika waktu tambahan yang disepakati
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masih terkait dengan utang piutang, maka mereka tidak harus

menjalankannya, tapi dia memiliki hak untuk menarik kembali

kesepakatan tersebut dan menagih utangnya kapanpun dia mau.

Namun jika waktu tambahan ihr terkait dengan ghasab (meminjam

hak orang lain tanpa memberitahu) atau transaksi selain utang

piutang, maka waktu yang disepakati ifu hams dijalankan.

Ini pula yang menjadi pendapat Muhammad bin Hasan dan

Abu Yusuf.

Diriwayatkan dari Abu Yusuf, bahwa jika terjadi kenrsakan

pada barang yang diutangkan, dan barang ifu bisa ditimbang atau

ditakar, lalu dia meminta waktu tambahan untuk mengembalikan-

n1n, maka dia boleh menarik kembali kesepakatan tersebut tanpa

harus terikat dengan waktu yang disepakati. Namun, jika barang

yang diutangkan tidak seperti itu, misalnya berutang kambing atau

pakaian, lalu bamng 5ang diutangi ifu tewas atau rusak, lalu dia

memberi wakfu tambahan untuk membayar utang tersebut, maka

dia harus menghormati kesepakatan ihr dan tetap terikat dengan

uraktu 1nng disepakati.

Abu Muhammad berkata: Apakah ada pendapat png lebih

tidak masuk akal dari pertedaan-perbedaan ini?

Jika ada yang mengatakan: Penetapan \ nkfu pada utang

piutang pada dasamgra tidak dibenarkan. Maka kami katakan: Apa

mungkin ada yang lebih menyimpang dari pendapat yang

bertentangan dengan firman Allah & init

H,,F+royi-4#i:1?fy

AlMuhalla - El



"Apabila kamu melakukan utang piutang unfuk vuaktu

yang ditentukan "(Qs. Al Baqarah [2]: 282).

Abu Muhammad berkata: Adapun hujjahnya seperti yang

telah kami sampaikan sebelumnya.-Hanya kepada Allah kita
meminta pertolongan.-

1206. Masalah: Jika ada orang yang meninggal dunia
dan dia memiliki utang pada orang lain yang harus dibayar dalam
jangka waktu tertentu, atau ada orang lain yang berutang padanya

dalam jangka waktu tertentu, maka semua waktu tersebut menjadi

batal karenanya, dan semua utangnya atau piutangnya menjadi

harus dibayar secepatnya. Hukum ini berlaku unfuk tansaksi
berupa utang piutang, jual beli, ataupun yang lainnya.

Imam Malik berpendapat, bahwa utang lang harus

dibayamya dalam jangka waktu tertentu menjadi tiba waktunya
saat dia meninggal dunia, sedangkan utang oftmg lain padanya

tetap harus dibayar pada waktu yang disepakati.

Abu Muhammad berkata: Ini adalah pemisahan yang tidak
berdasarkan pada dalil; baik dari Al Qur'an, As-Sunnah, ijma',

abar, qiyas, ataupun pendapat sahabat.

Dalil untuk pendapat kami adalah firman Allah &:

w1''#i:-#71
"Setiap pefruabn s*eorang dirinya sendii yang

jawab-" (Qs. Al An'aam [6], 164).
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Rasulullah # j,rgu bersabda,

?t?"#'€t?l,rrsic2 oy

"Sesunggwhnya darah dan juga hartarnu haran hukumrya

bagi saamamu."

Pada aSat-ayat tentang hukum warisan, Allah S berfirman:

,i,'ik,eiii.i )ib
"(Panbgian-pqnbagian tetsebut di abs) setelah (dipquht

wasiat gng dibuah5n atau (dan setelah dibayar) ubngn5a." (Qs.

An-Nisaa' [4]: 11).

Maka benarlah, bahwa dengan kematian seseorang maka

batallah semua hulrum antara dirinya dan hartanya, lalu berpindah

menjadi milik orang yang diwarisi, diwasiati, atau pemilik uhng.

Semua hansaksi antara dirinya dengan pemilik utang png
harus dibapr dalam jangka waktu tertenfu, atau antara dirin3;a

dengan orang yang berutang yang harus dibaSnr dalam iangka
waktu tertentu, hanp terjalin ketika masih sorur-sornd

hidup, sedangkan jika salah satunya sudah unht maka

berpindahlah hartanya kepada orang lain. Oleh karena itu, tidak

mungkin j€nazah harus dipaksa unfuk membayar sesr.rattr png
sudah tidak menjadi miliknSn lagi.

Pemilik utang tdak dipertolehkan mengambil begitr.r saja

harta 5nng sudah dimiliki oletr ahli waris atau orang yang dituasiati

unfuk menerima hartanya tanpa kerelaan dari mereka. Oleh

karena itu, maka batallah hukum jangka r{,akfu yang telah

disepakati oleh mereka berdua dengan kematian tersebut.
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Begitu pula dengan ahli waris, mereka tidak diperbolehkan

untuk menahan harta orang lain yang pemah diutangi oleh

jenazah, tanpa kerelaan dari pemilik utang, karena transaksi yang

terjadi sebelumnya adalah dengan orang yang sudah wafat

tersebut, maka dia tidak harus meminta hartanSa sendiri kepada

ahli waris yang nota bene bukan orang yang bertransaksi dengan

dirinya. ndak dihalalkan bagi ahli waris ataupun orang yang

diwasiati unhrk menahan harta pemilik utang, karena Allah &
tidak memberi mereka hak unfuk menerima harta tersebut kecurali

setelah semua utang-utang jenazah telah dibayarkan.-Hanya

kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Diriwa5ratkan dari jalur periwayatan Abu Ubaid; dari Ismail

bin lbrahim, dari Laits, dari AsyS5ra'bi dan An-Nakha'i, mereka

berkata: Jika ada seseorang yang memiliki utang kepada orang lain

dalam jangka waktu tettenhr, lalu dia meninggal dunia, maka

waktu png disepakati itu menjadi batal.

Dengan sanad yang sama sampai Abu Ubaid; dari Muaz bin

Mua& Al Anbari, dari Al Asy'ats, dari Al Hasan Al Basri, bahwa

utang harus dibayar secepatnya jika orang 5nng berutang itu

meninggal dunia dengan menanggung utang.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muhammad bin Al

Mutsanna, AMurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami,

dari Sufuan Ats-Tsauri, dari AI Mughirah bin Miqsam, dari lbrahim,

dia berkata: Jika seseorang meninggal dunia, maka wakfu

pembayaran utangnya harus dibayarkan secepahya.
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L2O7. Masalah: Hadiah yang diberikan oleh orang yang

berutang kepada pemberi utang hukumnya halal, begitu pula

bertamu kepadanya, selama tidak ada persyaratan di dalamnya.

Jika ada syarat tertenhr atau disyaratkan sebelumnya, maka

hukumnya haram.

Diriwayatkan dari jalur periwaSntan Al-Laits bin Sa'd, dari

Sa'id bin Abi Sa'id Al Maqburi, dari Abu Syffaih Al Adawi, bahwa

dia pemah mendengar Rasulullah $ bersaMa:

,&?#i-r'
ik i ,r() fifi

,

iflr:
$tb)\ ,;$, ix'; :;ijc

u;ir':

'+L,r>

). ! o!'.,'./o.
oJJ\ ,y9_ dt) A

, ri
*

e''#\i';

0z

.\t:r2

"Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka

hendaknya dia memuliakan tamuryn selama safu hari satu malam.

Dan dia bisa menjamu brnunSa hingga tiga hari. Jika lebih dari itu,

maka dianggap sdekah baginYz-"S2

Nabi $ juga tidak sungkan untuk memakan hadiah dari

orang lain. Beliau bersabda,

"Jika dihadiahkan kepadaku sebuah pha heumn, maka aku

akan senang hati meneimanYa."Ss

s2 Hadib ini diriwarratkan &lam Shahih Al Buklnn-
s3 Hadits ini juga diriuvayatkan dalam Shahih Al Bukhani,rz. 7, hal. zl4 dengan

matan yang panjarg lebar.
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Hadits itu diriwaptkan dari Syu'bah, dari Al A'masy, dari
Abu Hazim, dari Abu Huratah, dari Nabi $.

Hadits itu bersifat umum, dan beliau juga tidak
mengkhususkan hadiah ifu berasal dari mana, termasuk dari orang
yang bemtang.

Namun sejumlah kalangan berpendapat, bahwa menerima
hadiah dari orang yang berutang itu tidak diperbolehkan, begitu
juga dengan bertamu ke kediamannya, atau memakan makanan
yang diberikanrya. Sebagaimana diriwayatkan dari hnu Abbas:
Jika kamu memberikan utang pada seseorang, maka janganlah

kamu menerima hadiah darinya berupa perisai, ataupun tawaran
untuk menaiki kendaraan.

Ibnu Abbas juga pemah ditanya oleh seseorang: Aku
memberi utang kepada seorang penangkap ikan sebesar lima
puluh dirham, dan dia sering mengirimkan ikannya kepadaku,
bagaimana aku hams menyikapinya? lalu hnu Abbas menjawab:
Hittrnglah setiap pemberian yang diberikan olehnya, jika sudah

melebihi utangnya, maka kernbalikanlah ikan yang sudah

terkirimkan, dan jika sudah cukup menutupi utangnya, maka
hentikanlah pemberiannya.

Telah diriuayratkan pula dari Abdullah bin Salam, dia
berkata: Jika anda memiliki piutang pada seseorang, lalu dia
memberikanmu hadiah sekanfung buah, maka janganlah kamu
menerimanga, karena ifu termasuk perilaku riba, kembalikanlah
hadiah Sang diberikannya, atau hifunglah sebagai pembayaran

sebagian utangnya.

Telah diriwayatkan pula secara shahih dari Ibnu Umar,
bahwa dia pemah ditanya oleh seseorang: Aku pemah memberi
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utang kepada seseorang lalu dia memberiku hadiah, bagaimana

hukumnya? Dia menjawab: Hitunglah hadiah itu sebagai

pembayaran utangnya, atau kembalikanlah hadiah ifu kepadanya.

Riwayat dari Alqamah juga menyebutkan hal serupa.

lalu mereka berdalih, bahwa hal yang demikian termasuk

dalam hukum "utang dengan menarik keunfungan," dan hal ifu
dilarang sebagaimana diriwayatkan dari hnu Sirin, Qatadah, dan

An-Nakha'i.

Abu Muhammad berkata: Mengenai aMr png mereka

sebutkan dari para sahabat, karni katakan lagi bahwa tidak ada

perkataan manusia yang bisa dijadikan hujjah kecuali saMa
Nabi $. lagi pula mereka barUnk menentang pendapat hnu
Umar dan lbnu Abbas dalam berbagai permasalahan, rnaka

apakah mereka mau mengambil sebagian pendapat dan

membuang yang lainngra?

Selain itu, ada pula pendapat sahabat lain yang tdak
sejalan dengan pendapat tersebut. Sebagaimana diriwaSratkan dari
jalur perir,rnyatan AMurrazzaq; dari Sufuan Ats-Tsauri, dari Yunr.rs

bin Ubaid dan Khalid bin Ha&dza', dari Muhammad bin Sirin,

bahwa Ubay bin Ka'ab pemah berutang kepada Umar bin Al
Khaththab sebesar sepuluh ribu dirham. lalu Ubay mengirimkan

buah-buahan hasil perkebunannya kepada Umar, dan buah{uah
tersebut termasuk brnh grang paling baik di kota Madinah. Namun

Umar mengembalikan pemberian tersebut. Dan Ubay pun

berkeras agar Umar menerimanya, "Aku fidak butuh buahSuahan

ini, mengapa kamu tidak mau menerima buah-buahku yang paling

baik ini?" [^alu Umar pun menerima hadiah tersebut dan barkata,

"Sesr.urgguhnya riba ifu dilakukan oleh orang yang ingn
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I
menumbuhkan uangnya, atau memberi waktu agar piutangnya

bertambah."

Diriwayatkan pula dengan sanad yang sama sampai ke
Sut/an; dari Manshur bin Al Mu'tamir, dari hrahim An-Nakha'i,
dia mangrampaikan bahwa Alqamah pemah melarang seseorang

unfuk menerima jamuan makan dari orang yang berutang
kepadanya. lalu hrahim berkata: Kecuali jika hal itu merupakan
kebiasaan baik 12ang selalu mereka lakukan.

Abu Muhammad berkata: Pendapat Umar bin Khaththab
itulah 5ang lebih benar, karena Nabi $ pemah bersabda,

"Setiap perbuabn ifu terganfung dengan niabtya, dan
sefiap onng akan diganjar sauai dengan niabt1n."

Jika hadiah dari orang yang berutang atau perjamuan
darinya ifu dianggap haram atau makruh, maka tidak mungkin
Allah akan membiarkann5n tanpa penjelasan melalui lisan Rasul-

Nya.

\rr,$, otr,
"Dan Tuhanmu frdaHah lupa." (Qs. Maryam 119h 64).

Jika Allah & tiaan melarang hal itu, maka hukumnya halal,

Udak ada yang lain, kecuali jika ada persyaratan antar mereka.

Terkait dalih mereka yang mengatakan, bahwa hal itu
termasuk berutang dengan mengambil manfaat, lalu memangnya
kenapa? Adakah dalil yang melarang berutang dengan mengambil

6;6'fit p; >,6u;icilr rfr

i

i
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manfaat? Ketahuilah, bahwa tidak ada di alam semesta ini sebuah

hansaksi utang piutang yang tidak mengambil manfaat apa-apa.

Bagi pemberi utang, dia mendapatkan jaminan atas

hartanya; hilang atau tidak hilang, rusak atau tidak rusak, maka di

tangan orang yang berutang, dia akan tetap mendapatkan jaminan

pengembalian. Dan juga tenfu dia mendapatkan rasa terima kasih

dari orang yang berutang.

Sementara bag orang yang benrtang, dia dapat

memanfaatkan harta orang lain dalam jangka waktu tertenfu.

Kecuali iika mereka berpendapat, bahwa sernua jenis utang

piutang itu diharamkan, maka asas manfaat pun menjadi haram

karenan5n. Tapi tentu tidak demikian. -HanF kepada Allah lah

kami memohon taufik.-
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srjtt *V
KITAB JAMINAN I.JTANG

1,208- Masalah: ndak dipertolehkan adanlra syarat
jaminan kecuali dalam bransaksi jual beli Snng disepakati hingga
\lnkfu tertenfu saat bepergian jauh, atau dalam hransa}rsi salarn
(memesan barang dengan menyerahkan pembalnran di muka)
gnng disepakat hir,ggu u,aktr-r tertenfu saat bepergian jauh, atau
dalam tansalsi utang piutang yang disepakati hingga waktu
tertenfu saat bepergian jauh, dengan tidak adanya seorang penulis
pada dua keadaan terakhir.

l-andasan untuk hukum tersebut adalah, bahwa syarat gadai

adalah sebuah syarat dalam sebuah hansaksi, padahal
Rasulullah db telah bersaMa,

';'*-:b:t

*t

JE

23v

'o{s 
Jbtl 

'ri; ar ,."q ,t'*1 y"-3
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" Segala percyaratan yang tidak ada dalan kitab suci Al
Qur'an adalah batil, meski ada serafus qnnt sekalipun.

Barangsiapa menetapkan s5nrat yang tidak ada dalam kiAb suci N
Qur'an, maka syarat itu tidak perlu dipenuhi."

Allah $ berfirman'

7 *'g p,,Ft dy y*'ii:iE r',y

"Apabila kamu melakukan utang piubng unfuk wMu

tnng ditenfukan, hendaHah kamu menuliskanrym.."sampai pada

firman Allah:

b

",1ji16)Qybry?5#&3og
" Jika kamu dalan perialanan sdang l<amu Mak

mendaptl<an softng penulis, maka hendaHah ada bnng
jaminan yang dipegang." (Qs. Al Baqarah 12]r 282-2831.

Pada saat ifulah syarat jaminan diperbolehkan, karena

Allah 8t telah memperbolehkann5a.

Utang Fng disepakau pembayarannya dalam jangka u,aktu

tertenhr tidak iauh dari nansaksi jual beli, atau alatn, ataupun

utang piutang.

Pada transaksi-transaksi ifulah dipertolehkan adanla s5nrat

u,alfu pernbaSraran, karena ada dalil yang mavajibkannya pada

transaksi alam, dalil yang mempertolehkannya pada bansaksi

utang piutang dan jtnl beli. Sedangkan untuk tansaksi lainnya

selain ketiga bansalsi tersebut fidak diperbolehkan, karena tidak

ada dalil hukurn yang mernbolehkan akad muamalah lain untuk
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menggunakan slnrat wakhr, maka syarat ifu merupakan syarat
yang tidak ada dalam kitab suci Al Qur'an dan syamt yang batil.

Ada riwayat shahih dari Mujahid menyebutkan, bahwa tidak
diperbolehkan adanya jaminan kecuali saat bepergian jauh.

Adapun unfuk keadaan bermukim, maka ifu sebagaimana
png telah kepada kami dari jalur periwayatan Al
Bukhari; Musaddad menceritakan kepada kami, Abdul Wahid
menceritakan kepada kami, bahwa Al A'masy menceritakannya,

hrahim menceritakan kepada kami, Al Aswad menceritakan
kepada kami, dari Aist/ah ummul mukminin, bahwa Nabi $
pemah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara

benrtang, lalu beliau menjaminkan perisainSn.

Diriunyatkan pula dari jalur periwaptan Muhammad bin
Mutsanna, Utsman bin Umar menceritakan kepadaku, Hisyam bin
Hassan menceritakan kepada kami, dari llaimah, dari hnu Abbas,
dia berkata: Demi Allah, saat Rasululluh # wafat, perisai beliau

masih tergadai pada seorang Yahudi unfuk jaminan utangnya
sebesar dua puluh sha' biii gandum lrang digunalon unfuk
memberi makan keluarganlra.g

Jika ada yans mengatakan: Riwayat dari Anas
menyebutkan, bahwa Nabi $ pemah berhansaksi dengan orang

Yahudi di Madinah untuk mengambil biji gandum dengan

menjaminkan perisainln. Pada riwayat itu tdak disebutkan adanya
uaktu tertentu. Maka kami katakan: Pada riwayat ifu juga tidak
disebutkan s5nrat jaminan, dan kami tidak melarang sama sekali
jaminan Snng dilakukan bukan sebagai perqaratan dalam sebuah

transaksi, karena hal ifu merupakan kebaikan dari orang yang

54 Hadits ini diriunSntkan &larn Shahih Al Bukhari 1n 3, hal. 231dan284.
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menjaminkannya, dan kebaikan tidaklah dilamng melainkan

termasuk perbuatan baik.

Jika mereka menyebutkan hadits yang dirir*nyatkan dari

Abu Raft, saat dia diufus oleh Nabi & ,rrfuk menemui seorang

Yahudi dalam rangka meminjam makanan untuk disajikan sebagai

jamuan bagi para tamu beliau- Namun Abu Rafi merasa sungkan

untuk melakukann3a kecuali jika ada jaminan sebagai

penggantinya. lalu beliau memberikan perisaintn r.rntuk dijadikan

sebagai jaminannln

Hadits ini hanya diriwayatkan melalui Musa bin Ubaid Ar-

Rabazi, dan dia adalah seorang periwayat yang dha'?fmenurut Al

Qaththan, hnu Ma'in, Al Bukhari, dan hnul Madini. Ahmad bin

Hanbal mengatakan: Tidak boleh meriwayatkan darin5n.

L2O9. Masalah: Tidak diperbolehkan ptrla jaminan lpng
ditangguhkan dari tempat terjadin5a uansaksi. I(arena Allah &
berftrman,

b

'\Aji?Sj
* Maka hendaHah ada barang jaminan yang io"n nn."

(Qs. Al Baqarah I2l:2831.

S"ju-lah kalangan berpendapat, bahwa salah safu syarat

unfuk jaminan adalah memberikan jaminan tersebut kepada orang

yang dipercaya, dan hal itu diperbolehkan.

Begihrlah pendapat hrahim An-Nakha'i, AsyS3n'bi, Atha',
Abu Hanifah, Malik, dan AsgrSyafi'i.
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Sementara sekelompok ulama lainnya berpendapat, bahwa

hal itu tidak diperbolehkan, sebagaimana diriwayatkan dari jalur
periwayatan AMurrazzaq; dari Ma'mar, dari Sufuan Ats-Tsauri,

dari Al Hakam, bahwa jaminan jika berada di tangan orang yang

adil, maka tidak dianggap sudah digenggam.

Sufi7an mengatakan: Ini pula yang menjadi pendapat hnu
Abi [-aila, Abu Sulaiman dan mazhab kami.

Rir,rayat shahihjuga menyebutkan hal sempa dari Harits Al
Ukli, dari Husyaim, dari Mughirah.

Abu Muhammad berkata: Pada ayat jaminan Allah hanya

menyebut penggenggaman dengan dua orang yang berhansaksi

saat bepergian jauh dengan wakfu yang ditenfukan saat tidak
adan5ra seorang penulis, sementara Rasulullah $ menyerahkan

perisai kepada orang yang diutangi, dan itu adalah
p€nggenggarrrn Srang benar.

Sdangkan p€ng6lenggaman yang dilakukan bukan oleh
pemberi utang, maka Udak ada dalil atau ijma'yang menyebutkan-

n5n, dan persyaratan agar si fulan 5ang menggenggam jaminan

tersebut dan bukannSra pemberi utang adalah qlarat gang tidak ada

dalam kitab suci Al Qur'an, dan syarat itu adalah syarat yang batil.

L?LO- Masalah: Jaminan yang diMkan seseomng

dalam benfuk bagian terhadap suatu kepemilikan bersama; baik itu
barang yang bisa dibagi ataupun tidak, kepada rekan pemilik

bagian yang lain ataupun kepada yang lain, hal itu dipertolehkan,
lorena Allah $ berfirman,
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2 .z >3a rr./ <z-?j*, U\t
"Maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang."

(Qs. Al Baqarah l2l: 283).

Ayat ini berbentr"rk umum dan tidak mengkhususkan safu

bamng dengan barang lainnlra, atau barang yang dimiliki bersama

dengan barang pribadi, ataupun barang yang bisa dibagi dengan

barang 1nng tidak bisa dibagi.

\55'L{r'
"Dan Tuhanmu frdaklah lupa." (Qs. MarSnm [19]: 64).

Inilah yang menjadi pendapat Utsman Al Batt, hnu Abi

laila, Malik, Ubaidullah bin Al Hasan, Sawwar bin Abdullah, Asg
Syafi'i, hnu Tsaur, Abu Sulaiman dan ulama lainnSn,

Sernerrtara Abu Hanifah dan ulama pengikutnya

berpendapat, bahwa menjaminkan barang milik bersama tidak

dipertolehkan; baik ihr bisa dibagi-bagi ataupun Udak, baik itu
kepada pemilik bagian lainn5a ataupun kepada Sang lain.

Namun mereka memperbolehkan jika dua orang yang

berkongsi atas kepemilikan sebidang tanah unfuk menjadikan

tanah tersebut sebagai jamirnn bersama kepada safu orang. Akan

tetapi, mereka melarang jil<a seseorang menjaminkan tanah

miliknya kepada dua orang lrang sama-sarna diutanginya dalam

safu hansaksi dan safu kesepakatan.

Pendapat ini merupakan pendapat yang bercampur aduk

dan tidak boleh diucapkan lantaran beberapa alasan,
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Pertama, tidak seorang pun berpendapat demikian sebelum

mereka.

Kdua, pendapat itu fidak didasari dengan dalil.

Ketiga, pendapat mereka saling bertentangan safu sarna

lain seperti kami sebutkan di atas.

Selain ifu, mereka sepakat dengan pendapat kami, bahwa
jual beli barang yang dimiliki bersama itu dipertolehkan; baik

barang yang bisa dibagi ataupun tidak, baik kepada pemilik bagian

lainnya ataupun kepada orang lain.

Sedangkan Abu Hanifah fidak memperbolehkan barang

milik bersama lrang dapat dibagi atau tidak untuk dfiadikan sebagai

jaminan, kecuali kepada rekan pemilik bagran gang lain.

Ini adalah pendapat yang bercampur aduk dan saling

bertentangan safu satna lainnya, kemudian tidak ada dalil grang

memperkuat pendapat mereka itu kectrali dalil, bahua
penggengaman ifu fidak dianggap sah jika barang yang dijaminkan
itu menrpakan barang milik bersama.

Padahal mereka berpendapat, bahwa jual beli itu fidak bisa

dianggap sempuma kecuali dengan penggenggarnan, dan mereka

mempertolehkan jual beli barang Snng menjadi milik bersama.

Maka dapat dikatakan, bahwa penggenggarnan bagi mereka bisa

dilakukan pada bamng llang menjadi milik bersama dalam keadaan
yang sesuai dengan keinginan mereka, pifu dalam jual beli. Juga,

bahwa penggenggaman bagi mereka itu fidak bisa dilakukan pada

barang yang menjadi milik bersama dalam keadaan gpng ses.rai

keinginan mereka, yaifu penjaminan. -Sungguh aku ctrkup dengan

Allah dan Dia sebaik-baik ternpat bersandar.-
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Cukuplah dikatakan kepada mereka, bahwa penggeng-

gaman barang pada jual beli sama seperti penggenggarnan pada

penjaminan, Udak ada bedanya sama sekali!.

L211. Masalah: Metode penggenggaman dalam hularm
jaminan atau yang lainn5n adalah, dengan carer mengambil barang

tersebut dengan tangannya selama barang tersebut memang dapat
dipindahkan dengan tangannya, namun jika barang itu tidak bisa

dipindahkan dengan tangannln, seperti tanah atau gedung, maka

dia cukup memegang barang ifu dengan tangannyra saja, hal ini
seperti yang dilakukan oleh pembeli dalam transaksi jual beli.

Sedangkan jika barang tersebut dimiliki bersama, maka

metode penggenggarnan barang pada safu pemilik berlaku sarna

seperti pemilik lainnya, dan tidak ada bedanya.

Oleh karena ifu, jika penggenggaman dianggap tdak sah
pada barang yang dimiliki bersama, maka tenhr karena kedua
pemiliknya ifu fidak bisa dianggap menggenggamnln, dan jika
mereka dianggap tidak bisa menggenggamnya, maka pastilah tidak
ada yang dapat memiliki barang tersebut. Hal ini tidak bisa

diterima, baik dari segi agama ataupun dari segi kenyataan. -
Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

L2L2. Jaminan boleh dilakukan pada setiap

hal yang boleh diperjualbelikan. Sedangkan segala hal yrang Udak

boleh diperjualbelikan juga tidak boleh dijadikan jaminan, seperti

orang merdeka, hamba sahaya wanita yarlg memiliki anak dari
fuannya, serigala, anjing, dan air.
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Pasaln5a, barang yang dijadikan jaminan adalah benda yang

dipercayakan kepada pemberi utang agar dia dapat menufupi
piutangnya saat orang yang berutang f,dak mampu unfuk
membayar, dan tidak mungkin dia dapat menutupi utangnya jika

barang yang dijaminkan fidak boleh diperjualbelikan. -Hanya

kepada Allah lah kita memohon taufik.-.

12L3. Masalah: Seluruh manfaat barang yang

dijaminlon harus kernbali kepada perniliknya, lnitu orang yang

meniaminkan barang tersebut, sama seperti sebelum barang ifu
dijadikan jaminan, tanpa adanya pendapat sarna sekali.

Terkecuali unfuk heunn png dapat difunggangi dan susu heuran

yang mengeluarkan susu kala oriang Sang menjaminkann3n ifu
tidak memberi biaSa atau tidak mengunrsi keduanSra, rnaka otiung

lnng memegang jaminan ittr boleh mengambil , laiht
menunlgangi heuan atau meminum susunya).

Jika demikian kondisinya, maka orang lang memegang
jaminan tersebut harus mengurusi heuran yang dijaminkan pada

dirinya ih-r dan mengeluarkan bia3n tanpa
mengumngi utang pemilik jaminan, entah biayanya ihr besar

ataupun sedikit.

Landasan untuk pendapat tersebut adalah firman Allah 8i,

"Dan janganlah l<amu makan harta di anbn kamu dengan
jalan jang batil." (Qs. ru Baqarah [2]: 188).

Sabda Rasulullah #',

,yifiFi}:,r9?{t
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" Sesungguhnya darahmu dan juga harkmu haram

hukumnya bagi saatnamu."

Beliau telah menetapkan, bahwa tidak dihalalkan bagi

siapapun untuk memakan harta sesama muslim, kecuali dengan

kerelaan dari pemiliknya, dan barang yang dijaminkan tetap

menjadi hak orang yang menjaminkannya secara meyakinkan dan

tidak terbantahkan, serta berdasarkan ijma' yang tidak lagi

diperdebatkan.

Jika sudah demikian, maka apapun yang bisa dimanfaatkan

atau diambil manfaatrya dari barang yang digadaikan haruslah

kembali kepada orang yang menjaminkannya, karena seperti ihrlah

hukum seorang pemilik. Dia boleh berhubungan badan

dengannya, jika jaminan tersebut adalah seorang hamba sahaya

wanita. Dia boleh menggunakannya, jika jaminan tersebut adalah

sebuah alat. Dia boleh menyewakannya jika jaminan tersebut

adalah sebuah gedung. Dia boleh menjahikrya jika jaminan

tersebut adalah sebuah pakaian. Dia boleh memakan buahnya

yang segar jika jaminan tersebut adalah sebuah pohon. Dia boleh

menanaminya jika jaminan tersebut adalah sebuah lahan. Dia

boleh membangun gedung di atasnya jika jaminan tersebut adalah

sebuah tanah kosong. dia boleh menempatinya jika jaminan

tersebut adalah sebuah mmah, dan hal-hal lain yang boleh

dilakukan oleh seseorang atas kepemilikannya, hanya saja bedanya

adalah, bahwa harta tersebut berada dalam kekuasaan orang yang

dijaminkan dengan penggenggaman yang sesuai dengan ayat Al

Qur'an, tidak lebih dari itu.
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Adapun khusus untuk hal-hal yang terkait dengan

mengendarai hewan hrnggangan, atau mengambil susu hewan

temak, maka keduanya itu hanya boleh dimanfaatkan oleh orang

yang mengeluarkan biaya untuk pemeliharaannya-

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Bukhari; Muhammad

bin Muqatil menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al Mubarak

mengabarkan kepada kami, zakariabin Abi Za'idah mengabarkan

kepada kami, dari AsySya'bi, dari Abu Hurairah, bahwa

Rasulullah $ pemah bersabda,

"r'-lt,f:,(-;'; ik 6 i^'s; r1}ill

i3'1 q$ h ,6'-*"; ik rit fir" iJH
lrra,.', /o ./
a;dJl ic-,t -;^2 a

"Hewan funggangan han5n boleh dikendarai oleh orang

yang memeliharan5n selama hewan ifu diiadikan iaminan. Susu

hewan temak hanya boleh diminum oleh oftng Wng
memeliharan5m selama hewan ifu diiadikan iaminan. Orang Wng
mengendarai hewan funggangan abu meminum susu hevrAn

temaknya ifu, dia harus mengeluarl<an bia5n kepengurusann5n-"ss

Dalil syariat telah menyatakan pengharaman menggunakan

harta bagi orang yang tidak memiliki hak atas harta tereebut.

Begitu pula dengan harta yang dijaminkan, hukumnya pun hamm

bagi siapapun kectrali orang yang menjaminkannya. Sedangkan

orang yang dijaminkan hanya memiliki hak unhrk menerima

ss Hadits ini diriwaptkan dalan, Shahih Al Bukharijttz. 3, hal- 285'
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jaminan. Dia termasuk dalam keumuman dalil di atas, dan

termasuk orang-orang yang dikeluarkan dari pengecualiannya-

Abu Muhammad berkata: Mereka yang menentang

pendapat kami itu berarti telah menentang dalil Al Qur'an dan .4s-

Sunnah, serta dalil logika.

Mereka menentang Al Qur'an dan As-Sunnah, karena

mereka telah mencegah orang yang memiliki hak atas barang

jaminan tersebut untuk mengambil manfaat dari hartanya, padahal

Allah & berfirman,

'j1t 6rF
,bi;rfr?4&A,

"Dan orang tnng memelihan kunaluannjn,kecuali

terhadap isti-isti mqel<a abu hatnba saha5n 5nng merel<a mifiki;

maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tebpi bamngsiap

mqtari di balik ifu (zina, dan sebagain5n), maka merel<a itulah

orang-oftng 5nng melampaui batas." (Qs. Al Mu'minun 1231, 5-71.

Pada ayat ini, Allah menyebutkan secara mutlak, bahwa

orang-orang yang beriman itu boleh melakukan hubungan intim

terhadap hamba sahaya wanitanya, dan tidak ada kekhususan

pada ayat tersebut antara hamba sahala 5nng tidak dijadikan

jaminan dengan hamba sahap yang dijadikan iaminan.

\5,i$i(r,

6&,frff?#;KY,6
5 i.rtXr$JY
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" Dan Tuhanmu frdaMah lupa." (Qs. Maryam [19]: 64).

Allah & berfirman,

/
.fri 3L-\-rfS I i -lJ )i'i 

-i: 
Y +, S i;*.1

ir,;i,!i4*
"Janganlah l<amu mengharaml<an ap Wrg baik yang telah

dihalalkan Allah kepdamu, dan janganlah kanu melampui bAs.
fuxgintn Allah Mak matyul<ai orznpftng tnng melampui
6ahs."(Qs. Al Maa'idah [5]: 87).

Untuk dalil dari logika, maka kami ingin bertanya kepada

mereka yang menentang pendapat kami tentang rumah yang

dijadikan jaminan; apakah boleh diseunkan dan dilakukan

pertaikan terhadapnya, atau dibiarkan begifu saja dan kumuh
hingga orang tidak tertarik unfuk menyeu/anlra lagr? Juga tentang
tanah yang dijadikan jaminan; apakah boleh digarap dan ditanami,

atau dibiarkan begitu saja dan kekeringan hingga tidak dapat
ditanami lagr? Juga tentang he',r,ran yang dijadikan jaminan; apakah

boleh dipeker;akan dan diambil manfaat dari tenagilgd, atau

dibiarkan begitu saja sampai mati? Juga tentang pohon yang

dijadikan jaminan, maka unhrk siapa buah-buahan yang

dihasilkannya?

Jika ada lrang mengatakan: Sennra ifu pasti akan rusak dan
mati suahr u/akfu. Maka kami katakan: Berarti mereka ini telah
menentang ijma'. Apalag ada sebuh riwalat dari Nabi $, bahwa

beliau melarang penyia-nyiaan harta.
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Jika mereka mangatakan: Semua itu tdak perlu disia-

siakan. Maka kami katakan: lalu manfaat png kami sebutkan

tadi, mulai dari penyewaan, susu, anak heunn, bulu domba,

hingga buah-buahan, untuk siapakah semua itu, siapa yang berhak

unfuk memanfaatkannya?

Jika mereka mengatakan: Semua itu sudah termasuk dalam

jaminan. Maka kami katakan: Apa yang menjadi landasan kalian

hingga kalian seenaknya memasukkan sanua ifu ke dalam

jaminan, padahal mereka berdua sama sekali tidak menyepakati

hal tersebut? Siapa yang memerintahkan hal ifu? Jika ada orang

berpendapat demikian, berarti dia tidak mau mendengar, tidak

mau melihat, dan tidak mau taat, karena telah dilelaskan oleh

Nabi g, ?,; # $,itt nSiCl'tt1 "tutnssuhnya danhmu

dan juga harbmu, bagi seamamu adalah hanm hukumnin."

Bukankah dengan memasukkan semua ihr ke dalam jaminan

berarfi mereka telah mengharamkan pemilik harta untuk

menggunakan hartanp dan mengizinkan orang lain untuk

memanfaatkannya? Ini adalah sebuah kebatilan.

Jika mereka mengatakan: Tidak demihan, akan tetapi kami

mernperbolehkan kepada pemilikngn. Maka kami katakan:

Memang demikian, dan ifulah yang menjadi pendapat kami.

Segala puji hanya bagi Allah.

Sebagaimana diriwayntkan dari Abu Hurairah: Pemilik

jaminan boleh menungganginya, pemilik heunn temak boleh

mengambil susunya, dan mereka berkauajiban unfuk

mengeluarkan biaya perawatannya.

Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah: Jaminan itu boleh

ditunggangi dan diambil susunya.
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Diriwayatkan pula dari Hammad bin Salamah, dari

Hammad bin Abu Sulaiman, dari hrahim An-Nakha'i, terkait

dengan orcmg yang diberikan jaminan seekor domba yang

mengeluarkan susu, dia berkata: Orang yang diberikan jaminan itu
boleh meminum susunya sesuai dengan biaya yang dia keluarkan

untuk memeliharanya, jika susu yang diambil lebih dari biaya 5ang
dia keluarkan, maka kelebihan itu termasuk riba.

Abu Muhammad berkata: Tambahan dari Ibrahim ini fidak
kami sepakati, keumurnan sabda Nabi $ lebih kami sukai

daripada penafsiran Abu Imran dengan pemikirannln sendiri.

Kemudian sepanjang pengetahuan kami, tidak ada sahabat

yang berteda pendapat dengan riwa5nt Abu Hurairah di atas tadi.

Sementara AsySyafi'i bahkan berpendapat, bahwa sernua

manfaat dari barang yang dijadikan jaminan itu tetap kembali

kepada orang yang menjaminkannya.

Abu Tsaur juga berpendapat demikian, dan juga

sependapat juga dengan kami mengenai heunn yang bisa

difunggangi dan heunn lnng mengeluarkan susu, hanya saja dia

menambahkan penggunaan yang lain, sedangkan kami tdak
berpendapat demikian, karena hal itu tidak dijelaskan di dalam dalil

manapun, sementara qiyas tidak bisa menghalalkan harta orcng

muslim yang telah diharamkan oleh dalil Al Qur'an dan .r4s-

Sunnah.

\it'$-, o{ft
"Dan Tuhanmu frdaHah lupa." (Qs. Maryam [19]' 64).
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Sementara Ishaq dan Ahmad bin Hanbal berpendapat:

Tidak boleh bagi orang yang menjaminkan unfuk memanfaatkan

jaminannya itu kecuali susu.

Namun pendapat ini tidak ada buktinya sama sekali-

Sedangkan Malik berpendapat Tidak mengapa bagi orang

yang diberikan jaminan unh.rk memberi syarat agar dia dapat

memanfaatkan barang yang dijaminkan hingga waktu tertentu, jika

barang yang dijaminkan adalah gedung dan tanah- Namun dia

menilai makruh jika barang yang dijaminkan ihr adalah hewan,

pakaian, dan komoditas yang bisa diperjualbelikan.

Namun pendapat ini juga tidak terbukti kebenarannln,

pembagiannya juga tidak dapat dibenarkan, serta membolehkan

syarat yang tidak ada dalam Al Qur'an, dapat membuat syarat itu

menjadi persyaratan gnng batil. Kami juga tidak mendapati ada

pendapat seperti ini sebelumnya, dan pendapat ini juga

bertentangan.

talu di antara pengikut Malik, ada yang mengeluarkan dalih

yang aneh, yaitu bahwa dalam hal komoditas, maka hal ihr

termasuk dalam hukum utang yang menarik keuntqngan dari utang

tersebut. Kami katakan, bukankah dalam hal pemanfaatan gedung

juga sama seperti ifu, tidak ada bedanya sama sekali-

Sementara pendapat Abu Hanifah dan para pengikutnSa,

mereka melarang pengsJunaan jaminan untuk diser,takan, ataupun

diambil manfaatrya; baik oleh orang yang menjaminkan atau oleh

orang llang menerima jaminan. Namun tidak lama kemudian

pendapat mereka ihr saling bertentangan safu sarna lain, karena

mereka mempertolehkan orang yang menjamin untuk meminjam

barang yang dijaminkannya kepada orang yang menerima
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jaminan, atau sebaliknya, padahal mereka tidak berpendapat

demikian di luar hukum jaminan. Ini merupakan pendapat yang

sangat keliru. Disamping tidak ada bukti sama sekali, pendapat ini
juga tidak ada yang mengatakannya sebelum mereka.

lalu di antara mereka ada yang mencoba menyanggah

pendapat kami dengan mengatakan: Apabila manfaat ihr boleh

diberikan kepada oftmg yang menjaminkann5ra seperti sedia kala,

lalu apa faedah penjaminan barang tersebut? Maka kami katakan:

Sangat besar faedahnya, apalagi r.rnfuk kehidupan akhirat kelak,

karena dengan mengamalkan apa yang dip€rintahkan oleh Allah,

dia akan mendapatkan pahala dan ridha-N5n. Dan faedah itu juga

mereka dapatkan di dunia, karena jika orang png menjaminkan

itu kesulitan unfuk melunasi utangnya, maka barang jaminan

tersebut bisa dijual dan orang yang diberikan jaminan itu

mendapatkan haknyra kernbali tanpa kesulitan Snng berarti, faedah

apalagi yang kalian inginkan lebih dari itu?

Kami katakan pula, jika kalian sudah sependapat dengan

kami, bahwa udak dihalalkan tansaksi kurma dengan kurma

kecrrali sarna kondisin5n dan segalanya, lalu kenapa kalian tidak

tanSnkan apa faedah dari transaksi tersebut? Begihr pula bansaksi

antara emas dengan elnas, atau perak dengan p€rak?

Sanggahan-sanggahan seperti ini merupakan buruk sangka

mereka yang akan berakibat fatal, karena dengan begitu mereka

telah menyangga perintah Allah dan Rasul-N5n. Padahal Allah &
berfirman,
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;\6t4;6)ifr 6\tlr-.i,

"Dan frdaklah panbs bagi laki-laki yang mukmin dan

perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-N5m telah

menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan (yang lain) bagi

mereka tentang un$an mereka." (Qs. Al Ahzaab [33]: 36).

Allah & jrgu berfirman,

"ir{uaii\dfi'di
"Nabi ifu lebih utanna bagi orang-oning mukmin

dibandinqkan diri mereka sendii." (Qs.Al Ahzaab [33]: 6).

Bahkan ada pula sanggahan dari orcng-orang yang

menyimpang dari agama, terkait dengan riwayat yang kami

sebutkan di atas tadi: af;t UF ',..lilt "J*nn* itu boteh

dikendarai dan boleh diambil susun5n." Mereka mengatakan:

Hadits ini diriwayatkan dari Husyaim, dari Zakaria, dari Asy-Sya'bi,

dari Abu Hurairah, yang menyebutkan bahwa Rasulullah $
pemah bersabda' 

"Ur'jl{: 

,t4ilb *i, *'r+;'i;.t'-tlU€ 61

*'it @. a;:J- "Jika hewan tunggangan dijadikan iaminan,

maka orang J/ang dibeikan iaminan ifu harus merawabt5n, dan

susu yang dihasihln boleh dia minun unfuk mengganti uang

pemwatannya, dan hewan funggangan boleh dikendani." Lalu

orang yang tidak takut kepada Allah ini menyatakan: Apabila yang

dimaksud pada hadits tersebut adalah orang yang diberikan
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jaminan, maka hadits ini telah dihapus (mansul<hl dengan adanya

ayat pengharaman riba, serta dengan adanSn larangan untuk
berutang dengan mengambil keunfungan dari utang tersebut.

Abu Muhammad berkata: Sanggahan ini sungguh tdak
benar dan bahkan lancang. Pertama, riwa5rat ihr bukan riwayat
yang musnad, karena tidak ada keterangan di sana bahwa kalimat
tersebut berasal dari Nabi #. Iagi pula, pada riurayat itu terdapat

kalimat yang cukup aneh yang hrang dapat dipahami, yaifu

kalimat "Susu 5nng dihasilkan heuran temak dapat diminum, dan
orcrng yang meminumnya harus mengeluarkan pembiayaan atas

pemeliharaann5ra, dan dia boleh menunggangin5ra."

Kecil kemr.rngkinan kalimat seperti ini berasal dari Nabi $,
karena beliau bertugas unfuk memberi penjelasan kepada

ummatrya dengan sejelas-jelasngra, sedangkan kalimat tersebut

Udak jelas untuk dipahami maknanya dengan baik.

Selain itu, riwa3nt ini berasal dari Ismail bin Salim Ash-
Sha'igh maula bani Hasyim yang diriwayatlennya dari Hrrq,raim,

dan dari dirin!,alah teriadi kerancuan lolirnat pada riunyat ini,
bukan dari Huq/aim atau para periuraSrat di atasnya, karena

riwapt dari Husyaim ini juga kami riuayatkan melalui Sa'id bin
Manshur lrang dianggap sebagai orang paling hapal dengan
periunSatan Husyaim dan paling tepat setiap

kalimatrya. Dia , Husyaim meriuaSntkan kepada

kami, dari Al A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, lalu dia
melafalkan riwa5nt ini hingga kepada Rasulullah $, bahua beliau

pemah bersabda:
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"rl-tt Lit ,i;:-,;, *"; ,r'Sr

.',;rit, :rttr rJ:H e $ .4 i.:;i G"-;";

"Jaminan boleh ditunggangi dan dipelihara. Sedangkan

susu yang dihasilkan dari hewan temak, jika hewan ifu diiarninkan,

maka susunya boleh diminum, dan orang yang meminumnya harus

mengeluarkan biaW pemwabn dan merawab75m."

Dan untuk pemyataan dari pendusta ini, bahwa apabila

yang dimaksud pada hadits tersebut adalah orang yang diberikan

jaminan, maka hadits ini telah dihapus (mansukhl dengan adanya

ayat pengharaman riba, serta dengan adanya larangan unfuk

berutang dengan mengambil keuntungan dari utang tersebut. Ini

mempakan dusta yang sangat keji dan juga merupakan fitrah,
karena tidak ada pinfu masuk bagi riba untuk permasalahan ini.

Kalaupun mereka berhati-hati untuk tidak terjerumus dalam

perbuatan riba, sehanrsnla mereka tidak menyuarakan hal itu
dengan keras, karena mereka memperbolehkan perfukaran antara

dua buah kurma dengan empat buah kurma lainnya, meskipun

keempat kurma tersebut lebih besar bentuknya dan lebih berat

timbangannya.

Mereka juga memperbolehkan pertukaran antara satu

dirham yang bemilai satu dirham setengah, dengan safu dirham

yang bemilai sah.r dirham saja. Mereka juga memperbolehkan

pertukaran antara seribu dirham yang langsung digenggam dengan

serafus dinar yang tidak digenggam dan masih dalam tanggungan.

Itu semua adalah riba yang sebenamya, bukannya

pemanfaatan oleh orang yang menjaminkan hartanya terhadap
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hartanyra sendiri atau pemanfaatan orang yang menerima jaminan

terhadap susu hev.ran temak yang dijaminkan kepadanya, atau

menunggangi he,u/an yang diperbolehkan bagrrya unfuk

difunggangi sesuai dengan dalil, lantaran dikarenakan biaya yang

dia keluarkan unfuk hetr.ran yang mengeluarkan susu dan hewan

tunggangan tersebut.

Mereka juga mengatakan, sebuah riwayat shahih dari Asy
Sya'bi menyebutkan, bahwa makruh hukumnya bagi orang 5nng

menjamin unfuk mengambil manfaat dari jaminannya ifu. Dan Asy
Sya'bi adalah periwaSnt hadits di atas, maka tidak mungkin dia

menyingkirkan riwayat tersebut kecuali karena keilmuan yang dia

miliki.

Abu Muhammad berkata: Ini adalah pemyataan konyol

yang mereka sampaikan, kami yakin mereka mendapat banyak

kelonggamn di negeri mereka unhrk mengungkapkan apapun.

Karena, bagaimana mungkin mereka berhujjah dengan

menyingkirkan periwayatan dari sahabat, lalu berlanjut dengan

menyingkirkan hadits Nabi $, hanya unfuk menyingkirkan riwayat

dari AsySya'bi ini.

Kami telah menyampaikan bagaimana pendapat Abu

Hurairah mengenai hal itu. Jika mereka mengikutinya, maka

penyingkiran Malik untuk tidak menggunakan periwayatannya

akan menjadi hujjah bagi mazhab Hanafi ynng mengikutinya, dan

penyingkiran Abu Hanifah unh-rk tidak menggunakan hadits yang

terkait dengan hal itu akan menjadi hujjah bagt yang mengikuti

mazhab Maliki, dan begitu setemsnya sampai ke bawah hingga

mereka semua menyingkirkan hadits dari Nabi $ ketika terdapat

sedikit hujjah unh.rk menolaknya.
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Ini tidak lain dan tidak bukan merupakan kelicikan iblis dan

para pengikutnya, karena tidak ada karomah pada siapapun unfuk

dijadikan hujjah di atas Rasulullah 6$, tapi beliaulah yang menjadi

hujjah bagi seluruh bangsa jin dan manusia.

Tindakan paling aman bagi mereka yang menentang

riwayat dari sahabat dan terus kebawah, adalah dengan mengira

bahwa mereka lupa, atau penafsiran yang keliru dari mereka

hanya bermaksud unfuk kebaikan. Sebab, dengan begitu mereka

masih mendapatkan satu pahala. Sedangkan orcmg yang lancang

melangkahi riwapt yang shahih dari Nabi $, jika dia

berkeyakinan, bahwa menentang beliau ifu diperbolehkan, maka

dia sudah menjadi kafir 5nng halal darah dan hartanya, namun jika

dia tidak berkqnkinan seperti itu, maka dia termasuk dalam

golongan orang Snng fasik.

Allah $ berfirman,

Ohi_{643tst

eLg q s. ; 6 a iL1_ i "i ;{;{.
V$31ijJ'

" Maka dqni Tuhanmu, merel<a tidak bqiman sebelum

mqel<a manjadil<an engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam

perkara yang mereka perselisihkan, (sehingga) kemudian tidak

ada na kebembn dalan hati merel<a terhadap pufusan yang

engl<au fuikan, dan mere,la menerima dengw sepenuhrya."(Qs.

An-Nisaa' [4]: 55).
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Abu Muhammad berkata: Adapun riv.raft dari hnu
Mas'ud, hnu Umar, dan Syuraih yang menyebutkan, bahwa orang
yang menerima jaminan itu tidak boleh memanfaatkan apapun dari
jaminan yang diberikan kepadanya, itu adalah riwayat tidak benar

yang berasal dari mereka, karena riwayat dari hnu Mas'ud adalah

riwayat yang mtnqaihi' (sanadnya terpufus), sedangkan riwayat

dari lbnu Umar terdapat nama hnu Lahi'ah, dan riunyat dari
Syuraih terdapat natna Jabir Al Ju'fi, yang keduanya mempakan
periwayat lemah yang tidak bisa di;adikan hujjah periwayatannya.

Adapun riwayat shahih yang hampir serupa kalimatrya
diriwayatkan dari hnu Sirin dan AsySya'bi, yaitu: Tidak boleh

memanfaatkan barang jaminan dalam benfuk apapun. Riwayat

inilah yang shahih jika yang mereka maksud adalah untuk orang

yang menerima jaminan, akan tetapi kami katakan kecuali

meminum susu dan menungganginya jika dia bersedia unfuk
mengeluarkan biaya perawatann5n, namun jika Udak maka tidak
boleh. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Pendapat Abu Hanifah, Malik, AsSrSyafi'i, Ahmad, dan

Abu Sulaiman, selaras dengan pendapat kami, dalam hal, bahwa

biaya yang harus dikeluarkan atas barang jaminan ifu semuanya

ditanggung oleh pemilik barang tersebut, yaitu orang yang

menjaminkannya. Dan memang begifulah yang lebih benar, karena

bu-r,g jaminan tersebut termasuk hartanya, dan dialah yang wajib

menanggung pembiayaannya.

Hanya saja setelah itu mazhab Hanafi berpendapat, bahwa
jika hamba sahaya yang dijadikan jaminan itu jatuh sakit, atau

budak yang dijadikan jaminan ihr terluka pnfr, atau hau.ran yang

dijadikan jaminan itu temyata hilang, apabila utang dan harga
jaminan setara nilainya, maka solusinya hams ditanggung oleh
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orang 5nng diberikan jaminan tersebut, akan tetapi jika utangnya

itu lebih sedikit daripada harga barang yang dijaminkan, maka

solusinya harus ditanggung bersama oleh orang yang diberikan

jaminan dengan orang yang menjaminkannya.

Pendapat ini seperti perkataan seseorang yang sedang

mengigau, bahkan lebih parah daripada orang yang mengigau,

karena pendapat yang terkait dengan hukum agama ihr dingntakan

secara sadar dengan menggunakan pendapat-pendapat yang fidak

benar dan tidak ada seorang pun yang mengatakan demikian

sebelumnya. Pendapat ini pun juga tidak bergantung pada dalil Al

Qur'an, atau As-Sunnah, atau qiyas, atau riwapt lernah

sekalipun, atau dengan pendapat yang orkup kuat, atauptrn

dengan pendapat dari ulama kontemporer.

L2L4. Masalah: Jika barang yang dfaminkan tem5ata

mati, atau rusak, atau melarikan diri, atau hanor, atau hamil oleh

tuannSn jika dia hamba sahaya wanita, atau dimerdekakan, atau

dUual oleh perniliknya, atau dihadiahkan, atau disedekahkan, atau

dUadikan mahar, maka transaksi ihr tetap dianggap sah, hanya

jaminannya saja yang dibatalkan, sementara utangnya tetap harus

ditanggung dan diselesaikan.

Oang yang menjaminkannya tidak perlu mengganti barang

jaminannya ifu dengan apapun. Hamba saha5a yang

dimerdekakan atau dihamili tidak perlu membantu unh.rk

membayamlra, keanali jika orang yang memjaminkannya tidak

merniliki apa-apa lagi unfuk melunasi utangny4 jika demikian

maka pernerdekaan, atau sedekahnya, atau juga penghadiahannya

dianggap batal, namun tidak termasuk dengan iual beli dan mahar,

karena keduaryra itu fidak bisa dibatalkan.
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Diriwayatkan dari jalur periwayatan hnu Abi Syaibah;

Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Israil menceritakan

kepada kami, dari Al Mughirah bin Miqsam Adh-Dhibbi, dari
Ibrahim An-Nakha'i, terkait seseorang yang menjaminkan hamba

sahayanya lalu dimerdekakan olehnya, An-Nakha'i berkata:

Pemerdekaann5/a diperbolehkan, dan orang yang diberikan
jaminan tetap hanya perlu menagih utangnSn kepada orang yang

memberikan jaminan tersebut. Yahya berkata: Aku juga

mendengar Al Hasan bin Hay mengatakan terkait orang yang

menjaminkan seorang hamba sahaya lalu dimerdekakan olehnya:

Pemerdekaannya diperbolehkan, dan hamba sahaya tersebut tidak
perlu membanfu fuannya unfuk membayar utang.

Landasan unfuk pendapat tersebut adalah, bahwa transaksi

utang piutang sudah sah, maka fidak ada yang dapat
membatalkannya keorali ada keterangan lain dari Al Qur'an atau
,*-Sunnah. Jika tdak ada, maka fidak dibenarkan unfuk
membatalkan transaksi tersebut. Dan tidak dipertolehkan
membebani hamba sahaya tersebut unfuk mencari penggantinya

ataupun unfuk membayarkan utangnSa, karena Allah & dan

Rasul-Nya tidak memerintahkan hal itu, dimana pembebanan ifu
tidak diperbolehkan kecuali disebutkan dalam dalil Al Qmr'an atau

,As-Sunnah.

Melakukan pembebasan hamba sahaya 5nng dijaminkan,

atau melakukan jual beli terhadapnya, atau menghadiahkannya,

atau menjadikannya maskawin, atau juga menyedekahkannya,

maka semua ifu adalah hak orang yang menjaminkannya, karena

barang yang dijaminkan ifu termasuk dalam harta orang lang
menjaminkannSra, dimana semua perbuatan yang disebutkan di
atas adalah perbuatan yang diperbolehkan untuk dilakukan oleh
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pemilik harta sesuai dengan keterangan dari Al Qur'an, As-

Sunnah, dan ijma'yang meyakinkan. Kecrrali, unfuk seseorang

yang tidak memiliki apa-apa lagi selain barang yang dijaminkannya

itu.

Nabi $ bersabda,

Sz.i:t /,sv
" Sernua pefruabn baik ifu adalah sdel<ah."

Beliau juga bersaMa,

,e *?'i:'ar
" Sdekah itu tidak boleh meninggalkan kemelanbn."

et
,SE

Jika ada yang mengklaim, bahwa penjaminan membuat hal-

hal tersebut menjadi terlarang, maka pendapat itu bathil dan tidak

bnar, karena tidak ada keterangan seperti demikian dalam Al

Qur'an ataupun hadits.

4+6 &bLHr73.1j'\4 S
"IGklanlah, 'Tunjul<l<an bukfr kebenamnnu jil<a kamu

onng tnng benar'."(Qs. Al Baqarah [2]: 111).

Para ulama befteda pendapat mengenai hal ini.

Utsman Al Bat[, Abu Tsaur, Atha' dan Abu Sulaiman

berpendapat: Memendekakan jaminan ifu fidak sah, bagaimana

pun keadaanrrya.
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Malik dan AsySyafi'i berpendapat: Jika pemberi jaminan

tersebut dalam keadaan baik ekonominya, maka pembebasan

tersebut dianggap sah, dan dia harus memberikan jaminan lain
unfuk menggantikannya dengan nilai yang setara. Sedangkan jika

ekonominya sedang terjepit, maka pembebasan itu tidak sah.

Ahmad bin Hanbal berpendapat Pembebasan tersebut

tetap sah bagaimanapun keadaannya. Jika dia dalam keadaan baik
ekonominya, maka dia harus memberikan jaminan lain unfuk
menggantikan hamba sahaya tersebut dengan nilai yang setara,

dan jika dia dalam keadaan tidak baik ekonomin5n, maka dia tidak
hams memberikan jaminan lain, dan hamba sahaya yang

dibebaskan juga Udak dibebani untuk membantu pembayaran

utang tersebut.

Abu Hanifah berpendapat: Pembebasan tersebut tetap sah

bagaimanapun keadaannya.

Kemudian Abu Hanifah mernbagi-bagin3n lagi sebagaimana

akan kami uraikan sesaat lagi.

AqrSSafi'i mengatakan: Jika dia menjaminkan seorcng
hamba sahaya wanita, lalu dia berhubungan dengannya hingga
hamil; jika kondisi ekonominya dalam keadaan baik, maka wanita
tersebut sudah harus keluar dari penjaminan dan digantikan
dengan jaminan lain. Namun jika kondisi ekonominya sedang sulit;

di safu kesempatan Asy-Syafi'i mengatakan, bahwa wanita ifu
tetap harus keluar dari penjaminan tanpa harus digantikan dengan
jaminan lain, dan wanita ifu juga tidak perlu membanfu fuannya
untuk mencari pengganti posisinya ataupun membayarkan
utangnya, dan di kesempatan lain AsySyafi'i mengatakan: Hamba
sahaya wanita ihr harus dijual setelah dia melahirkan tanpa disertai
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anak yang dilahirkannya, lalu pemberi jaminan harus memberikan

jaminan lainnSra sebagai pengganti.

Namun pemisahan tersebut antara keadaan yang sulit dan

keadaan yang baik, bagitu juga keharusan menjual hamba sahaya

itu setelah melahirkan tmpa disertai anak yang dilahirkannla,

adalah pendapat yang tidak memiliki dasar dan frdak benar.

Abu Tsaur mengatakan: Hamba sahaya ifu harus keluar

dari penjaminan, dan tidak siapapun harus menggantinya dengan

jaminan lain; baik pemilik ataupr.rn hamba sahayanln, baik

pemberi jaminan ifu dalam kondisi yang baik ataupun sulit.

Qatadah mengatakan: Hamba sahaya ihr harus dijual, dan

pemilikn5ra harus membayarkan pernbebasan anak lang
dilahirkannya.

Abu Muhamnad berkata: Pembebasan anak dari hamba

sahaya fng dihamili oleh tuannya ini fidak kami keUhui dari mana

asalnya; jika dia masih dianggap hamba sahaya maka unhrk apa

bapaknya dibebani pernbebasannga? Jika dianggap merdeka, lalu

mengapa dia diiual hinggd menrbufuhkan pembebasannya?

hnu $,nrbrumah mengatakan, bahwa hamba sahaya yang

hamil ifu hartrs menrbanfu fuannya untuk melunasi utangnSn,

bq;itu juga dengan hamba sahap yang dimerdekakan dalam masa

per$aminan.

Abu Muhammad berkata: Ini sungguh aneh. Kami fidak

tahu dari mana asal penghalalannya unttrk mengarnbil harta

mereka atau mernbebani mereka dengan utang yang tdak

dibebankan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada mereka, bahkan
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Allah dan Rasul-Nya tidak menjadikan mereka sebagai parbaer

fuannya unfuk sama-sama berusaha melunasi utang tuannya itu.

Malik mengatakan: Jika kondisi keuangannya sedang baik,

maka dia dibebankan untuk mengganti seharga hamba sahaya

tersebut lalu dijadikan jaminan yang baru. Namun jika kondisi

keuangannya sedang sulit, maka dilihat terlebih dahulu siapa yang

memulai hubungan intim yang mereka lalukan; jika hamba sahaya

itu yang menghampiri fuannya, maka dia harus dikeluarkan dari
penjaminan tanpa perlu ada penggantian jaminan, dan hamba

sahaya tersebut tidak perlu membantu tuannya unfuk membayar

utang. Sedangkan jika tuannya yang menghampiri hamba sahaya

tersebut, maka hamba sahaya ifu harus dijual dan anak yang

terlahir diberikan kepada bapaknya.

Abu Muhammad berkata: Ada lima kekeliruan dari
pendapat ini:

Perbma, pemisahkan hukum antara keadaan 5nng sulit

dengan keadaan yang baik dalam masalah ini.

Kdua, pembebanan kepada pemberi jaminan untuk
mendatangkan jaminan yang baru.

Ketiga, pemisahan hukum antara hamba sahagn yang

menghampiri dengan fuannya yang menghampiri.

Keempal hamba sahaya itu tetap dalam kondisi baik pada

kedua kondisi tersebut, padahal dia masih bisa menjadi jaminan

pada dua keadaan tersebut.

Kelima, keharusan menjual hamba sahaya itu, padahal dia

adalah ummul onlad, dan juga keharusan mengeluarkan sang anak

dari penjaminan tanpa membebankan adan5a penggantian.

@l - AtMuhalla



Semua pendapat tersebut sangat keliru dan tdak ada

landasannya dari Al Qur'an, As-Sunnah, riwagrat yarg shahih,

ijma', qiyas, pendapat sahabat, dan tidak ada siapapun 5nng
berpendapat demikian sebelumnya.

Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat: Jika

hamba sahaya itu hamil dan tuannya mengakui telah

menghamilinya; apabila keadaan ekonominya sedang baik, maka

hamba saha5n tersebut harus dikeluarkan dari penjaminan dan

utangnlra hanrs dibapr secepatrya, atau dia dibebankan jaminan

png baru hirgga batas unkfu pembapran trtang yang disepakati.

Namun jika keadaan ekonominSn buruk, maka hamba

sahaya itu harus dibebani guna turut mernbanfu fuann3n

menyelesaikan utang secepatnya tanpa perlu kenrbali kepada

tuann3n setelah ifu, dan tanpa mengikut sertalon anak yang

terlahir guna furtrt mernbanhr menyelesaikan utang tersebut.

Jika utang ihr disepakati sampai fimgka uaktu tertenhr,

rnaka harnba sahaya ifu dibebankan unfuk menrbanfu ttnnnya
sesuai dengan harga penirnlanrrya saja, lalu dijadikan sebagai

iaminan lrang baru trnfuk menggantikannya. Jika wakfu

pembapran utang zudah lanrat, maka hamba sahap tersebut

masih dibebankan unfuk membanfu fuannya mernba5rarkan utang

Snng tersisa iika l€bih dari harga peniualannya.

Jika sang fuan merninta agar anak yang terlahir ihr agar

bemasab kepadanya, sedangkan keuangannya dalam keadaan

png sulit, maka utangqn ifu dibagi dua; utangnya atas harga

penjrnlan ibunya saat dia diiadikan jaminan dan atas harga

penjtnlan arnkrya saat anak tersebut dinasabkan kepada

bapaknya. Jika hamba sahaya tersebut sudah mampu membayar

bagiannp, maka dia tidak perlu lagi kernbali kepada tuannga, dan
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jika baEan dari anak sudah dibayarkan, maka sang anak

dikembalikan kepada bapaknya.

SeandainSn yang dijadikan jaminan adalah seorang hamba
sahaya laki-laki, lalu dia dimerdekakan, maka pembebasan ifu
dianggap sah dan dia harus dikeluarkan dari penjaminan. Apabila
pemberi jaminan dalam keadaan keuangan yang baik dan

utangnya sudah tiba waktu pembayaran atau tidak ada jangka

wakfunya, maka dia harus segera membalnmya. Namun jika

utangnya belum mencapai jangka waktr-r yang disepakati, maka
pemberi jaminan harus mengganti jaminann5ra seharga hamba

sahaya tersebut. Apabila pemberi jaminan tersebut dalam keadaan
keuangan yang sulit, maka hamba sahaya itu diikut sertakan dalam
pembayaran utang tuannya sesuai dengan harga penjualannya

yang paling minimal, lalu dia dikembalikan kepada tuannya dan
orang yang diberikan jaminan itu boleh menagih sisa utang kepada
orang yang menjaminkan.

Abu Muhammad berkata: Pendapat ini adalah sebuah

pelajaran bagi orang lang mau mengambil i'tibar. -Semoga Allah
melindungi kita semua dari kekecerl,raan.- Sungguh aneh
pemisahan yang mereka lakukan antara keharusan unmul walad
untuk membanfu fuannya dengan hamba sahaya yang

dimerdekakan, serta dengan anak yang terlahir dat'. unmul owlad,

padahal anak ini adalah anak yang merdeka, karena telah
dinasabkan kepada bapaknya.

Apa salahnya seorang hamba sahaya wanita menjadi
ummul walad dari tuannya dan hubungan intim mereka
diperbolehkan?

Apa salahnya seorang anak merdeka dari ayah yang

merdeka dan terlahir melalui hubungan intim yang halal?
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Apa salahnya seorang hamba sahaya yang dimerdekakan

hingga mereka membebankan pembayaran utang tanpa ada

kejahatan 1nng dilakrftannya atau kesalahan yang dilanggamya,

sehingga mereka memaksanya unfuk mengeluarkan harta dengan

jalan yang batil? Mereka membebani dengan sesuatu yang tidak

dibebankan Allah dan Rasul kepadanya. Tidak seorang pun

sebelum Abu Hanifah yang berpendapat demikian.

Bantahan kami terhadap Malik sama seperti bantahan kami

terhadap Abu Hanifah di sini. Pendapat Malik yang berbeda

dengan Abu Hanifah hanyalah pada pemisahan yang dilakukan

Malik terkait siapa yang menggoda siapa.

Pendapat Abu Hanifah sernakin bertambah kontradiktif dan

keliru, karena dia memisahkan antara utang png sudah iafuh
tempo dengan ubng yang belum jafuh tempo. Begiht iuga
pemisahan antara pembebanan kepada ummul walad dengan

pembebanan kepada anakn5n. Juga pemisahan antara pengakuan

sang trran terhadap kehamilan dengan pengakuannya terhadap

anak setelah dilahirkan, yang berimbas pada pembebanan unhrk

membanhr orang yang menjaminkannya dalam dua keadaan

tersebut. Begitu juga pemisahan antara pengembalian kepada

orang 5nng menjaminkan atas utangnya dan dengan pelarangan

untuk mengembalikan pada keadaan yang lain.

Bahkan yang paling aneh adalah, pendapat mereka terkait

anak yang terlahir bahwa dia juga harus membanfu pelunasan

utang tersebut. Jika demikian, lalu kapan anak itu diharuskan

unhrk mernbayar utang tersebut, hingga dia disapih? Hingga dia

bbn Hingga dia boleh membelanjakan uang? Atau hingga dia

deurasa? Lalu jika dia meninggal,dtrnia sebelum u/akhr tersebut apa

grang harus dilalnrkan?
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Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lainnya yang

disebabkan karena pendapat ini memang tidak didasari oleh dalil;
baik dari Al Qur'an, hadits, riwayat shahih, qiyas, atau pendapat
satu orang manusia pun sebelum mereka, hingga sulit unfuk
mencari penyelesaiannya dengan baik. Betapa nikmat Allah yang

begitu besar kepada kami karena telah menunjukkan kami unfuk
selalu mengikuti setiap ajaran dalam kitab suci-Np dan baragam

Sunnah Rasul-Nya.

Dalil yang mereka gunakan untuk pendapat itu hanyalah
pengqiyasan mereka dengan banfuan hamba sahagn yang menjadi

milik bersama lalu dia dimerdekakan oleh fuanryn saat sang fuan
dalam kondisi keuangan yang sulit. Hal ini memang disebutkan

dalam hadib shahih, namun hukum tersebut tidak bisa diqiyaskan
dengan keadaan di atas, karena hamba sahaln pada hadits
tersebut dimiliki oleh dua orang atau lebih (kepemilikan bersama),

sedangkan dalam keadaan di atas pemiliknya hanya satu.

Kalaupun hukum qilras dibenarkan, maka tetap saja
pengqiyasan ini fidak bisa dianggap benar, karena mereka
mengqiyaskan hukum sesuatu yang tidak serupa, terhadap sesuatu
yang berbeda ujung dan pangkalnya.

Abu Muhammad berkata: Kami ingin bertanya kepada
kalian, apa bedanya antara membebaskan hamba sahaya tersebut,

memberikannya sebagai hadiah, menjualn5ra, atau menjadikannya
sebagai mahar, karena kalian memperbolehkan penjualannya,

narnun kalian tidak memperbolehkan yang lain, lalu dimana letak
perbedaannya?

Terkait dengan kerusakan pada barang yang dilaminkan,
dan bukan diakibatkan oleh pertuatan pemberi barang jaminan
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ataupun penerimanya, maka ada lima pendapat ulama mengenai

hal ini;

Sejumlah kalangan berpendapat, harga barang tersebut

hams digunakan unfuk menufupi utang.

Penjelasan akan hal ini adalah, apabila harga barang

jaminan sama seperti jumlah utang, maka utang tersebut dianggap

telah lunas dengan adanya kemsakan tersebut, dan tidak ada yang

hanrs ditambah oleh pemberi j4minan.

Apabila harga barang jaminan tersebut lebih besar daripada

jumlah utang, maka utang tersebut dianggap telah lunas, lalu

sisanya harus dibayar oleh orang yang menerima jaminan.

Dan apabila harga barang jaminan tersebut lebih sedikit

dibandingkan jumlah utang yang ada, maka jumlah utangnya ifu

dikurangi dengan harga barang, lalu sisanSra harus dibayar oleh

oftmg yang memberikan barang jaminan tersebut.

Sebagaimana diriwayatkan, dari Al Hakam dan Qatadah,

bahvua Ali bin Abi Thalib pemah mengatakan: "Mereka harus

menghifung kelebihannya," Maksudnya adalah, menghihrng harga

barang jaminan yang nrsak unhrk menuhrpi jumlah utang.

Pendapat ini diriwaSatkan pula dari hnu Umar. Dan ini
juga menjadi pendapat Ubaidullah bin Hasan, Abu Ubaid, dan

Ishaq bin Rahawaih.

Sekelompok ulama lainnya berpendapat, bahwa jika harga

barang jaminan ifu lebih besar daripada jumlah utang, atau setara

dengannln, maka utang tersebut harus dihapuskan, dan tidak ada

denda bagi orang lrang menerima barang jaminan meskipun ada

kelebihan harga pada barang dibandingkan jumlah utangnya.
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Sedangkan jika harga barang jaminan itu lebih kecil
dibandingkan jumlah utang, maka jumlah utangnya itu harus
dikurangi harga barang tersebut, lalu orang yang memberikan
barang jaminan harus memberikan sisa utangn5n kepada orang
yang diberikan barang jaminan.

Pendapat ini kami riwayatkan melalui Mathar Al Warraq,
dari Atha', dari Ubaid bin Umair, dari Umar bin Khaththab.

Juga melalui jalur periwayatan Waki', dari Ali bin Shalih bin
Hay, dari AMul A'la bin Amir, dari Muhammad bin Hanafiyah,
dari Ali bin Abi Thalib.

Juga melalui jalur periwayatan Qatadah, dari AMu Rabbih,
dari Abu lyradh, dari Ali.

Juga melalui jalur periwayatan Waki', dari ldris Al Audiy,
dari hrahim bin Umair, dari Ibnu Umar.

Pendapat ini juga menjadi pendapat hrahim An-Nakha,i,

Qatadah, dan Abu Hanifah beserta pengikutrya.

Sekelompok ulama lainnya berpendapat: Apabila barang
yang jaminkan kepada orang yang diberikan jaminan tersebut
temyata hilang atau rusak, entah itu nilainya setara dengan utang,
atau lebih besar, atau lebih kecil, maka gugurlah utang tersebut,
dan fidak ada safu pun dari kedua orang yang berhansaksi
dikenakan denda.

Pendapat ini diriwayatkan dari AI Hasan AI Basri, hrahim
An-Nakha'i, S5ruraih, Asy-Sya'bi, Azzvht'l Qatadah, dan Thawus.

Namun ada juga riwayat lain dari An-Nakha'i dan Asy-
Sya'bi yang menyebutkan, bahwa jika barang yang dijaminkan itu
adalah hamba sahaya, lalu hamba sahaya tersebut menjadi buta di
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bawah kekuasaannya, maka gugurlah separuh dari jumlah

utangnya.

Sekelompok ulama lainnya berpendapat: Jika barang yang

dijaminkan adalah barang yang bisa disimpan, seperti pakaian atau

semacamnya, maka orang yang harus menanggung kerusakan

atau kehilangannya adalah orang yang diberikan jaminin, dia

harus membayar atau mengganti barang jaminan tersebut,

sedangkan piutangnya tetap seperti ifu hrngga wakhr pembayaran

utang ifu tiba dan diba5rarkan se@ra penuh. Sedangkan jika barang

yang dijaminkan berupa bangunan, atau hennn, maka orang yang

diberikan jaminan ifu Udak harus menanggung kehilangan atau

kerusakan apapun pada barang jaminan tersebut, dan piutangnya

juga tetap seperti ifu hingga waktu pemba5nrann5n tiba dan

dibaprkan secara penuh. Inilah pendapat Malik.

Sekelompok ulama lainnya berpendapat: Tidak ada yang

hanrs ditanggung oleh orang yang diberikan jaminan sama sekali;

baik barang yang dijaminkan itu bisa disimpan atau tidak, dan

utang oriang 5rang memberikan jaminan tetap seperti sedia kala

hingga dia membalnmlra.

Inilah pendapat Aslrqnfi'i, Abu Tsaur, Ahmad bin Hanbal,

Abu Sulaiman, dan sejumlah ulama lainnla.

Diriwalntkan dari ;alur periwayatan Al Hajjaj bin Minhal,

Hammam bin Yahfra menceritakan kepada kami, Qatadah

mengabarkan kepada karni, dari Khilas, bahwa Ali bin Abi Thalib

terkait dengan barang jaminan dia berkata: Mereka harus

menghifung kelebihannp, tetapi jika ada bencana besar terjadi,

maka orang 1nng diberikan barang jaminan itu terbebas dari

tanggungan.
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Melalui riwayat tersebut, maka jelas sudah bahwa pendapat

Ali bin Abi Thalib tidak hanya mengharuskan penghitungan

kelebihan kecuali akibat perbuatan orang yang diberikan barang
jaminan tersebut, dan bukan ketika terjadi bencana yang

menyebabkan kerusakan atau kehilangan pada barang yang

menjadi jaminannSn.

Diriunptkan pula dari Atha', dia berkata: Barang jaminan

adalah pengikat; jika rusak dengan sendirinSn, maka tidak ada

denda gang harus dikenakan, dia boleh mengambil seluruh jumlah

piutang yang menjadi haknya.

Diriwayatkan pula dari Az-Zrhi, terkait barang jaminan dia

mengatakan: Apabila binasa, maka tidak gugur haknp, akan

tetapi jika binasa akibat pemilik jaminan, maka dia yang menikmati
manfaatrSn dan dia pula yang harus menans[;ung kerugiannya.

Abu Muhammad berkata: Pemisahan png dilakukan Malik,

5nifu yang memisahkan antara jaminan 5nng dapat disimpan
dengan jaminan yang tidak, ini adalah pendapat yang tidak ada

bukti yang mendulanngnVa; baik dari Al Qr.u'an, As-Sunnah, qryas,

riwayat shahih, atau pendapat seorang ulama pun sebelumnya,

maka pendapat ifu secara otomatis gugur. Mereka membangun

pendapat tersebut di atas fuduhan, dan tuduhan adalah prasangka

dusta yang membuat pelakunya berdosa. Sebab, tidak

diperbolehkan melakukan itu kepada siapapun dan tentang
apapun.

Sedangkan Abu Hanifah, maka dia berhujjah dengan

riwayat mu$al,graitu riwayat dari Sa'id bin Al Musa5yib, bahwa
Rasulullah $ pemah bersabda,
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i7's # r 1r3 d +:'&,;'St'6t1;'\
"Barang tnng dijaminkan itu frdak terkuncd frdak

menghalangi) dart pemilikn5m, dia yang menil<nati manfaahzSn dan

dia pula tnng menanggng kerugiannya. Banng Wng dijaninkan

Udak terkunci dari oftng yang memberikannya sebagai jarninan,

dia boleh menikmati manfaabzya dan dia pula nanti fng
m enangpng kuugiann96." ls

Mereka juga mengatakan, bahwa para sahabat satu kata

unfuk hal barang jaminan png harus ditanggung. Oleh karena ifu,

orang yang diberikan jaminan harus menanggung sisa harga

barang terhadap jurnlah utangrya.

Abu Muhammad berlcata: Kalirnat yang mereka nyatakan:

Orang 1nng diberikan jaminan hanrs menanslung sisa harga

barang terhadap iumlah utangnSra, ini adalah pernlsanan yang tidak

berdasar, dan sernestinya jika dia harus menanggung maka dia

harus menanggung semuanya, dan iika tdak, maka dia tidak harus

menanggung semuanlla.

Ucapan mereka, "para sahabat safu kata dalam hal barang

jaminan Snng harys ditanggung," kalimat ini mungkin keluar dari

mulut mereka, karena kebiasaan teselubung mereka adalah

melemparkan dusta kepada para sahabat, dan ifu mereka lakukan

tanpa beban

!$ Hadits ini diriwayatkan datam sunan Ibnu Majah se@tzr lebih singkat.
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Pasalnya, berapa banyak jumlah sahabat Nabi $,
dibandingkan sahabat yang berpendapat seperti ihr, yaitu hanya

Umar, Ali dan lbnu Umar saja.

Ifupun tdak sepenuhnya benar, sebab riwayat yang

disandarkan kepada Umar adalah riwayat yang udak shahih,

karena riwayat ini berasal dari Ubaid bin Umair, dan Ubaid ini

belum dilahirkan kecuali setelah kematian Umar, atau sezaman

saat dia masih sangat kecil, hingga tdak mungkin dia

mendengamya langsung dari Umar.

Begitu juga dengan riwayat yang disandarkan kepada hnu
Umar, karena pada sanadnya terdapat narna hrahim bin Umair,

dia termasuk peri\^Eyat yang tidak dikenal. Dari dirinya pula

riwayat ini berasal: "Mereka harus menghitung kelebihannya."

Sedangkan dari Ali, ada beberapa rir,rnyat 5nng disandarkan

kepadanya, dan riwayat yang paling shahih darinp adalah riwayat

yang menggugurkan tanggungan jika teriadi bencana besar,

sebagaimana telah kami sebutkan di atas.

Pendapat Snng paling aneh dari mereka ini adalah, klaim

bahwa para sahabat telah sepakat (satu kata) terkait penanggungan

atas jaminan. Jika hal itu benar demikian, maka mereka sendiri

telah melanggar ijmai karena mereka berpendapat, bahwa orang

yang diberikan jaminan itu fidak perlu menanggung sebagian

barang yang dijaminkannya kala piutangnya itu lebih besar dari

harta barang jaminan. Dengan kata lain, mereka menghukumi diri

mereka sendiri.

Sementara hadits yang mereka sebutkan tergolong hadits

mursal, dan hadits mursal itr.t tidak bisa dijadikan hujjah. Kalaupun

dibenarkan dan boleh berhujjah dengannya, maka mereka pun
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tidak bisa berhujjah dengan hadits itu, karena keterangan pada
hadits tersebut tidak mendukung pendapat dan benfuk pemisahan
yang mereka usung. Seandainya dibenarkan, maka maksud dari
hadits; "Barang t/ang dijaminkan tidak terkunci dari oftng yang
memberil<annga sebagai jarninan, mal<a dia boteh menikmati
manfaabz5n dan dia pula nanti yang menanggung kerugiannya," ini
mewajibkan adan5ra penanggungan orang yang diberikan jaminan
terhadap jaminan tersebut, dan itu bersebmngan dengan pendapat
mereka.

Sedangkan kalimat, " Barang 5nng dijaminkan tidak terkunci
dari pemililqa, dia 5nng menikmati manlLatzya dan dia pula yang
menanggung " jika yang dimaksud dengan pemiliknya
adalah orang yang menjaminkan barang jaminan tersebut, dan
memang makna ifulah yang paling nlata, maka seharusnya setiap
keraguan itu harus ditanggung olehnya, dan bukan oleh orang yang

diberikan jaminan. Namun seandain5n yang dimaksud dengan
pemiliknya itu adalah orang yang diberikan jaminan, maka dia
harus menanggung semua kerugian bagaimanapun keadaannya.

Dengan demikian, maka hadits tersebut malah menjadi
bantahan atas pendapat mereka dari segi manapun, dan pendapat
mereka sudah tidak bisa dibenarkan lagi.

Kami juga ingin tanyakan, atas dasar apa kalian
mengatakan, bahwa barang yang dijaminkan pada safu utang bisa
terbagi, sebagiannya amanah dan sebagian yang lain ditanggung,
padahal kalian menolak riwayat saat ifu bertentangan dengan
dasar kalian, lalu kalian sendiri lah lrang melanggamya secara
nyata tanpa ada dalil yang memperkuat pendapat kalian.

Sementara mereka yang berpegang pada riwayat, "Mereka
harus menghifung kelebihan,gd," maka kami Udak mendapati
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adanya hujjah Sang mereka sampaikan satna sekali, kecuali hanya
sekedar istihsan saja (dipilih karena menganggapnya lebih baik).

Seakan ketika barang jaminan ifu menempati posisi utang, maka
mereka pun mengambil hukum qlyas unfuk menenfukannya.
Namun ini semua adalah hanya pendapat mereka saja, dan syariat
agama tidak bisa ditetapkan dengan pendapat.

Sedangkan mereka yang berpegang pada riwayat,
"Hilanglah barang Wng dijaminkan detzgan sqala hukumnSm."

Mereka ini sebenamla bersandar pada hadits 5ang diriwayatkan
oleh Mush'ab bin Tsabit, dari Atha', bahwa-rrut, ketika ada

seseorang menerima jaminan seekor kuda, lalu kuda ifu mati saat
masih dalam kuasanya, Ra$lullah # prn bersabda,

t.ir;; lii
" Telah hilanqhh halonu (piubngnu)."

Abu Muhammad berkata: Hadits int mtral, dan Mush'ab
bin Tsabit bukanlah periua5nt yang dapat

Abu Muhammad berkata: Jika semua dalih mereka telah
dibatalkan, maka sekarang saatrya unhrk kernbali kepada Al
Qur'an dan ,*-Sunnah. Ldu kita dapati sebuah rir,vayrat; Ahmad
bin Qasim menceritakan kepada kami, Alnhku; Qasim .bin-

Muhammad bin Qasim menceritakan kepada kami, Kakeklm;

Qasim bin Ashbag menceritakan kepada karni, Muhammad bin
hrahim menceritakan kepadaku, Yahya bin Abi Thalib Al Anthah
dan sejumlah periuagrat yrang terpercagra menceritakan kepadaku,
Nadhr bin Ashim Al Anthaki menceritakan kepada kami,
Syababah menceritakan kepada kami,, dari Warqa', dari Abu
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Dzi'ib, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musagryib dan Abu Salamah

bin Abdurrahman bin Auf, dari Abu Hurairah, dia berkata:

Rasulullah S pemah bersaMa,

tt ol
aA-.Jg ;j O/.d, ,y:; ,,yl)t 51; Y

tz tC9:
ttol ol,.
4tr9 *S

".fumng janinan ifu frdak terkunci, bamng jaminan (Sadai)

adakh milik orzng Jpng menjaminkannSn, dia yang menikmati

manfaat4a dan dia pula yang harus menanggwg kerugiann5n."

Hadits ini musnad, dan menjadi rir,rnyat paling shahih unfuk

pembahasan bab ini.

Namun ada yang mengklaim bahr,rla Abu Umar Al

Mutharriz berkata: Telah keliru orang Snng memaknai l<ata N
Gurm sebagai kebinasaan, kata Al gurm pada hadits di atas kami

artkan dengan kerugian.

Abu Muhammad berkata: Di dalam Al Qur'an, kata ini

berrnakna seperti ifu ketika Allah mengecam suatu kaum. Allah

berfirmant

t?;rU-ti\$-,i v$'It'6
" Dan di anbn oftng-orang Anb Badui ifu da Wng

memandang apa tang diinfakkannya (di ialan Allah) sebagai suatu

kentgian." (Qs. At-Taubah [9]: 98],

Maksudnya adalah, kebinasaan tanpa manfaat. Tenfu saja

ayat Al Qur'an harus lebih didahulukan daripada pendapat Al

Mutharr2.
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Abu Muhammad berkata: Kami juga temukan bahwa pada
hadits Nabi S disebutkan,

rt?'{* Et;lrlic2 oy

" saungguhnSn danh dan juga h*u, hanm bagi
saamamu-"

Hadits ini bersifat urnum, maka fidak dihalalkan bagi orang

lnng memiliki piutang unfuk memakan harta orang yang berutang
kepadanSra, dan dia juga tdak harus menanggung biaya
penggantian barang jaminan tanpa ada dalil Snng menghanrskan-
n3a, kectrali jika dia be6uat sesuahr atas kenrsakan atau hilangn5a
barang jaminan tersebut.

Lagi pula hansaksi utang piutang telah dianggap sah, maka
transalsi ifu tdak bisa digugurkan hanln karena barang
jaminannya rusak atau hancur. Dan dengan mengambil intisari
keterangan png terdapat dalam Al Qtr'an, As-Sunnah, dan

iima", maka dapat disimp,lkan d,a hal: bahwa kenrsakan pada
barang iaminan hanrs ditanggung oleh orang png memberikan
jaminan, maka fdak ada tanggungan bagi orang 3nng diberikan
jaminan unfuk mengganti apapur\ dan bahwa piutang ],ang
dimiliki oleh orang Snng diberikan jaminan tetap masih ada seperti
sedia kala.- Hanln kepada Allah lah karni memohon tauftk.-

sementara jika ada sestrafu Sang dihasilkan dari barang

iaminan, ada sebmh riun5nt dari Amru bin Dinar manyebutkan,
t€rkait seseorang yang mernbedlGn jaminan sebidang tanah, lalu
dari tanah lnng diturnbuhi pepohonan itu menghasilkan buah,
Mudz bin Jabal mernutuskan, bahwa buah ifu ternrasuk dalam
barang jaminan.
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Diriwayatkan pula, dari Thawus, bahwa pada tulisan Muadz

dikatakan: Barangsiapa yang memberikan jaminan sebidang tanah,

maka buah yang dihasilkan dari tanah tersebut milik orang yang

memberikan jaminan.

Abu Muhammad berkata: Kedua hukum tersebut saling

berterrtarrgarr; yang sahr dinyatakan ba[rwa buahnya itrr milik oralrg

yang memberikan iaminan dan yang sahr lagi menyatakan bahwa

buahnya ifu termasuk dalam barang jaminan'

Abu Hanifah berpendapat, bahwa anak grang terlahir dari

hamba sahaya yang diiaminkan, hasil bumi dan buah, termasuk

dalam jaminan bersama asalnYa.

[-alu mereka melanjutkan pemSntaannp dengan sesuafu

yang konhadiktif. Mereka mengatakan: Jika anak itu meninggal

dunia, hasil bumi atau buahnya hananr, maka tidak ada yang

berkurang dari utang ihr sama sekali. Tapi hal ihr terjadi pada

asalnya, yaihr hamba sahaln wanita, pohon, dan tanah, maka

utangnya ihr hanrs dibagi dua antara asal dengan hasilnya.

Dengan kata lain, jika terjadi sesuahr terhadap asal, maka

ihr dianggap gugur, namun jika itu terjadi pada hasil, maka

dianggap tetap.

Abu Muhammad berkata: Pendapat tersebut saling

bertentangan, karena semuanya menunrt mereka merupakan

barang jaminan, nalnun hukum baE masing-masing barang

jaminan itu berteda-beda tanpa ada dalil yang membuatrya

berbeda.

Sementara Malik berpendapat: Jika yang dihasilkan adalah

anak, maka anak ih.r masuk ke dalam barang jaminan. Namun, jika

AlMuhatla - EI



5nng dihasilkan hasil bumi atau buah, maka keduanya tidak masuk
ke dalam barang jaminan.

Pemisahan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena tidak
didukung dengan dalil.

Jika mereka I'r,atal'an: Anak itu adarah bagian dari ibunya.
Maka kami katakan: Ifu dusta, bagaimana mungkin seorang anak
dianggap bagian dari ibun5n? Bisa jadi anak itu laki-laki, sedangkan
ibunlra perempuan. Bisa jadi anak ifu musrim, sedangkan ibunya
seorang kafir. Dan kami juga ingin tanyakan, bukankan buah juga
bagan dari pohon? Nyatan5n keduanya adarah sarna-sama klaim.

sementara Asysyafi'i berpendapat, semua 5nng dihasilkan
itu kepunyaan orang lang memiliki asalnya dan tidak ada satupun
yang masuk ke dalam barang jaminan.

Pendapat inilah yang benar, karena barang jaminan adalah
barang yang mereka telah sepakati, bukan sesuafu yang tidak
mereka sepakati. semua 5nng dihasilkan ifu bukanlah asalnya, dan
semuanla baru munctrl saat dikuasai oleh pernilik asal, maka
dialah 3nng berhak atas semua itu. -Hanya kepada Allah lah kami
memohon taufik.-

L2L5- Masalah: Jika orang yang mernberi jaminan atau
orang yang diberi jaminan meninggal dunia, maka hukum jaminan
menjadi batal, dan jaminan harus dikembalikan kepada orang yang
memberi jaminan atau kepada ahli warisnSra. Jangka wakfu
pembayaran utang pun dipercepat dan harus dibaln'kan
secepafoiya.

orang lnng diberi jaminan tidak memilih hak eksklusif
unfuk mendapatkan barang jaminan yang ada di tangannya atau
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hasil penjualannya dibandingkan dengan para pemilik piutang

lainnya.

W:iil,";3L;x173
"setiap pefiuabn s*eorang dirin5n sendii tnng

berhnggwg jaovab;'(Qs. Al An'aam [6]' 154).

Jika orang yang meninggal adalah orang yang diberi

jaminan, maka barang jaminan itu harus dikembalikan kepada

orang yang memberi jaminan, bukan kepada ahli waris, ahli

wasiat, atau kepada pemilik piutang atas dirinya, karena yang

diwariskan hanyalah harta dari si mayit dan bukan termasuk suafu

hak, dia sama seperti amanat, perwakilan, perwasiatan, dan lain

sebagainya.

Jika orang yang memberi jaminan ifu meninggal dunia,

maka transaksi penjaminan ihr dianggap selesai, karena akad

penjaminan berlangsung antara orang yang diberi jaminan dengan

si mayit, bukan dengan ahli warisnSa. Dengan gugumya

kepemilikan orang yang memberi jaminan atas barang jaminan

akibat kematiannyra, maka kepemilikannya itu berpindah kepada

ahli warisnya atau kepada pemilik piutang, atau kepada ahli

wasiatrya. ndak ada akad antara mereka dengan orang lnng
diberi jaminan, dan tidak boleh ada akad yang teriadi antara orang

yang hidup dengan orang yang mati. Oleh karena ifu, wajib

hukumnya barang jaminan ifu dikembalikan kepada orang-orang

yang disebutkan di atas tadi.

Nabi $ bersaMa,

?t?'€-_L €Gl:r rsic2ly

I
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"Saungguhn5n darah dan juga harbmu hamm bagt

s6arnarnu."

Kami fidak mendapati ada hujjah dari mereka yang

memiliki pendapat berbeda dengan pendapat ini.

Diriwayatkan dari AsyS5ra'bi, terkait seseorang yang

menjaminkan barangnya kepada seseorang yang adil, lalu dia
meninggal dunia, dia berkata: Barang jaminan ifu miliknya, atau
milik ahli warisnla.

L216. Masalah: Jika seseorang mendapatkan barang
jaminan atas piutangnya, lalu dia merasa khar*ratir barang jaminan

itu akan segera rusak atau berubah, misaln5n perasan buah yang

dikha',ratirkan akan berubah menjadi khama, maka diwajibkan
baginya unfuk datang kepada seorrng hakim atau penguasa unfuk
menjualkan perasan buah tersebut dan menyimpan hasil
penjualann3a untuk diberikan kepada pemiliknya jika dia tidak
berada di tempat saat itu, atau diberikan kepada pemilik piutang
sebagai pemba5nran utang jika utang tersebut sudah tiba masa
pembayarannya atau memang disepakati unfuk dibayar
secepatrya, atau diberikan kepada pemiliknSa jika dia berada di
tempat dan jangka wakhr pembayaran utangnyra belum tiba.

Jika hal itu Udak mungkinkan dilalukan oleh hakim atau
penguasa, maka pemilik piutang ihr boleh melakukan hal-hal di
atas, karena hal ifu termasuk dalam hal tolong mmolong. Allah &
berfirman,

't'rtrti li &iliG,
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"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)

kebajikan dan tal*rn" (Qs.Al Maa'idah [5]: 2)-

Selein ihr, karena Nabi S pun melarang penyia-nyiaan

harta. Dan juga karena hasil penjualan barang jaminan itu tidak

bisa dianggap sebagai jaminan, sebab yang dijaminkan adalah

barangnya dan bukan harganya, sedangkan harganya adalah harta

milik orang yang memberikan barang jaminan tersebut, sarna

seperti hartanlp 5ang lain.-Hanya kepada Allah kami memohon

taufik.-

L2L7. Masalah: Tidak diperbolehkan melakukan

bansaksi jual beli png dilalnrkan terhadap bamng jaminan, yaifu

dengan menerima uang tanpa memberikan barang tersebut

kepada pembeli. Jika transaksi itur terjadi, maka harus dibatalkan.

Namun tansaksi jual beli itu dapat dianggap sah jika

pembaSnran utang ihr dilakukan secepatr5la. Penjual tersebut

boleh menahan barang tersebut hingga dia melunasi utangnya dari

hasil penjualan. Akan tetapi jika jangka u/aktu pembalnran

utangnya itu belum tiba, maka dia tidak boleh melakukan hal itu.

l-andasan unfuk pendapat tersebut adalah, bahwa penjual

memberi syarat kepada pembeli agar dia tidak mengambil terlebih

dahulu barang yang dibelinya selama jangka waktu tertentu. Dan

syarat ini tidak ada dalam kitab suci Al Qur'an, sehingga syarat

tersebut menjadi syarat yang batil.

Juga disebabkan karena pembeli tidak dapat memiliki apa

yang dibelinya keorali setelah tuansaksi jual beli di antara mereka

sudah selesai, sedangkan transaksi mereka ifu belum selesai kecuali

setelah mereka berpisah atau yang lain, sebagaimana akan kami
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sampaikan slrarat sah jual beli tersebut pada bab jual beli nanti
insya Allah.

Jika hransaksi jual beli tersebut belum selesai, maka barang
yang dijual itu tetap milik penjual.

Sementara terkait penahanan barang yang drjual oleh
peniual hir,gga dia selesai melunasi utangnya, maka kepemilikan
haknya itu vrajib berpindah kepada pembeli. Jika dia menunda
pemberian barang Snng ada di tangannSra, maka dia dianggap
sebagai orang yang zhalim dan melampaui batas. Nabi $
bersaMa:

e',*t Jb,
" Arang Sang mqunda pnfugamn ubngrua pdahal dia

mampu dalah sd@h kdnliman."

Yang mana setiap orang yarg zlnlim ifu adalah orang yang
batas. Allah ! berfirman,

W dg Y ;+, r$;b::;tt,# diii ;s
" Banngsiap bas fuhadap lannu, maka

lalrukanlah terhadapn5m setimpal dengan petbuatannSa terhadap
kamu."(Qs. Al Baqarah I2l:1941.

Barang Snng dibeli oleh pembeli tersebut sudah

menjadi milik pembeli, maka pernbeli png ditahan barangnya oleh
penjual png melampaui batas boleh melalnrkan hal f,ang sarna

te*radap penjual seperti perbuatan 3nng dilalekan terhadapngn.
Begitulah dari Al Qur'an. Oleh karena itu, penjual
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hanya boleh menahan barang tersebut sampai dia melunasi

utangnya saja, dan tidak boleh lebih dari itu-

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muhammad bin

AMussalam Al Khusyani; Muhammad bin Al Mutsanna

menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan

kepada kami, Husyaim dan Sufyan Ats-Tsauri menceritakan

kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri berkata: Dari Ismail bin Abi

Khalid, dari Asy-Sya'bi, dari Amru bin Huraits, terkait seseorang

yang menjual barang dagangannya lalu pembeli hanya memberi

sebagian harganya, kemudian penjual berkata: Aku tidak akan

memberi barang ini kepadamu kecuali kamu telah memberikan

sisa harganya. Kemudian Amru bin Huraits menjadikan barang ifu

sebagai jaminan unfuk membayar sisanga.

Huspim berkata: Dari Daud bin Abi Hind, dari AsySya'bi,

bahwa Uru/ah bin Al Mughirah bin Syu'bah menjadikan barang

yang dilualnya ih.r sebagai barang jaminan unhrk membayar sisa

pembelian barang tersebut.

Amru lnng disebutkan pada riwayat pertama adalah

seorang sahabat, dan tidak ada sahabat lain yang mengingkari

pendapatryra.

L2L8. Masalah: Hukum penjaminan hanla berlaku

untuk barang lnng disepakati saat transaksi utang piutang

berlangsung. Sedangkan barang yang dijaminkan setelah bansaksi

itu selesai dianggap tidak memiliki hukum penjaminan, dan bagi

orang yang menjaminkannya, maka dia boleh mengambil barang

tersebut kapanpun dia mau, karena begitulah ketetapan Allah &,
sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnSra-
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Sedangkan segala sesuatu yang dijaminkan setelah itu,

maka termasuk ke dalam syarat yang tidak ada dalam kitab suci Al

Qur'an, dan syarat ifu batil.

L2L9- Masalah: Jika ada dua orang 5ang melakukan

kansaksi utang piutang, lalu orang yang berutang ifu memberikan

barang jaminan dalam hansaksi yang sah ifu, kemudian setelah ifu
mereka melakukan transaksi utang piutang lnng kedua, lalu

barang jaminan yang pertama ifu dijadikan barang jaminan

kembali unfuk transaksi 5rang kedua, maka akad yang kedua ini

tidak sah, karena barang jaminan tersebut sudah dianggap sah

pada bansaksi yang pertama, maka tidak boleh dipindahkan unfuk

transaksi lainnya, hal ifu tidak ada dalam Al Qr'an ataupun .4s-

Smnah dan persyaratan yang tidak ada di dalam Al Qur'an
adalah q;arat 5rang batil. Oleh karenanya, transaksi apapun yang

dilal$anakan di atas sesuafu yang batil, maka hukumqp pun juga

batil. -Hanya kepada Allah lah lorni memohon taufik.

L22O- Masalah: Jika seseorcng menrberikan barang
jaminan yang sah, lalu dia membagnr sebagian utangnla; baik ifu
sebagian besar atau sebagian kecil, lalu dia ingin agar barang
jaminannya ifu dapat dikeluarkan dari penjaminan sesuai dengan
pembaSnran yang dia lal$rkan, maka dia tdak berhak untuk
mendapatlcanngn, karerra barang jaminan se@ra keseluruhan

diberikan r.rrfuk keselunrhan utang pula, maka fidak gugur

sebagian barang jaminan dari hukum penjaminan ifu dikarenakan
pembayaran sebagian utang, sebab hal itu tidak ada dalam Al
Qur'an ataupun As-Swnah. Inilah pendapat Agr$nfi'i dan
mazhab kami.
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Jika ada lrang mengatakan: Mengapa kalian melarang

pemberian sebagian barang jaminan jika orang yang memegang

jaminan itu meridhai, bukankah kalian membolehkan

menjualbelikan, memerdekakan, atau menyedekahkannya, padahal

semua ifu dilakukan tanpa izin dari pemegang barang jaminan itu

atau diridhai olehnya?

Maka kami katakan: Hal itu dikarenakan dalil yang

ma,rnjibkan demikian, tidak siapapun yang boleh menyalahi

sasuahr yang dibenarkan Allah &. Jika barang jaminan ifu

dikeluarkan dari kepemilikannya secaftt keseluruhan, maka

menurut dalil, hal itu fidak dilarang sarna sekali; baik dalil Al

Qnr'an ataupun As-Sunnah. Dengan demikian, barang itu sudah

menjadi kepernilikan orang lain.

Allah & berfirman,

w1*x3z#111
"setiap pefiuabn seseorang, diring sendiri Wng

bertanggwg javtmb." (Qs. Al An'aam [5]: 154).

Sementara bansaksi utang piutang tersebut tidak terjadi

antara orang yang diberikan jaminan dengan orang yang baru

memiliki bamng tersebut setelah status barang berpindah

kepadanya, maka tidak boleh baginya untuk jaminan hartanya itu

atas nama oftmg lain.

Kami ingin bertanya pula kepada mereka: Bukankah kalian

semua, yaifu mazhab Maliki, Hanafi, dan Asy-Syafi'i sepakat,

bahwa seseorang Snng berkata kepada hamba sahayanya, "Kamu

dibebaskan jika ayahku datang," maka dia telah membuat sebuah
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kesepakatan yang tidak boleh ditarik kembali selamanln, dan
hamba sahaya itu harus dibebaskan kapanpun sang ayah datang.

[-agi pula, tidak ada perbedaan pendapat di antara kalian
dalam hal membolehkan sebelum sang a5nh datang untuk menjual
hamba sahaya tersebut, atau menghadiahkannya kepada ormg
lain, atau dijadikan mahar. lalu apa bedanya antara pendapat ini
dengan pendapat tadi jika kalian mau berlaku adil.

L22L. Masalah: Tidak dipeftolehkan bagr siapapun
unfuk menjaminkan harta orang lain atas nama dirinya, kecrrali
atas seizin pemilik barang yang ingrn dijaminkanqn, meskipun ifu
milik anaknya sendiri, istinya sendiri, atau pun kerabat lainnya.

Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat: Dia boleh
menjaminkan barang anaknya yang paling kecil atas narna dirinya.

Mazhab Maliki prn juga berpendapat lainnya: Seorang wali
bagi anak yatim boleh menjaminkan barang anak yatim tersebut
atas nama dirinya. Dan jika si fulan mendapat izin dari orang asing
(bukan kerabatrya) trnfuk menjaminkan hartaqp atas nama fulan
tersebut, maka ifupun dipertolehkan.

Hujjah untuk pendapat mereka itu adalah, bahwa seorang
ayah atau seorang unli diperbolehkan unfuk menitipkan harta
anaknya sendiri dan anak yatimnya. Oleh karena ifu, rnaka
memasukkan harta tersebut ke dalam tanggung jawabn5a

seharusnya lebih dipe6olehkan.

Abu Muhammad berkata: Ini fidak benar, karena tidak
diperbolehkan bas seorang ayah atau seorang u/ali unfuk

_ menitipkan atau meminjamkan harta anakryra sendiri atau anak
yatimnya, kecuali jika hal itu merupakan benfuk penjagaan atau
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perlindungan terhadap anaknya yang masih kecil. Akan tetapi

tentu tidak ada bentuk perlindungan dari seorang ayah terhadap

harta anaknya jika harta itu dijadikan jaminan oleh sang ayah atas

namanya sendiri. Ini justru membahayakan dan tidak boleh terjadi.

Seseorang juga boleh menitipkan sesuatu yang dititipkan

kepadanya jika dia merasa khawatir titipan itu akan hilang

padanya, dan dia memandang akan lebih selamat jika titipan itu

dititipkan.

l-andasan yang mereka jadikan hujjah untuk pendapat

mereka adalah, hadits yang diriwayatkan dari Suwaid bin Ghafalah,

dari Ais5nh ummul mukminin, dari Nabi $, beliau bersaMa,

'o'#6*i ot'€t\')i "ob 
(

;-tr, +;- .-* A "F';r'Jrt 
G '.-b1t ot

OUtO
.4-..) .'rra/. \J.

.'6$;
" Saungguhnya mal<anan pating baik yang ;, makan

adalah makanan dari hasil kerla kalian, dan mal<anan phg baik

tnng kanu berikan kepda anak'anakmu adakh makanan dari

hasil kerja kalian."

Diriwayatkan pula dari jalur periwa5ntan Al Aswad bin

Yazid, dari Aisfh ummul mukminin, dari Nabi $, beliau

bersaMa,
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" Saungguhnym makanan phq baik Wng dimakan

s*eorang adalah malanan dari hasil kerjangn, dan makanan

paling baik yang diberikan kepada anakn5n adalah makanan dari
hasil kerjanya."

Kedua hadits tersebut juga kami riwa5ratkan dari Qasim bin
Ashbagh, dia berkata: Bakr bin Hammad dan Ahmad bin Zuhair

menceritakan kepada kami, Bakr berkata: Musaddad menceritakan

kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada

kami, dari Sufi7an Ats-Tsauri, hrahim bin Abdul A'la menceritakan

kepada kami, dari Sur,vaid bin Ghafalah.

Ahmad berkata: Ayahku menceritakan kepada kami, Abu
Mu'awiyah Adh-Dharir menceritakan kepada kami, dari Al
A'masy, dari Ibrahirn An-Nakha'i, dari Al A$ /ad.

Abu Muhammad berkata: Kedua hadits tersebut sesungguh-

nya terkait dengan makanan, dan kami juga berpendapat

demikian: Dia boleh memakan apapun png dia mau di rumahnya

atau di luar rumah dari hasil pekerjaann5n ihr. Tapi kedua hadits

ini bukan terkait dengan transaksi iual beli, tansalsi utang piutang,

bansaksi pemberian hadiah, ataupun transaksi kepemilikan dan
pengambilan.

Jika ada Snng mengatakan: Kami mengqlnskan semua hal

ihr dengan makanan yang disebutkan dalam hadits. Maka kami

katahan: Hukum qilns semtnnya fidak benar, dan kalaupun

dibenarkan, maka pendapat kalian ihr sangat parah konhadiksinya.
Sedikitrya dapat kami sebutkan dua hal, lraitu bahura Allah &
telah berfirman,
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,>.11r) 5'p:A eh.

_.2i":4t3\/ - \ ---

o-A54;3y

5'#s
+E 5'Q-gto. A 5 "&6 *3 J "fu"U1;

,>-if,)J;b;;t o.Ai 4;g
Hr,6J
JU?'e1; 5 ia;d

U6fry;fiL\
"Dan frdak (pula ada halangan) bagt dirimu, malan

(bersama-sama mqel<a) di rumah kamu atau di rumah bapak-

bapalonu, di rumah ibwibumu, di rumah saudara-saudaramu t/ang
lal<i-laki, di rumah audara-saudaramu tnng perempuan, di rumah

saudam-saudan baplmu Snng laki-laki, di rumah saudara-saudara

bapakmu tnng perempuan, di rumah saudamsaudara ibumu yang

laki-laki, di rumah sudara-saudara ibumu yang perempuan, (di

rumah) yang kamu miliki kuncinSn atau (di rumah) kawan-

kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bercama-sama

mereka atau sendiri-sqtdiri."(Qs. An-Nuur I24l: 6Ll.

Pada apt ini, Allah & membolehkan kita untuk makan di

rumah teman atau di rumah yang kita pegang kuncinya atau di

rumah saudara atau saudari, dan semua Snng disebutkan pada ayat

di atas, lalu apakah kalian mau mengqiyaskan hukum tersebut

dengan hukum penjaminan dengan memperbolehkan

menjaminkan rumah-rumah tersebut tanpa seizin pemiliknya?
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Tentu kalian tidak berpendapat demikian bukan? Maka dari itu,
berarti kalian telah menyanggah pendapat kalian sendiri.

Kedua, kalian tidak memperbolehkan seseorang melakukan

transaksi jual beli dengan harta anaknya yang masih kecil kecuali
sebagai bentuk perlindungan, dan kalian juga tidak
memperbolehkan dia mengambil tindakan terhadap harta tersebut

sarna sekali tanpa ada kebutuhan lpng sangat mendesak, kecr.rali

jika itu hanya digunakan sebagai barang jaminan.

Butuh berapa banfk lagi hal yang konhadiktif yang berasal

dari pendapat kalian sendiri terhadap hukum agama sampai kalian

sadar bahwa ifu semua keliru?

[-alu untuk memperkuat pendapat mereka ifu, mereka juga

berhujjah dengan hadits yang diriwa5atkan dari jalur periwayatan

N Bazzar; Muhammad bin Yahya bin Abdul Karim menceritakan
kepada kami, Abdullah bin Daud Al Khuraibi menceritakan kepada

kami, dari Hisyam bin Uruah, dari Muhammad bin Al Munkadir,
dari Jabir bin Abdillah, dari Rasulullah $, beliau bersabda,

"gli.:vuqui
" Karnu dan harbnu nitik *^u.'',

Abu Muhammad bed<ata: Dengan hadits tersebut mereka

memperbolehkan seseorang menjaminkan harta anaknln yang

masih kecil, menggugurkan hukuman had baginya jika dia
berhubungan intim dengan hamba sahaya milik anaknya gnng

s7 Akan diteranglGn nant batrun hukum tersehrt tdah dihapnrs (dinasakt{ dan
trdak diperbolehkan keotali rnakan di nrnahnya.
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masih kecil atau sudah besar, menggugirkan hukuman had
baginya jika dia mencuri dari harta anaknya yang masih kecil atau

sudah besar, dan menetapkan bagi sang alnh unhrk menanggung

dan mengembalikannya. lalu mazhab Maliki menggturakan hadits

ini unfuk memperbolehkan bersedekah dengan harta anaknp
yang masih kecil dengan mengatas namakan dirinya sendiri,

mernperbolehkan pembebasan hamba sahaya milik anakryTa 5ang
masih kecil, dengan hanya mengharuskan sang ayah unhrk
menanggung harga dari semua ifu.

Abu Muhammad berlata: Hadits tersebut fidak bisa menjadi
hujjah untuk memperkuat pendapat mereka, bahkan sebaliknSra,

ifu menjadi hujjah urnfuk menrbantah pendapat merelo, karena

mereka sendiri yang menjadi orcng pertama mernbantahnya

dengan tidak mernp€rbolehkan seorang a5nh untuk berfindak lebih
jauh terhadap harta anaknSra kecuali hal-hal Sang disebutkan di
atas, padahal hadits tersebut sifatnya umurn dan tdak
mengkhnsrskan hal-hal tersebut, maka mereka tidak seharusnya

mengkhusrskan hal-hal ihr dibanding yang lainnya dengan ldaim
yang palsu.

Alasan lainn5ra adalah, bahun mereka tdak mempertoleh-
l<an penjaminan dan penrberian mahar keq.rali dari harta anak
png nrasih kecil saja, dan bukan dari harta anak 1nng sudah

besar. Dengan dernihan, mereka telah membantah hadits tersebut

dan menenfukan hukum halal dan haram dalam agpma dengan

klaim 3Bng tidak b€nar tanpa ada dasam5ra.

Jika mereka mengklaim ada ijma'mengenai hal itu, berarfi
mereka telah berdusta, karena disebutkan dalam riuaSnt lbnu Abi
Syaibah, Waki menceritakan kepada kami, Hisyam bin Uru,ah
menceritakan kepada kami, dari ayahnya, bahwa suatu ketika ada
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seoftmg laki-laki berbuat sesuatu terhadap hartanya, namun dia

tidak mendapat izin dari ayahnya. Lalu ayahnya itu bertanya

kepada Nabi $, atau Abu Bakar atau Umar, lalu dijawab:

Kembalikanlah kepadanya, karena dia seperti sebilah anak panah

dari tabung penyrmpan anak panah.

Diriwa5ratkan pula dengan shahih dari jalur periwayatan

Ibnul Jahm, Abu Qilabah Ar-Raqasyi menceritakan kepada kami,

Rauh bin Ubadah menceritakan kepada kami, dari hnu Juraij

menceritakan kepada kami, Abu Zubair mengabarkan kepadaku,

bahura dia pemah mendengar Jabir bin Abdillah mengatakan:

Seorang ayah atau ibu boleh mengambil harta anaknya tanpa izin,

narnun seorang anak tidak boleh mengambil harta dari kedua

onmg ttranya tanpa seizin mereka.

Dirirrnyatkan pula dengan shahih seperti sebelumnya dari
jalur periwayatan Abdu bin Humaid; dari Ubaidullah bin Musa Al
Absi, dari Sufun Ats-Tsauri, dari hrahim bin Abdul A'la, dari

Sr$raid bin Ghafalah, dari Aisyah ummul mukminin, dia berkata:

Seorang aph atau ibu boleh mengambil harta anaknya tanpa izin,

narnun seorang anak tidak boleh mengambil harta dari kedua

orang tmnya tanpa seizin mereka.

DiriwaSratkan dari lalur periwayatan hnul Jahm, Bisyr bin

Musa Al Asadi menceritakan kepada kami, Ahmad bin Walid Al
Azraqi menceritakan kepada kami, Al Hubab bin Fadhalah bin
Hurmuz Al Hanafi menceritakan kepada kami, dia berkata: Alm
pemah bertanya kepada Anas bin Malik: Aku punla seorang

hamba sahaya wanita yang diambil oleh a5rahku, padahal hMaku
[dak betcampur dengan hartanya. lalu Anas berkata: Hamba

sahaya itu miliknya, kamu dan hartamu berasal dari jerih

paphnya, kamu dan hartamu halal baginya, tapi hartanya haram
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bagimu, kecuali sesuatu yang dia berikan kepadamu dengan

senang hati-

Diriwayatkan dari jalur periwayatan lbnul Jahm; Abu

Qilabah Ar-Raqasyi menceritakan kepada kami, Abu Daud As-

Sijistani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Aban

menceritakan kepada kami, dari Hammad, dari Mas'ud bin Jubair,

dari hnu Abbas, dia berkata: Anak-anak kalian adalah hadiah dari

Allah untuk kalian dan harta kalian bagi kalian.

Diriwa5ratkan dari jalur periwayatan hnu Mas'ud, dari Umar

bin Al l(haththab, bahwa dia pemah dikunjungi oleh seorang ayah

bersama anakn5n, anak tersebut meminta kepada ayahnya seribu

dirham untuk dipinjamkan kepadanya, dan aSnhnya berkata,

bahwa anakn5a fidak akan mampu unfuk memba5ramp. lalu
Umar mengambil tangan sang anak dan meletakkannya di atas

tangan a1nhryn serErya berkata: Anak ini dan hartanSn adalah

pemberian hadiah dari Allah trntukmu.

Diriwayatkan hal sempa dari Ali bin Abi Thalib, dan dia
juga pemah memuhrskan harta seorang anak milik ayahn5n,

narnun dia mempertolehkan siapapun unfuk berpendapat berbeda

dengan hal itu.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan hnu Abi Syaibah;

Gr.rndar menceritakan kepada kami, dari hnu Juraij, bahwa Atha'
berpendapat: Tidak mengapa seorang aSah mengambil harta

anaknya semau dirinya tanpa ada hal penting sekalipun.

Diriwayatkan dari jalur periwaSntan hnu Abi Syaibah; dari

Israil, dari Jabir, dari AqrSya'bi, dari Masnrq, dia berkata: Kamu

adalah hadiah dari Allah unfuk ayahmu, kamu dan hartamu adalah

milik aphmu.
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Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah;

Ubaidullah bin Musa menceritakan kepada kami, Al Hasan bin

Hay menceritakan kepada kami, dari laits, dari Mujahid dan Al
Hakam, mereka berkata: Seorang ayah boleh mengambil harta

anaknya semau dirinya kecuali berkaitan dengan kemaluan.

Diriwaptkan dari jalur periwayatan hnu Abi Syaibah,

Muawiyah bin Hisyam menceritakan kepada kami, dari Sufyan

Ats-Tsauri, dari Abu Hamzah, dari hrahim An-Nakha'i, dia

berkata: Seorang ayah dihalalkan mengambil harta yang dimiliki

anaknya, kecuali farjikernaluiannya).

DiriwaSratkan dari jalur periwayatan Syr'bah, dari Abu Ishaq

As-Sabi'i, dari Abdullah bin Abi Burdah bin Abi Musa Al fuy'ari,
bahwa suafu ketika dia bertengkar dengan ayahqa terkait dengan

hartanya, lalu dia mengadu kepada AsySgn'bi tentang hal itu,

kemudian AsSrSya'bi berkata: Aku jadikan kamu dan hartamu

menjadi milikn5n.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdu bin Humaid; Abu

Nuaim Al Fadhl bin Dukain menceritakan kepada kami, dari Al
Hasan bin Shalih bin Hay, dari ayahnya, dari Asy-Sya'bi, dia

berkata: Seorang ayah dihalalkan mengambil dari harta anaknya.

Diriuaya&an dari jalur periwayatan Ali bin Al Madini;

Muhammad bin Abu Adi menceritakan kepada kami, hnu Juraij

mengbarkan kepada kami, dari Atha' bin Abi Rabah, bahwa dia

menganggap fidak mengapa seorang ayah mengambil harta

anaknya semau dirinya selama itu tidak membahayakannya.

DiriunSratkan dari jalur periwayatan Abdu bin Humaid,

Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Daud bin Abi Hindi
mangabarkan kepada kami, dari Sa'id bin Al Musa5ryib, dia
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berkata: Seorang ayah boleh memakan harta anaknSn semau

dirinya, akan tetapi seorang anak tidak boleh memakan harta

ayahnya kecuali dengan seizinnya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan AMu bin Humaid; dari

Muhammad bin Bakar Al Bursani, dari Hisyam bin Hassan, dari Al

Hasan Al Basri, dia berkata: Kedua orang fua boleh menganrbil

harta anaknya semau dirinya.

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan AMu bin Humaid;

Wahb bin Jarir bin Hazim menceritakan kepada kami, dari

aphnya, dia berkata: Aku pemah mendengar ketika Al Flasan

ditanyra seseorrng tentang sesuafu yang berkaitan dengan a1nhnln,

lalu Hasan berkata kepadanya: Kamu dan hartamu milik ayahrnu,

tetapi aku tdak tahu jika kamu bisa dianggap harnba satnSn rnilik

ayahmu atautidak.

Diriua3ntkan dari jalur periwayatan Abdu bin Humaid,

Abdunazzaq mengabarkan kepada kami, dari Ma'mar, dari

Qatadah, dari Al Hasan, dia berkata: Seorang afh boleh

mengarnbil harta anaknya senuru dirinya, meskipun ihr seorang

hamba sahap wanita yang mereka senangi.

Di al*iir riwalpt itu Qatadah mengatakan: Alan fidak suka

dengan apa yang dia katakan tentang hamba sahaya u/anita.

Dirivrnyatkan pula dari jalur periwaptan [-aits, dari

Mujahid, dia berkata: Seorang alnh boleh mengarnbil harta

anakngn keflali ^612, ftemaluannld.

Pemyataan kecuali hrii iugakami dapatkan periwayatannya

dari Al Hasan.
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Ibnu Abi l-aila mengatakan: Seorang ayah Udak didenda

atas kelalaiannya terhadap harta anaknya, dan dia boleh menjual

apapun dari harta anaknya yang sudah besar.

Abu Muhammad berkata: Tidak kami dapati ada pendapat

berbeda dari kalangan sahabat. tentang hal ini, terkecuali riwayat

shahih dari hnu (Jmar, dan riwayat yang tidak shahih dari Ali.

Sementara para sahabat yang berpendapat seperti mazhab kami di

antaranya adalah: Umar,, Ali, Ibnu Mas'ud, Aisyah ummul

mukminin, Jabir bin Abdillah, Anas, dan hnu Abbas.

Kami tidak pula dapiti pula pendapat berbeda dari

kalangan tabiin tentang hal ini, terkecuali pendapat hnu Sirin, An-

Nakha'i, Mujahid, dan Az-Zuhri. Sedangkan png lain berpendapat

sarna seperti mazhab kami.

Diriwa5ntkan dari jalur periwayatan AMu bin Humaid; Adh-

Dhahhak bin Makhlad mencedtakan kepada kami, dari Abdullah

bin Aun, dari Muhammad bin, Sirin, dia berkata: Setiap mereka

lebih berhak atas hartanya masing-masing. (maksudnya ayah dan

anak).

Dengan riwayat yang sama hingga AMu bin Humaid; Ja'far

bin Aun mengabarkan kepadaku, dari Abu Hanifah, dari Hammad

bin Abi Sulaiman, dari hrahim, dia berkata: Tidak ada hak bagi

seorcng ayah atas harta anaknya kecuali kebufuhan yang dia

perlukan mulai dari makanan, minuman sampai pakaian.

Diriwaptkan dari jalur periwayatan AMu bin Humaid; dari

AMurrazzaq, dari Ma'mar, dan Az-hhri, dia berkata: Seorang

ayah tidak berhak mengambil harta anaknya, kecuali dia

membufuhkan dan membelanjakannya dengan baik. Anak

mencukupi kebufuhan ayahnya sebagaimana dahulu ayahnya
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mencukupi kebutuhan dirinya. Namun jika ayahn3p dalam kondisi

keuangan yang baik, maka dia frdak berhak salna sekali rtrntuk

mengambil harta anaknya agar hartanya itu 6dak temsik, atau

unh.rk digunakan hal-hal yang tidak dihalalkan. Begitu juga dengan

ibu yang membutuhkan, sang anak hendaknya menyisihkan

hartanya untuk menafkahi sang ibu dan menutupi

Namun jika ibunya dalam kondisi keuangan yang baik, maka udak

ada kehanrsan menyisihkan harta unfukn1n.

DiriwaSntkan dari jalur periwayatan hnu Abi Slnibah,

Ubaidillah bin Musa menceritakan kepada karni, dari Utsman bin

Al Asu/ad, dari Mujahid, dia berkata: Ambillah dari harta anakmu

sebanSak yang kamu berikan kepadanp, dan jangan kamu arnbil

darinSn apa lnng tidak pernah kamu berikan.

Diriua5ratkan dari ialur periuayatan Abu Bakar bin Abu

$nibah; Sutnn bin Uyainah menceritakan kepada lorni, dari

Amru bin Dinar, dia berkata: Jabir bin Zaid p€rnah ditanya oleh

Seseorang tentang ayahnya yang tidak mau mernkikan harta

r.rrhrkqn. I-alu Jabir berkata : Makanlah dari harta

ayahmu dengan baik.

DiriwaSntkan dari jalur periwayatan hnu Abi $pibah; Yazid

bin Harun menceritakan kepada kami, dari Jarir bin Hazim, dari

Yunus bin Yazd, dari Az-Zuhri, dari Salim bin Abdullah, bahwa

Hamzah bin Abdullah bin Umar pemah menyembelih seekor unta,

lalu datanglah seorang peminta-minta, dan dia meminta diberikan

daging gnta dari hnu Umar, lalu lbnu Umar berkata: Sernbelihan

ini bukan miliklru. Lalu Hamzah berkata : Wahai

ayahku, engkau dihalalkan unh.rk mengambilnya, maka berikanlah

sebagiannp kepada siapa saia yang engkau kehendaki.
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Diriwayatkan dari jalur periwayatan lbnu Abi Syaibah; Israil

menceritakan kepada kami, dari Abdul A'la, dari Muhammad bin
Al Hanafi5ryah, dari Ali bin Abi Thalib, dia berkata: Seorang ayah

lebih berhak atas harta anaknya jika anaknya ifu masih kecil, akan
tetapi jika dia sudah besar dan dia sudah bisa mencari sendiri

reel<inya, rnaka dia lebih berhak dari a5nhnp.

Namun Israil termasuk periuapt yang dha'if,

Abu Muhammad berkata: Pendapat hnu Sirin, An-Nakha'i,
Az-Zrhri, Mujahid, dan Jabir bin Zaid, satna seperti hampir seluruh
pendapat kami, hanya berbeda pada masalah makan saja, karena

bagr seoftmg ayah atau ibu, mereka boleh memakan harta
anaknya dimanapun mereka dapatkan, di rumah ataupun di luar

. Namun unfuk hal lain selain ifu, mereka tidak berhak
atas apapun, dan tdak ada hukum qnriat png membolehkannya

menyenfuh harta anaknya; baik ihr terkait pembebasan hamba

sahaln, pemberian mahar, ataupun penjaminan, kecrnli jika kedua

orang tuanya ifu fakir, maka mereka boleh mengambil apa yang

mereka bufuhkan dari harta anaknya; baik itu unfuk membeli
pakaian, makan sehari-hari, tempat tinggal, pelayan dalam rumah
tangga, dan kebufuhan-kebufuhan lainnp.

Sementara unfuk anak, dia dapat memakan di rumah
ayahnya atau di rumah ibunya kapanpun dia mau tanpa seizin

mereka, narnun dia tidak boleh memakan makanan mereka di luar
mmah, sebagaimana dijelaskan dalam dalildalil di atas, tanpa
melanggar batas yang telah ditetapkan Allah &. Begitu pula jika

mereka membufuhkan sesuafu yang lain, maka dia juga boleh
mengambilnya sama seperti yang kami sampaikan terkait kedua

orang tua.

Allah $ berfirman,
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"Dan berbuat-baiHah kepada kdua orzng fua dan karib-

kerabat" (Qs. An-Nisaa' [4]: 36).

Sdangkan terkait dengan hukuman haddan hukum-hukum

lain yang harus dikenakan kepada seorang ayah atas hamba

sahaya milik anaknyra atau atas harta anaknla, dan yrang hartrs

dikenakan kepada seorang anak atas hamba sahaSn milik a5nhnya

dan ibun5ra, atau atas harta mereka, maka semua ifu berlaku sarna

seperti yang berlaku pada orang lain tanpa hubungan

keluarga.

Dan yang aneh dari pendapat madzhab Harnfi dan Maliki,

mereka mengklaim pendapat seorang sahabat sebagai pendapat

satu-sah-rn5a tanpa ada pendapat dari para sahabat 1nng lain jika

hal itu sesuai dengan syahr,rnt mereka dan menyebutrSra sebagai

ijma', padahal hanya dusta belaka.

C-ontoh yang paling dekat adalah, klaim madzhab Hanafi

yang kami sebutkan sebelumnya terkait ijma'dari para sahabat

terhadap tanggungan barang jaminan, padahal hanya bempa

riwayatrriwayat yang tidak shahih dari Umar, anaknSa, dan Ali
sja-

Sementara riwayat shahih dari Ali menyebutkan gugumya

tanggungan jika barang jaminan itu rusak akibat bencana besar.

Bahkan mereka tidak mernandang sarna seloli riwagnt-riwayat

shahihdari Aisyah, Anas, dan hnu Abbas.

Riwalnt dari Ali dan hnu Mas'ud yang tidak diketahui

adanya pendapat lnng menyelisihi dari sahabat lain dan

huijah dengan makna sebenamgra, narnun mereka
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sarna sekali tidak meliriknya, mereka malah menyebutkan riwayat

dari Umar yang diriwayatkan dari Syr'bah, dari Abu Bisyr, dari

Muhammad bin Qudamah Al Hanafi, dari seseorang yang berasal

dari golongan mereka, bahwa suafu ketika ada seorang laki{aki
menuntut ayahnya di hadapan Umar bin Al Khaththab terkait

hartanya yang diambil oleh ayahnya, lalu Umar berkata: Harta
yang masih berada di tangan sang ayah harus dikembalikan,

sedangkan harta yang sudah dipergunakan maka dia tidak harus

menggantinya.

Padahal pendapat mereka sendiri bertentangan dengan

atsar ini, dengan kefrdak-shahilran periwayatannya, karena

terdapat periwayat 5nng tidak disebutkan namanya. Bukankah ini

sesuafu yang sangat teramat aneh?

Jika ada lang mengatakan: Bukankah kalian yang selalu

menggunakan hadits shahih dari Nabi $, lalu mengapa kalian

perbolehkan diri kalian sendiri tidak menggunakan hadits yang

terbukti shahih dari beliau, yaitu saManya: "Kamu dan hartamu

milik aSnhmd'? maka kami katakan: Semoga Allah selalu

melindungi kami untuk tidak menggunakan hadits yang shahih dari

beliau meskipun kami harus menyeberangi dua lautan sekalipun,

tapi faktanya hadits ini adalah hadits yang sudah dihapus

hukumnya (mansu@, Udak ada keraguan sama sekali, karena

Allah $ menetapkan hukum warisan bagi kedua oftmg fua, suami,

isti, anak laki-laki, anak perempuD, dari harta seorang anak jika

dia meninggal dunia. Di dalam Al Qur'an dinyatakan, bahwa

setiap pemilik hamba sahaya wanita itu diperbolehkan untuk

berhubungan intim dengannya, dan diharamkan bagi mereka yang

tidak memilihnya, seperti yang disebutkan pada firman Allah &,
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@ G:"jt6i6 ?,f$tt Ay, itit i;4 r;3
" Kecuali terhadap isbi-isti mereka atau hamba saha5n gnng

mereka miliki; maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tebpi

banngsiap macari di balik ifu (zina, dan sebagairya), maka

merel<a ifulah orangoftng tnng melampui babs." (Qs. Al

Mu'minun l23l:6-71.

Termasuk di dalamnya juga adalah, seseorang yang

memilih agnh atau seseorang yang tidak memiliki ayah lagr. Maka

semakin nyata, bahwa harta seorang anak hanSa dimiliki olehrya

secara meyakinkan, bukan milik ayahn3n, dan tidak ada hak bagi

kedua orang fuaqn atas harta tersebut kecuali jika ada dalil lain

sebagaimana telah kami sebutkan di atas, yaifu terkait dengan

mernakan makanan atau ketika membutuhkann5n saja.

Jika seandainSn hana seorang anak milik a5rahnSra, maka

tidak mungkin istri sang anak bisa mer,rarisi harta yang ditinggal-

kannya, begifu juga dengan suami dari anak perempuannln,

ataupun anak-anak yang terlahir dari pasangan tersebut, karena

harta tersebut dimiliki oleh seseorang yang masih hidup.

Begihr pula jika seseorang merniliki hamba sahaya

peremptran, maka fidak dihalalkan baginya unhrk berhubungan

intim dengannya, karena hamba sahaya ifu milik ayahnya.

Maka dengan adanya dua hukum tersebut dan kekekalan-

nya hingga Hari Kiamat nanti, dapat dinyatakan se@ra tegas

bahwa hadits di atas sudah dihapuskan hukumnya (mansuWi. t-agi

pula ada hukum lain yang shahih menunrt dalil dan iima'yang
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meyakinkan, bahwa jika seseorang memiliki seorang hamba

sahaya wanita, atau hamba sahaSn pria, dan keduanya masih

memiliki seorang ayah, maka tetap saja kepemilikan mereka itu
punya tuan mereka, bukan punya ayah mereka.

Benarlah pula bahwa saMa Nabi $, "Dia milik ayahnya,"

adalah dalil yang mansul<h. Dengan demikian, maka terangkaflah

segala ketidak jelasan yang ada, -owlhamdulillah.- I(arena, hadits

itulah 5rang mereka jadikan hujjah, meskipun mereka sendiri yang

mempertentangkannya.

Terkait dengan seseorang yang menjaminkan suafu barang

png diperdagangkan dan berada di tangan orang lain, haruslah

dengan seizin pemegang barang tersebut, karena barang jaminan

tdak boleh keluar dari penjaminan kecuali dikeluarkan dari

kepemilikan orang yang menjaminkann5n itu, atau dengan

kerusakanqa, atau juga dengan keadaan lrang tidak

memungkinkan. Hal ini bertujuan agar nama Snng digunakan saat

terjadi tuansaksi penjaminan ifu dapat digugurkan, atau haknln dari
barang yang dijaminkannya itu dilepaskan.

Namun ifu semua terdapat syarat 5ang tidak ada dalam

Qur'an, dan q,rarat itu menjadi bathil. Maka pemilik barang

tersebut dapat mengambil barang dagangannya kapanpun dia

mau, karena transaksi penjaminan ifu sudah dianggap batal. -
Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

L222- Masalah: Jika barang jaminan sudah habis masa

wakhrnya sebagai jaminan secara keseluruhan atau sebagiannya,

maka seluruh tansaksi tersebut menjadi batal, karena keabsahan

transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak itu tergantung
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dengan keabsahan barang jaminan, dan tdak akan terjadi

kesepakatan utang piutang di antara mereka kecuali dengan

keabsahan barang jaminan, dan ketika barang jaminan itu sudah

tidak sah lagi, maka kesepakatan utang piutang ifu pun menjadi

sudah Udak sah lagi. -Hanya kepada Allah lah kami memohon

taufik.-

L223. Masalah: Jika barang jaminan itu diiaminkan oleh

sekelompok orang, dan diberikan kepada safu orang penjamin,

atau safu orang pemilik memberikan barang jaminannya kepada

sekelompok orang, kemudian ada safu orang Snng menyelesaikan

utangnSa terlebih dahulu, maka bansaksi penjaminan ifu tetap sah,

hanya hak satu orang itu saja yang dihapuskan dari barang

jaminan tersebut, dan orang-orang yang tersisa dalam kelompok

ihr tetap merniliki bagian sesuai dengan perhihrnganryTa.

Begrtu pula jika ada safu orang yang berutang kepada

sekelompok oriang, lalu dia menyelesaikan utangqTa pada salah

sahr dari kelompok tersebut, maka gugurlah hak satu orang itu dari

bansaksi penjaminan, lalu bagiannya atas barang iaminan ifu

dikembalikan kepada orang 5nng menj , sedangkan

bagian-bagian 5nng lain tetap dimiliki oleh kelompok tersebut

sesuai dengan perhifungannya. Allah $ berfirman,

UA'.:'A6'ri $W 1,* iY- {,^.3"15

"Sefiap perbuatan sneorang, dirinp sendiri Wng
berbnggwg jawab.Dan s*eonng frdak akan mqnikul b&n dosa

omng lain." (Qs. Al fui'aam [6]: 154).
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Maksuidnya adalah setiap orang itu bertanggung jawab atas

tindakannya masing-masing tanpa mempengaruhi perbuatan orang

lain. -Hanya kepada Allah lah kami memohon tauftk.

1224- Masalah: Tidak ada hak baE orang yang

menerima jaminan unfuk melakukan apapun terhadap hamba

sahaya yang dijaminkan kepadanya. Jika jaminan tersebut berupa

hamba saha5n wanita, lalu dia berhubungan intim dengannya,

maka dia tetap dihukumi telah melakukan perbuatan zina dan

harus dikenakan hukuman had, dan jika ada anak yang terlahir

dari hubungan tersebut, maka harus diberikan kepada orang yang

menjaminkannSn.

Rasulullah $ bersaMa,

.';^:t -eW) jtAltirt
'Anak itu adalah -iru p"*ilik *ur* (pu-*utun) dan bagi

peina mandaptl<an pencekalan. "

Hubungan Snng dilalo,rkan oleh orang lrang memegang

jaminan dengan hamba sahaya tersebut tenfu saja bukanlah

hubungan yang halal, karena hamba sahaya itu bukan miliknya,

dan jika itu bukanlah hubungan yang halal, maka hubungan

tersebut adalah hubungan perzinaan.

1225- Masalah: Menjaminkan uang dirham dan uang

dinar dipertolehkan; baik yang sudah dibentuk ataupun belum.
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Sementara Malik berpendapat: Uang dinar atau dirham

yang belum dibentuk tdak boleh digunakan sebagai bamng
jaminan.

Namun kami ketahui ada ulama yang mengatakan seperti

ifu sebelumnya. Seandainya yang mereka khawatirkan adalah

pemanfaatan barang jaminan tersebut oleh orang yang memegang

jaminan, maka seharusnya hal itu juga dikhawat'rkan unfuk semua

barang yang dijadikan jaminan, karena tidak ada bedanya ini

dengan ifu.

Apalagi mereka juga berpendapat, bahua tnng dirham dan

uang dinar itu bukan barang yang sejati, buktinya iika ada

seseoftmg mang-ghasa6 uang dirham atau uang dinar tersebut,

maka dia tidak diputuskan untuk mengembalikan barang lang
diambil tersebut, meskipun uang ifu ada di tangannla, tetapi 5nng
dipuhrskan adalah, dia mengganti uang yang serupa dan senilai

dengan uang yang diambilnya ifu.

Ini pendapat yang sangat aneh sekali, karena mereka

menghanrskan uang dirham atau uang dinar yang sudah dibenhrk

unhrk dijadikan sebagai barang jaminan. -Hanln kepada Allah lah

kami memohon taufik.

Bab: Haumlah

I,226. Masalah: Diriurayatkan dari jalur periuralatan Al
Bukhari dan Muslim; Al Bukhari berkata: Abdullah bin Yusuf

menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada kami, dari

AI Muhalla - tlzfl



-I

Abu Zinad, dari Al A'raj; Muslim berkata: Ibnu Rafi' menceritakan

kepada kami, AMurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

menceritakan kepada kami, dari Hammam bin Munabbih,

kemudian keduanya sepakat dari Al A'raj dan Higyam, keduanya

dari Abu Hurairah, dari Rasululluh #, beliau bersaMa:

)#;'fL('d$l:P 1r JA
o 

^ror1'c+
" Orang yang menunda pemba5nran ubngntn pdahal dia

mampu adalah sebuah kezhaliman. Dan iika oftng mampu

mqtawarkan agar piubngmu dihawalahkan kepdan5a, maka

terimalah bwannn5p."fi

Sebuah hadits shahih lain dari Nabi $ png akan kami

sampaikan se@ra lengkap insya Allah pada bab jual beli dengan

disertai isnadn5n, menyebutkan;

.* &A)rtta.',=;l.ttiy
'Apabila ;, membeli'rru* banng, maka ianganlah

karnu membelinjn hingga kanu menggenggamnya."

Dari kedua hadits ini maka dapat disimpulkan, bahwa

setiap orang yang memiliki piutang pada oftmg lain tanpa melalui

transaksi jual beli, melainkan melalui tanggungan akibat perbuatan

ghasab (mengambil tanpa izin), atau melalui akad salarn, atau

melalui tansaksi utang piutang, atau melalui akad srSu[5, atau

melalui transalsi serd/a menyet /a, atau untuk pembayaran mahar,

s8 Hadits ini diriwaptkan dalam Shahih Al Bukhari jt;r, 3 hal. 191.
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atau unfuk jasa penulisan utang, atau untuk tanggungan, lalu ada

orang lain mmawarkan untuk meng-hawalabkannya (oper kredit),

maka hal itu diperbolehkan.

Tidak masalah jika kedua utang tersebut diselesaikan

dengan satu jalan atau dengan dua jalan, yang pasti penalang

utang hendak membayar utangnya tepat pada wakfu yang telah

ditentukan tanpa menunda, maka diwajibkan kepada orang yang

berpiutang untuk menawarkan kepada orang yang berutang

kepadanSn agar pembayaran utangnya dapat dialihkan, dan orang

yang berutang harus dipaksa menerimanya, dgil dia dapat

terbebas dari utang yang menjerattya.

Namun tidak ada kata enggan bagi orang yang berpiutang

(muhatt terhadap orang yang hendak menalangi utang tersebut

(muhal alail), baik terta3nrkan utangnp ataupun tidak, sulit bagi

orang yang berpiutang untuk menagihnya ataupun udak, karena

Rasulullah ;}b telah memerintahkannya unfuk menerima tawaran

tersebut, dan tidak diperbolehkan baginya untuk berpindah kepada

tawaran orang lain.

Jika temyata dia drhpu karena telah memberikan

kepercayaan kepada orang gnng tidak kaya untuk membaSar

piutangnya, dan orang Snng berutang ifu mengetahui bahun orang

yang hendak menalangi utangnya itu bukanlah seorang lnng
mampu atau tdak mengetahuinya, maka haunlah ifu harus

dibatalkan, dan haknSn masih tetap ada pada diri orang yang

bertrtang seperti sedia kala, karena dia tidak meng'hawalalrkan

kepada orang yang mampu, sedangkan hukum hawalah hanya

berlaku jika orang 5nng menalangi ihr adalah orang yang mampu'

hal ini sesr.rai dengan keterangan riwayat dari Nabi $-
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Sedangkan AsySyafi'i berpendapat, bahwa orang yang

berutang itu tidak dapat kembali ke keadaannya semula pada

semua kondisi di atas.

Namun pendapat ini keliru, sebagaimana kami telah

jelaskan di atas.

Sementara Abu Hanifah dan Malik berpendapat sama

seperti ma&hab kami.

Jika salah satu hak yang harus dibayarkan itu berasal dari

transaksi jual beli, sedangkan yang lain berasal dari bansaksi lain

selain jual beli, maka harus dilihat terlebih dahulu; apabila hak

5nng harus dibayar oleh orang yang berubng itu bukan dari

trdnsaksi jual beli, dan hak orang yang berutang terhadap orang

5rang menalangi utang ifu berasal dari transaksi jual beli atau bukan

dari transaksi jual beli, maka hawalah ifu dianggap sah dan

diperbolehkan.

Namun jika hak yang harus dibayar oleh orang yang

berutang berasal dari transaksi jual beli, maka hawalah itu tdak
diperbolehkan, kecuali dengan cara perwakilan dengan

merpakilkan oftung Spng berpiutang untuk menggenggam haknya

atas namanla. Jika wakilnya ifu telah menggenggam haknya,

maka dia telah dianggap menggenggamnya pula, dan dia terbebas

dari utangn5a.

Namun jika orang yang berpiutang tidak mampu untuk

menggenggamnya dikarenakan suafu halangan tertentu, apapun

halangan ifu, maka orang yang berutang ifu tetap harus membayar

utangnya, karena Nabi $ melarang jual beli yang dilakukan

sampai pembeli menggenggam barangnya.
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Sementara terkait pembebasan beban atas orang yang

mer,vakilkan, yaifu ketika perwakilannya telah menggenggaln

haknya, sebab dia memang diperintahkan untuk melunasi

utangnya sendiri jika sudah berada di tangannSn. Apabila dia sudah

melakukannya, maka berarti dia telah melunasi utangn5a, nalnun

jika tidak maka perwakilannya telah berbuat hal di luar batas,

karena telah menghilangkan hak orang yang ma,rnkilkan. Dengan

demikian, dia harus menanggung penggantian akibat kelalaiann5n

itu.

Abu Hanifah berpendapat: Jika omng png menalangi utang

mengingkari terjrdinla hawalah, dan omng 3Bng berutang tidak

merniliki bukti apa-apa, melainkan hanla bisa b€rsumpah saja, maka

hak lang harus ditanggr.rng oleh omng ]lang berutang ihr

dikembalikan kepadansa. Begitu pula jika orang yang menalangi

uitang ittr meninggal dunia dan tidak hartaSang ditinggalGnqn.

Abu Yusuf dan Muhammad menambahkan: Begitu pula jika

hakim memutuskan telah terjadi kebangknrtan terhadap o'?mg

yang menalangi utang.

Abu Muhammad berkata: Pendapat ini tdak benar karena

bertentangan dengan perintah Nabi $, dan karena mereka sefuju

dengan pendapat kami, bahwa hautalah png sah membuat hak

yang harus ditanggung oleh orang yang berutang ihr menjadi

gugur. Apabila mereka telah mengakui kebenaran hal tersebut,

maka tidak dibenarkan pula jika mereka alikan hak Snng

sudah digugurkan ihr tanpa disertai dengan dalil atau iima'yang

ma,rnjibkan pengembaliannYa.

Jika ada llang mengatakan: sebuah riwayat dari utsman

terkait hawalah menyebutkan: Tidak ada harta orang muslim lnng

binasa.
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Diriwayatkan dari jalur periwayratan AMurrazzaq; dari

Ma'mar, atau periwalnt lain darinya, dari Qatadah, dari Ali bin Abi

Thalib, terkait omng yang di-iawalalrkan, dia berkata: Orang itu

tidak boleh menarik diri kecuali jika dia dinyatakan bangkrut, atau

meninggal dunia.

Ini pula yang menjadi pendapat Syr:raih, Al Hasan, An-

Nakha' i, dan Asy-Sya'bi.

Mereka semua mengatakant JiLra utang itu tidak

dibayarkan, maka utang tersebut dikembalikan kepada orang yang

berutang.

Riwayat dari Al Hakam menyebutkan: Utang itu fidak

kembali kepada orang yang berutang kecuali orang yang

menalangi utang itu meninggal dunia sebelum membayarkan utang

tersebut; jika dia meninggal dunia, maka barulah perkam tersebut

kembali kepada orang yang berutang.

Kami katakan: ndak ada hujjah pada perkataan manusia

kecuali Rasulullah $, karena ada pula riwalat, dari Hammad bin

Salamah, dari Muhammad bin Ishaq, dari Ali bin Ubaidullah, dari

Sa'id bin Al Musa5ryib, bahwa ayahnya Al Musayib pemah memiliki

utang pada seseorang sebesar dua ribu dirham, lalu orang ifur

berkata kepada Al Musayib: Aku akan menalangimu unfuk

membalnr utangmu kepada Ali, dan kamu menalangi utangku

terhadap si fulan. [-alu mereka berdua melakukan hal ifu. Namun

ketika Al Musayib membayarkan utang tersebut kepada Ali,

temSnta uangnln hilarrg. Dan ketika dia memberitahukan kepada

Ali bin Abi Thalib tentang hal ihr, dia berkata' "Allah

menguhrknla."
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Riwayat ini tentu berbeda dengan riwayat dari Utsman,

narnun riwayat dari Ali ini sejalan dengan perrdapat kami.

Apabila kaum salaf sudah berbeda pendapat mengenai hal

itu, maka tidak ada riwayat dari mereka yang boleh diunggulkan

satu dibanding yang lainnya, dan kalian juga sependapat dengan

kami mengenai hal itu.

Kami bukannSn memrrstahilkan bagl orang yang tdak

punya tanggungan terhadap orang yang berutang, tapi karena hal

itu termasuk ke dalam koridor memakan harta orang lain secara

batil. Yang kami perbolehkan dari tindakan yang dilakukan oleh

Ali, atau oleh Al Musayib, adalah tanggungan atau penjaminan,

karena jika setiap mereka dapat meniamin, maka kedua pemilik

piutang bisa mendapatkan haknya tanpa syarat, hal itu tentu

diperbolehkan, bahkan harus dilaksanakan.

Abu Hanifah dan Malik berpendapat: Orang yang berutang

udak boleh dipal$a untuk menerima havakh. lalu mereka

berhujjah dengan mengatakan, jika dia hanrs dipaksa, maka akan

menjadi sebuah keharusan pula jika seseorang dyhawalabkan oleh

orang yang menalangi utang untuk menalangi utangn5n, lalu orang

tersebut mag-hawmlalrkan kembali utang ifu kepada orang lain

yang berutang kepadanya, dan begitu setenrsnya

Abu Muhammad berkata: Pendapat ini bertentangan

dengan perintah Rasulullah #. Apa Snng mereka sanggah ihr saja

sudah keliru, karena hal itu termasuk dalam bentuk; menunda

pembayaran bagi omng yang mampu adalah sebuah kuhaliman,

dan haornlahyang dilakukan terhadap orang Sang tidak mampu itu

tidak diperintahkan untuk diterima, karena hawalah disyariatkan

kepada orang yang bisa mempercepat pembayaran utang dengan
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pertuatannSn, dan bukan dengan . Jika tidak seperti
itu, maka bukan hawnlahyang sesuai dengan hadits Nabi $.

1227 - Masalah: Jika sudah terbukti haknya orang yang
berutang terhadap orang yang menalangi utang, dengan adanya
pengakuan atau dengan bukti atau juga saksi, maka hawalah int
tetap sah meski setelah itu terjadi pengingkaran.

Malik berpendapat: Pembuktian tidak boleh dengan yang
lain kecuali dengan orang yang menalangi utang itu
sendiri terhadap hak tersebut.

Namun ini hanyalah sebuah klaim Snng tidak ada dasamya.

Para pengikutnya mencoba berdalih, bahwa saksi mungkin
saja terluka hinggu hak itLr menjadi batal?

Maka kami katakan: Jika dernikian, maka pengakuan dari
orang lnng menalangi utang ifu bisa digunakan sebagai
pernbuktian, bahura dia telah , maka utang pun
menjadi terhapuskan. Pasalnya, tdak boleh mengkhususkan
sesuatu yang tidak dikhususkan oleh Rasulullah.S h*Sra dengan
losika 1ang Udak benar, padahal Allah $ sudah memfirmankan,

ij2uJ$4@ -6;11* ,#u5
" Dan frdaklah tnry diuapkarurya ifu menuntt kenginannya.

Tidak lain (itu) adalah onhyt yang diqnhyulen (kepdan5a))'(Qs.
An-Najm [53]: 34).

@l - AtMuhana

t ,ilj i(r,



" Dan Tuhanmu frdailah lupa." (Qs. Maryam [19]: 64)-

L228- Masalah: Hawalah boleh dilakukan antara utang

berjangka wakfu dengan utang yang berjangka unktu lainnya

apabila waktunya sama, udak yang jauh dan tidak pula yang dekat.

Diperbolehkan pula haonlah antara utang yang dibayarkan

secepatrya dengan utang Snng dibayarkan secepabrya yang lain,

narnun tidak boleh antara utang yang diba5nrkan secepatrya

dengan utang yang bedangka waktu, atau utang yang berjangka

waktu dengan utang lang dibayarkan secepatrya, atau utang yang

berjangka waktq dengan utang yang tidak berjangka waktu, karena

pada semua itu ada kehamsan unfuk menunda pernbaSaran utang

yang seharusnla dilakukan secepatn5ra, atau mempercepat

pembayaran utang SBng sehanrsnya dilakukan pada jangka urakfu

tertenhr.

Hal ihr tdak dip€ftolehkan jika tidak diwajibkan melalui

suafu dalil ataupun ijma'.

Mengenai hawnlahantara utang 5nng tidak berjangka waktu

dengan utang yang berjangka waktu, ini tidak dilarang oleh dalil

atau ijmai dan kondisi ini masuk dalam sabda Nabi $,

.Art-
'r:l11 ,sS

a

zt),, a 7). o /& e+l cr
-z

" Ekrangsiap J/ang diminb unfuk memindahkan piutangqn

kepada onng Wng matnpu, maka hendaklah dia mengikutinSm."
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{6alt *V
KITAB KAFAI.AH

L229. Masalah: Kafalah adalah dharnan, d'amah,
qabalah dan hamalah (tanggungan).

Barangsiapa lang memiliki utang gang harus ditunaikan
kepada orang lain, baik dari akad jual-beli atau bukan, baik dengan

cara kontan mauptrn kredit, baik orang 5nng berutang ittr masih

hidup atau sudah meninggal, lalu kemudian ada seseorang

bersedia memberi jaminan terhadap hak tersebut, maka hal itu
dibolehkan selama orang yang berutang dan yang diutangi
bersedia. Sehingga dengan demikian gugurlah utang tersebut dari

orang yang berutang dan tanggungannla berpindah kepada si

penjamin, dan dia harus menyelesaikan seluruh tanggunganrya.
Sementara itu orang yang diberi jaminan tidak boleh menunfut

utang tersebut kepada yang berutang, dan fidak boleh pula

menuntut kepada ahli warisnya sedikitpun dari apa lang telah

dijaminkan itu.
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Demikian pula halnya, si penjamin tdak boleh menunfut

utang tersebut kepada orang yang diberikan jaminan, dan tidak

boleh pula menunhrt kepada ahli warisnya, baik dia suka unfuk

memberikan jaminan tersebut maupun fidak. Kecuali jika dalam

sahr sisi, yaitu orang yang berutang berkata, "Berikanlah aku

jaminan atas utang Sang harus aku tunaikan, jika kamu telah

memenuhi utang tersebut, maka ia adalah piutangmu yang

menjadi tanggunganku." Maka dalam kasus ini, si penjamin

diperkenankan menunfut pembayaran utang yang telah dia

funaikan, karena orang yang berutang meminjam sejumlah uang

untuk pembayamn utang yang telah ditunaikan. Dan ini

merupakan qardh (perninjaman) yang sah.

Perkataan kami, kafalah adalah dhanan, hamalah, zibmah,

dan qabalah. Sedangkan dhanin adalah qabil, kafil a'im darr

hamil, maka jika difilik dari sisi bahasa dan agama, tidak ada

perbedaan pada keduanp.

Keumuman dibolehkannya dhaman (jaminan) ada dalam

setiap hak (utang) Snng bemsal dari akad jual beli atau yang

lainnya, karena pada dasamya di dalam jaminan tersebut tidak

terdapat akad jual beli, akan tetapi yang ada adalah perpindahan

utang saja.

Sedangkan dibolehkannya jaminan tanpa adanya kerelaan

dari orang yang berutang lmadhmun anhd, maka telah

diriwayatkan kepada kami dari jalur Abu Daud; Musaddad bin

Musarhad mengabarkan kepada kami, Yahsra bin Sa'id Al

Qaththan mengabarkan kepada kami, Ibnu Abi Dzi'b

mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sa'id bin Abi Sa'id Al

Maqburi menceritakan kepadaku, dia berkata: Aktr mendengar

Abu Syuraih Al Ka'bi berkata: Rasulullah $ bersabda, "Wahai
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kaun l{huza'ah, s*ungguhnya kalian telah mernbunuh onng ini
dari Hudzail, dan aku merupakan aqilah (famili)-ryn " Dan dia
menyebutkan kelanjutan hadits tersebut. Kemudian Rasulullah S
menjamin diyat yang sehamsnya mereka bayar tanpa adanya
kerelaan dari mereka dalam masalah tersebut.

Abu Hanifah mengatakan, fidak dibolehkan adanya
jaminan, kecuali dengan adanya orang yang diutangi, selain pada

sebuah kasus. Yaifu seperti orang 57ang sakit berkata kepada ahli
warisnya, "Siapakah diantara kalian yang siap unfuk menjamin
utangku pada orang lain png harus aku funaikan." [-alu salah

seorang dari mereka menjaminnya, maka jarnin ifu dibolehkan
meski tanpa kehadiran orang yang menagih utang.

Pendapat ini sangat keliru, karena ia menrpakan klaim
tanpa adanya bukti sama sekali.

Sebagian orang Snng ber- bqlid padanln berhujjah bahwa

akad tersebut seperti akad nikah dan jual beli. Maka fidak sah

kecuali dengan adanlra kedua orang Snng b€rsangkutan sekaligus.

Abu Muhammad berkata, "lni adalah qilas. Dan semua
qiyas adalah fasid. Kernudian jika qiyas itu benar, maka ini pasti

merupakan kerusakan yang sesungguhngn darinya."

Yang pertama, mereka melanggar staterren mereka sendiri,

sehingga mereka memperbolehkan nikahnla anak perempuan
yang masih kecil tanpa kehadirannya, dan mernbolehkan adan5n
penjaminan utang orang 5,rang sakit tanpa kehadiran si pemilik

utang.

Kemudian bahwa jaminan itu bulonlah akad lang
dibebankan terhadap orang yang diutangi, akan tetapi ia hanya

dibebankan terhadap penjamin saja. Sedangkan pemilik harta
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(piutang) berhak mengambil apa yang menjadi hal'-p saja- Jika

dia mengambilnya maka dia mengambilnya dengan cara seperti

ini, dan jika tidak, maka tidak diharuskan baginya apa-apa yang

tidak dia sukai. Haknya akan tetap menjadi haknya sebagaimana

sebelumnya (sebelum adanya penjaminan). Dan mereka membahas

masalah perbedaan antara masalah orang yang sakit dengan yang

lainnya, dengan mengatakan bahwa agatna telah menetapkan

hukum berkaitan harta orang yang sakit.

Ali mengatakan, mereka telah berdusta, harta orang lang
sakit tersebut tidak ditetapkan (di dalam agama) kecuali setelah

kematiannya. Sementara itu Abu Hanifah tidak membolehkan

menjamin utang Sang hans dibayar si mayit, kecuali apabila dia

meninggalkan pembayarannya. Sehingga terlihatlah rusaknya

pendapat mereka secara keseluruhan.

Mereka beralasan dalam hal itu karena utangnya telah

rusak, dan mereka membolehkan penjaminan utang terhadap

orang yang bangkrut -dan utangnya telah rusak-, padahal ini saling

bertentangan.

Jika mereka berkata, "Terkadang orang yang bangkrut

dapat memperoleh harta?"

Maka

mendapatkan

katakan bahwa, terkadang si mayit

secara tiba-tiba, yang mana dia fidak

mengetahuinya saat dia meninggal. Inilah perselisihan mereka

terhadap Rasulullah $.
Diantara ulama yang berpendapat dengan pendapat kami

berkenaan bolehnya penjaminan utang si mayit yang tdak

meninggalkan pembayarannya adalah, Malik, Abu Yusuf,

Muhammad bin Al Hasan, AsySyafi'i dan Abu Sulaiman.

kami

harta
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DiriwaSn&an kepada kami dari jalur Al Bukhari, Makki
mengabarkan kepada kami, Ibrahim mengabarkan kepada kami,

Yazid bin Abi Ubaid mengabarkan kepada kami, dari Salamah
bin Al Als ra & dia berkata: Kami pemah duduk bersama

Nabi S, tiba-tiba dibawakan seorang jenazah kepada beliau, dan

mereka berkata, "Shalatilah dia." Beliau pun menjawab dengan

bertanya, "Apakah dia meninggalkan sauatu harb)?"
mereka menjawab, 'Tidak." I-antas beliau bertanya kembali,
"Apakah dia memiW ubng? mereka menjawab, "Ya, sebanyak

tiga dinar." Beliau pun bersabda, "Shalatilah shabat kalian!' Abu

Qatadah berkata, "Shalatilah dia uahai RasxJullah, dan utangn5n

menjadi tanggunganku." Maka beliau pun menshalati jenazah

tersebut.

Hadits ini menunjukkan bahun dibolehkan menjamin utang

mayit yang tidak pernbayraran terhadap utangnya,

be6eda dengan pendapat Abu Hanifah. Dalam hadits ini juga

terdapat pelajaran bahwa utang tersebut gugur se@ra keseluruhan

dengan adanya jaminan, karena jika utang tersebut tidak gugur

dari si mayit dan berpindah menjadi tanggungan Abu Qatadah,
maka tidak ada keadaan berkaitan hal tersebut melainkan hanla
safu keadaan. Kemudian keengganngra Rasulullah # unfuk

menshalati ienaaalh tersebut sebelum Abu Qatadah mernberikan
jaminan, dan bersedianSn Rasul menshalatinya setelah Abu

Qatadah menjamin utang si mayit mempakan bukti Snng sah

bahwa adanya keadaan 5ang kedua yang dipilih, bukan keadaan

yang pertama (5nng Rasul enggan menshalati ienazah tersebut).

Disamping itu, utang yang tidak disertai dengan adan5ra

peninggalan sebagai benfuk pembayaran pun menjadi batal dan
gugur, dengan adanln jaminan dari si penjamin. Dan tanggungan
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itu bersifat keharusan bagi si penjamin dengan bukti perkataan

Abu Qatadah yang diamini oleh Nabi $ sebagai bentuk

pertanggungjawaban atas utang si mayit. Sehingga sahlah

hukumya, bahwa utang tersebut ditanggung oleh penjamin, dan

tidak ditanggung oleh yang diberikan jaminan (dalam kasus ini si

mayit).

Hadits di atas iuga menunjukkan bahwa dibolehkan

memberikan jaminan tanpa adanya si penagih, sebagai pemilik

hak. Utangnya pun menjadi gugur karena adanya jaminan tersebut

sebagaimana yang telah kami paparkan, sehingga tidak boleh

mengembalikannp (mentrntutrya) kembali setelah tanggungan itu

gngur disebabkan adanya dakwaan palsu (dusta), tanpa nash dmr

rjma.

Begitu juga dengan hadits, yang diriunyatkan kepada kami

dari jalur Muslim, Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami,

Hammad bin Yazid mengabarkan kepada kami, dari Harun bin

Ri'ab, Kinanah bin Nu'aim Al Adawi menceritakan kepadaku, dari

Qabishah bin Al Mukhariq Al Hilali, bahwa Rasulullah $ bersabda

kepadanya, "Wahai Qabishah, masalah ifu tidak

terlepas kecuali unfuk salah satu dari tiga (omng); seorang lekki

merTanggang beban, lalu maslah ifu terlepas unfukn5n, hingga dia

mendapatinya dan memegangnya." Dan dia menyebutkan

kelanjutan dari hadits ini.

Dalam hadits ini Nabi $ memaparkan pembolehan

menanggung beban secara trnutn dalam keadaan apapun-

Pendapat kami, jika orang yang diutangi tidak rela dengan

jaminan tersebut, maka tidak ada kehamsan baginya melainkan

memenuhi haknlp dari hakn5n sendiri, maka pada saat demikian
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dia tidak berhak melakukan apa-apa melainkan mengambildarinp
atau meninggalkan secarer keseluruhan. Sementara itu dia tidak

berhak untuk menagihn5n kepada orang yang dijamin setelahnya.

Karena dia merupakan pemilik hak, sementara tidak ada nasi
yang menghamskannya unfuk tidak menagih utangnya dari yang

berutang padanya. Maka kedudukan jaminan pada keadaan yang

demikian merupakan bentuk penangguhan baginln.

Rasulullah $ bersaMa,

.& pr jb,
'Pananguhan onng la3a dahh s&uah kezhaliman."

Dan Rasul mernerintahkan unh.rk memberikan hak kepada

setiap pemilikqn. Jika dia telah mengambil bagiannya, maka

hakryra telah diberilon, dan barangsiapa yang haknya diberikan,

maka tidak ada hak baginla selain i[r.

Jikd ada yang bertanya, "MalA ka[an, uaha orang-otang

37ang mengikuti atsar-atsar, apa dasamya kalian mernbolehkan

menshalatkan mayit 5ang meninggalkan tanggungan utang, Srang

mana dia juga tidak merniliki pembalnrannya?"

Kami menanggapi, subhanalhh, dalam sabda Rasulullah S
kepada mereka (para sahabaQ, "Shalafilah ahabat lalian!"
menjelaskan bahwa ketetapan ini hanya dikhusukan trntuk Nabi $
saja, dan fidak berlaku pada seorang pun dari kaum muslimin

selain beliau. Tidak berlaku pada Imam (pemimpin) dan juga tidak
pada yang lainnln. Lalu bagaimana dengan lnng telah

diriunlratkan kepada kita dari jalur , Ma'mar
menceritakan kepada kami dari Az-Zvhi, dari Abu Salamah bin
Abdun:ahman, dari Jabir, dia berkata: Rasulullah $ pemah tidak
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menshalatkan seorang lelaki yang meninggal dengan meninggalkan

utang.

Suahr saat didatangkan seorang maSnt kepada Rasulullah,

lalu beliau pun bertanya, "Apakah dia meninggakan utang2'

Mereka menjawab, "Ya, dua dinar." Abu Qatadah Al Anshari

lantas berkata, "Dua dinar ifu menjadi tanggunganku wahai

Rasulullah." Maka Nabi $ pun menshalatkan mayit tersebut.

Namun ketika Allah @ membuka (hati atau pikiran) Rasul-Nya,

beliau pun bersaMa, "Aku lebih ubma bagi sefiap mul<mn

dibandngkan dirfun sqdiri. Maka barangsiapa tnng
meninggall<an ubng, akulah tnng berhnggung jav,ab unfuk

membayamya. "Dan dia menyebutkan keseluruhan haditsnya.

Diantara ulama yang membolehkan adanya pemberian

jaminan terhadap orang yang meninggal tanpa meninggalkan

pembayarannya adalah Ibnu Abi I ail6, Malik, Abu Yusuf,

Muhammad bin Al Hasan, Asy-Syafi'i, Abu Sulaiman, dan kami

tidak tahu apa lEng telah diucapkan oleh Abu Hanifah dalam

pendapatrya.

Abu Hanifah, Sufi7an Ats-Tsauri, Al Auza'i, Abu Ubaid,

Ishaq, Ahmad, AsySyafi'i dan Malik pada salah satu dari dua

pendapafurya, mengatakan bahwa orang lrang diutangi boleh

menagih apa yang menjadi haknya kepada penjamin jika dia mau,

atau kepada orang yang diberikan jaminan jika dia mau-

Malik mengatakan dalam pendapatrya yang lain dari dua

pendapatnya, bahwa jika orang yang diberikan jaminan ihr orang

yang mampu membayar utang, maka si penagih tidak boleh

meminta haknya kepada si penjamin. Bahkan, dia hanya

diperkenankan untuk meminta hak tersebut kepada orang yang
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diberikan jaminan. Kecuali jika pembalamn utang Snng diambil

dari orang yang diberikan jaminan masih terasa kurang, maka si

penagih boleh mengambil sisa pembayarannya dari penjamin; atau

orang yang diberikan jaminan itu sedang tidak ada, atau dia
memiliki banyak utang kepada banyak orang, lalu omng yang

diutangi itu khawatir banyak orang meminta untuk dilunasi

utangnp ftepada 5ang berutang), maka pada kondisi seperti ini
dia boleh meminta apa yang rnenjadi hul..rr1n kepada si penjamin.

Abu'Muhammad berkata: Pendapat png diungkapkan oleh

Malik ini, secara zhahir tampak lernah. Karena ldaim-klaimn!/a ifu
tanpa dikuatkan bul{fi, pembagiannya tanpa dalil, tdak dari Al

Qur'an, dari Sunnah, dari riuayat yang bermasalah, fidak juga dari

sahabat atau hbiin, dari qi5as, dan iuga fidak dari
pendapat yang memiliki w;ajh.

Ibnu Abi Laila, Ibnu Syubmmah, Abu Tsaur, Abu Sulaiman

dan seluruh para sahabat lomi berpendapat, sebagaimana kami
berpendapat bahun utang ih! telah gugur tarrggungannya secaria

rnenyeluruh dari orang yang diberikan jaminan. Dan tidak ada
jalan bagi orang yang diutangi r,rntnk menagih utang tersebut

padanSn. Hakn5ra sudah berpindah kepada perrjamin, sehingga dia
tinggd mengarnbil haknya atau tidak.

Diriwaptkan kepada kami dari jalur hnu Abi Syaibah,

Hafsh bin Ghgnts menceritakan kepada kami, dari Asy'ats, yaifu

hnu Abdul Malik Al Himrani, dari Al Hasan dan Muhamrnad bin
Sirin, keduarrya berlrata: I{ahlah dan hiwlah (pernindahan

kedudukannya sama. Kami telah menjelaskan dahl

akan hal ini dari As-Srnnah.
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Disamping ittr, mustahil satu harta seseorang dihifung dan

ditetapkan, yang mana kesemuanya dibebankan kepada Zaid,

narnun ia juga dibebankan pada Amr. Seandainya harus demikian

kondisinya, maka pemilik utang berhak untuk mengambil seluruh

haknya dari kedua orang tersebut, sehingga dia mendapatkan

jumlah 5nng ditentukan itu dua kali lipat. Ketika telah gugur

tanggungan salah seorang dari mereka berdua, maka png lainnya

tetap berkalajiban untuk menyelesaikan apa yang telah

dibebankan padanya. Namun mereka tidak mengatakan seperti ini.

Sehingga tampak jelaslah pertentangan dan bercampur-

baumya pendapat mereka, pendapat mereka itu tidak masuk akal

dan tidak sesuai logika.

Jika mereka mengatakan, orang yang diutangi berhak

mengambil haknya dari salah satu kedua orang tersebut?

Maka kami tanggapi, jika demikian pendapatrya maka ini

pun menrpakan hal yang tidak mungkin, karena berdasarkan

pendapat ini utang yang menjadi hak si pemberi utang itu fidak

berada pada salah seorang diantara keduan3n salna sekali -tdak
pada penjamin dan yang diberikan jaminan (Snng berutang)-. Jika

demikian keadaann3n, maka pemberi utang tidak berhak menagih

sama sekali pada salah seorang diantara keduanya-

Jika mereka mengatakan, kalian berpendapat berkaitan

dengan dua orang ahli waris yang ditinggalkan dua ribu dirham

oleh pemberi warisan (si mayit), lalu masing-masing dari keduanya

mengambil seribu dinar. Kemudian datang seorang piutang si

mayit yang telah memberinya pinjaman sebesar seribu dirham di

masa yang lalu; kalian tetapkan bahwa dia (pemberi utang) berhak
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mengambil hak tersebut dari salah seorang diantara kedua orang

ahli waris itu?

Dan kalian berpendapat berkenaan orcmg yang menjual

bagian kongsi, kemudian pembeli menjual bagian tersebut kepada

yang lain, dan orang lain itu (orang ketiga) menjualn5a kepada

orang yang keempat, maka sJnfi'berhak mengambilnya dengan

sryf'ah dari salah seorang diantara mereka?

Kalian juga berpendapat berkenaan onmg yang mensf
ghashab harta orang lain, kemudian dia menghibahkanqn pada

lain, maka kortan pngghashab itu berhak mengambil hartaqp
dari salah seorang diantara keduan5a?

Tanggapan kami, kami Udak mengingkari sdikitpun
perryntaan bahr,ua safu harta yang ada pada dua orang, semuan!,a

ada pada setiap masing'masing dari keduanya. Adapun dua orang

ahli waris dalam kasus yang disebutkan, keduanya telah mernbagi

harta yang mana sebenamya harta tersebut tidak boleh untuk
dibagikan. Hak orang yang memberi utang pada dasam3p ada

pada harta tersebut, bukan pada dua orcmg atrli uaris itrr. Orang
yang memberi utang berhak untuk mengambil haknf dari harta si

mayit dimanapun dia mendapatin5p. Kemudian ahli r,raris 3ang
hartanya diambil, hendaknya menunhrt ahli unris lainngra, lalu

keduanya membagi dua sisa harta warisan tersebut setelah

digunakan unfuk membayar utang. Pembagian 3nng pertama kali
dilakukan statusnya nrsak, karena Allah tidak menenfukan adanlp
ketetapan pembagian warisan, keorali setelah terpenuhinya wasiat

dan utang-utang si mayit.

Kasus seorang perampas yang menghibahkan apa 3nng dia
rarnpas, maka hak orang yang dighashab itu ada pada orang yang
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meng-ghashab. Dan penEghashab berhak untuk menunhrt

kembali rampasan yang telah dia hibahkan kepada orang lain itu.

Sedangkan orang yang di-ghasha6, jika dia menagih pen-ghashab,

maka hendaknya dia menagih sesuai dengan hak yang ada

padanya. Dan jika dia menagihnya kepada orang yang dihibahi

oleh si peng-ghasha4 maka hendaknlp dia menagitnya sesuai

dengan hak si penghashab yang ada padan5n untuk dikembalikan

apa yang telah dia hibahkan secara batil tersebut. Lalu jika dia

melakukan itu, maka orang yang dighashab tersebut berhak

mengambil sesuai haknya pada si penghashab. Demikianlah

kondisinya segala sesuafu yang berpindah dengan cara yang tidak

dibenarkan syariat.

Syrfi' diberikan pilihan mengesahkan jual beli atau

menolaknya. sehingga dia bisa membiarkan jual beli seseorang

yang dia kehendaki diantara mereka, atau menolak jual beli

seseorang yang dia kehendaki diantara mereka dengan hak

syufah. Maka tampaklah rusaknya pandangan mereka. Dan

kepada Allah kita berpegang teguh.

Dan mereka menyelisihi hadits Abu Qatadah yang telah

kami paparkan dengan berhujjah pada hadits yang diriwayatkan

kepada kami dari jalur hnu Abi Syaibah, dari Husain bin Ali Al

Ju'fi, dari Za'idah, dari Abdullah bin Muhammad bin Uqail, dari

Jabir, dia berkata: Seseorang meninggal, lalu Rasulullah $
bertanya, "Apakah dia menanggung ubng?'Kami pun menjawab,

"Ya, dua dinar." Maka Rasulullah S bersaMa, *Shalatilah sahabat

kalian!' lalu Abu Qatadah menanggung trtang si mayit tersebut,

dan Rasululluh # bersabda kepadanya, "H* onng tnng membei

utang difunaikan olehmu, dan si mayit tqbebas dari knggungan
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tercebut? Abu Qatadah menjawab,. "lya wahai Rasulullah."

Ra$lullah # prn menshalati jenazah tersebut.

Ketika tiba pagi hari, Rasulullah $ bertanya kepada Abu

Qatadah, "Bagaimana dua dinar ifu?' Abu Qatadah menjawab,

"Wahai Rasulullah, kami telah menguburkannya kemarin."
Kemudian Rasulullah $ mendatanginya kembali dengan bertan5n,

"Elagaimana dengan dua dinar ifuZ'Abu Qatadah menjawab, "Aku

telah melunasinSn tr/ahai Rasulullah." Rasulullah # bersaMa,

" Sekamng kanu telah mendinginkan kulih5a."

Dan juga menyelisihi dengan berhuiiah pada dua hadits

lainn5n Snng tidak shahih

Pethna, hadits,

tot .- o-t to, o/. !t-?., o I ?, t o.a

.4:,9 .ghfr-,f **Zi'lu JrPl F
"Jium *-rrn^*r ro*r*Or* ubngnja, hiryga

ubt grg itu dihnasl"

Kdw, Rasulullah S bersabda kepada Ali kefika dia

meniamin utang seonng mayit,

.:a?l oa,'.3K G'$6, ilr .lri

"*nqa Allah membehslcan gdaianmu, sehgaimana

l<am u mem bebsl<an gadaian saudantnu.'

Abu Muhammad trerliata: Hal ini aneh sekali, mereka

berhujjah dengan hadits-hadits yang malah menentang pendapat

mereka.
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Hadits, "Semoga Allah membebaskan gadaianmu,

sebagaimana kanu membebaskan gadaian saudanmti', di
dalamnya tidak terdapat dalil maupun ketetapan yang mereka

klaim, yaifu keberadaan utang yang harus difunaikan oleh orang
yang telah diberikan jaminan.

Sementara menurut kami, tanggungan utang orang yang

berutang ifu terbebas karena adanya jaminan utang si penjamin

saja. Penjamin memindahkan utang orang tersebut kepada diriryn,
baik yang diberikan jaminan itu dalam keadaan hidup maupun

mati.

Hadits, "Jiwa seonng mukmin terganfung l<arena

utangngm, hnsgu ia dilunasi', maka di dalamnSn fidak
menunjukkan bahwa ifu merupakan hukuman orang yang

diberikan jaminan, dan tidak pula menunjukkan hukuman orang

yang tdak menangguhkan pembayaran utangnya setelah

sebelumnln pemilik utang menagihnya.

Menurut kami, orang yang ditagih utangnya di akhirat

adalah orang llang mengulur pembayaran utang padahal dia

mampu, sehingga dia menjadi seorang yang zhalim karena telah

melakukan itu. Maka pada akhimya dia mendapat dosa karena

telah mengulur pembayaran -apakah setelah ifu dia kesulitan atau

Udak-, meskipun hak piutang itu ada pada harta yang ditinggalkan

oleh si mayit atau terdapat pada bagian zakat unfuk orang-orang

yang mempunyai utang yang berasal dari zakatrya kaum muslimin
jika si mayit tidak meninggalkan harta sama sekali.

Sementara itu, dimungkinkan Allah mengampuninSra dari

dosa penguluran pembayaran utang jika utangnya itu dilunasi, baik

dengan harta yang ditinggalkannya, atau dengan bagian orang-

AlMuhalla - EI



onmg yang mempunlai dalam zakat, atau diunasi oleh penjamin.

Maka dalam hal ini terdapat hadits-hadits berkenaan sulitrya

perkam utang piutang.

Orang yang tidak pemah mengulur wakfu pembayaran

utang, maka dia tidak bertuat zhalim. Dan jika dia tidak bertuat

zhalim, maka se@ra otomatis dia pun tidak mendapat dosa, dan

tdak pula pertanggungjawaban. Sedangkan hak oftmg yang

diutangi, jika orang yang harus menunaikan utang ifu meninggal,

maka haknya ada pada harta si mayit yang dia tinggalkan atau

pada bagran zakat yang dikhusurskan bag orang-orang yang

terj*at utang. Dan kezhaliman pada kondisi dernikian, yaitu ada

pada orang lnng menangguhkan pembayaranngn setelah

meninggalnya orang 3nng berutang, baik dari kalangan ahli waris

maupun seorang sultan, dan tidak ada dosa sarna sekali bagi si

mayit tersebut, berdasarkan firman Allah &,

W$yti".*n'i'i-7K{
" Allah frdak membebni s*eoft,ng melainkan sauai

dagan ." (Qs. Al Baqarah 12l:2861.

Si mayit tdak pemah menguhr pernbalnran utangnya

selama dia masih hidup, sehingga dia tidak bertuat zhalim. Jika

dia fidak bertuat zhalim sernasa hidupnln, maka bukan urusannya

trntuk memperoleh baEan tersebut setelah kematiannln, akan

tetapi dia haqn mengakuinya saja.

Hadits Abu Qatadah dari jalur Abdullah bin Muhamad bin

Uqail adalah hadits png sebenamgra merupakan hujjah 3nng
menentang mereka seandainya mereka memiliki pegangan lrang
lunrs, karena di dalamnya terdapat nash, bahwa Nabi $ bersabda
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kepada penjamin utang si mayit, "HalmSn orang Wng diubngi

dibebankan pada dirimu, dan si mayit terlepas darin3m." Penjamin

berkata, "Ya."

Bukankah redaksi ini arkup bagi orang yang memiliki

pegangan agama atau sedikit akal? Akan tetapi mereka kaum png
terkena fihah.

Jika ada yang bertanya, "Lalu apa makna dari perkataan

Nabi$, 'sekanng kamu telah madinginkan kuliblyd', ketika

penjamin telah melunasi dua dinar png disebutkan dalam hadits

tersebut?"

Menurut kami, tidak ada kaitannya isi hadits ini dengan

apakah masih adan5n utang yang hanrs dibayar oleh si mayit atau

dia telah mengembalikan utang tersebut, karena telah disebutkan

di dalam hadits ini secara menyendiri, bahwa si mayit telah

terbebas dari utang dan hak oftmg png diutangi dibayar oleh

penjamin. Sehingga tidak ada makna tambahan dalam hal ini-

Redaksi, " Sekarang kamu telah mendinginkan kulitltd' ,

maka benarlah apa lnng dimalsud beliau $, begitu juga dengan

ucapannya, Vmg mana kita tidak meragukannya. Akan tetapi kami

berpendapat bahwa terkadang makzud redalsi tersebut adalah

pendinginan tambahan 5nng masuk pada si mayit ketika utangnya

telah diturnaikan, meski sebelumnp si mayit juga tidak dalam

keadaan pil6, sebagaimana kamu berkata, "Perbuatanmu telah

membuatku bahagia," meski sebelumnya juga dia tidak dalam

keadaan sedih.

Sebagaimana seandainya disedekahkan sesuatu dari (harta)

si mayit, maka pasti akan mazuk kepada si mayrt tersebut

kebahagiaan tambahan, dan ifu pasti, meski sebelumnya si mayit
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tidak dalam keadaan sempit dan sulit; atau mungkin si mayit png
disebutkan dalam hadits pemah mengulur \ /aktu pembalnran,

padahal dia orang yang mampu, sehingga dia berbuat zhalim.

Namun kemudian Allah * mengampuni kezhaliman tersebut

dengan adanya pelunasan utangnya.

Hanya saja pada dasamya, ia tidak ada kaitann5ra bagi

mereka dalam hal ini. Ia hanyalah hulnam diantara hukum-hukum

akhirat, sementara kami mendapati bahwa barangsiapa yang

melakukan tradisi yang bunrk dalam Islam, maka dia berhak unfuk

mendapatkan dosa dan dosa orang yang melakukan tradisi yang

buruk tersebut, selamanya.

Kami mendapati orang yang melakukan tradisi yang baik di

dalam Islam, dia berhak mendapat pahala dan mendapat pahala

orang yang melakukannya, sehingga seseorang terkadang

mendapat pahala karena amalan orang lain, dan terkadang

mendapat siksa karena perbuatan orang lain, jika di dalam

keduanya ada sebab yang berasal darinya.

Dan terkadang ketenangan itu masuk kepada orang yang

meninggalkan anak yang shalih yang mendoakann5n, "dan

memperbuat ap Wng dia kehendaki." (Qs. hmahiim ll4l: 27l,

"Dia tidak ditanya tentang apa Wng diperbuat-Nya dan merekalah

yang akan dibntni." (Qs. Al Anbi5raa' l21l:23!..

Pendapat kami, seorang penjamin tidak boleh menunfut

kembali apa yang telah dia lunasi, baik dengan perintahn5n dia

menjamin ataupun fidak, kecuali jika orang yang diberikan jaminan

itu meminjam sejumlah harta tersebut padanya. Ketika kami

memaparkan gugumya keulajiban membayar utang atas orang
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yang diberikan jaminan dan dia terbebas dari ifu, maka ka,vajiban

pembayaran ifu ditanggung oleh si penjamin.

Merupakan kebatilan yang nyata dan kezhaliman yang jelas

ketika si penjamin menuntut hak karena dia telah melunasi utang

padahal ifu sudah menjadi tanggungannya, dan dia udak

menjadikan hak tersebut unfuk orang yang dia berikan jaminan.

Hal ini tidak samar lagi, dan kami tidak mengetahui bagaimana

bisa orang berkata, "Si penjamin yang menunfut kepada orang

yang dia berikan jaminan dengan apa yang telah dia jaminkan

dulu", merupakan sebuah hujjah-

Malik berkata, "Si penjamin berhak menuntut kembali apa

yang telah dia bayarkan kepada orang yang diberikan jaminan

(yang berutang), baik dia memberikan jaminan padanya dengan

perintahnya maupun tdak."

Abu Hanifah, Al Hasan bin Hu5ni, dan Asy$nfi'i
berpendapat, jika si penjamin memberikan jaminan atas dasar

perintah orang yang berutang, maka dia berhak menunfut kembali

apa yang dia jaminkan dulu. Namun jika penjamin memberikan

jaminan tanpa perintahnya, maka penjamin tidak boleh menuntut

apa yang dia jaminkan.

Kedua pendapat ini fasid, tidak ada dalil atas hal tersebut,

dan pembagiannya rusak karena tanpa adanya dalilyang kuat.

hnu Abi laila, hnu Syubmmah, Abu Tsaur dan Abu

Sulaiman berpendapat sebagaimana pendapat kami.

Abu Muhammad berkata: Sementara selagian dari mereka

mencampur dengan hadits yang dha'if daijalur Abu Daud, dari Al

Qa'nabi, dari Ad-Darawardi, dari Amr bin Abu Amr, dari lkrimah,

dari hnu Abbas, bahwa ada seseorang yang berhutang 10 dinar,
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lalu omng yang mernberikan utang bed<ata, "Demi Allah, aku tdak
akan meninggalkanmu hinggu kamu melunasinya atau

mendatangkan seseorang sebagai penjamin!" Lalu Rasulullah

menanggung utang tersebut. Kemudian lelaki ifu datang dengan

membawa kadar yang sudah dia janjikan. lalu Nabi $ bertanya,

" Dai nMrE lamu mandaptl<an emas tercebut?' Dia menjawab,

"Dari perut brimi (hasil tambang)." Beliau pun bersaMa, "I{ami

frdak manbutuhkanryn, di dalamnya tidak ada kebail<an." Maka

Rasulullah S p,rr, melunasi utang tersebut.

Ali berkata: Hujjah mereka dengan khabar ini menrpakan

hal SnnS aneh. Karena hadits tersebut diriwa3ntkan dari Amr bin

Abi Amr -dan dia seorang periwayat yang dha'if, hnu Ma'in dan

ulama lainngn memvonisnya sebagai periwayat yang dha'if.

Mereka telah meninggalkan rivvayat lebih dari sattr kisah,

diantaranya adalah periwayatannya dari jalw ini, dari Nabi $,
" Ehmngsiap tnng menyttubuhi binabng, maka bunuhlah dia dan

bmuhlah binatang itu;'

SeandainSn hadits tersebut shahih, maka di dalamnga tidak

ada hujjah lrang menguatkan pendapat mereka, karena di dalam

hadits tersebut tertera, "Dia mendatangi beliau dengan mernbawa

(emas) sebanpk yang sudah dijanjikan."

Maka benarlah bahwa orcmg Snng diberikan jaminan ifu
telah menianjikan kepada beliau $, unhrk datang dengan

membawa ernas sebanpk utangnya png telah ditanggung oleh

bdiau. Ini menrpakan perkara yang tidak kami sangkal, bahkan

dergan hal itu lami berpendapat boleh jika orang Sang diberikan

iminan b€rlota kepada yang menjamin, "Aku akan datang

kepadarru dengan mernbawa tanggungan yang telah kamu

tanggung untrkku."
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Kemudian keanehan Snng ketiga, mereka menyelisi dengan

khabar ini, sementara mereka adalah oftng yang pertama kali

mengingkarinya, karena di dalam khabar tersebut disebutkan,

"AF gng diambil dari hasil panambngan frak da kefuikan di
dalarnn5a." Sedangkan mereka tldak berperdapat dengan ini.

Maka hal yang pahng aneh dari orang yarg bcrhuiFh dengan

suatu khabar narnun di dalamngra fdak ada hal 1nng menguatkan

, kemudian dia menyelisihi apa ynng da di dalam

nasrS tersebut.

L23O. Masalah: Hukum seoftmg budak, orang merdeka,

perempuem, laki-laki, orang kafir dan orang mukmin adalah sama.

landasann5ra adalah keumuman nash yang telah kami paparkan

dalam hal tersebtrt. Tidak da msh 5nng mernbedakan sedikitpun

antara statr.rs manusia png kami sehrtlon tadi dalam perkara ini.

L23L. Masalah: Tidak boleh mernberikan iaminan
sesuafu yang tidak diketahui kadamya, seperti seorlng penjamin

berkata, "Aku menjamin darimu segala harta milik si fulan png
harus kamu funaikan padan5ra!' tandasannSra adalah ftrman

Allah &,

<,* {t {yFV rLl$ FA YJLU {
t>,
* ,16&';G-

"Janganlah kamu saling memakan hafu s&rnamu dengan

jalan yang batil, kecuafi dengan jahn pemiagaan tnng berlaku

dengan suka sama-suka di antara kamu." (Qs. An-Nisaa' [4]: 29).
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I-andasan lainryra adalah sabda Rasulullah #i, beliau

bersabda,

4,* *11.* Jt1'"J;)
" Tidak halal harta seorzng muslim keatali dengan kerelaan

jiwan3n."

Saling ridha dan rela tdak terjadi kectrali dengan ukuran

yang sudah diketahui. Perkara ini diketahui se@ra indrawi dan

kesaksian.

1232- Masalah: Tidak boleh menanggung harta yang

tidak wajib setelahnya. Sebagaimana seseorang berkata kepada

png lainnya, 'Aku akan menjamin unhrkmu apa lang akan kamu

pinjam dari si fulan," atau dia berkata padanya, "Pinjamlah safu

dinar dari si fulan, aku yang akan menanggungnya darimu"; atau

dia berkata padanya, "Pinjamlah sattr dinar dari si fulan, dan

akulah yang akan menjaminn5n unfukmu." Ini adalah pendapat

hnu Abi [-aila, Muhammad bin Al Hasan, AsySyafi'i, dan Abu

Sulaiman. Karena hal ini adalah s5nrat 5nng tidak ada dalam Kitab

Allah, maka ia batal.

Jaminan merupakan akad yang wajib, dan yang wajib udak

boleh menanggung yang tidak wajib. Sedangkan kasus di atas

adalah menetapkan sesuatu yang tidak bisa tetap setelahnya,

sehingga ini mustahil dan pendapat yang keliru. Setiap akad Snng

tilak lazim saat menetapkann5n, maka tidak boleh melazimkann5ra

pada pe*ara yang kedua. Dan saat ihr tidak adan5n kehanrsan di

dalamryn. Terkadang dia udak meminjam apa yang telah dia

dikatakan, dan terlodang orang lang berkata untuk hal itu

t do4 I - At Muhaua



meninggal sebelum yang diperintahkan pinjaman-

nya. Sehingga dengan berbagai faha ini benarlah bahwa

perkataan itu fidak lazim.

Jika dia (penjamin) berkata kepadar5p tnng akan diberikan

jaminan), "Berikan aku pinjaman sekian-sekian dan serahkan ia

pada si fulan", atau "Timbangkan dariku unhrk si fulan sekian-

sekian", atau "Nafkahkanlah dariku dalam suahr petkara sekian,

maka sungguh apa yang kamu nafkahkan meniadi tanggunganku",

atau "Juallah barang anu unhrkku", maka sernua ungkapan ini

boleh dan sifatrya lazim (tetap), karena ia menrpakan penrnkilan

yang dia wakilkan kepada orang lain.

Diantara yang membolehkan apa lnng menrlnrt karni batal

adalah Abu Hanifah, Abu Yusuf, Malik, dan Utsman Al Batti. Dan

sebagian orang ]/ang diuji dengan bertaqlid kepada mereka

berhujjah dengan riwayat Snng men3ptakan bahura Rasulullah #f
pemah mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai pernimpin pasukan

pemerintah. Namun jika dia meninggal, maka kepernimpinann5n

diganti oleh Ja'far bin Abi Thalib. Dan jika dia irya meninggal,

maka posisi pimpinan drprmpin oleh Abdullah bin Raqahah.

Dia berkata, "sebagaimana diperbolehkan pertaruhan

dalam urusan inan, maka dalam unsan penjaminan pun

dibolehkan."

Abu Muhammad berkata: Ini adalah qi!,as, dan qi1ns,

semuanln batil. Kemudian seandainlp qiyas itLl benar, maka ini

termasuk kebatilan lnng sesungguhnln. IGrena fidak ada

penisbatan (penlnndaran) antara urus.a kepernimpinan dan

jaminan. Dan tidak ada peryandaran antara dengan

jaminan, karena kepemimpinan urajib bagi kaum muslimin hingga
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Hari Kiamat. Sementara jaminan tdak wajib. Sedangkan

pen /akilan, maka hukumnya akan dipaparkan dalam nashirtl

Kemudian kami berkata kepada mereka tentang orang yang

berkata, "Aku menangslung unfukmu apa yang kamu pinjam dari

7aid." Kemudian orang yang menyuruh ifu meninggal, sementara

orang Snng diperintahkan meminjam kepada Zaid, apakah jaminan

ini lazim baginya setelah kematiannya? Namun jika ini terjadi

sungguh aneh rasanya; atau apaloh mereka tidak mengharuskan

5nng sudah meninggal ifu unfuk menanggungnya? Maka mereka

telah meninggalkan pendapat mereka png rusak ihr, dtrn kernbali

kepada kebenaarr. Jika dia diharuskan meniamin hal ltu berada di

bawah tanggungannya saat dia hidup, maka ia pula menjadi

keharusan pada hartanya yang ditinggalkan, dan ifu harus diambil

dari hartanya setelah dia meninggal.

Kami pun bertan3p kepada mereka tentang orang yang

menanggung setiap utang yang dilakukan Taid hingga akhir

hayatrya? Jika mereka mengharuskannya menanggung tersebut,

maka ifu merupakan pendapat yang ranctr, sementara jika meteka

tidak mengharuskannSa, maka pendapat mereka konbadiksi.

Kami katakan kepada mereka, sebagaimana tidak boleh

ada unsur penipuan dan kecurangan dalam jual beli, maka tidak

boleh pula menyedekahkan sesuatu yang belum diciptakan, begifu

pula Udak boleh menanggung sesuahr gnng belum lazim.

Jadi, ini menrpakan qiyas mereka gnng paling shahih dalam

urusan kepemimpinan dan perwakilan, sementara dalildalil di sini

menunjukkan batalnya pendapat mereka amatlah banlak. Dan

5nng kami paparkan sudahlah culmp.
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L233. Masalah: Tidak boleh mensyaratkan dalam

tanggungan dua orang terhadap safu orang, !,ang mana satu dari

keduanya mengambil seluruh bagian jaminan sekehendaknya, juga

tdak boleh mensyaratkan dalam hal itu bahwa dia seorang

penjamin bagi dirinya dan juga bagi yang diberikan jaminan, dan

tidak pula mensyaratkan yang kaya menanggung yang miskin,

orang yang hadir menanggung yang tidak ada. Inilah pendapat

Ibnu SSnrbrumah dan Abu Sulaiman.

Diantara ulama yang membolehkan syarat ini adalah

Syuraih, Ibnu Sirin, Atha', Amr bin Dinar, dan Sulaiman bin

Musa. Demikian iuga pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah

dan Malik.

Dalil ke-shahihan pendapat kami adalah saMa

Rasulullah #i,
,t , \ , It

.JyG i at qq e',; y';, F
"setiap s5nmt'*r; fidak ada dalam Kitab Allah adalah

batil."

Dan syarat yang dipaparkan pada permasalahan di atas,

tidak ada legalitas dari sebuah nash, sehingga ia batil.

Disamping ifu, karena jaminan lang ada pada

an tersebut tidak lazim pada keduanya, dan tidak pula

lazim kepaE-d-salah seor,qqrg_ dari keduanya- Akan tetapi,

jaminannya berganfung kepada aJt\ Seol'drg dari keduanya tanpa

dirinya sendiri tidak mengetahui kepada siapl' penlaminan

tersebut, sehingga ia batil. Karena sesuatu yang Udak sah pada diri

seseorang saat ditetapkannya akad padanya, maka batal pula jika
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ia menjadi sah setelah ifu pada saat dia tidak mengakadkannya dan

tidak melazimkannya, ini jelas tidak samar lagi.

L234- Masalah: Jika dua orcng atau lebih memberikan

jaminan suafu hak terhadap seseorang, maka jaminan ifu dibagi

diantara mereka sebagaimana yang telah kami paparkan. Jika dua

orang saling bertransaksi jual beli, atau keduanya berutang dengan

syarat setiap dari mereka menjadi penjamin bagi yang lainnya,

maka segala sesuatu yang diwajibkan bagi masing-masing dari

mereka berpindah darin,p dan menetap pada Snng lain, dan pada

selain ini udak boleh, sebagaimana ltang telah t T- paparkan

sebelumnya

Selain ifu, merupakan suafu Snng mustahil, ketika sahr

harta ditanggung oleh dua orang atau lebih, lalu semua harta itu

menjadi kauajiban masing-masing dari kedua orang itu. Karena

safu dirham menjadi dua dirham; atau ketenhran penanggungan itu

menjadi tdak wajib bagi salah seorang dari keduanya, dan tidak

pula bagi keduanla secara bersamaan. Ini merupakan kerancuan

yrang tidak masuk akal sama sekali.

L235. Masalah: Tidak boleh mensyaratkan memberikan

jaminan dalam unrsan jual beli, salam, dan utang piutang.

Seseorang Udak boleh membebani-, orang- lain unhrk

mendatangkan jaminan dalam masalah perselisihan agar dia tidak

dH. Dan Udak boleh pula orang SEng berhak

mendapatkan hana warisan atau yang lainnya membebani

per{amin.
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Semua ifu batil, karena semuanya merupakan sSnmt Snng

tidak ada dalam Kitab Allah, sehingga ia batal.

Selain itu, karena semua s5nrat ifu merupakan pembebanan

yang tidak ada ketetapannya di dalam nash bal< dari Allah &
maupun dari Rasulullah $. Sehingga ia merupakan syariat png
tdak dizinkan oleh Allah &.

Jika orang-orang yang membolehkan hal tersebut atau

sebagiannya berdalil menggunakan khabar grang telah diriwalntkan

kepada kami dari jalur Auullah bin Shalih, dari Al Laits bin Sa'd,

dari Ja'far bin Rabi'ah, dari Abdurrahman bin Hurmuz, dari

ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah $ pemah

menyebutkan seorang lelaki dari kalangan Bani Israil yang

memohon kepada sebagian Bani Israil lainnya unfuk

meminjamkannya seribu dinar. Kemudian beliau memaparkan

sebuah perkataan. Di dalamnSn disebutkan bahwa seomng Bani

Israil berkata, "Datangkanlah seorang penjamin padaku." Namun

yang hendak merninjam menjawab, "Cukuplah Allah sebagai

penjaminku." I-antas dia berkata, "Benar apa yang kamu

katakan." Lalu orang ifu pun meminjamkannla seribu dinar

dengan pembaSaran dalam tempo 3nng sudah ditentukan-

Kemudian orang Sang meminjam itu keluar mengarungi

laut, memenuhi kebuhrhannya. Kernudian dia mencari kendaraan

yang dapat dia naih, dengan fujmn unhrk menyemhkan harta

Snng sudah ditenhrkan tempo pernbalpran4n. Namun dia tidak

mendapati kendaraan yang bisa dia naiki, maka dia pun

mengambil kuyt, lalu dia melubanginSa dan mernasukkan seribu

dinar disertai secarik kertas yang dia hljukan unfuk pemilik seribu

dinar tersebut. Kemudian dia merapikan tempat yang dilubangi ihr.

L-alu dia membawanya ke laut.
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Beliau $ tenrs b€rcerita. Di dalamnp dis€butlGn: lalu

oriang tersebut melernparkan batang kayr tersebut ke laut.

Kernudian periun5nt menyebutkan seluruh hadits tersebut.

AI Bukhari menielaskan bahwa hadits iutr munqaar; ffak
mutbshil. Hadits ini Udak shahih, karena diriwayatkan dari jalur

Abdullah bin Shalih, lpihr seorang periwayat png amat dha'il!

Kemudian jika hadits tersebut memang shahih,maka hadits

ini tdak bisa dijadikan landasan. Karena syariat tersebut bukanlah

qpriat kita, dan tdak3da fang mengikat kita melainkan slrariat

Nabi hta Muhammad $.
Allah $ berfirman,

" Unfuk tiaptiap unat dianbn l<amu, kani beikan afumn

dan jalan tnng temng." (Qs. Al Maa'idah [5]: 48).

Aneh sekali, mereka merupakan orang yang pertama kali

menyelisihi hadits tersebut. Karena mereka tidak membolehkan

seseoftmg unfuk melemparkan hartanya ke laut agar sampai

kepada orang yang memberikannya piutang. Bahkan mereka

memvonis bodoh bagi orang yang melakukan pertuatan seperti

itu, bahkan mereka mencekal orcmg tersebut dan mendidiknya.

Maka bagaimana mungkin orang Srang memiliki rasa malu dapat

menganggap enteng dengan.menyelisihi menggunakan

dalil lnng mana dia mempakan oftrng yang pertama kali

dalil tersebut

Y,a+;'ia'{-w:f)
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L236- Masalah: ndak boleh menanggung untuk

menghadirkan seseorang, baik dalam unrsan harta, ^6a{ maupun

dalam hal lainnya, karena ia merupakan syarat yang tidak ada

dalam Kitab Allah fr, sehingga ia batil.

Jika kami bertanya kepada mereka tentang orang yang

memberikan jaminan untuk mendatang seseorang, nannun temyata

orang yang dijadikan;aminan ifu tidak ada, maka apa yang kalian

lakukan terhadap penjamin itu? Apakah kamu mengharuskannla

melunasi apa yang ditanggung oleh omng 1nng diberikan jaminan.

Maka pendapat ini keliru, dan termasuk memakan harta dengan

cara batil. Karena menghadirkan Srang berutang itu tidaklah harus.

Atau kalian mengabaikannya, sehingga kalian membatalkan

penjaminan tersebut, yang mana kalian menarik para lawan bicara

dalam hal tersebut. Sementara kamu menvonis bahwa itu tidak ada

maknanya. Atau kalian membebaninp unhrk menagihnya.

Ini merupakan pembebanan png amat berat, lnng mana

tidak ada kekuatan bagnya dengan hal tersebut. Sementara Allah

tidak membebaninya dengan hal itu sarna sekali, dan tidak ada

manfaat di dalamnlp. Barangkali dia hilang dari tempat kalian, dan

dia tidak menagihnln, akan tetapi dia sibuk dengan apa png dia

perhatikan.

Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahvua dibolehkan

memberikan penjaminan unfuk mendatangkan seseoftng, hanya

saja Malik berpendapat, jika dia mernberikan iaminan unfuk

mendatangkan seseorang, maka dia juga hanrs melunasi harta

tersebut. Kecuali jika dia mengatakan jaminan unfuk

mendatangkan seseorang se@ra khusus. Namun pembagian ini

amatlah aneh. Padahal tidak ada seorang pun yang mengetahui

perbedaan antara ungkapan, 'Aku jamin akan mendatangkannya."
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Dengan , 'Ahl jamin akan mendatangkanrSB se@ra

khusus." Dalarn kdua ungkapan tersebut tftlak menghanrskan

adarryn harta dan fidak pula pemberian jaminan.

Bagaimana mtrngkin dia menanggung pembapran harta yang

tdak dia iamin sarna sekali? Dan lorni Udak mengetahui

Malik seperti ini sebelumnya.

Orang-orang 3png membolehkan diberlah.rkanrryra jaminan

untuk mendatangkan seseorang berhujiah hadif png diriunlntkan
keeada kami dari jalur Al Uqaili, dari Ibrahim bin Al Hasan Al
Hamdani, dari Muhamad bin Ishaq Al Balkhi, dari hrahim bin
Ktrutsaim bin lrak bin Malik, dari ayahryn l(hutsaim, dari lrak, dari
Abu Hurairah, bahwa Rasulullah $ memberikan jaminan dalam

masalah fuduhan.

Dan dengan apa 5lang diriwayatkan kepada kami dari jalur

Ibnu Wahb, dari AMurrahman bin Abu Zinad, dari ayahnya, dari

Muhammad bin Hamzah bin Amr Al Aslami, dari ayahnSn, bahv,ra

Umar menguhrsnya sebagai orang kepada Bani Sa'd

Hudzaim. lalu dia memaparkan hadits tersebut.

Di dalam hadits ini disebutkan bahwa dia mendapati
diantara mereka seorcrrg lelaki Snng menyetubuhi budak istinSn,
hingga budak ifu melahirkan seorang anak darinya, lalu Hamzah

menjadikan seorang lelaki sebagai penjamin. Karena merelo
menielaskan kepadanya, bahwa Umar telah mengetahui kabar
tersebut, dan dia berpendapat bahun lelaki itu tidak dikenakan

huhm rajam, akan tetapi dicambuk serahrs kali. Kefika Umar tiba,
maka Hamzah mengabarkan alon kasus tersebut, lalu Umar
merrbenarkan apa lnng mereka katakan. Umar berkata, "Dia

terlepas dari hukum rajam, karena adalah

ketidaktahtran."
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Dan berhujjah dengan hadits Spng diriunyatkan kepada

kami dari jalur Israil, dari Abu Ishaq, dari Haritsah bin Mudhanib,

bahwa hnu Mas'ud pemah didatangi oleh omng-orang yang

mengakui kenabian Musailamah, diantara mereka ada seseorang

yang bernama hnu An-Nawr,mhah. hnu Mas'ud pun memintanya

unhrk bertobat. Namtrn dia enggan bertobat, sehingga hnu Mas'ud

menebas lehemya. Kemudian hnu Mas'ud ah dengan

para sahabat Rasulullah lainn5n, berkenaan rnsib para pengikut

Musailamah lainnya. Lalu Adi bin Hatim memberikan isyarat

kepada hnu Mas'ud unfuk mernbunuh mereka- Sementara Al

Asy'ats bin Qais dan Jarir bin Abdullah men5arankan untuk

merninta mereka bertobat dan dengan udutSn jaminan dari

keluarga mereka masing-masing. Maka Ibnu Mas'ud meminta

mereka untuk bertobat, lalu keluarga mereka meniamin mereka,

dan mereka pun diasingkan ke daerah Syam.

Mereka menyebutkan bahwa S!,uraih mernMikan jaminan

dalam umsan damh dan dia dipenlara; Umar bin AMul Aaz prxr

telah memberikan jaminan dan unrsan had- Mqd<a berkata, "lni

menrpakan ijma para sahabat sebagaimana Spng kalian lihat."

Abu Muhammad berkata: Berkenaan penyelisihan orang-

oftmg yang menggunakan bertagai dalil ini, ini menunjukkan

bahwa orang yang berhujjah merniliki pemaharnan agama yang

sempit dan sedikit sekali kepeduliannya terhadap aib FnS akan

segera datang atau kehinaan lpng nantinya akan datang dari sisi

Allah &. Mereka pada dasamSn tidak memiliki hujjah satna sekali,

kecrrali apa yang telah kami sebutkan, dan semua ifu hulmmnya

batal.

Hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah $ adalah batil,

karena ia dari riwayat hrahim bin Khutsaim bin [rak, dia dan
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ayahngla merupakan periwayat yang amat dha if. ndak boleh

meriwayatkan hadits dari keduanSn. Allah & melindungi

Rasulullah #t menghukumi seseoftIng berdasarkan tuduhan.

Padahal beliaulah yang bersabda, "Jauhilah pmangka, larena

ucapn yang phq dusb." Sedangkan

tuduhan adalah prasangka buruk.

Jika seseorang boleh menjamin karena sebuah tuduhan,

maka si penjamin itu harus menjamin selunrh orang 5nng hidup di

muka bumi. Karena tidak ada seorang pun setelah masa awal

Islam png terlepas dari fuduhan -ini pencampuran yang mana

tidak ada yang sarna dengannya-, padahal oftrng yang berhujjah

dengan khabar ini fidak berpendapat dengan apa yang disebutkan

di dalamngn, laifu mengambil jaminan dalam unrsan fuduhan.

Maka siapa Snng paling sesat dari orang-orang yang berhujjah

dengan khabar png dimuflakkan atas Rasulullah yang mana tidak

ada di dalamnya sesuatu, padahal dia menyelisihi segala sesuatu

lnng ada dalam khabar ihr. Dan dia berpendapat bahwa

menentukan hukum dengan apa yang di dalamnya merupakan

kebohongan dan kezhaliman? Kami berserah diri kepada Allah &
dari hal png seperti ini.

Khabar Hamzah bin Amr Al Aslami adalah batil, karena

diriwayatkan dari AMurrahman bin Abu Az-Zinad, dia seorang

yang dhalll Kemudian orlng-orang 5lang berhujjah dengan hadits

tersebut adalah orang png pertama kali mengingkari apa lnng
dikandung di dalamnSa. Sehingga tidak ada seorang pun diantara

mereka berpendapat bahwa orang yang tidak tahu dicambuk

sebanyak seratus kali karena menyetubuhi budak istuinp. Dan

orang yang tidak tahu tidak pula tefuebas dari hukum rajam. Maka

bagaimana mungkin mereka menghalalkan dengan berdalil
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menggunakan riura3;at dari tlmar * d€rgan amalan, 3png rrnna ia
menurut mereka mertrpakan kezhallinran. Adapun dalam hal ini
menrpakan keanehan dan luga menpalon ibrah bagi siapa lrang
dikehendaki Allah.

Beglfu pula, mereka tidak mernbolehkan jaminan sediht
pr.rn dalam hal htilLd, padahal lfiabar ini menrmjukkan pernberian
jaminan dalam bal h,fiil- lni adahh keanehan yang paling aneh.

Khabar hnu l"tas'ud, maka kami meritlayatkannya dari
jalur Yahya bin Sa'id Al Qafitran dan S4ran bin L\Einah,
keduan3n meriwayatlonnSTa dad Isrnail btui Abi t(halid, d*i Qat
bin Abi Hazim, dari hnu Mas'ud.

Dan dari jalur Al A'ma4;r, qptah, dan S.rfpn Ats-Tsauri,

setnuanla dari Abu Ishaq, dari Flaribah bh Mudharrib, dari lbnu
Mas'ud.

Sanad-sanad ini cahaya hida!,ah, yang mana

tidak ada sahrpun dari mereka dalam periuagratanryTa men5ntakan

bahwa beliau menjamin mere&a. Dan fidak ada png menyebutkan

adanya penjaminan dari merdo kecrrah Israil saia. Dia menrpakan
periwaSnt yang dha il! Seandatuya dh serang yarg biqah, malo
rfuuagntrya tidak mernberikan p€ngaruh terhadap oran(forang

Snng bertentangan dengqnnlp dari lohngan b:qah lainryn. Akan
tetapi faktaryra, dia adalah seormg periuaalpt yang dha iI

Kemudian seandainlp lfiabil tersehrt slnhifi maka seluruh

omng lrang berhujjah dengan riuapt tersebut adalah orang
pertama yang menyelisihi isi duJald ters€but- Karena pada

hakikatrya, mereka serrua tidak rnsnbolehkan adarrya jaminan

terhadap orang yang mr.ntad, baik s€tdah ihr dia bertobat atau pun
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fidak. Mereka juga tidak berpendapat adanya hukuman
pengasingan terhadap orang yang murtad jika dia telah bertobat.

Ini bukanlah tempat yang memungkinkan mereka di
dalamnya unfuk mengklaim adanya nasakh, akan tetapi ia
merupakan hukum-hukum yang terhimpun, baik ia benar dan
menjadi huiiah, ataupun ia keliru dan tidak dapat menjadi hujjah,
yaifu jaminur r.rrfuk mendatangkan seseorang dalam urusan hudud
dan kemurtadan, mencambuk orang yang tidak tahu sama sekali
dalam masalah zina dengan seratus cambukan, dan tidak dirajam.
Bagaimarn bisa orang yang memiliki ra'u malu mendebat
lawannya dengan sebuah dalil yang mana mereka sendiri
merupakan orang pertama yang mengingkari daliltersebut?

Begitu pula riwayat dari Syuraih dan Umar bin AMul Aziz,
keduanya sarna-sama memberikan jaminan dalam hal hudud dan
darah. scmentara mereka tidak sepakat dengan pendapat 5nng
menSratakan bolehnya jaminan dalam kedua hal tersebut. padahal

riwayat dari $praih diriuaptkan dari jalur Jabir Al Ju'fi -seorang
periungnt 5nng pendtsta, begifu ptrla riwapt yang diriuayatkan
dari umar bin AMul Aziz pun tidak diketahui perihal ke-shahih-
annla.

Jika yang mereka paparkan dari berbagai kedustaan itu
mempakan ijma, sebagaimana yang mereka klaim, maka mereka
pada hakikatrya telah mengakui bahwa mereka telah menyelisihi
ijma, maka kebinasaan dan kejauhanlah bagi orang-orang yang
mengingkari ijma. Kami berpendapat tentang mereka sebagaimana
5ang disinyalir oleh Allah S berkenaan orang yang mengakui
bahwa dirinp dalam keadaan sesat,
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@ airs$t6#;i+W;;t
" Mqel<a mangahti dm mqelca. Maka kebinasaanlah bagi

penghunrpenghuni nmka Wrg man5nla-n5nb-" (Qs- Al Mulk

[67]: 1U.

Mereka bersaksi atas diri mereka, hanln saia mereka kelak

akan menyesal.

Mentrnrt kami, jika beftagai riwaSat ini mernang shahih,

maka apa yang disebutkan di dalamnp Udak dapat diidikan

hujiah. Karena riwalntrriwaSnt ihr haryn diriwaSntkan dari lima

olt'ng dari kalangan sahabat saia. Bagaimana kedudukan bertagai

riwaSnt ini dengan shalatrp Muadz bersama Nabi $, kenrudian

kepemimpinannya dalam mengimami kaumnln di masjid Bani

Salamah pada shalat itu, sementara di belakangngra terdapat 43

sahabat yang pernah turut serta dalam perang Badar, yang disebut

nama-natna dan nasab-nasabnlra, kectrali sahabat-sahabat png

menyalsikan dari mereka.

Maka mereka tidak berpendapat bahwa itu bagian dari

ijma, akan tetapi mereka berpendapat bahwa ifu merupakan shalat

yang rusak. Sungguh kami berlindung kepada Allah dari hal ini.

Demi Allah, shalat ih.r merupakan shalat yang disucikan, memiliki

ketrtamaan, dan benar. Dan pada hakikatrp shalatrya orangf

oftrng 5nng mengingkari riwa3pt tersebut lebih nrsak-

I-alu bagaimana kedudukan perihal ini dibandingkan

pemberian tanah Khaibar yang dilakukan oleh Rasulullah S d*
selunrh sahabatnya pihr setengah lpng dikehmr{<an darinya, baik

dari pertanian atau kurma sampai batas u/akfu yang tdak

ditentukan. Akan tehpi mereka mengakui peftuatan mereka akan
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hal tersebut sebagaimana yang mereka kehendaki, dan
mengeluarkan mereka jika mereka berkehendak. sehingga mereka
tidak berpendapat bahwa hal tersebut merupakan ijma, akan tetapi
berpendapat bahwa itu adalah mumalah yang fasid lagi ditolak.
semoga Allah melindungi kita dari perbuatan ini. Demi Allah itu
merupakan ijma yang harus diyakini dan kebenaran yang jelas.

Pendapat-pendapat yang menyelisihi hal tersebut pada hakikatrya,
itulah pendapat yang rusak dan tertolak. Kami memuji Allah atas
segala yang Dia anugerahkan kepada kami.

Ketahuilah, tidak sah hukumnya pembolehan meberikan
jaminan unfuk mendatangkan seseorang, baik dari seorang
sahabat maupun dari tabi'in. Pendapat itu batil, tidak boleh diikufi.

Pembahasan tentang jaminan ini telah sempuma. Dan
segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.
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L237 - Masalah: ndak boleh melakukan syirkah badan,

baik dalam hal penunjukkan, pengajaran, pelayanan, pekerjaan

tangan dan lain sebagainya. Jika itu terjadi, maka ia batil dan tidak

mengikat. Masing"masing dari keduanyn berhak mengambil bagian

sebagaimana yang dia usahakan. Jika keduanya mengambil

bagian, wajib diputuskan bagin5n untuk mengambilnya dan itu

merupakan keharusan. Karena ia adalah syarat yang tidak

tercantum dalam Kitab Allah S, sehingga ia batil-

Landasannya adalah firman Allah &,

W$,#3,2#17i
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(-rf-.A) I

"Dan frdaHah seorzng menbuat dosa melainlan
kemudharatannya kembali kepada diriryn sendiri." (Qs. Al An'aam
161:764).

Dan firman Allah S[,

"Allah frdak membebani sneoft,ng melainl<an squai
dengan . Dia mendapat pahala @an kebajikan)

tnng diusahakann5n dan dia mendapt siksa (dari kejahatan) yang
dikerjakannya." (Qs. Al Baqarah [2]: 2861.

Semua ini bersifat umum, baik di dunia maupun di akhirat.
Karena Qur'an dan Sunnah fidak mendatangkan dalil lain yang
mengkhususkan sedikitpun dalam hal ifu. Sehingga barangsiapa

lnng mengklaim adanya pengkhususan dalam hal ini, maka dia
telah berticara tentang Allah, apa ]lang sebenamga dia tidak
ketehahui.

Sedangkan kami berpendapat bahwa kami tdak tahu.
Karena iika Allah S hendak mengkhususkan sesuafu png ada
dalam pembahasan tersebut, tenfu Da tidak akan menangguhkan
penyebutannSn agar kita tdak tersesat. Lalu Rasulullah #f
menjelaskan yang diperintahkan dengan penjelasan terhadap apa

5nng telah diturunkan padanya. Namun iika Allah dan Rasul-Nya
tdak mengabarkan kepada kita dengan memberikan
pengkhususan dari permasalahan tersebut, maka kami benar-benar

t/akin bahwa AIIah $ menginginkan firman-Nya itu bersifat umurn.

Juga karena saMa Rasulullah $, beliau bersabda,
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.?t?'{-*'€t;:rt Ev,
" Saungguhn5n damh dan ham lalian hamm abs l<alian'"

Sehingga udak dibolehkan mengambil harta seorang

muslim atau kalir dzimmi atau yang lainnya kecuali dengan lBng

ditetapkan oleh nash Al Qur'an atau Sunnah. Dan iika tdak

demikian, maka ihr adalah kezhaliman.

Dan ftrman Allah 8,

<,ki,$y#vffi3i6AYlLU7
'eev&'ofr-

"Janganlah lamu aling memal<an hana s*arnalnu dangan

jatan tang batil kecuali dengan ialan pniagaan tnng bqlalru

dengan sula sarna-sula di anhn kamu-" (Qs- An-Nisaa' [4]: 29)'

Dalam hal ini tidak ada transalsi apapun, sehingga hal ini

termasuk memakan harta dengan cara png batil.

L238. Masalah: Jika pekeriaan itu tidak bisa dibagi, lalu

pemiliknya mempekeriakan dua orang dengan sahr upah, maka

upah tersebut dibagi diantara keduan5n sestrai dengan amalan

masing-masing dari keduanln. Seperti me\rElnai safu pakaian,

membangun safu dinding, menjahit safu pakaian, dan pekeriaan

lainnya?

Begrtu pula halnya, iika keduanya mendapat binatang

buruan menggunakan jaring, maka binatang buruan tersebgt dibagi

a

oL
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antara keduanya; atau jika keduanya melepaskan dua her,r,ran

pemburu, lalu kedua her,van ifu menangkap binatang buruan, maka
hasil buruan tersebut dibagi dua. seandainya tidak dibagi, maka
masing-masing mendapat sebagaimana yang didapat oleh masing-
masing ha;annya yang digunakan untuk memburu.

Abu Hanifah berkata, " syirkah badan boleh dilakukan
dalam beberapa pekerjaan, baik fugas keduanya sama atau
berbeda, baik di tempat yang sama atau pun di dua tempat yang
berbeda."

Pendapat ini keliru, karena perwakilan menumtnya boleh
dalam urusan pemikahan, sehingga ifu mengharuskan dibolehkan-
nya syirkah dalam pemikahan menumt mereka.

Sementara Malik berpendapat bahwa syirkah badan ihr
dibolehkan dalam urusan pengumpulan kayu dan mencari minyak
ambar, jika semuanya ifu ada di safu tempat.

Begitu pula halnya, jika keduanya bersekutu daram berburu
menggunakan anjing dan burung elang, jika masing-masing dari
keduanya memang memiliki anjing dan burung elang. Dua anjing
atau dua elang itu saling bahu-membahu untuk mendapatkan satu
buruan. Dan dia juga membolehkan syirkah dalam bidang
pendidikan dalam safu tempat. Namun lka kecuanya bersekutu
dalam pendidikan dan pengajaran daram dua majelir, ;*a-tiaui
masalah.

Dia juga membolehkan melakukan syirkah badan dalam
masalah pekerjaan, jika keduanya berada dalam satu toko yang
sama. sebagaimana orang-orang yang bekerja memutihkan
pakaian dan sebagainya, jika itu dalam benfuk pekerjaan yang
sama- Jika salah seorang dari keduanya sakit, maka upah tersebut
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tetap dibagikan antara kedua omng tefsebut. Begitrl pula halryn

slra *luh seomng mereka fidak hadir, atau salah sahrnya bekerja

s€hari semattara yang lainnla dLta hari.

Disamping ifu fidak dibolehkan iuga menr-rnrtnya

persanrtgan dua orang yang mernbawa atau gnng memindahkan

birnbng ttnggangn,

Selain itu, menurutngra iwa tdak dibolehkan mengadakan

persanrtrmn dalam dtra macam pekeriaan, s€e€rti orang yang

bek€ria memutihlral pakaian dengan seorang pandai besi-

Ini penetapan hulnrm tanpa.adanya landasan

hinxrn dan pendapat merekb yang tdak karni k€hhui sebelumh3n.

Sedangkan pendapat kami adalah sebagaimarn pendapat Al laits,

Abu Srlairnan, Aqrqrafi'i dan Abu Tsaur-

Para uhrna png membolehkan ryitlah badan berhujjah

dengan apa yang kami riuayatkan dari ialur Abu Daud, dari

Ubaidullah bin Mu'adz Al Anbari, dari Yahf bin Sa'id Al

Qatfiian, dari $tan Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari

Abu ubaidah bin Abdullah bin Mas'Lrd, dari a3ahq,ra, dia berkata,
.Al(tl (Abdullah bin Mas'ud), Ammar bin Yasir dan sa'd bin Abi

Waqgash pernah melalarkan syrr*ah dalam ba$an pada perang

Badar. Sa'd datang dengan mernbawa dua tawarnn, sementam

aku dan Ammar tidak mernbatua bunnan sarr.r s€kali'"

Abu Muhammad berkata: Hal ini aneh sekali, kami udak

tahu apa 3png mernbqat oran(forang itu berperdapat dernikian?

Kami memohon kesalamatan kepada Allah dari mencampurkan

kebafilah dalam agarna-Nln.

Keanehan pertama, bahura khabar tersebut adalah khabar

lrang munqathi larena Abu Ubaidah fidak menyebutkan sestEhl
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apapun dari ayahnya. Kami telah meriwayatkan khabar tersebut
dari lalur Waki, dari Aisyah, dari Syr.r'bah, dari Amr bin Murrah,
dia berkata: Aku berkata kepada Abu Ubaidah, .,Apakah 

kamu
menyebutkan sesuafu dari ayahmu?" Dia berkata, "Tidak."

Kedua, seandainya hadits tersebut shahih, maka ia menjadi
hujjah untuk menentang pendapat mereka. Karena mereka
termasuk orang pertama yang berpendapat bersama kami dan
bersama seluruh kaum muslimin lainnya dengan menyatakan
bahwa model syirkah ini tidak diborehkan. padahal tidak ada satu
orcmg pun dari kalangan tentara lnng sendirian mendapat apa
png dia dapat sementara yang lain tdak. Kami takut itu terjadi
karena perselisihan diantara kami unfuk mendapat harta rampasan
bagr yang membunuh. Dan seandainya dia melakukannya, maka
itu mempakan ghulul (mengambil harta rampasan sebelum dibasi)

Snng termasuk dari dosa besar.

Ketiga, syAkah model ini fidaklah sempurna. Syirkah ini
tidak pemah terjadi pada sa'd dan Ammar, dan udak pula terjadi
pada hnu Mas'ud dari dua orang tawanan tersebut- Kecuari apa

5nng terjadi pada Thalhah bin ubaidillah ketika dia masih berada
di syam, dan yang terjadi pada utsman bin Affan di Madinah. Lalu
Allah $ menurunkan ayat berkenaan hal tersebut,

1:,fr rftclfilt bSuo<ii+ jtiiti,i 6*d;
b-F;.3$lj,JAi

"Merel<a menanyakan kepadanu tmtang (pernbalian) harta
ftrmpafir, peftng. Kahkanlah, 'Harb nnpasan peftng
kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu benakvntah kepada
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Allah dan pqbaikilah hubungan.di anbm serramu:" (Qs- Al

Anfaal [8]' 1)

Maka bagaimana mungkin orang membolehkan orang

berhujiah dengan syirkahyang telah dibatalkan oleh Allah tb, dun

Dia tidak mensahkannya?

Keempat, mereka -makzudnya ulama fikih Hanafi- tidak

membolehkan sy:ylah dalam mencari buman, sementara ulama

fikih Maliki menrboletrkannp dalam urusan pekerjaan lrang

dilakukan di dua ternpat berbeda. Maka syirkah png disebutkan

dalam hadits tersebut tidak boleh dilalnrkan menunrt mereka,

sehingga aneh sekali jika ada orang yang berhujiah dengan sebuah

riwayat yang dia anggap shahih, narnun sebenamya dia tidak

membolehkan apa l,ang menjadi isi riwayat tersebut? Segala puji

basi Allah Tuhan sernesta alam atas taufik-Nya Snng dilimpahkan

kepada kita.

L239. Masalah: Syirkuh fidak boleh kecuali dalam

benhrk-bentuk harta tertenhr. Sehingga syirkah dibolehkan dalam

pemiagaan, !/ang mana salah safu dari dua orang Snng bersekutu

mengeluarkan harta dan 5ang lainn5n pun mengeluarkan harta

yang sama dengan png dikeluarkan orang pertama dari sisi

macarnnlE atau lebih sedikit darinp atau lebih barynk darinya.

[-alu keduanya mencampur kdua harta tersebut, hingga keduanya

tidak dapat membedakan harta salah seorang dari keduanya.

Kemudian apa l,ang akan mereka beli menggunakan kedua harta

tersebut sestrai dengan bagian keduanya. Keuntungan yang

mereka dapat dibagi diantara keduan3a-
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Demikian jtrga dengan kerugian, ditanggung oleh keduanya.
Jika mereka berdua tkiak mencampur harta keduanya, maka
masing-masing dari kedr.ranya berhak mendapat apa yang dia beli
atau yrang sekutunya beh, keunfungannya hanya untuknya (yang

membeli), begitu ptrla dengan kerugiannya pun ditanggung oleh
dirinp sendiri.

larxlasan hal tersebut adalah, bahwa jika keduanya
rnencampur harta keduanya, maka jumlah harta tersebut tersebar
diantara keduanya, maka segala sesuafu yang dibeli dengan harta
tersebut maka kepemilikannya pun tersebar diantara keduanya.
Jika demikian, maka hartanya merupakan asalnya, dan
keuntungannya tersebar diantara keduanya, begifu pula dengan
km-rgian juga tersebar diantara keduan5ra.

Sedangkan jika keduanya tidak mencampur harta, maka
hukumnla baul iika Zaid mendapatkan apa yang telah dibeli oleh
harta Amr, atau yang dia dapatkan terdapat pada
harta orang lain, atau kemgian png dia dapat ada pada harta
orang lain.

landasann3n adalah firman Allah & yung baru saja kami
sebutkan, "Dan frdailah seoftng membuat dosa melainkan
kemudhantann5a kembali kepada dirnla sendbi." (es. Al An'aam
[5] 154).

t24O. Masalah: Jika dua orcng Snng b€rsekutu atau
lebih, membeli barang maka keurajiban mernbeli itu ditanggung
oleh keduanya secara sma; atau salah seorang dari keduanya
membelinya lebih dari setengah baEan, sementara yang lain
membelinya lebih sedikit dari setengah bagian. Ini merupakan

@l - At.Muhella



penjualan fng dibolehkan. Harga barang tersebut ditanggung oleh

sesuai dengan bagian-bagian diantara keduanya.

Sehingga jika keduanp mendapat unfung atau ru91, maka

semuanya dibagi pada keduanya berganfung dengan bagian-bagian

diantara kduanp, karena harga tersebut pengganti barang-

Demikian halnr iika keduanya merararisi barang' atau

mendapatkan hibah suatu barang, atau keduanln memiliki barang

tersebut dengan cara lainn5n. Jika keduanya saling melalnrkan

akad untuk mernbeli seperti ini, maka akad itu tidak mengikat,

karena ia q;arat 1Bng tidak tercantum dalam Kitab Allah &,
sehingga ia batil.

LzHl.Masalah: Tidak diboletrkan bagi dua orang lrang

bersekutu atau lebih menqBratkan bahwa salah satunya

mendapatkan keuntr.grgan sebagai tambahan atas jumlah hartaqn

lnng dia jual, dan dia tdak b€rhak menanggung kerugian'

Kduanya juga tidak boleh m€nsyaratkan, bahwa salah satunya

melakukan pekeriaan sementara 3nng lain tdak- Jika semtra syarat

ini diberlakukan, maka semua qprat tersebut batal dan ditolak.

Dan dia fdak b€rhak mendapatkan keunfungan kectrali sesuai

dengan jumlah harta png dia kongsikan, disamping ifu dia pun

bertanggung jawab atas kerugian png didapat sestrai itrr pula.

Karena senrua qprat png disebutkan sebelumn5a merupakan

syarat y6ng Udak tercanhrm ddam Kitab Allah, maka sSnrat-qnrat

tercebut pun batal.

Jika salah satu dari kedua orang yang basekutu itu lebih

banlEk porsi pekeriaannya dibanding yang lainnln, atau dia

melakukan pekerjaan atas dasar sukarela tanpa ada qprat
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sebelumnya, maka itu dibolehkan. Namun jika dia enggan
pekerjaannya itu dianggap sukarera, maka dia tdak berhak
mendapatkan kecuali upah standar dalam pekerjaan yang dia
lakukan pada umumnya, baik dalam keadaan untung maupun rugi.
Karena pada dasamya dia tidak berhak melakukan pekerjaan
untuk yang lainnya. sehingga pengambilan manfaat dari apa yang
dia kerjakan tanpa adanya kerelaan darinya, merupakan benfuk
penyerangan, dan orang yang diserang berkewajiban untuk
memberikan penyerangan sebagaimana serangan yang dilancarkan
padanya, sebagaimana firman AIIah &,

W e'itrv Ji,*b'VK;g,& d*i;S
" Oleh sebab ifu barangsiapa yang menyerzng kamu, maka

seranglah dia, seimbang dengan serangannya ,, (es.
Al Baqarah I2l L94l

1242- Masalah: Jika salah seorang dari keduanya
mengeluarkan emas, sementara yang lain mengeluarkan perak,
atau perhiasan, atau sesuafu semacarrrnya, maka hal itu pada
dasamya tidak diperbolehkan. Kecuali jika salah seorang dari
keduanya menjual perhiasannya, atau keduanya menjual hartanya
hingga harganya menjadi harga emas saja, atau perak saja.
Kemudian hendaknya keduanya mencampurkan harga tersebut
sebagaimana yang telah kami paparkan, dan itu harus dilakukan
seperti yang sudah kami jelaskan.

Atau salah satu dari keduanya menjual segara yang dia
keluarkan kepada teman sekufunya sebanyak ukuran yang mana
dia bersekufu dengannya hingga modal pokok diantara keduanya
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itu tercampur dan tidak dapat dibedakan, ifu harus dilakukan,

sebagaimana yang telah kami paparkan-

L243. Masalah: Syir*uh yang terjadi antara muslim dan

l<afir dzimmihukumnya boleh. Sementara itu fidak dibolehkan bagi

l<alir dzimmi melakukan peniualan atau tindakan png lainnya

kecuali yang dihalalkan bagi seorang muslim. Karena tidak ada

dalil, baik dari Al Qur'an maupun sunnah lnng melarang adanya

syirkahantara orang muslim dengan orang kafir-

Rasulullah pun pemah mengadakan transaksi dengan

penduduk Khaibar -padahal mereka beragama Yahudi- dengan

memberikan setengah yang dikeluarkan dari Khaibar, dengan

syarat mereka mengelola Khaibar dengan harta dan diri mereka

sendiri. Maka ini merupakan bentuk syirkah dalam buah-buahan,

tanaman dan pepohonan.

Disamping itu, Rasulullah # pernah membeli makanan dari

seorang Yahudi Madinah dan menggadaikan baju besinSn

padanya. l-alu Rasulullah g pt6 uafat sementara gadaian beliau

masih berada pada si Yahudi. Kami memaparkan riwayat tersebut

dengan sanadnln dalam pernbahasan gadaian dalam fulisan-tr.rlisan

kami ini. Ini menunjukkan bahwa pemiagaan seorang Yahudi

dibolehkan, dernikian pula dibolehkan brbansaksi dengan

mereka. Barangsiapa yang menlplisihi ini, maka sudah dipastikan

dia tidak memiliki alasan.

Kami meriwayatkan dari lyas bin Muawiyah (vans mana dia

berkata): ndak masalah syhlah antara orang muslim dengan

orang kafir, jika dirhamdirharn ihr ada pada si muslim dan dia

memimpin proyek syirkah tersebut -ini adalah perrdapat Malik-.
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sementara ifu hal tersebut dianggap makruh oleh para pengikut
Imam Abu Hanifah secam keseluruhan.

Abu Muhammad berkata: Diantara keanehan yang terjadi di
dunia adalah pembolehan yang dilakukan oleh Abu Hanifah dan
Malik dalam hal transaksi dengan orang yahudi dan Nasrani meski
mereka memberikan kepadanya (orang muslim) dirham-dirham
dari hasil khamer dan riba. Kemudian keduanya memakruhkan
syirkah bersama mereka, selama tidak diyakini bahwa mereka
mengelola dengan yang tidak halal. sungsuh pendapat ini amat
aneh.

Kami tahu bahwa mereka (yahudi dan Nasrani)
menghalalkan yang haram, sebagaimana ada diantara kaum
muslimin yang tidak peduli dari mana dia mengambil harta? Hanya
saja berkansaksi dengan seluruh manusia itu dibolehkan selama
tidak diyakini bahwa hal yang dikongsikan itu haram. Jika kedua
orang yang bersekufu dalam syirkah meyakini bahwa yang
dikongsikan itu haram, maka diharamkan untuk mengambil
hasilnya, baik dari orang kafir maupun orang Islam.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur waki, dari Sufuan Ats-
Tsauri, dari Abu Hushain, dia berkata: Ali bin Abi Thalib berkata
kepadaku tentang orang yang melakukan al<ad mudharabah baE
hasil) dan dua orang yang melakukan syirkah, "Keuntungan
sebagaimana yang disepakati oleh keduanya." Dan dari lalur waki
dari Sufun Ats-Tsauri dari Hisyam Abu Kulaib, Ashim Al Ahwal,
dan Ismail Al Asadi, Ismail berkata: Dari AsSrSya'bi. Ashim
berkata: Dari Jabir bin Zaid. Hisyam berkata: Dari hrahim An-
Nakha'i, mereka berkata, "semuanya berada dalam syirkah, salah
seorang dari mereka mengeluarkan 100 dirham, sedangkan yang
lainnya mengeluarkan 20o dirham. Maka keuntungan adalah
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sebagaimana kebiasaan png disepakati oleh keduanya, sedanglon

kerugian ditanggung pada modal."

Ali berkata: ndak diketahui ada sahabat lain lrang

menentang pendapat sahabat ini. Sedangkan ulama likih Hanafi

dan Maliki membantahnya. Disamping itu ada juga para tabi'in

png iuga menyelisihin3ra sebagaimana 5nng telah kami sebutkan-

LzM. Masalah: Jika salah seorang png melal$kan

syirl<ah mengambil sebagian dari hartan3n, maka dia orlmp

mengambil harta 5ang atas nama dirinya, dengan begifu maka

modalnya dalam syirkah itu berkurang sesuai dengan harta png
dia ambil, dan dia tidak berhak untuk mendapat keuntungan

keanali seukuran harta Snng tersisa pada modal-

Disamping itu tdak dibolehkan bagi salah seorang dari

kduangn menafkahkan kecrrali dari kamtungan lpng berasal dari

bagianqa dan tidak boleh lebih dari itu. Sebagaimana yang kami

paparkan harta ihr diharamkan terhadap selain para pemiliknya.

Namun jika keduanSn bersikap dermawan dalam hal itu, maka

diboletrkan segala sesuattr dihabiskan dengan kerelaan pernihkqp,

dan segala sesuatu Snng bam itu fidak bersifat mengikat iika fidak

ada sukarela.

L245. Masalah: Siapa saia yang mempekeriakan

seseorang trntuk membanturryn dalam menjahit, menenttn dan lain

sebagainla dengan memberikan setengah ka.urfungan Snng datang

atau sebagian yang telah ditetapkan daringa, maka ini batal dan

akadnf fasid.Diaberhak unfuk mendapatkan upah sesuai dengan

pekerjaannya. Namun jika keduanya saling berderma dalam hal itu
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tanpa adanya syarat, maka itu dibolehkan selama keduanya
memang rela-

landasannya adalah firman Allah &i,

#.'l.fi'173{5
"Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara

kamlt." (Qs. Al Baqarah 12\ 2371

Dan sabda Rasulullah $,

.yys. i at qq ed y?
"setiap s5mrat yung'dauk ada dalam Kitab Allah, maka ia

batiL

1246- Masalah: Jika kepemilikan binatang tunggangan
dimiliki oleh dua orang, maka kedua orang yang memiliki secara
syirkah ifu tdak boleh mensyaratkan untuk menggunakannya
dalam bagian hari. Karena itu merupakan syamt yang tidak ada
dalam Kitab Allah &, sehingga ia batil. Karena terkadang
seseomng diantam keduanya menggunakan binatang funggangan
itu lebih lama daripada yang lainnya, padahal harta itu diharamkan
pada selain pemiliknya kecuali dengan adanya kereraan
pemiliknya. Namun jika keduanya saling mendermakan dalam
permasalahan ifu, maka itu dibolehkan selama ada kerelaan dari
hati mereka. sebagaimana yang kami paparkan bahwa setiap
orang ifu b€rhak merelakan dari hartanya sekehendaknya, selama
tidak ada nashyang melarangnya.

6t

,y
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Begihr pula halnya dalam permasalahan budak dan yang

lainnya. Jika keduanya tidak saling menderma, maka masing-

masing dari keduanya hams memberikan setengah upah kepada

yang lainnya atas apa yang telah dia gunakan dari barang yang

dikongsikan ifu, atau banyaknya bagiannya diambil dari upah

(sewa) barang tersebut. [-alu jika dia menyev,ra barang tersebut,

maka ihr baik, dan upah (ser,va) dari barang itu dibagi pada

keduanya sesuai dengan bagian masing-masing dari keduanya

dalam barang tersebut.

L247. Masalah: Jika ada beberapa barang dimiliki oleh

dua orang dengan cara syirkah, yang mana keduanya membeli

barang-barang tersebut untuk dijual. Lalu salah seoarang dari

keduanya ingin menjual barang yang sudah dibeli ifu, maka dia

berhak memaksa syerikatnya unfuk menjualnya. Karena keduanya

saling berakad syirkah. Namun jika barang itu dibeli untuk tidak

dijual, maka orang yang tidak ingin menjualnya tidak dapat dipaksa

unfuk menjual, karena tidak ada ketetapan (atau nash) yang

mengharuskan ifu.

Jika binatang funggangan, budak, atau her,,tran dimiliki oleh

dua orang secara syirkah, maka keduanya dapat dipaksa unfuk

memberikan nafkah dan berhak dipaksa untuk melakukan sesuafu

yang bermaslahat pada ketiga hal yang disebutkan itu.

Sedangkan jika dua orang memiliki tanah se@ra syirkah,

maka orang yang tidak ingin membangun di atasnya tidak dapat

dipaksa untuk membuat bangunan di atasnya. Akan tetapi tanah

yang dimiliki secara syirl<ah itu hendaknya dibagi diantara

keduanya, lalu orang yang ingin membangun di atasnya boleh
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membuat bangunan di atas bagian tanahnSn. landasannya adalah

sabda Rasulullah #t,

;e(w;A ')'t V)"t>\i;iUts;
lz ol o o l, oi-&i e)r'^ ' ). Jl

'Eknngsiapa yang memiliki lahan, h*d;* dia

menanaminya atau meminta saudamnya unfuk menanaminya, abu
hendakn5n dia menahan lahannya itu."

Sementara jika sebuah rumah atau harta lainnya dimiliki

oleh dua orang secara syirkah, yang mana itu tidak dapat dibagi

dua. Maka keduanya dipaksa untuk melakukan perbaikan, karena

Nabi $ melarang untuk menyia-nyiakan harta. Dan sudah menjadi

kawajiban bahwa bertagai perintah beliau harus ditaati, tidak boleh

membantah sebagian dan menaati sebagiannya.

Jika salah seorang dari keduanya menjual barang ]lang
dimiliki secara syirkah yang mernang pada awal akadnya unfuk

dijual, maka hal itu dibolehkan, demikian pula jika dia membelinya
juga boleh. Karena keduanya berakad atas hal tersebut, sehingga

masing-masing dari keduanya merupakan wakil bagi yang lainnya.

Namun jika salah seorang darinya berbuat tidak amanah terhadap

apa yang telah diperintah. Contoh, dia menjual dengan mendapat

sejumlah kemgian, atau menjualnya dengan cara tempo, atau dia

membeli barang yang cacat, maka dia harus menanggung semua

itu. Karena temannya tidak memberinya kuasa untuk melakukan

ifu semua. Oleh karena itu dia tidak berhak untuk mengelola harta

oftrng lain, kecuali sesuai dengan yang dibolehkan oleh si pemilik

harta.
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Disamping itu, tdak boleh adanya pengakuan salah

seorang dari keduanya atas yang lainnya dalam hal yang tidak dia

wakilkan dalam hal tersebut, baik berupa penjualan atau pun

pembelian. Sebagaimana firman Allah &,

W1;;3z6i1i
"Dan frdaWah seorang membuat dosa melainkan

kemudharabnnya kembali kepada dirinya sendii." (Qs. Al An'aam

[6]: 154).

Sementara jika salah seorang dari keduanya ingin berpisah

dari persekutuan, maka dia berhak melakukan itu. syirkah ttdak

boleh dilakukan dalam jangka waktu

merupakan syarat yang tidak tercanfum

sehingga hulnrmnya batal.sg

tertenfu, karena ia
dalam Kitab Allah &,

s9 Dalam manuskrip halbiah ada tambahan yang dinukil oleh peqnlin daIi Al
Ishall<arya hnu Hazm, kemudian dia menyisipkannya dalam manr:slaip asli

sebagai penyempuma. Namun dia tdak memasukkan semuanya agar ia tidak

dianggap sebagai manuskrip yang asli. Tambahan itu sebagai berikut:

Ali berkata: Apabila ak€ld syakah dilakukan dalam penggilingan, maka fidak

boleh membagnlra dengan beberapa hari. Tetapi hendaknSn setiap orang

dari mereka menggiling seperti yang lainnp menggihng. Dan mereka

mernbagikan hasilnya 0ika disetrrakan) sesuai dengan bagian mereka. Karena

penggilingan tidak bisa dimanfaatkan kectrali untuk menggiling. lalu apabila

mereka membaginya dengan beberapa hari, maka akan ada png lebih, dan

ini adalah haram.
Apabila ada seorang budak yang dimiliki secara syirkah, maka peker;aan dan

penghasilannya (png hanrs dibagi secara merata), beda halnSra dengan

pelaSranannya. Maka setiap sesuatu yang dihasilkan dengan hibah at3lu uph
atau selainnya, maka masing-masing dari kedua pemiliknlra mengambil sesuai

dengan bagian darinya. Tidak boleh membaginln dengan beberapa hari

karena adanya kelebihan gang telah disebutkan.

Demikian juga dengan susu dan anaknya, tidak boleh membaginya dengan

beberapa hari dan beberapa bulan. Tidak boleh membagi penghasilanngra

dalam sebulan dan tidak pula setahun. Tidak boleh membaginya untuk
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KITAB QISMAH (PEMBAGI,A}$

L248. Masalah: Pembagian dibolehkan pada setiap hak

yang dimiliki secara bersama iilo pembagian ifu memang

memungkinkan, dan dibagi sesuai grang memungkinkan unfuk

dibagi.

Landasannya adalah ftrman Alhh Gb,

membawa kayr dalam beberapa talnn Tetapi hendakhh setiap apa png
ada, mulai dari susu, anak, penghasihn atau bawaan dibagi s€suai dengan
ladar bagian. Derni menghindari kdebitran hal tersebtrt dan sebagian mereka
mernakan harta sebagian yang lain sesara batil. Dan ini adalah traram sebab
adaqn nas6.
Ali trerkata: Terkatt dengan rnasalah bahaya, rnaka Abdullah bin Rabi'
mengabarkan kepada kami, Mutnmmad bin Ishaq m€ngabarlan kepada
kami, Ibnu Al Arabi mengabarkan k€pada karni, Abu Daud mengaba*an
kepada kami, Qutaibah bin Sa'il kepada karni, Al Laib bin
Sa'd mengabarkan kepada kami, dari Yahp bin Sa'id AI Anshari, dari
Muhamrrnd bin Yahya, dari lr'fu'ah dari Strirrnah, dia adalah Qais bin
Malik Al Mazini, dia ada seorarg sahabat-, dari Basulullah $, beliau
bersabda, "Ehnngskp t/arg nnka Allah akan
manbl4alcanrya. Dan bmngshrp gantg munber-at*an, nnka Nlah akan
membaatlanq,a."
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" Dan apabila sewakfu pembagian itu hadir kerabat, anak

yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta rfu." (Qs-

An-Nisaa' [4]:8)

Dan dari jalur Abu Daud, Musa bin Ismail menceritakan

kepada kami, Hammad -yaitu Ibnu Salamah- menceritakan

kepada kami dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Abu Qilabah, dari

AMullah bin Yazid Al Khathmi, dari Aisyah Ummul Mukminin, dia

berkata: Rasulullah $ membagi dengan adil, lalu beliau bersabda,

" Ya Allah, ini adalah pembagian yang aku lakukan terhadap yang

aku miliki. Maka janganlah hgkau mencelaku atas apa tnng
hgkau miliki dan frdak aku miliki." Maksudnya adalah hati.60

Dua nash ini berbicara tentang pembagian secara umum.

Sehingga tidak ada seorang pun yang berhak mengkhususkan

kedua nash ini dalam urusan warisan atau antara wanita dengan

pendapatrya. Dan Rasulullah $ memerintahkan untuk

memberikan kepada yang berhak apa yang menjadi haknya -ini
merupakan dalil qath'i yang mewajibkan pembagian jika orang

yang berhak meminta haknya.

L24g- Masalah: Orang yang enggan membagi harta

milik bersama hanrs dipaksa agar melakukan pembagian.

Sementara anak kecil, orang gila dan orang yang tidak ada dapat

60 Tambahan redaksi diambil dari Sunan Abu Daud.
Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan hnu Majah.

) t. ) 2l.t'ua egssv
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diuakili oleh orang lnng dapat menyingkirkan hul'qn.
Sebagaimana yang kami sebutkan, bahua RasuhIlah $
memerintahkan untuk memberikan hak kepada pemilik hak.

Sehingga wajib untuk melaksanakan hal tercebut dan

difunaikan kepada orang yang meminta huLnyu. Mendahulukan

ofturlg yang telah kami sebutkan, maka landasannln adalah lirman
Allah &,

#u$j,|39
"Jadilah kamu oftng yang benar-benar patqak keadilan."

(Qs. An-Nisaa' [4]: 135)

Dan ini merupakan keadilan.

1250. Masalah: Wajib bagr setiap orang lrang
mengambil bagian dari harta yang dibagikan unfuk memberikan

sebagian dari harta bagiannya kepada orang yang hadir di majelis

tersebut dari kalangan kerabat, dan orang mishn dengan suka rela.

Dan seorang wali harus memberikan sebagian dariryn, sebagai

pengganti anak kecil, orang gila atau pun orang png tidak ada.

landasannya adalah firman Allah &,

'u,+ir6 ffiS 65fi tli i4i it; tifi

"Dan apbila seunlrtu pembagian itu hadir kmbat anak

5ntim dan onng misldn, maka bedlah mqel<a dari harb ifu
" (Qs. An-Nisaa' [4]: 8)

) ot ) 2l.t4' r^r riu
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Perintah Allah merupakan suatu kewajiban yang harus

dilaksanakan selama tidak ada nashlain yang menetapkan bahwa

ia bukanlah kalajiban. Dan jika tidak, maka perkataan orang yang

berkata bahwa tidak harus melaksanakan perintah Allah karena

ada kekhususan yang dia klalim, atau adanya nasakh yang dia

prediksi, atau untuk amalan yang berupa anjuran (sunnah) yang dia

mutlakkan dengan prasangkanya. Maka pendapat tersebut keliru,

ditolak dan amat rusak. Kecuali jika Rasulullah S mengabarkan

kepada kita berkaitan dalam hal itu semua, maka kewajibannya

adalah mendengar dan taat. Karena beliau merupakan penyampai

dari Allah & berkaitan hukum-hukum-Nya. Namun jika penjelasan

itu datang dari selain beliau, maka tidak ada kekataan.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Sa'id bin Manshur,

Husyaim menceritakan kepada kami dari Yunus -yaifu Ibnu Ubaid-

dan Manshur bin Al Mu'tamir, dan Al Mughirah bin Muqassam.

Yunus dan Manshur bin Al Hasan berkata: Al Mughirah berkata:

Dari hrahim. Kemudian Al Hasan dan hrahim bersepakat,

keduangra sama-sama berpendapat bahwa firman Allah &, "Dan

apabila sewaktu pembagian ifu hadir kerabat, anak gatim dan

orang miskin, maka berilah mereka dan hark r'fu" (Qs. An-Nisaa'

[4]: 8) merupakan ayat muhkamah (memiliki ketetapan hukum),

tidak dihapus ketentuan hukumnya.

Dan dengan jalur ini sampai kepada HusSnim, dari Auf -
hnu Abi Jamilah- dari hnu Sirin, dia berkata, "Dahulu mereka

memberikan sebagian kecil unfuk kerabat mereka jika mereka

menghadiri pembagian (harta)." hnu Sirin mendapati zaman para

sahabat S.
Diriwayat dari jalur Ahmad bin Muhammad bin Ismail Ash-

Shaffar An-Nahwi: Ja'far bin Mujasyi menceritakan kepada kami,
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hrahim bin Ishaq menceritakan kepada lorni, ,Abdullah

rhenceritakan kepada kami, AMurrahman bin Mahdi menceritakan

kepada kami, Sufuan Ats-Tsawi menceritakan kepada kami, dari

hnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah &, " Dan

apbik sewktu pembagian itu hadA kembt, anak 5ntim dan

orzng miskin, maka berilah mqel<a dad harh itu" (Qs. An-Nisaa'

[4]r 8) Hal ini menjadi keunjiban saat pembagian warisan, selama

hati mereka benar-benar rela.

Dan diriwayatkan dari lalur AMurrazzaq, dari Ma'mar, dari

Azzuhn berkenaan apt di atas, dia berkata, "Ayat ini adalah apt
muhl<anah, selama mereka rela, menunrt ulama ahli tentang

warisan."

Jika ada Sang berkata, "Telah diriwayatkan dari Adh-

Dhahhak, Ibnu Al Musagryib dan hnu Abbas bahwa kaetapan

hukum pada apt tersebut telah dihapus. Sementara sebagian

ulama yang ada 1lang berpendapat, pembagian itu adalah sunah?"

Maka kami mengakatakan, berhujiah dengan perkataan

Ibnu Al Musayyib dan Adh-Dhahhak, maka pendapat ini fidak

perlu dibantah. Karena pendapat ini menyelisihi pendapat Al
Hasan, hnu Sirin, An-Nakha'i, Az-Zvhi, Mujahid dan selain

mercl<a?

Adapun hnu Abbas, maka tidak ada perkataan seorang
pun yang bisa diiadikan huiiah selain Rasulullah $, karena telah

datang sebuah riunpt dart hnu Abbas yang menyelisihi ini (1nng

mengatakan bahua alnt tersebut sudah dihapus ketenhran

? Sebagaimana lnng telah kami riunyatkan dari jalur

Ahmad bin Muhammad bin Ismail Ash-Shaffar An-Najwi: Bala bin

Sahl menceritakan kepada karni, Abu Shalih menceritakan kepada
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kami, Muawiyah bin Shalih menceritakan kepada kami dari Ali bin

Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah &1, " Dan

apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat anak yatim dan

orang miskin, maka berilah mereka dai harta rfu." (Qs. An-Nisaa'

[4]: 8).

Ibnu Abbas berkata, "Allah fu, memerintahkan pada saat

pembagian warisan hendaknya mereka menyambung tali

silaturahim diantara mereka, para yatim mereka, dan orang-orang

miskin diantara mereka dengan memberikan wasiat. Jika tidak ada

wasiat di dalamnya, maka hubungan itu disambung dengan harta

warisan. Dan telah dihukumi dengan ayat ini terkait dengan

warisan AMurrahman bin Abi Bakar, dengan sepengetahuan

Aisyah Ummul Mukminin, dan dia tidak mengingkari hal itu."

Tidak ada keanehan yang lebih aneh daripada orang yang

mendatangkan riwayat yang shahih dari hnu Abbas, bahwa ftrman

Allah $i, "Jika mereka (orang Yahudi) dabng kepadatnu (untuk

meminta putusan), maka pufuskanlah (perkara itu) diantan

merel<a, atau berpalinglah dari mereka." (Qs. Al Maa'idah l5lz 421

telah di-nasal<h oleh ftrman Allah &, " Dan hendaHah kamu

memufuskan perkara di antara merel<a menurut aF yang

diturunkan Allah;' (Qs. Al Maa'idah [5]: 49) sehingga tidak perlu

menoleh kepadanya, yaitu pendapat yang mana buktinya shahih

menyatakan bahwa Allah S mengingkari hukum jahiliyah.

Segala sesuafu yang menyelisihi agama Islam, maka ia

adalah hukum jahiliyah, baik ia yang dibuat oleh manusia sendiri

maupun hukum ihr awalnya datangnya dari Allah &, lalu Dia

menghapuskannya dengan ayat lainnya. Seperti melaksanakan

shalat dengan menghadap Baitul Maqdis, wanita yang ditinggalkan
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mati beriddah selama safu bhun, mengkhnsrskan ibadah di hari

Sabtu dan ketenfuan-ketenfuan lainrryra.

Kemudian dia datang, lalu berhujjah dengan pendapat yang

datang dari hnu Abbas berkaitan ayat ini lang mana dia datang

dengan menyelisihi pendapatnya itu. Ini adalah benhrk dari

mengikuti hawa nafsu dan berhukum dengan hukum Snng batil
dalam agama Allah &. Jika pendapat hnu Abbas yang

diperselisihkan dalam hal ini merupakan hujjah, maka akan lebih

la!,ak jika yang dijadikan hujjah itu adalah pendapat'rya yang tidak

diperselisihkan. Jika disana tidak ada pendapatrya png bisa

dUadikan hujjah, maka disini pun tidak dijadikan hujjah.

Kemudian orang lrang mengatakan bahwa ayat ini (yaitu

ayat memberikan sedikit harta saat pembagran kepada kerabat)

telah dihapus ketetapan hukumnya atau ia tidak vuajib dilakukan

adalah pendapat 1nng tidak boleh diikut. Karena ia adalah klaim

tanpa adanya landasan. Sementara ifu, dilarang mengikuti perintah

Allah & dan perintah Rasulullah # tunpu adanya landasan atau

kebolehan unhrk menyelisihi kedua4n. Semua itu adalah kebatilan

kectrali ada nash yang tetap dari Al Qur'an atau

125L. Masalah: Tidak boleh memaksa salah seomng

diantara orang 5nng melakukan syirkah unfuk menjual bagiannya

kepada teman syirkabnya atau beberapa mibra syhkalmya. Juga

tdak boleh dipaksa menetapkan harga barang, yang mana

keduanya berserikat di ddam barang tersebut. Baik barang

tersebut termasuk barang 5nng dapat dibagi atau yang tidak dapat

dibagi seperti heuran. Akan tetapi boleh dipaksa untuk

secara pasti

Sunnah.
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membagi barang yang diserikatkan itu, jika salah seorang dari

keduanya atau dari mereka yang berserikat mengajak untuk

diadakan pembagian; atau manfaat barang itu dibagi diantara

kedua orang yang berserikat, jika barang itu memang tidak dapat

dibagi.

Dan siapa yang mengajak unfuk menjualnya, maka

hendaknya dikatakan padanya, "Jika kamu mau maka juallah

bagianmu, jika kamu mau maka peganglah bagianmu, begitu pula

dengan mitra syirkabmu." Kecuali jika dalam perbuatan tersebut

ada benfuk pengabaian terhadap harta yang diserikatkan tanpa

adanya manfaat satna sekali di dalamnya, maka barang yang

diperserikatkan itu boleh dijual, baik milik safu seorang atau milik

dua orang yang melakukan syirkah atau lebih. Kecuali jika

keduanya berserikat untuk pemiagaan, maka boleh dipaksa untuk

menjual, khususnya adalah orang yang tidak mau menjualnya-

Landasannya adalah firman Allah &,

24K K361:JLUq \fi( Aif qli-(t"-..-- r,,-:,

"e,bv .;" 
toP.- 6k $ 1,#t,

"Hai orang-orang yang beiman, ianganlah kamu saling

memakan harta sesamamu dengan ialan tnng batil, kecuali dengan

jalan pemiagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di anbra

kamu." (Qs. An-Nisaa' [4]: 29)

Dan sabda Rasulullah 6$,

.?t?'€--:"}AG:6 "8", ot
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"Saungguhryn danh dan ham leian hanm afu lafran"

Berdasarkan dalil ini, tidak boleh mengeltrarkan harta

seseormg dari kepernilikannya tanpa adaqn kerelaan dari diriq;a.

Sementara memaksa mitra unfuk meniual bagianryn menrpakan

bentuk pengeluaran harta dari pemiliknya kepada orang lnng
diharamkan oleh nash Al Qur'an dan As-Sunnah. Ittr adalah

benhrk kezhaliman 5nng tidak ada keragnn di dalamnp.

Jika ada lrang mengatakan bahwa keengganan salah safu

dari dua orang lrang melakukan syirl<ah mendatangkan kenrgian,

dengan berkurangnSn harga bagian kongsi mitra lainqn. Maka

menurut kami, tdak ada kerugian dalam hal itu. Bahkan kmrgian

ifu, semuanla ada pada seseorcng yang dipaksa unhfi
mengeluarkan kepemilikannya dari tangannya. Dan kerugian

seperti ini diharamkan. Tidak ada kenrgian bagi seseorcmg karena

tidak mengikut hawa nafsunya berkenaan harta mibanya.

Para ulama yang berselisih telah menyepakati pendapat

kami di sini, bahwa siapa saja yang memiliki sebidang tanah atau

rumah kecil yang ada samping sebidang tanah, atau rumah orang

lain, yang mana jika keduanya diiual secara bersamaan rnaka

harganya jadi berlipat ganda, sementara iika dijual masing-masing,

maka nilai jualnya berkurang, maka dalam kasus ini seseorang

tidak boleh memal$a melakukan itu iika keduanya enggan. Namtrn

darimana mereka bisa berpendapat dengan hukum ini dalam kasus

harta 1nng dimiliki se@ra syirkah tanpa membaginya? Pendapat

mereka di sini jauh dari dalil, ini adalah kezhaliman ynng tak
te6antahkan.

Jika barang yang dibeli unfuk pemiagaan atau untuk diiual,

maka ia menrpakan qnrat yang dibolehlon oleh Al Qur'an dan

| 444 f - At Mfianr



As-Sunnah, sehingga 6dak boleh membatalkannya kecuali dengan

ridha keduanya sekaligus.

Diantara pendapat yang mengherankan adalah para ulama

yang membolehkan mitra unfuk menjual kepada mitranya yang

lain atau memberikan harga nominalnya, agar salah seorang dari

keduanya mendapati seluruh bagian barang yang diserikatkan itu.

Mereka tidak melihat adanya hak sgf'ah dalam hal tersebut pada

selain tanah dan bangunan. Sehingga mereka malajibkan untuk

menjual, yang mana Allah dan Rasul-Nya tidak mevuajibkannya

unfuk dijual. Sementara mereka membatalkan sesuatu yang mana

Allah dan Rasul-Nya mervajibkannya untuk dijual, padahal

keduanya adalah sarna-sama menjual.

L252. Masalah: Setiap sesuatu bisa dibagi, baik benrpa

tanah ataupun rumah yang kecil maupun besar, atau kamar

mandi, pakaian, pedang, mutiara dan lain sebagainp. Jika

diantara kedua orang png melakukan syirkah tidak ada harta Snng

dimiliki bersama, kecuali satu heuran dan mushaf, maka ia tidak

hanrs dibagi. Akan tetapi ia berada diantara mereka, hendaknya

mereka menya lakannla dan membagi upah seu/anya. Atau

mereka menggunakann3n beberapa hari yang sudah disepakati

dan ditenfukan.

l-andasanrya adalah adalah firman Allah &,
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"Iiq'U )qt
t ;i ti-;k si'a iS rz" a[rt $ o;:tfi '$ ti

"Bagi oftng laki-lald ada hak bagian dan harb peninggalan

ibu-bWk dan kqababtSn, dan bagi onng wanib ada hak bagian

(prlu) dari harta peninggalan ibu-bapk dan kerababz5n, baik

sdikit atau baryak menurut bagian gng telah diteapkan " (Qs.

An-Nisaa' l4l:71.

Sebagian ulama berpendapat, jika salah seorang dari orang

5nng melakukan syirkah tidak memanfaatkan karena apa yang ada

padanya, sementara yang lain memanfaatkannya, maka barang

yang diserikatkan itu fidak perlu dibagi. Sedangkan yang lain

berpendapat, jika salah seorang dari mereka mengambil manfaat

karena apa yang ada padanya, maka mitra 3ang lainnya berhak

memaksa barang ifu dibagi jika mitra yang lain memang tidak

dapat mengambil manfaat. Sebagian yang lain juga berpendapat,

jika salah seorang dari mereka mendapatkan kerugian karena

diberlakukan pembagian barang yang diserikatkan y3ng

mengakibatkan turunnya nilai bagiannSn, maka barang lrang
diserikatkan itu tdak boleh dibagi.

Abtr Muhammad berkata: Beberapa pendapat in fasid darr

saling bertentangan. Tidak menunjukkan ke-shahihanwrya. baik

difi*rat dari sisi Al Qr.r'an, As-$nna&r, qiym maupun pendapat

yang benar.
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Ulama yang melarang membagi barang 5nng diserikatkan

jika ada salah seorang dari mitra syirl<ah yarrg tidak dapat

mengambil manfaat karena apa yang terjadi padanya, maka pada

hakikatnya dia mempercepat datangnya kemgian pada yang lain

dari mereka yang furut serta dalam syirkah. Karena telah melarang

orang lain untuk mengambil apa yang menjadi haknya dan

menggunakannya sebagaimana yang diinginkan. Maka apa yang

membuat kerugian Zaid itu mubah karena khawatir Amr tertimpa

kerugian? Seperti ifu pula dikatakan kepada orang yang takut

terhadap jatuhnSa nilai bagian salah seoftrng dari mereka yang

berserikat jika tetap diberlakukan pembagian.

Adapun perselisihan mereka, maka mereka tidak berselisih

pendapat dalam hal pembagran tanah yang luas meski terjadi

penunrnan nilai sejumlah bagian (yang diperserikatkan) dengan

tampak jelas. Sehingga jelas sekali pendapat mereka ihr

kontadiksi.

Sedangkan dalam permasalahan sebelum ini merupakan

tambahan unhrk menjelaskan betapa rusaknSn pendapat mereka,

yang mana kita fidak butuh untuk mengulanginya kembali.

Sementara ifu, tidak ada bdanya antara pembagiaan (barang

perserikatan yang berupa) pedang, mutiara, pakaian, perahu, dan

antara pembagian mmah, kamar mandi, dan tanah. Terkadang

seseorang mengambil manfaat dari semua barang tersebut dengan

segala sesuafu 5nng terjadi padaqn. Terkadang harga tanah dan

rumah turun beberapa dinar dari harga yang diberikan lebih besar

daripada jatuhnya harga pedang, pakaian dan mutiara.

Malik dan Asy-Syafi'i membolehkan adanya pembagian

terhadap kamar mandi, jika salah safu dari dua orang yang

melakukan syirkah mengajak untuk melakukan ihr, meski mitraryn
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l
belum mengambil manfaat dengan apa yang teriadi padan5n dari

barang tersebut. Abu Hanifah juga berpendapat demihan, jika

kedua mitra ifu sepakat atas hal tersebut.

Terkadang ada barang yang jika dibagikan, maka harganya

jatuh, dan terkadang setiap yang jatuh harganya itu tdak dapat

diambil manfaatr3n seperti mutiara apabila dibagikan dan pedang

apabila dibagi. Maka fidak ada jalan untuk mewujudkan pendapat

seorang sahabat dengan menyelisihi pendapat ini. Maka

bagaimana mungkin adanya klaim ijma dengan cara lrang batil?

Sehingga tampak jelaslah rusaknya pendapat mereka, dan batallah

kehati-hatian mereka dengan membolehkan pembagian pada satu

tempat, sementara melarang ketentuan tersebut di tempat grang

lainnya.

Adapun sahr kepala dari kalangan heuaru iika ia benrpa

manusia, maka mernisahkan anggota hrbuhnya hukumnfia haram.

Sementara jika ia berupa he{l/an 1nng dagingn}E frdak dapat

dikonsumsi seperti keledai, anjing, dan singa, maka membunuhnya

haram, sedangkan menyembelihnp tidak merupakan dzakah

(sembelihan yang dianjurkan), sehingga jika tetap dilakukan maka

ia merupakan pengabaian terhadap harta dan merupakan

kernaksiatan.

Sedangkan aset berupa heunn yang dapat dimakan, maka

ia tidak boleh disembelih hingga adanSa izin dari setiap orang yang

berserikat dalam kepemilikannln. landasanryn adalah saMa
Rasulullah fu, "%ungguhnya danh dan hara l<alian hamm atas

kalian!' Sehingga seoriang mitra tidak boleh menyembelih bagian

mibanya yang lain bnpa seizinnSa. Tapi berbeda halnSn jika dia

melihat bahwa heunn tersebut akan mati, maka hendaknya dia

segera menyembelihnln. Karena membiarkan heunn ifu mati
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menjadi bangkai merupakan penyia-nyiaan terhadap harta,

sementara Rasulullah $ melarang unfuk menyia-nyiakan harta.

Adapun mushaf, maka ia tidak boleh disobek atau dipecah

kertasnln. Karena susunan Kitab Allah memiliki kedudukan yang

mulia di sisi Allah @, sehingga ia tidak boleh dipisah-pisah. Kami

telah meriwayatkan dari Mujahid bahwa mushaf tidak boleh dibagi.

Orang-orang yang bertolak belakang dari pendapat ini

berhujjah dengan suatu hadits yang di dalamnya disebutkan,

" Tidak ada pembagian at,s ahli waris, kecuali sesuafu yang dapat

dibagi." Hadits ini mursal. Kami meriwayatkannya dari jalur hnu
Wahb dari hnu Jurarj, dari Shiddiq bin Musa, dari Muhammad bin

Abi Bal<r bin Muhammad Amr bin Hazm dari ayahnSra.

Kemudian seandainya hadits ini shahih, maka ia akan

menjadi hujjah bagi kami, karena pembagian diambil dari bagian

anggota, sedangkan anggota fubuh hanya unfuk ha.r,ran saja.

L253- Masalah: Jika harta yang dibagikan adalah barang

yang terpisah-pisah, lalu salah seorang dari yang mengambil

bagian mengajak mitranya untuk mengeluarkan semua bagiannya,

dengan cara undian pada salah satu harta, atau safu diantara

macam-macarnnya yang lain, maka ditetapkan padanya dengan

hal tersebut, baik para mihanya itu menytrkai itu atauptrn fidak.

Setiap macam harta itu tdak boleh dibagikan diantara mereka,

udak pula setiap rumah dibagikan pada mereka, dan tidak juga

pekarangan dibagikan diantara mereka, kecuali adanya

kesepakatan diantara mereka atas hal tersebut.

Sementara ifu, budak, hewan, mushaf dan yang lainnya

dibagikan pada setiap orang yang berserikat. Barangsiapa yang
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pada bagiannSn mendapat budak dan sebagian grang lainnya, maka

dia tetap menjadi mitra pada hal yang marur bagiannp masuk di

dalamnya.

I-andasan pendapat tersebut adalah, siapa saja yang

berpendapat dengan pendapat selain pendapat kami, maka pada

hakikatrya dia harus meninggalkan pendapatrgra dan kembali

pada pendapat kami, atau membatalkan adanln pembagian se@ra

keseluruhan, dan pembebanan yang tidak disanggupi. Oleh karena

ifu dikatakan kepada mereka, 'Apa bedarya pendapatrnu png
mengatakan, dibagikan seluruh bagian nrmah, selunrh pekarangan,

seluruh kambing, seluruh sapi, seluruh budak, dan seluruh pakaian

pada setiap miba yang melalnrkan syirkahdan Sang lainn3a."

Dia berkata, "Bahkan seluruh rumah ifu dibagikan diantara

mereka, dan seluruh pilar dari setiap bangunan dibagikan diantara

mereka, karena jika dijadikan untuk setiap mereka safu bagian

pada segala sesuafu yang ditinggalkan oleh si mayit, maka harus

diberlakukan padamu sebagaimana png telah kami telah tetapkan
padamu, dan itu merupakan kehanrsan."

Jika dia mengatakan bahwa Allah berfirman, "Baik sdikit
abu ban5nk menurut bagian tnng telah diteApkan." (Qs. An-
Nisaa' l4lr Tl Maka kami katakan, benar mernang ini merupakan

hak. Alnt ini mempakan huijah yang menentang pendapatnu,

karena jika kamu membawakan ayat ini terhadap apa lnng kamu

katakan, maka ia mengharuskan kamu untuk berpendapat

sebagaimana 3nng kami katakan. Dan apt ini mengharuskan
point sebagaimana pendapat kami. Karena Allah $ menginginkan

dari kita apa lrang Allah jadikan ia bagian dari kesanggupan dan

kemampuan kita.
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Allah @ hanya menginginkan dari apa yang sedikit atau

banyak bagian saja dari 3BnS &tinggalkan oleh si mayit- Allah

sarna sekali tidak menginginkan setiap badan dari segala ses1afu

yang dibagi. Karena iika Alhh m€nginginkan ittr semua, berarti

Allah telah membebani kita dengan sesuatu Snng bukan bagian

dari kemampuan kita, yaifu dengan mern@i setiap bagan meski

hanya seukuran telur kuhr, sehinsp tampak jelaslah rusaknya

pendapat mereka.

Begrtu juga hadits 1Bng trarni riwayatkan dari iahrr Al

Bukhari, dari Ali bin Al Halom Al Andnri: Abu Auanah

menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin lufasn4, dari Abalnh bin

Rifa'ah bin Rafi bin Khadii, dari kakekqn [tafi bin l(hadij, dia

berkata: Rasulullah $ mernbagilon glnt inah lalu merryamakan

12 kambing dengan sattr unta.6l

Hadits ini nash pendapat kami, karena

Rasulullah $ memberikan lornbirg kePada sebagian mereka (pam

sahabat), dan mernberikan sebagian yang lainryE r-rrta. Inilah Snng

dilakukan oleh para sahabat ksarna Bashrllah $, SBng Inana

tidak ada sahr orang pun !,ang menydisihi mereka. Inilah pendapat

yang dikatakan oleh Abu Tsarn dan yang lafonrla-

L254. Masalah: Segala sesuatu Fng tidak diboleh diiual

boleh dibagi jika boleh r.rrtuk dimiliki, seeerti anjing, kucing dan

buah-buahan lang bekn tampak tnntitasnta, air dan yang

lainnya. Semua itu dibagi dengan merata dan sepadan, karena

tujuan pembagian itu adalah mernbedaftan hak setiap orang lrang

berserikat dan menyerahlrannSTa. &kan uurtrk dilual. SeandainSn

51 HR. Al Bukhari (SlnhihHBnfiui,lnT\
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itu boleh dijual, maka tidak boleh seorang anak perempuan

mengambil satu dinar dan anak laki-laki dua dinar.

Demikian pula, pembagian tanah yang berjauhan di sebuah

negeri yang terpisah, maka hendaknya sebagian mereka keluar

menuju negeri tersebut, sementara yang lain ke tempat yang

lainnya sebagaimana yang kami katakan. Seluruh pendapat yang

bertentangan dengan ini, merupakan pengambilan hukum tanpa
adanya landasan yang pada akhimya akan membawanya pada

pertentangan terhadap pendapat kami dan bahkan meninggalkan
pemyataan mereka sendiri, karena ia mengharuskan meninggalkan

sebagian dan mengambil sebagian.

Abu Hanifah berpendapat, hewan tidak dibagi kecuali ada

he',,r.ran lain bersama hewan tersebut. Pendapat ini tidak diketahui
pemah diucapkan oleh ulama lain sebelumnya.

L255. Masalah: Dalam pembagian seseorang tidak
boleh mengambil bagian atas bangunan, sementara yang lainnya
mengambil bagian bawah bangunan. Akad ini dibatalkan jika
benar-benar terjadi.

Landasannya adalah, udara tidak sama dengan tanah, ia
tidak dapat dimilki. Hal itu tidak memungkinkan karena dua
alasan:

Pertama, tidak ada cara bagi seseorang untuk tinggal di
udara. Dan ini mustahildilakukan.

Kedua, udara itu bergelombang, tidak bersifat tetap dan
tidak pula kuat. Bamngsiapa yang mendapat bagian atas

bangunan, maka dia boleh memiliki dengan syarat dia membangun
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di atas dindingdinding temannyg. $rarat lainnya, yang memiliki

bagian bawah fidak boleh merobohkan dinding-

dindingnya dan juga atapnya, udak boleh meninggikan sedikitpun

dari itu, dan tidak boleh memendekkannya, tidak boleh mendirikan

kubah pada atapnla, tidak boleh menipiskan dindingnya, dan tidak

boleh membuka busur-br-rsur di dalamnya.

Semua q;arat ini menrpakan syarat-syarat yang tidak

tercantum pada Kitab Allah &.

Sedangkan Rasulullah & telah bersaMa,

' 
" Sefiap slpnt tnng frdak da dalarn Kibb Albh, mal<a ia

batil, meskipw saafis qpnt KiAb Allah pling benar dan sgnt
Allah paling kuat"

Dan sebagaimana kita ketahui, bahwa siapa saja 5nng

merniliki hak, maka dia diberi luasa unfuk bertindak sebagaimana

keinginann5ra, selama Al Qur'an atau Sunnah tidak melarang

pe6uatan yang akan dilakukannya. Maka batallah pembagian ini

atas dasar keyakinan, tdak ada keragu-raguan di dalamnya. Dan

benarlah bahwa pembelian bagan atas bangunan atas dasar

pengakuannya merupakan bagian dari memakan harta dengan

cara yang batil. Akan tetapi diperbolehkan untuk menjual puing-

puingnya saja. Sehingga jika dia membelinya, maka dia tidak

berhak menahannla atas dindingdinding yang lainya, kecrrali

selama dirinya rela dengan hal tersebut. Kemudian dia berhak

.d'rl :t L'-;":t'6;l yt9ltf .y'r, A2 ok
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untuk mengambilnlra dengan menghilangkannya dari
kepemilikannya kapanpun dia inginkan.

Sementara Imam Asy-Syafi'i telah melarang adanya
pengambilan bangunan bagian bawah untuk seorang mitra dan
bagian atas bangunan unfuk mitra yang lainnya.

L256- Masalah: Seorang mitra tdak boleh
melaksanakan suafu hukum berkaitan dengan bagian tertentu yang

mana di dalamnya juga terdapat mibanya yang lain, dan tidak pula

dengan seluruh bagian yang diserikatkan, baik bagian tersebut
sedikit atau pun banyak. Tidak pula menjualnya, menyedekah-
kannya, menghibahkannya, menjadikannya sebagai mahar dan
tidak mengakuinya milik seseorang, tidak menahannya dan hal
yang lainnya. Seperti orang yang menjual seperempat dari sebuah

rumah, atau sepertiga dari sebidang tanah, dan lain sebagainya;

atau dulu mibanya hadir, atau pembagiannya ifu dimungkinan
untuk dilakukan pada saat itu. Karena apa yang kami paparkan

merupakan pekerjaan atas 5rang lainnya, karena dia tidak tahu
apakah hal ifu terjadi padanya saat pembagran bagian tersebut
atau tidak? Sementara Allah S berfirman,

UA ;r'-;4s 3i s;W I * 3e #7t
"Dan frdaHah seoftng membuat dosa melainkan

kemudhantanryn kembali kepda diinya sendiri; dan seorang

t/ang berdosa frdak akan memikul dosa omng lain." (Qs. Al
An'aam 16l: L641.

Dan Rasulullah # bersaMa, " saungguhn5n damh dan

hata kalian haram abs l<alian."
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t257. Masalah: Jika salah satu yang telah kami

paparkan telah dihaptrs selaman3a, baik hal tersebut teriadi

dengan sendirinSn setelah itu dalam bagiannya atau pun tdak,

maka apa yang kami paparkan itu tidak boleh dilaksanakan salna

sekali. Landasann3n adalah saMa Rasulullah #i,

.\, irl';l rlL'"-| ,y'y,
"setiap amalan tnng tidak didasari perkam (syaria| kami,

maka ia tertolak."

Dan seluruh lrang kami jelaskan tadi itu bertentangan

dengan apa lnng diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, sehingga ia

tertolak.

Demikian pula halnya setiap ketenhran yang tidak boleh

saat akadnla, maka akad tersebut dibatalkan. Karena mustahil;ika

syarat tersebut diperbolehkan di waktu tertentu, yang mana pada

unktu lainnya belum terjadi akad di dalamnya. Setiap perkataan

yang tidak dipercaya saat diucapkan, maka mustahil perkataan ifu

dipercaya sebelum diucapkan. Kecrrali pada bebempa tempat

tertentu, yang mana ketaatan dan mendengar mempakan suahr

keharusan, lEitu Al Qur'an dan As-Sunnah, maka keduanln wajib

didengar dan ditaati.

Jika dua orang memiliki sebidang tanah, halan, perhiasan,

secara syirlah,lalu salah seorErng mitra menjual salah sahr yang

disebutkan tadi, atau menghibahkannlra, atau menydekahkannya,

maka jika mitranp yang lain tidak ada, dan tidak menghanrskan

adanya pernbagian, atau mitan5n ifu ada, namun dia berhalangan

untuk mendatangi pembagian, atau dia tidak diharuskan unfuk

datang pada pembagian, maka dia berhak untuk segerct
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mengambil bagiannya. Mengambil bagian dengan cara 5nng adil.
Karena udak ada bedanya antara pembagian yang dilakukan
seorang hakim jika dia berlaku adil dan pembagian yang dilakukan
oleh mitranya jika dia juga adil. Yang menghamskan adanya
perbedaan antara hal ifu adalah Al Qur'an, bukan As-sunnah dan
juga bukan akal. Dan dia dilarang untuk mengambil haknya
dengan cara zhalim. Setiap orang yang mempunyai hak lebih
terhadap haknya. Namun ini perlu ditinjau,rlung.

Jika dia melaksanakan apa yang kami paparkan berkenaan
besaran haknya dalam harga nominal yang adil tanpa adanya
tambahan, dan tidak adanya nepotisme bagi dirinya sendiri dengan
sesuafu apa pun, maka ia merupakan pembagian yang benar. Dan
segala sesuatu yang dilaksanakan dari hal ifu dibolehkan dan sah,
baik mitranya yang lain suka maupun tdak. Namun jika dia lebih
condong pada diriryn sendiri, maka semua ifu dibatalkan. Karena
ia merupakan t!'ansaksi yang menghimpun hal yang haram dan
halal, sehingga akadnya tidak sah.

Jika dia tnenanarn pohon dan membangun sebuah
bangunan, maka semua itu dapat dilalsanakan pada tanah yang
menrpakan haknya, dan selebihnla ditetapkan unfuk miban5n. Dia
tidak berhak membanslun di atasnya dan menanam pohon di
dalamnya, kecrrali harta tersebut dicabut dari tanah yang dijadikan
syirlah tersebut. seperti dalam kasus ghashab, tidak ada bedan5a.

Jika ia b"rrrpu makanan, lalu salah seorang yang berserikat
memakannya, maka dia harus mengganti kadar png melebihi
ukuran haknya. Dan jika ia berupa budak, lalu dia
memerdekakannya, maka dia harus mengganti bagian mitra
perserikatan4n.
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KITAB PENGAIT{BII.AN FIAK, GFIASHAB
DA}.I TINDAI( PIDA}.IA TEBFI,ADAP HARTA

1258. It{asalah: Tilak hahl bagi seseorang harta

seoftmg mustim dan harta seorang ddrnn| kecuali dengan cam

yang dibolehkan oleh Allah r$ melalui lisan Rasulullah & di dalam

Al Qur'an atau As-$mnatu baik dengan mernindahkan hananp

kepada orang lair\ afiau dengan cara llarg diruaiibkan oleh

Allah &. Begitu pul" Ika dia mernindatrkan harta kepada orcmg

lain dengan cara seperti hibah FnS dibol€hlon, pemiagaan yang

dibolehkan. Dan pernnraian Spng u/aiib seeqti diyat, qishah dart

lain sebagainla yang sdah diteapkan di dalatn msh-

Barangsftpa yang tn€ngambil harta oftIng lain atau hana

tersebut menjadi miliknya dengan cara lErlg tdak kami paparkan,

maka jika dia sengaia melahrlian ihr, mengetalnri hukum apa lnng
dia lalukan, baik dia adalah omng yang baligh atau muma5ryiz,

maka dia telah bermaksiat kepada Allah ft' sementara jika dia
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tidak tahu berkaitan hukum yang dia lakukan, tidak sengaja, dan
bukan termasuk orang yang baligh, maka dia tidak berdosa. Hanya
saja keduanya sama dalam hukum kewajiban unfuk
mengembalikannya kepada pemiliknya, atau dalam kewajiban
mengganti- Contoh, harta orang lain yang ada padanya telah
rusak.

landasannya adalah firman Allah &,

<-,* i, {t ;yiqu, 14$ F 
^ 

l-J-u {
"&1 e6&1a2-

"Janganlah kamu saling memakan ham snarnarnu dengan
jalan yang batil, kecuali dengan jalan pemiagaan tnng berlaku
dengan suka sama-suka diantara kamlt." (Qs. An-Nisaa' [4]: 29)

Sabda Rasulullah S,

"'3!c?t?
"Sesungguhnya darah dan harta kalian hamm atas kalian."

Kami meriwayatkan hadits ini dari beberapa jalur.

Diantaranya adalah dari Al Bukhari: Musaddad menceritakan
kepada kami, Yahya ibnu Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada
kami, aurrah bin Khalid menceritakan kepada kami, Muhammad
bin Sirin menceritakan kepadaku, dari AMurrahman bin Abi
Bakrah, dari ayahnya, dari Rasulullah &.62

Firman Allah &t,

62 HR. Al Bukhari (Shahk Al Bukhari, pada banyak tempat)

;AG16 gcrLt
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" Dan jila lamu membqilon balasan, mal<a balaslah

dangan balasan Sang erna dengan siksaan tnng ditimpkan

k@arnu." (Qs. ArFNahl 1761: L261.

Dan saMa Rasrhrlhh $,

.".,ir1';f ,Y;;fu'F';
"Elanngsiap Wry funmal bnp didaari perlan (slariat)

kami, naka ia tqtolak-"

Beliau tidak mengecualikan antara orcIng png alim dengan

1nng tidak alim, mukallaf atau tidak, sengaja atau tidak.

L259- Masalah: Barangsiapa lnng meng'ghashab

se$Ertu, atau dia merrgambilnya tanpa hak, atau dengan iual beli

Fng diharamkan, hibah yang diharamkan, atau dengan akad fng
rusak, atau dia mengira bahun harh t€rs€but miliknln, maka dia

u,aiib mengernbalikanrrya jika barans Snng dia ambil masih uhrh,

atau merrgenrbalikan sisanSp, jika sebagian barang tersebut sudah

rusalq baik sisanp ifu sedikit atau masih banlnk, serta

mengernbalikan bagian 5nng rusak tersebut, atau mengembalikan-

n3a sesuai kadar png bertnrangnp, atau mengernbalikan barang

lrang sernisal dengannlp jika barang tersebut sudah tidak ufuh

sarr.r sekali. Disamping itu, hendaknya dia juga mengembalikan

apa lang dihasilkan dari bamng 3ang dia ambil abu yang terlahir

darinSa. Sebagaimana lGmi katalon, baik ia berupa hannn,

nrrnah, pohon, tanah, budak dan hal lainnlra, semuanjra satna

L-
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sebagaimana setiap pendapat yang kami katakan, sehingga seluruh

yang dihasilkan dari pohon, dan dari hewan temak, berupa susu,

wol, anak temak; dan yang dihasilkan dari harta yang tidak

bergerak berupa upah seura.

Jika ia berupa budak wanita yang mana dia membuatnya

hamil, jika dia mengetahui hukumnya, maka dia harus dikenakan

hukuman seorang puina. Disamping ifu dia harus mengembalikan

budak tersebut beserta anaknya, juga mengembalikan kerugian

yang diakibatkan perbuatannya yang telah menyetubuhinya.

Namun jika dia tidak mengetahui hukum berkaitan perihal

tersebut, maka dia tidak terkena hukuman seorang peiuta, dan dia

tidak berdosa. Akan tetapi dia harus mengembalikan budak

tersebut, dan mengembalikan anaknya, karena dia masih seorang

budak bagi majikannya. Selain itu, dia juga harus mengembalikan

apa yang berkurang dari budak wanita tersebut, karena

perbuatannya yang telah menyetubuhinya.

landasannya adalah apa yang telah kami sebutkan dari Al

Qur'an tadi. Selain itu, bahwa segala sesuahr yang dihasilkan dari

harta seseorang, maka ia tetap menjadi miliknya. Pendapat ini juga

disepakati oleh orang-orang yang berseberangan dengan kami.

Siapa saja yang menyelisihi kami, maka pada hakikatrya dia telah

membolehkan memakan harta dengan cara yang batil,

membolehkan harta yang haram, menyelisihi Al Qur'an dan

menyelisihi As-Sunnah tanpa dalil.

Diriwayatkan kepada kami, dari jalur Malik Al Laits,

Ubaidillah bin Umar, Ayyub As-Sakhtiyani, Ismail bin Umayyah

dan Musa bin Uqbah, semuanya dari Nafi, dari hnu Umar, dia
berkata: Rasulullah $ bersabda, "Ingat! Janganlah salah seorang

dari l<alian memerah susu temak orang lain kecuali dengan
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seizinn5n. Apaleh salah s@ftng laban ilka iika tantpt
minwnannSm diMkan kepda onng lain, lalu lqrnn
dipeahl<an, kenudian makanannga dipindahl<an? Saunqguhntn

ambing heunn ternak merel<a manyimpn malcanan-makanan

mereka." Ini merupakan nashyangsesrrai dengan pendapat kami.

Para ulama berselisih pendapat dalam hal ini. Sebagian

tabi'in dan sebagian ulama muta'akhirin bahun

semua ihr bagi orang yang mag-ghaslnb, sementara si penrilik

berhak mendapatkan penggantinya dari yang mang-glnshab-

Ulama yang lain berpendapat bahua lrang dihasilkan

seperti air suzu, wol atau upah se\ ra, maka semuanlra dimiliki oleh

yang meng-ghashab dan orang ynng dimintai hak. Sedangkan

seorang anak hak pernilik barang. Diantara mereka ada juga png
membedakan antara peng:ghashab dan oftIng png dimintai hak,

sehingga mere)<a berpendapat bahura sehrnrh 1nng dihasilkan dari

barang tersebut rnilik orcmg lnng dirnintai halq dan tdak

menjadikanngra untuk pqg-ghashah Sebagian diantam mereka

ada juga yang mernbedakan antara status bamng tersebtrt masih

ada atau sudah tftlak ada, lalu mereka bahun barang

Snng sudah fidak ada atau rusak tdak tnrus diganti

Abu Muhammad berkata: Semua pendapat ini keliru. Dan

dalil yang merd<a iadikan huiiatr menryafan hadib FnS tidak

shahih, lnng mana Makhlad bin Khaffaf meriuaptkannp secaftI

gharib. Muslim bin t$alid Az-?arii meriwayatkan bahura paiak itu

berada dalam tanggungan.

Kemudian iika hadits tersebut dnhil\ maka mereka tidak

merniliki huijah dalam permasalahan tersebut. Karena hadits ini

berkenaan dengan orang yang mernbeli seorang hddq lalu dia

l..
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mempekerjakannya, kemudian dia mendapati aib pada budak itu
dan akhimya dia mengembalikannya. Maka apa yang dihasilkan

darinya itu menjadi milik pembeli.

Demikianlah pendapat kami, karena dia telah memiliki
budak tersebut dengan kepemilikan yang Sfr, sehingga dia

mengambil manfaat dari hartanya bukan harta orang lain. Jadi,

hukumn5n batal jika yang haram diqiyaskan kepada yang halal.

Kemudian jika memang qiyas itu benar, namun bagaimana ia
berlaku sementara semuanya itu batil? Atau dia menghukumi
sesuafu yang batil dengan hukum yang benar, dan menghukumi
yang zhalim dengan hukum orang yang tidak berlaku zhalim. Ini
adalah kezhaliman dan merupakan perbuatan pembangkangan

terhadap ketentuan Allah &.

Kemudian jika khabar ini shahih secara umum, maka
pembagian yang dilakukan orang yang membedakan antara peng-

ghashab dan orang yang dimintai hak, antara anak dan hasil dari
barang yangdi-ghasha4 dan antara yang ada dengan yang dibuat

adalah batil. Karena dengan khabar ini tidak ada pengambilan, dan

begittr pula dengan nashyang sudah kami paparkan pun tidak ada

pengambilan. Akan tetapi pembahasan yang tersisa diantara kami
dan orang yang berpendapat bahwa hasil dan anak adalah untuk
yang meng-ghashab dan orang yang dimintai hak dengan adanya
jaminan saja, maka nash-nash yang kami sebutkan mengharuskan

apa yang kami jelaskan dalam pendapat kami berkaitan hal ini.

Begitu pula, riwayat dari jalur Abu Daud, dia berkata:

Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Abdul
Wahhab -yaitu hnu Abdul Majid Ats-Tsaqafi As-Sakhtiyani-

menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya,
dari Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail, dari Rasulullah $, beliau
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bersabda, "Elanngsiap tnng manghidupl<an lahan t/ang tak

Muan, mala ia miliknja, dan tidak ada hak bagi omng tang
memiliki dangan an zhalim."

lalu kami bertanya kepada mereka tentang orang lnng
memiliki harta or?rng lain dengan cara yang tidak benar? Apakah

ifu juga mempakan kepernilikan dengan cara zhalim atau tidak?

Jika mereka menjawab, "Bukan", berarti mereka menyelisihi Al

Qur'an, Sunnah, meninggalkan pendapat mereka, dan pendapat

para perneluk Islam. Dan itu mengharuskan mereka unfuk tidak

mengembalikan sedikitpun pada pemiliknp, karena ia fidak

berada di tangan orang yang dimintai hak dan tidak pada tangan

perrgghasha6. Orang Snng zhalim adalah melalukan kezhaliman.

Namun jika udak dengan cara lnng zhalim, tentu dengan cara

yang benar, karena tidak ada pdantara di antara keduangn.

Allah S berfirman,

" Maka Mak ada sddah kebqamn ifu, melainl<an

kaqabn." (Qs.Yr-nrrus [10]: 32).

Namun mereka tidak berpendapat dengan dalil ini. Jika

mereka berperrdapat, bahkan dengan cara yang zhalim barang ifu

ada di tangannya, maka hal ini mengharuskan mereka unfuk

berpendapat bahwa dia tidak berhak atas apa yang dihasilkan oleh

kezhalimannp. Ini amat sangat jelas sekali.

Ulama lnng membedakan antara anak dengan semua hasil

lainnya, maka pembahasan berkaitan dengan ini amat pelik dan

rusak. Seandainp mereka bertentangan dengan pendapat mereka,

tentu mereka tidak akan memisahkan diri darinya.

"Wi$yrix'*(lt1i
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Sedangkan ulama yang membedakan antara anak-anak

yang hidup, Jalu mereka berpendapat harus mengembalikannya-,

antara anak-anak yang meninggal, -lalu mereka berpendapat tidak

harus mengembalikannya-, maka dikatakan kepada mereka,
"Apakah diwajibkan atasnya unfuk segala sesuatu yang dikeluarkan

oleh para ibu saat melahirkan kepada majikan mereka dan majikan

ibu mereka atau tidak?

Jika mereka menjawab "Tidak", maka itu mengharuskan

mereka unfuk tidak memufuskan dengan mengembalikan mereka

sama sekali, baik mereka dalam keadaan hidup atau pun

meninggal. Sementara jika mereka menjawab, "fya", maka

menumt kami gugumya kewajiban untuk mengembalikan mereka

karena meninggalnya mereka merupakan pendapat yang batil.

Berkenaan dengan anak-anak yang dimiliki dari orang yang

dimintai hak atasnya, mereka memiliki tiga pendapat: terkadang

mereka berpendapat hendaknya dia mengambil ibunya dan

mengambil harga anaknya. Terkadang mereka berpendapat,

hendaknya dia mengambil ibu yang di-ghashab saja, dan tidak

mengambil anaknya, tidak berupa harganya maupun yang lainnya.

Dan terkadang mereka berpendapat, hendaknya dia mengambil

harga ibunya dan anaknya.

Abu Muhammad berkata: Beberapa pendapat ini keliru.

Kami bertanya kepada mereka tentang anak-anak, apakah itu
terjadi atas mereka pada awal kali mereka diciptakan, atau saat

mereka dilahirkan, baik majikan ibunya memiliki mereka atau pun

tidak? Dan tidak ada pendapat ketiga diantara dua pendapat ini?

Jika mereka menjawab, "Kepemilikannya atas mereka

sudah berlaku?" Maka kami katakan, dalam agama Allah & yang
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rnanakah lolian &pati, bahua lelian memaksa sang majikan

untuk menjual hrdak laki-laldnya atau p€rempuannya, tanpa

adanya kernudharabn dariqn kepada mqel<a? Dan apa bedarya

antara mereka dengan orang Snng rnenilehi hdak wanita, lalu dia

mernpertudak anaknp yang lahir dari budak tersebut? lalu
m€ngapa lGlian tidak memalcsa rnajikanryn menerima tebusan

mqe)<a? Jika mereka menjawab, "Bendasarkan inilah orang lrang

menikah ifu menikahinp, dia tdak berniat untuk memilikin5ra."

Karni b€rkata, "l-alu, frdak haramkah harta manusia atas mereka

dengan niat selain mereka di dalamnya? Atau dari manakah kalian

mendapati hulun ini? Dan tentang hal ini, tidak ada jalan untuk

ma*rjudkannlra, karena mereka berada dalam kepemilkannp

tanpa diragukan hgi."

Namun jil<a mereka , "Kepemilikann5n atas

mereka fidak tetjadi?" Maka kami katakan, lalu dengan cara apa

kalian menetapkan hukum unh*nya, bahwa dia memiliki harga

mereka? Ini adalah kezhaliman 1nng jelas bagi alrah mereka, dan

terhadap apa !/ang meniadi miliknln dengan cara yang

batil, dan pembolehan terhadap harga yang Allah

dan Rasul-Ngra traramkan.

Ada yang bekata kepada ulama lang berpendapat,

hendaknya dia mengambil lmrga ihmya saja, atau mengambilnp

saja, 'Untuk apa dia mengambilnya atau menganrbil harganln?

Jika mereka menjawab, "Karena dia merupakan budak

rrnnitaryra?" Maka kami katakan, anak-anak budak r*nnitanSn

mempakan budaknya tanpa ada keraguan. lalu mengapa kalian

mernberinln s€bagian budak wanitan5n sementara kalian

melamngnya pada sebagian 57ang lain? Atau mengapa kalian

memaksanla untuk meniualnya padahal dia tidak mau menjualnya-

l--
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Kami meriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah dari

Humaid bahwa seorang laki-laki menjual budak wanita ayahnya,

lalu yang membelinya menggaulinya hingga budak wanita ifu

melahirkan beberapa anak unhrknya. Kemudian ayahnya datang

dan memperkarakannya kepada umar bin Al Khaththab. Hingga

akhimya si pembeli mengembalikan budak wanita tersebut

kepadanya. Namun si pembeli berkata, "Biarkan anakku untukku!"

Umar pun berkata padanya, "Biarkan anaknya, unfuknya-"

Ali berkata: Ini mempakan pertolongan dari Umar bin Al

Khaththab, bukan pembatalan karena kepufusannya terhadap

budak wanita tersebut dan anaknya unh,rk majikannya.

Diriwayatkan dari jalur Muhammad bin Al Mutsanna: Abdul

A'la menceritakan kepada kami, Sa'id -yaihr hnu Abi Arubah-

menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Khalas, bahwa

seorang budak perempuan mendatangi Thai', dia mengaku bahwa

dirinya seorang merdeka. Kemudian dia pun dinikahi oleh seorang

pria, hingga akhimya dia dikarunia beberapa anak- Beberapa

wakfu kemudian, majikan budak tersebut memperkarakannya, lalu

Usman bin Affan memutuskan bahwa budak wanita ifu beserta

anak-anaknya menjadi milik majikannya. Sementara suaminya

berhak atas perhiasan (harta) yang dia dapati. Dia menjadikan

dalam permasalahan mereka, agama dan Sunnah sebagai solusi.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari

Manshur, dari Al Hakam bin Utaibah, bahwa seorang perempuan

dengan anaknya menjual seorang budak wanita suaminya -yaifu

ayah anak tersebut-. Lalu budak wanita itu melahirkan anak dari

yang membelinya. Kemudian suami si istri yang menjual budaknya

mendatangi Ali, dan memperkarakan hal tersebut. Dia berkata,
.Aku tidak pemah menjual dan menghibahkan budak itu!" Maka
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Ali bertanya padanln, 'Anak dan isfuimu yang menjualnSn?" Lelaki

itu berkata, "Jika engkau melihat masih ada hakku berkaitan

budak ihr, maka berikanlah dia untuldnr." Ali pun berkata,

"Ambillah budak wanitamu beserta anak png dilahirkann5n ihr,

kemudian penjarakan ishi dan anakmu hingga keduanya

dibebaskan." Ketika si zuami ifu mengehhui bahwa putusannya

seperti ifu, maka dia pun mensahkan jml beli budak wanita

tersebut.

Ali d& dalam permasalahan ini telah berpendapat dengan

benar, dia berpendapat bahwa budak unnita beserta anaknya milik

majikannp dan dia memuhrskan sepefii ihr. Disamping itu, dia

pun menetapkan unfuk memenjarakan isffi dan anak si pernilik

budak, dan keduanya layak mendapat hukurnan ifu, karena telah

melanggar ketenhran. Sedangkan mengambil sikap unfuk ikhlas,

terkadang maksudnp adalah mengembalikan harga jual. Dan

inilah yang benar.

Diriwalatkan dari jalur hnu Abi Slnibah, dari Abu Bakar

bin A5yasy, dari Mutharrif, dari AsySp'bi, dari Ali, tentang

seseorang 5nng membeli budak wanita, lalu budak wanita itu

melahirkan anak. Kemudian ada orang lain lrang mengaku

memiliki budak ifu dengan mernbawa bukfi. Ali berkata, "Budak

wanita itu dikembalikan padanlp, lalu anaknla ditaksir harga

jualn5ra. I-alu orang yang telah menjualnp dikenakan denda atas

kelalaian yrang dia lakukan."

Kami meriwayatkan dari ialur Sa'id bin Manshur: Husyaim

menceritakan kepada kami, Mutharrif -!,aitu lbnu Tharif- dan Al

Mughirah menceritakan kepada kami. Mutharrif berkata: Dari Asy-

Sya'bi. Sedangkan Al Mughirah berkata: Dari Ibmhim. Kemudian

Asy-Sya'bi dan lbrahim bersepakat dalam hal anak seorang penipu
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perempuan, maka ayahnya berkewajiban unhrk membebaskannya,

baik dia mulia atau pun hina.

Sedangkan disebutkan dari Al Hasan, "Hendaknya mereka

menebus budak dengan budak."

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Sa'id bin Manshur, dari

Sufuan bin Uyainah, dari Ayy,rb bin Musa, dari hnu Qusaith, dari

Sulaiman bin Yasar, dia berkata: Ali menetapkan berkenaan anak-

anak seorang wanita penipu dengan harga jualnya saja-

Kami meriwayatkan hadits ini dari jalur Ibnu Abi Syaibah:

Sufyan menceritakan kepada kami, dari Ayytb bin Musa, dari Ibnu

Qusaith, dari Sulaiman bin Yasar, dia berkata, Seorang budak

wanita pemah menipu suafu kaum, dia mengaku bahwa dirinya

seorang wanita merdeka. Kemudian salah seorang dari kaum

tersebut menikahinya, hingga budak itu melahirkan beberapa anak

darinya. Namun beberapa waktu kemudian, kedok budak itu pun

terbongkar, dan Umar menetapkan bahwa anak-anaknya dihitqng

harga jualnya pada setiap yang ditipu satu budak.

Sementara Asy-Sya'bi dan hnu Al Musa5iyib menetapkan

pada anak yang ditipu satu orang budak-

Itu juga merupakan pendapat Abu Maisarah, dat' Al Hasan

berkata, "Tempat setiap safu orang adalah saht budak."

hrahim berkata, "Ayah mereka berkalajiban untuk

membayar nilai jual mereka."

Inilah pendapat kami, dan juga pendapat Abu Tsaur, Abu

Sulaliman, para sahabat kami, dan pendapat AsySyafi'i, kecuali

dalam umsan anak yang dimintai hak darinya saja. Maka dia

bertentangan dalam hal itu.
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Kami meriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah, Ismail ibnu

Ulayyah menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Aun bahwa

seorang lelaki membeli seorang budak, lalu dia mempekerjakan-

nya. Kemudian datang seseorang lainnya, mengklaim kepemilikan

atas budak tersebut, lalu dia memperkarakannya kepada Iyas bin

Muawiyah, dan meminta haknya. Maka Iyas pun menetapkan

bahwa budak tersebut miliknya berikut juga dengan yang

dihasilkannya. Disamping itu, dia juga memutuskan kepada

seorang lainnya untuk menunhrt meminta budak dan hasil yang

sepadan kepada orang yang telah menjual budak sebelumnya

kepadanya

hnu Aun berkata: [-alu aku menjelaskan peristiwa tersebut

kepada Muhammad bin Sirin, lantas dia berkata, "Ifu adalah

pemahaman." Dua orang ini, yaifu lyas bin Muawi5nh dan

Muhammad bin Sirin berpendapat sebagaimana yang pendapat

kami dalam hal mengembalikan hasil dalam hak-

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Sufyan Ats-Tsauri,

dia berkata, "Jika kamu membeli seekor kambing, lalu kamu tidur,

kemudian ada sesuatu yang membatalkan jual-beli ihr." Dia

melanjutkan, "Hendaknya dia mengembalikan kambing tersebut

dan yang dihasilkan darinya, begitu pula jika ia bempa budak

wanita jika dia melahirkan."

Jika mereka berkata, "Mengapa kalian membedakan antara

peng-ghasha6 dan orang yang meminta hak, lalu kalian ikutkan si

anak kepada orang png dimintai hak dan tidak mengikutkannya

kepada si peng- ghasha&"

Kami katakan, ya, karena tidak ada perselisihan diantam

dua orang, baik orang muslim maupun kafir bahwa ketika
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Basulullah $ diutus, otang-ormg pun memeluk Islam. Dan di

antara mereka terdapat anak-anak hasil nikah fasid dan memiliki

sestrahr dengan cara yang tidak benar. Orang yang memiliki

sesuafu dan yang menikah mengira bahwa dan

kepemilikanrr3;a benar, sehingga dia menisbatkannya kepada para

leluhur mereka, dan tidak ada seorang anak yang dinisbatkan

kepada pang-ghasha6 atau dinisbatkan kepada pr.rtu:n png telah
meletakkannSn di perut ibun5n. AI{an tetapi Rasulullah #f
bersaMa, "kgi pezina hukumann5n adalah bfu (njan)." Seorang

peng-ghashab dan yang mengetahui rusaknyra akad lrang
dilalarlonrya, baik berkenaan kepemilikan maupun pemikahan,

maka pezina, keduaryn tidak memilik hak atas anak

tersebut.

Ini adalah pembahasan lang mana mereka menyelisihi

L)mar, Utsman dan Ali. Padahal tidak ada safupun dari sahabat

yang menyelisihi mereka, kecuali safu riwa5at Snng diriwayatkan
dari Abu Bakar bin Ay4,rasy, dari Muthanif bin Tharif dari Asy
SSra'bi, bahura seorcmg lelaki mernbeli seorcmg budak ruanita, lalu

budak unnita ifu melahirkan anak. Kemudian datanglah seorang

lelaki dengan membawa bukti yang menguatkan bahr,ra budak itu
adalah milikqn. Maka Ali berkata, "Hendaknya kamu
mengernbalikan budak tersebut kepadaryn, dan anak ditaksir
harganln, lalu orang yang menjtnlnSra didenda."

Mereka mengaku, bahun mereka berganfung kepada

riwayat ini. Padahal mereka telah berdusta, karena mereka tidak
merrdenda si penjual budak selarna dia menebus anaknya. Kecuali

safu rinralnt munqathi'yang telah kami sebutkan sebelumnya,

dari Umar bahr,ra dia menetapkan ber{<aitan arnk-anak seorang

budak unnita penipu, mereka dihihrng nilaiqa. Penetapan harga
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itu shahih dari Umar dalam hal tersebut, bahwa seorang budak

menempati posisi seorang budak, atau dua budak menempati

posisi seorang budak. Mereka pun telah menyelisihi ini pula.

Mereka menyelisihi orang-orang yang kami sebutkan, dan

menyelisihi Al Hasan, Qatadah, dan Asy-Sya'bi. Padahal mereka

adalah orang-orang yang diriwayatkan darinya sebuah pendapat

dalam permasalahan ini, yaihr pendapat berkenaan pembebasan

anak budak wanita yang menipu yang dapat dimiliki dengan

seorang budak.

Menurut kami, setiap yang meninggal dari anak seorang

budak, dan yang rusak dari yang dihasilkan harus diganti.

Disamping tambahannya dalam tubuh dan nilai pun harus diganti.

Karena semua ifu, harta yang juga twr-rt di-ghashab olehnya,

sehingga dia wajib mengembalikan seluruhnya. Dia dianggap

berbuat tndak pidana karena telah menahan harta orang lain,

sehingga dia pun harus diberikan tindakan sebagaimana telah

melakukan tindakan tersebut.

Jika mereka mengatakan, dia tidak melakukan pelanggaran

dalam hal ini, karena dia tidak meng-ghashab anak tersebut.

Tetapi kasusnya disamakan dengan angin yang membawa seuntai

pakaian ke dalam rumah seseorang?

Maka kami katakan, ini batil. Karena pakaian yang terbawa

terbang oleh angin tidak dikuasai atau dimiliki olehnya, jika dia

merasa memiliki pakaian itu, maka dia harus menggantinya.

Pembeli atau ghashab, maka keduanya benar-benar memiliki

segala Srang dilahirkan dari kepemilikannya, baik berupa hasil atau

tambahannya, atau anak temak, atau buahnya. Namun ada

perbedaan antara pembeli dengan peng-ghasha4 yang mana Allah
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me{ rajibkan pag-ghasha6 unfuk mengembalikan barang -ghashab

kepada pemiliknSa dan dia haram hukumqn menahan barang

ghashab tersebut. Jika dia menahan barang tersebut, maka dia

benar-benar telah melakukan pelanggaran.

Adapr.rn tambahan pada harga, ketka hargangra ih.l

bertambah, maka dia wajib mengembalikan lebihnya kepada

perniliknya dengan seluruh sifatrya. Dia harus mengembalikanngra

setara dengan harga tersebut. Jika hal ifu harus dia lakukan,

narnun harganya berkurang, maka tidak Suglur ka,vajiban unfuk

mengembalilon apa lrang hanrs dia kembalikan.

Adapun penye\^raan, jika dia menghalangi antara pemilik

dengan hartanlp, dan menghalanginya dari memanfaatkannya,

maka dia harus menggantinya. Disamping ifu, dia hanrs membayar

hak si pernilik lnng selama ini dia tahan, sebagaimana perintah
Rasulullah $, hendaknya seseormg memberikan hak kepada lnng
b€rhak. Dan penyeuaan hartanya, merupakan bagian dari hak si

pemilik barang.

Diantara hal Srang aneh di dunia ini adalah pendapat ulama

fikih Hanafi, bahwa hasil seuraan dan hasil ihr milik orang yang

mxry-ghashab. Dia tidak harus mengganf nilai anak budak wanita
yang sr.rdah meninggal. Kernudian mereka berperrdapat berkenaan

orcmg png mernburu seekor kijang di tanah Haram, Ialu dia

menahannSra dan tidak membunuhnya, hingga akhimya kijang ifu
melahirkan beberapa anak saat masih ditahan olehnya.

Namun kernudian semuanlra mati sementara dia tdak
sempat menyembelih semuanya, maka dh hanrs mengganti kijang

1nng p€rtama dan mengganti anak-anak Spng dilahirkan kijang

tersebut. Padahal jika mereka berpendapat sebaliknya, maka
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mereka tepat, karena Allah & tidak mengharuskan orang yang

memburu kijang untuk menggantinya, baik kijang ifu dalam

keadaan hidup maupun mati, kecuali jika dia membunuhnya

secara sengaja. Namun jika tidak, maka dia tdak harus

menggantinya. Mereka acapkali menyelewengkan firman Allah &
dari tempatnya.

Dan yang lebih aneh lainnya adalah protes sebagian orang

yang menentang mereka dengan kebodohan, dia berkata, "Dosa

apa bagi si anak hingga dia diladikan sebagai budak?" Maka kami

katakan, kami tdak tahu dosa apa yang mengharuskannya

dijadikan budak. Padahal murtad, membunuh seseorang dengan

sengaja, meninggalkan shalat, zina muhshan adalah dosa yang

paling besar. Namun tidak ada dosadosa tersebut yang

menghamskan pelakunya untuk dijadikan budak. Dan anak-anak

orang kafir, mereka diladikan budak, padahal tidak ada dosa pada

mereka. Namun kebingungan ini tidak akan dialami kecuali oleh

orang yang tidak berakal dan tidak memiliki pemahaman agama

yang mendalam.

Pendapat kami yang menggugurkan mahar ketika peng-

ghashab atau orang yang meminta hak menyefubuhi budak yang

di-ghashab (atau yang diminta haknya), maka itu dikarenakan tdak
ada nash Al Qur'an maupun Sunnah yang menetapkan adanya

mahar dalam perkara itu. Sementara harta peng:ghasha6 dan

orang yang dimintai hak haram, kecuali yang diwajibkan oleh

nash. ndak ada keurajiban membayar mahar, kecuali dalam

pemikahan yang sah; atau terhadap pemikahan yang dilaksanakan

tanpa izin wali si perempuan -berdasarkan yang telah ditetapkan

di dalam nasb. Akan tetapi dia wajib mengganti kekurangan yang

terjadi akibat persetubuhan yang dilakukannya kepada budak
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unnita tersebut, baik karena perzinaan peng-ghashab atau karena
kebodohan orang Srang dimintai hak. Karena dengan melakukan
ifu, dia telah merusak sebagian harga budak wanita omng lain.

Penetapan unfuk mengganti dengan yang semisal, maka
ulama mutaakhkhirin berbeda pendapat. Sebagian mereka
berpendapat, tidak perlu diberikan kecuali mengganti harga pada
segala sesuatu. Kami dari jalur AMurrazzaq, dari
S.rt/an Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq Astrqnibani tentang orang

lrang merusak gandum, maka dia harus mengganti dengan
makanan lnng semisal. Sufuan dan para perkara fikih dari
kalangan ulama fikih Azh-Zhahiri berpendapat, dia harus
mengganti dengan harga makanan.

Abu Hanifah dan Malik berpendapat, barang yang
dihabiskan itu, jika berupa barang yang dapat ditimbang, maka dia
harus menggantinya seperti barangnya. Namun jika barang yang
diambil b.-pa harta yang lainnya atau hewan, maka dia harus
menggantinla dengan harganya saja.

Ulama fikt Azh-Zhahiri berpendapat, diwajibkan unhrk
mengganti dengan yang semisal pada semua itu. Jika tidak ada

lrang semisal, maka orang yang mendapatkan ganti rugi berhak
memilih, antara mengabaikanngra hingga datang pengganti yang
serrisal dengan barang yang dia miliki dulu, atau dia mengambil
lrarganln saja dari barang yarry d-ghashab.

Abu Muhammad ber{rata: Ini adalah pendapat yang benar,
dan udak boleh menyelisihinya. Kami tidak mengetahui ada ulama
yang memuhrsl n aga rnemberikan nominal haga yang di-

Shnhab merniliki hujjah sarna sekali, kecuali sebagian mereka
datang dengan membawa musibah.
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Sesungguhnya Rasulullah menetapkan kepada orang yang

telah membebaskan seorang budak yang dimiliki dalam syirkah

untuk mengganti sisa bagian mitranya pada budak tersebut dengan

nominal harganya saja. Lalu mereka berpendapat, bahwa

Rasulullah $ menetapkan hukum pada orang yang menrsak

bagian orang lain terkait dengan seorang budak agar

menggantinya dengan nominal harganya.

Ali berkata: Ini diantara dari kerancuan pendapat mereka'

Mereka benar-benar keliru jika menjadikan riwayat tersebut sebagai

hujjah. Kekeliruan itu dilihat dari dua sisi:

Perbma, hujjah mereka dengan riwayat tersebut berkaitan

dengan orang yang menghabiskan makanan orang lain, atau

seseorang yang membebaskan bagiannya terkait dengan budak

yang dimiliki dalam suatu syirkah, sementara dia tidak memsak

sedikit pun, tidak sedikit pun meng-ghashabnya, dan tidak

melakukan pelanggaran, namun dia hanya membebaskan

bagiannya yang dibolehkan oleh Allah &, maka dia berhak

melakukan itu. Ini merupakan ketetapan yang datang dari

Allah S. Jika dia melaksanakannya, maka dia tidak melakukan

pelanggaran.

Kedua, betapa besar pertentangan diantara pendapat

mereka. Karena pendapat ini mengharuskan mereka unfuk

mengatakan bahwa penggantian harga nominal diberlakukan jika

orang lang membebaskan tersebut merusak bagian mihanya. Oleh

karena itu harus diberikan pengganti dalam benfuk harga nominal

dengan adanya palajiban yang mereka tetapkan padanya, baik dia

dalam keadaan sulit maupun lapang. Sebagaimana mereka

memberlakukan hal itu pada setiap orang yang merusak. Padahal

mereka tidak melakukannya.
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Bagaimana mungkin orcmg lnng mengetahr,.d bahwa

Allah & lang bertanSn kepadaqn tentang firman-Nya dalam

agama menghalalkan hal ifu, sementara hamba-harnba Allah

mengikuti perkataannya berdasarkan klaim buruk dan rusak ini,

dengan menyelerruengkan Sunnah dari tempatr5n dan mereka

berusaha unfuk membantah kebenaran dengan hal tersebut-

Mereka tidak berhak mengklaim bahua ifu merupakan Uma.

Karena hnu Abi I aila dan Zufar bin Al Hudzail mengharuskan

adanln jaminan, baik dalam keadaan lapang atau pr.rn sulit.

Kami udak peduli dengan dtra omng ini, yang pada

dasamya ada dalam kekeliruan. Karena keduanya menyelisihi

hukum Rasulullah S dalam hal tersebut, sebab Rasulullah & tdak

menjatuhkan denda kepada orang yang berada dalam keadaan

sulit, beliau memerintahkan dalam hal itu bagi otang yang

memerdekakan saja.

Kami meriwagntkan dari jalur Al Laits bin Sa'd, dari Jarir

bin Hazim, dari Humaid Ath-Thawil, dia berkata: Alar mendengar

Anas bin Malik menceritakan bahun ?,ahab bin Jahsy membrikan
wadah berisi makanan kepada Rasrlullah $ saat beliau berada di

rumah Aisyah dan mempakan hari gilirannya. Aistnh pun berdiri

dan mengambil wadah itu dan melempamSn ke tanah hingga

pecah, maka Rasulullah $ mengambil uradah milik Aistnh, lalu

beliau memberinp kepada uhrsan Zainab itu. Beliau bersaMa,

" Wadah ini pengganti vndahn5n hirnb.' Beliau bersaMa kepada

Aiq7ah, " Unfuhnu aF lnng telah l<amu paahkan."

RiuaSnt ini menunjukkan bahwa beliau mengganti dengan

yang sama, tdak dengan dirham.
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Diriwayatkan dari Utsman dan Ibnu Mas'ud bahwa

keduanya menetapkan hukum, bahwa orang yang menghilangkan

nyawa anak unta betina, maka dia harus menggantinya dengan

anak unta betina pula.

Diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit dan Ali, bahwa keduanya

menetapkan hukum unhrk mengganti dengan yang semisal dalam

umsan orang yang menjual unta, dan mengecualikan kulitnya,

kepalanya dan isinya.

Diriwayatkan dari Umar, LJtsman, Al Hasan, AsySya'bi,

dan Qatadah dalam hal penebusan anak budak wanita yang

menipu dengan seorang budak, bukan dengan nominal harganya.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari

Ayrytrb, dari hnu Sirin, dari Syuraih, bahwa dia menetapkan

berkenaan seorang tukang yang mewamai pakaian, yang

menyobek sebuah pakaian, bahwa pakaian tersebut menjadi

miliknya, dan dia harus mengganti dengan pakaian yang sama

kepada pemiliknya. lalu ada yang berkata, "Atau mengganti

nominal harganya?" S! rraih menjawab, "Sesungguhnya si pemilik

lebih menyukai pakaiannya daripada nominal harganya." Dia

berkata, "Dia tidak akan mendapatinya." Syuraih berkata, "Tidak,

dia pasti mendapatkannya."

Diriwayatkan dari Qatadah, bahwa dia menetapkan unfuk

mengganti pakaian yang telah dirusak dengan yang sama.

Abu Muhammad berkata: Pada dasamya kami tidak ingin

menuliskan pendapat orang yang berhujjah dengan pendapat

tersebut. Tapi kami perlu menghadirkannya dengan hrjuan agar

mereka tidak menyerang dengan klaim ijma atas kebatilan dengan

berani. Jika mereka berkata, "Kalian tidak menetapkan barang
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yang dipecahkan itu untuk orang llang memecahkan. Kalian telah
menyelisihi hadits." Kami katakan, 'Kami takut kepada Allah &
nntuk melakukan itu. Rasulullah $ bersabda, lsqun1guhntn

danh dan haXa lalian hanm atas kalian'."

Dari riun5nt ini, beliau #t Udak memberi seseorcmg selain

haknya, dan tidak memberin3n melebihi dari haknSa, beliau tidak
bercaMa, "la menjadi milikmu karena kamu telah
memecahkanngra." Jadi, orang !/ang menisbatkan hukum ini
kepada beliau telah berdusta atas nama beliau, padahal beliau tidak
mengucapkan dernikian.

Dengan demikian, dapat dilrakini dengan benar, bahwa
pecahan wadah Fng diberikan Rasulullah $ kepada Aisyah tidak

terlepas dari salah safu dua sisi. Mungkin karena pecahan wadah
itu sudah tidak bisa digunakan lagi, sehingga beliau

membiarkannp, sebagaimana dihalalkan bagi kita bertagi harta
atau barang lainqla Snng rusak se@ra ufuh dan tidak dapat
digunakan lagi; atau barangkali wadah Aisyah yang diberikan oleh
beliau itu lebih baik daripada wadah Zainab 6e, sehingga beliau $
mengganti pecahan wadah itu dengan tambahan ifu. Jika tidak,
maka karni !,akin bahua beliau & tdak memberi seseorcmg harta

oremg lain dengan cara !/ang tidak benar. Akan tetapi hak kortan
findak pidana ada pada barang lrang merupakan hartanSn, bukan
pada hal lainnp.

Jadi selama atau sesrrafu gnng lain ifu masih
ada, rnaka dia tidak berhak atas hal lain selain ifu. Namun jika
semuan!,a memang tdak ada maka pada kondisi demikian
diberikan bagl si kortan apa yang semisal dengannya.
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Ali berkata: Jika dia tidak menemukan barang yang semisal

dari jenis yang sama, maka seluruh yang dia konversi kepada nilai

dan apa yang dia samakan, itulah yang semisal dengannya dalam

bab ini. Hanya saja ia lebih sedikit dari yang semisal yang berasal

dari jenis yang sama. Kami menetapkan ini saat tidak ada barang

yang semisal sama sekali.

1260. Masalah: Barangsiapa yang memsak barang

orang lain, atau melukai budak orang lain, atau melukai hewannya,

atau membakar pakaiannya, maka semua itu harus dihitung

nilainya secara tepat pada saat dia melakukan tindak kejahatan

tersebut, kemudian dihitung pula nilainya pada saat dia hendak

menggantinya. Orang yang melakukan tindak kejahatan ihr

dibebani untuk memberi ganti rugi kepada pemilik diantara dua

nilai tersebut. Sementara itu dia tidak boleh memberikan apa yang

dia miliki kepada korban, sebagaimana yang telah kami paparkan

tadi. Akan tetapi dia dikenakan hukuman sebagaimana apa yang

telah dia lakukan, baik tindak kejahatan itu kecil maupun besar.

Dalam permasalahan ini, ulama madzhab Hanafi

mengalami kebingungan dan kerancuan. Sebagaimana pendapat

mereka, barangsiapa yang meng-ghashab pakaian, hendaknya dia

mengembalikan pakaian tersebut kepada pemiliknya.

Namun jika si pemilik mendapati pakaiannya telah dipotong

oleh si peng-ghasha4 maka si pemilik diberikan pilihan, antara

mengambil pakaian itu dalam kondisi seperti itu dan mengambil

ganti yang kurang darinya; atau dia diberikan pakaian milik si

peng-ghashab dan si peng-ghashab harus menggantinya dengan

harga nominal pakaian tersebut.
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Jika pakaian itu tdak didapatkan kecuali si purg'ghshab

telah menjahitrp menjadi gamis, maka ia menjadi milik st peng-

ghashab tanpa adanya opsi unhrk si pemilik pakaian kecuali

mendapatkan nilai pakaian tersebut sebagai penggantinya.

Demihan pula pendapat mereka terkait dengan biji gandum

yang &-ghasha6 lalu dfadikan tepung; tepung yang di-ghasha6lalu

dijadikan adonan, dan daging yang di-ghashab lalu dimasak atau

dipanggang.

Abu Muhammad berkata: Tidak ada 3nng terang-terangan

memperdaSn agama selain pendapat ini, dan tidak pula dalam

pembelajaran unfuk memakan harta orang lain dengan cara lnng
zhalim. Dikatakan kepada setiap orcng png fasik, "Jika kamu

ingin mengambil gandum seorang yatim, atau milik tetanggamu,

dan memakan dombanya, menghalalkan pakaiann5n, sementara

dia rrdak mau menjtralryn sedikit pun padamu, maka rampaslah,

lalu potonglah pakaian itu di hadapannp, sernbelihlah domban3n

lalu masaklah, rampaslah biji gandumnSn lalu iadikanlah tepung,

kemudian makanlah ifu semtra, karena semua ifu halal dan juga

baik. Kamu Udak menanggung kanrajiban, kecuali hanp
mengganti nilai yang kamu ambil."

Semua ini bertentangan dengan apa lnng ditetapkan oleh
Allah & di dalam Al Qur'an yang melarang hta untuk memakan

harta diantara kita dengan cara lang batil, dan juga menyelisihi

Rasulullah & berkaitan sabda beliau, "%wguhnSn danh lafran

dan harb lalian hanm abs kalian!' dan "hnngsiap fomnal
Mak badasrlcan Ftan (struiat) ltan i, naka anatamy
ditolak
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Tidak ada seorang muslim pun yang ragu bahwa setiap

pakaian yang dipotong baik dengan cara dirobek, maka ia tetap

kepunyaan si pemilik pakaian. Setiap tepung yang dibuat dari biji

gandum orang lain, maka ia pun kepunyaan si pemilik gandum.

Dan setiap daging yang dipanggang, maka ia pun kepunyaan si

pemilik daging. Mereka semua mengakui ini, namun kemudian

mereka tidak peduli, dengan tetap mengatakan, perampasan,

kezhaliman dan penyerangan membolehkan harta-harta kaum

muslimin untuk para perampas.

Mereka berhujjah dengan riwayat yang menjelaskan

permasalahan wadah yang dipecahkan yang telah kami paparkan

sebelumnya. Namun mereka juga merupakan orang pertama yang

menyelisihi khabar itu, sehingga mereka menyelisihi apa yang

terhrang dalam khabar tersebut, kemudian mereka berhujjah

dengan khabar yang mana pendapat mereka tidak ada di

dalamnya. Disamping ifu mereka juga berhujjah dengan khabar

seorang wanita yang mengundang Rasulullah $ makan. [-alu

wanita itu mengabarkan kepada beliau bahwa dia ingin membeli

seekor kambing, namun dia tidak menemukann5n. Lalu dia

menguhrs seseorang untuk mendatangi tetangganya dan berkata,

"Datangkanlah padaku kambing milik suamimu ittt." Tak lama

kemudian, tetangganya mengirim kambing tersebut. lalu
Rasulullah $ memerintahkan makanan berupa dagrng kambing itu

diberikan kepada para tawanan. Berdasarkan riwayat ini, omng

yang amat bodoh lagi penipu berkata, "Khabar ini menunjukkan

bahwa hak pemilik kambing sudah gugur, jika kambing itu telah

dipanggang."

Abu Muhammad berkata: Khabar ini tidak shahih. Namun

seandainya khabar ini shahih, pasti ia menjadi hujjah yang
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menentang mereka. Karena khabar ini bertentangan dengan
pendapat mereka, sebab di dalarn riwa5ratrya disebutkan, bahwa
Rasulullah # fidak membiarkan dagrng itu pada kepemilikan

wanita yang mengambil kambing tanpa tz:r:. pemiliknya.

Sedangkan mereka berpendapat, ia halal bagi pemmpas. Padahal

dalam khabar ini disebutkan, bahwa beliau fidak menyehrjui
pendapat wanita tersebut, sehingga benarlah bahua akhim5n
daging itu bukan miliknya. Oletr karena itu khabar ini malah

menjadi hujjah lnng memberatkan mereka.

Ali berkata: Sedangkan riunyat yang mahfuzh dari para

sahabat bertentangan dengan ini. Sebagaimana kami riwalntkan
dari jalur , Ma'mar menceritakan kepada kami dari
Ayyub As-Sakht5nni, dari Muhammad bin Sirin, bahwa para
sahabat Rasulullah $ singgah di tempat sebuah keluarga png
memiliki air, sementam diantara para sahabat itu terdapat Abu
Bakar Ash-Shiddiq. Lalu An-Nu'man bertolak, dan berkata kepada
mereka, "Akan terjadi demikian dan demikian." Sedangkan

mereka mendatanginya dengan membawakan makanan dan srrstr.

Dia mengirimkan makanan dan minuman ifu kepada para
sahabatrp. Kemudian Abu Bakar mengabarkan hal itu dengan
berkata, "Diperlihatkan kepadaku, bahwa aku memakan
perdukunan An-Nu'man pada hari ini." Kemudian dia
memastrkkan tangannya ke dalam tenggorokkan, lalu dia
memuntahkan makanan yang sudah masuk itu.

Diriuralatkan dari iahrr Muhammad bin Ishaq dalam
Maghazlnya dari Yazid bin Abi Habib, dari Auf bin Malik Al
Aqria'i, dia berkata: Aku pemah berada dalam pepemngan Dzatus
Salasil. t-alu dia menyebutkan bagian trnta yang disembelih
diantara oftmg:omng. Mereka. memberin5a sebagian dari daging
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tersebut. [-alu dia pun membawa daEng itu kepada para

sahabahya, kemudian memasaknya dan memakannya. Kemudian

Abu Bakar dan Umar bertanya kepadanya tentang daging tersebut.

Dia pun menjelaskan pada keduanya perihal daging tersebut.

Kemudian keduanya berkata, "Demi Allah betapa baiknya ketika

kamu memberi kami makanan ini." Kemudian keduanya slna-
sarna berdiri berusaha memuntahkan apa yang ada di dalam perut

keduanya.

Dari jalur Malik, dari Zaid bin Aslam, dia berkata: Umar bin

Al Khaththab pemah meminum susu, lalu dia kaget dengan rasa

susu tersebut. Kemudian dia bertanya tentang susu ihr. Maka

diberitahukan kepadanya bahwa susu ifu diambil dari hetruan

sedekah. Umar pun memasukkan jari-jarinya unfuk memuntahkan-

nya-

Dari jalur Sa'id bin Manshur, Al Mu'tamir bin Sulaiman At-

Taimi menceritakan kepada kami, dari ayahnya bahwa penduduk

Kufah berkata kepadanya, "Ai telah meminum arak?" Sulaiman

berkata kepada mereka, "Abu Ishaq Al Hamdani menceritakan

bahwa setelah Ali bin Abi Thalib meminumnya, dikabarkan

kepadanya bahwa minuman itu adalah arak, maka dia pun

berusaha memuntahkannya. "

Ahmad bin Umar bin Anas Al Udzri menceritakan kepada

kami, Ubaidullah bin Muhammad As-Saqathi menceritakan kepada

karni, Muhammad bin Ahmad bin Ya'qub bin Syaibah

menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syuwaih menceritakan

kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Abdurrazzaq berkata:

Ma'mar pemah mendatangi istrinya, lalu dia mendapati ada

bebuahan padanya, lalu dia pun memakan sebagiannya. Kemudian

dia bertanya tentang buah-buah itu, maka istrinya menjawab,
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"Buah itu hadiah si fulanah yang suka meratap." Ma'mar pun

berdiri, lalu memuntahkan apa yang dia makan.

Abu Muhammad berkata: Abu Bakar, Umar dan Ali,

dihadapan para sahabat dan sepengetahuan mereka, tidak ada

safu pun diantara mereka yang menyelisihi mereka dalam hal itu.

Mereka tidak berpendapat bahwa makanan yang diambil fidak

dengan cam lnng benar merupakan milik yang mengambilnga

meski dia telah memakannla. Bahkan mereka berpendapat bahrla

memakan ifu harus dikeluarkan. Tidak boleh membiarkan

makanan itu berada dalam tubuh mereka selama mereka bisa

mengeltrarkannp, meski telah menghabiskannya. Maka dengan

apakah oransforang ihr bergantung dalam hal mernbolehkan yang

haram se@rir terangterangan?

Abu Muhammad berkatar Dengan ini kami berpendapat,

selama seseorans metmpu unfuk memuntahkannya, maka wajib

baginya unhrk melakukan ifu, dan tidak dibolehkan unhrk menahan

sesuafu lang haram sarna sekali. Jika dia tidak mampu melakukan

itu, maka Allah & tdak membebani seseoftmg dih.rar batas

kemampuannSla. Ini diantara perkara Snng mereka perselisihkan

be*aitan isi Al Qur'an dan As-Sunnah dengan pendapat-

pendapat mereka Snng rusak, serta taklid kepada sebagian tabi'in
png terperosok pada kekeliruan

Mereka juga mengatakan, kami mengqiyaskan

permasalahan ini kepada seomng hamba sahaln png meninggal,

lafu 1nng diganti adalah harga nominal budak tersebut.

Ali berkata, "lni adalah huijah yang menentang pendapat

mereka, bukan lnng menguatkan mereka, karena orang yang telah

meninggal fidak bisa dimiliki oleh si parg:ghashab."
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L26L. Masalah: Barangsiapa yang merrg-ghashab

sebuah rumah, lalu dia merusaknya, maka dia dibebani untuk

kembali membangun rumah tersebut seperti sediakala.

l-andasannya adalah firman Allah &,

W 6A Y J4,- *&'tt:'?t6'&{",;s;i ;s
" Oleh sebab ifu barangsiapa yang menyerang kamu, maka

seranglah dia, seimbang dengan serangannp terhadapmu." (Qs.

Al Baqarah t2l: L94't

Sementara dia telah menyerang sebuah rumah yang sudah

dibangun, lalu dia menjadi penghalang antara bangunan tersebut

dengan pemiliknya. Dalam masalah ini, berdasarkan kesepakatan

mereka bersama kami dan kesepakatan umat Islam adalah dia

diperintahkan untuk mengembalikannya kepada pemiliknya. Tidak

boleh menggugurkan kesepakatan umat Islam, dengan meroboh-

kan bangunan tersebut.

Apa bedanya rumah yang dirobohkan dengan seorang

hamba sahaya yang meninggal? Dulu sahabat mereka berhujjah

bahwa rumah-mmah dan tanah tidak dapat di-ghashab, maka ini

amat aneh sekali. Dan kami tidak mengetahui penyeru kepada iblis

di dalam Islam lebih banyak daripada orang yang menyematkan

kezhaliman terhadap orang yang meng-ghashab rumah dan tanah

orang lain, kemudian menghalalkan seuraan dan hasilnya,

sementara dia tidak berpendapat bahwa mereka wajib mengganti

apa yang rusak darinya.

L262- Masalah: Barangsiapa yang meng-ghasha6 tanah,

lalu dia menanaminya, atau dia tidak menanaminya, maka dia

I
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wajib mengembalikan tanah tersebut dan apa yang berkurang

darinya. Jika dia menanaminSra dan semisalnya, maka

sebagaimana yang telah kami paparkan, bahwa dia menghalangi

pemilikn5n untuk memanfaatkan lahannya. Dan tanah tidak bisa

digunakan, kecuali unfuk ditanami. Sedangkan masalah

muzi,ra'arl, sebagaimana yang akan kami paparkan dalam bab

muan'ah.

Ulama ftkih Hanaft berpendapat, tanah itu fidak bisa di-

ghashab. Ini merupakan statement dusta dari mereka. Karena

definisi ghashab adalah mengambil sesuatu png bukan haknya

secam zhalim.

Diriwa5ntkan kepada kami dari Al Bukhari: Muslim bin

hrahim menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al Mubarak

menceritakan kepada kami, Musa bin Uqbah menceritakan kepada

kami, dari Salim bin AMullah bin t)mar, dari aphnya, dia berkata:

Rasulullah $ bersaMa, "hmngsiap tnng mengambil sejengkal

hnah gng bukan halmg, mala dia alan dihimpit dangannya

pda Hari Kiamat hngga firiuh lapis bun i." Hadits ini

menr.rnjukkan s@ara jelas bahwa tanah juga dapat diambil dengan

cara lnng fidak benar, sehingga benar pula pendapat lnng
menyatakan bahwa ia dapat di-ghashab.

1263. Masalah: Barangsiapa ]lang mag:ghashab
ladang, lalu dia menanarninya, atau merry:ghashab tanah, atau

sebidang tanah lalu dia menanarninya pohon, maka segala Srang

dihasilkan dari penanaman tersebut kepunpan si pemilik tanah,

dan dia berhak unhrk mendapatkan jaminan dari yrang menanarn.

Disamping ihr segala SEng fumbuh dari pepohonan pada sebidang
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tanah ittr meniadi mitk si pernihk bnah. Behnhan 57ang kehEr

dari pohon-pohor itu d rnas.r mendatang juga k€punpan penrilik

tanah. Sedangkan prer,g:shaslnb udak rnernifiki hak sama sekah.

I-andasannp adalah apa lrang telah karni papa*an dari sabda

Rasulullah $,

"Tidak * lnk bsirynmn 5angdmhn."

Disamping ihr karena apa yang dihasillon dari harta orang

lain, maka pemililmt a lah 3png memiliki. Alorr tetapi 1nng halal

bagi orang-orang dad ifu semua adalah apa !,ang sudah frdak

dipedulikan oleh si pernilik, yang rnana p€rnililmta zudah tidak

menginginkanryp, sehingga dia mernbuangrya" maka orang lain

boleh mengarnbilnyra, dan tdak boleh mengambil barang yang

tidak diped<enankan oleh pernilikryn.

L264. lrlasalah: Barangsiapa 3nng diserang oleh heunn

Snng dimiliki, seperti unta, lnda baghal, atau gajah atau grang

lainnya, sedangkan dia tdak dapat mernbela kecuali dengan

membunuhnya" rnaka dia tdak berkeuaiiban menggantiqp. Ini

adalah pendapat Mafih Aqrsyafi'i dan Abu $rlaiman. Namun

ulama frkih Hanafi b€rpardapat, bahura da hanrs menggantinln.

Mereka berhuiiah dengan khabar yang dnhihdari Nabi $,

.31;LG?iu;ar

.u6; f)b ,tA'*Yt
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" Pentsakan yang dilakukan oleh hewan sia-sia (tidak ada
ganfirugi)."63

Dan berdasarkan khabar yang diriwayatkan kepada kami
dari jalur AMul Karim, bahwa ada seseorang yang diserang oleh
unta hingga hampir membunuhnya, lalu dia menebas unta tersebut
dengan pedang hingga mati, maka Abu Bakar mendendanya, dan
berkata, "Hewan itu tidak berakal."

Diriwayatkan dari Ali, dengan redaksi yang berbeda, namun
maksudnya sarna.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari
Hammam bin Munabbih, dari Abu Hurairah, dia berkata,
"Barangsiapa yang membunuh herr.ran maka dia didenda."

Dan diriwayatkan dari jalur Sufi7an Ats-Tsauri, dari Al
Aswad bin Qais, dari para syaikh mereka, bahwa ada seorang
remaja yang masuk ke rumah Zaid bin Shauhan, tiba-tiba seekor
unta milik Zaid menendangnya hingga dia tev,as. Kemudian para
walinya datang dan menyembelih unta tersebut. lalu Umar
membatalkan darah anak tersebut dan memberikan denda kepada
para walinya dengan nominal harga unta tersebut.

Dan diriwa5ratkan dari Sytraih dengan redaksi yang sama.

AIi berkata: Hadits "Perusakan tnng dilakukan oleh hewan
sia-sia (ddak ada gantirugi/' adalah hadits yang sangat shahih. Dart
dengan hadits ini kami berpendapat. Namun disamping itu, tidak
ada hujjah yang menguatkan pendapat mereka dalam hadits ini.
Karena kami tidak menyelisihi mereka dalam hal bahwa segala
yang dirusak oleh hewan tidak dikenakan denda atau gantirugi.

63 HR. AI Bukhari dan Muslim serta grang lainqn.
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Tidak ada di dalam riwayat tersebut kecuali ketentr.ran ini. Bahkan

riwayat ini adalah hujjah lnng menentang pendapat mereka png
mengharuskan perrunggang, pengemudi atau pengendalinp untuk

membayar gantirugi atas apa lang telah dirusak oleh her,rnn

tersebut, padahal dia tidak dapat mengendalikan heunn itu. Jadi,

merekalah yang merryelisihi hadits ini.

Hadits Umar bin Al Khaththab dan SyLtraih, dalam

masalah ini lomi katakan, barangsiapa yang terbunuh oleh

halan, lalu setelah tindakan her,r,ran ifu terjadi, si wali

membunuhnp, maka dia hanrs menggantinya. Karena ia fdak

berdosa.

Sedangkan perkataan Abu Hurairah, maka pendapat ini

juga benar, bahwa siapa saja yang membunuh heuan secara

sengaja tanpa terpaksa, maka dia hanrs membalrar gantirugt.

Adapun riwa5at dari Abu Bakar dan Ali, adalah khabar mutqthi,
dan Udak ada hujjah dalam riwayat yang murqathi' meski

diriunyratkan dari Rasululluh #, apalagi jika riwa5nt tersebut bukan

dari beliau? Kemudian seandainp khabar tersebut shahih, maka di

dalamnp fidak memuat hujjah yang menguatkan pendapat

mereka. Sudah berapa banpk kisah, yang mana di dalamn5n

mereka mengingkari Abu Bakar dan lainryn, padahal tdak boleh

unfuk menyelisihinga. Palitg dekat dari ih.r, adalah apa Spng kami

sebutkan dari Abu Elakar, Umar dan Ali.$, png manzr mereka

memuntahkan apa lang mereka makan dan minum png mastrk

dalam kategori tdak halal, nalnun mereka menyelisihi itu- Akan

tetapi mereka (Abu Bakar, Umar dan Ali)juga menjadi hujiah bagi

mereka, selama mereka sesuai dengan pendapat Abu Hanifah,

tapi Udak jika mereka menyelisihi pendapatn5ra- Ini mempakan

salah satu benfuk memperrnainkan dalam agama-
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Yang lebih aneh lagi, mereka berpendapat bahwa singa dan

binatang buas lainnya, haram dibunuh di tanah Haram, sementara

orang yang membunuhnya hams dikenakan denda, kecuali jika

orang yang sedang berihram lah terluka lebih dulu, maka dia

berhak membunuhnya dan tidak dikenakan denda. Lihat berapa

banyak pendapat yang bertolakbelakang ini?

Sebelumnya ulama fikih Maliki yang sering mencela unfuk

mengikuti pendapat sahabat jika dia sepakat dengan mereka dan

orang-orang yang berpendapat bahwa riwayat murcal dan musnad

ifu sama agar mereka berpendapat seperti ini. Akan tetapi ini
termasuk pendapat yang saling bertolakbelakang.

Ali berkata: Barangsiapa yang diserang oleh heruan, lalu dia

takut heuran itu membunuhnya, atau melukainya, atau

mematahkan sebagian anggota fubuhnya, atau merusak

pakaiannya, maka dia tidak diperintahkan unhrk menolak he'.ruan

tersebut, dan dilarang membela dari serangan heunn tersebut.

Pendapat ini tidak mereka katakan. Dan seandainya mereka

katakan pendapat itu, maka kesesatan mereka semakin

bertambah, karena Allah S berfirman,

" Dan janganlah kamu menjafuhkan dirimu sendii ke dalam

kebinasaan." (Qs. Al Baqarah [2]:7951.

Ayat ini bersifat umum. Maksudnya seseorang

diperintahkan unhrk menghalau kebinasaan dari dirinya, dan

mencegahnya semarnpu mungkin dari ruh, tubuh dan hartan5ra,

atau dari saudaranya yang muslim. Inilah yang benar sebagaimana

yang kami sebutkan.

i<toti Jy[-.;jti{,
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Jika dia diperintahkan seeerti itrr rnmr.ur dia tidak mamptr

selamat dari heunn tersebut kecuah dengan mernbunuhn3la, maka

pada hakikatrgn dia diperintatrkan unfuk mernbunuhnya. Karena

mernbunuhn3ra merupakan pernbelaan diri yang diperintahkan

Allah &. Dan orang 5nng melalnrkan apa lnng diperintahkan

Allah @, maka dia seorang 1yarng muhsin (orang yang berbuat

baik). Jika dia masuk ke dalam golongan orang yang muhsin,

maka Allah S berfirman,

')4u<4#5JFt1'
" Tidak da jalan sedldfun wtuk mangnlahkan oftn{F

omng tnng ffiiat baik." (Qs. At-Taubah [9: 91)

L265. Masalah: Tidak ada santirug bagi pemilik heunn

atas tindak keiahatan yr6ng dilalrukan harannga, baik pada harta

atau darah omng lain, baik malam m.upm siang- Akan tetapi

pemilikngn dihamskan menjaganla. Jika dia menjaganya, maka ih.r

memang tanggungannya. Namr.rn ,ika heunn itu melakukan

penyerangan, sertentara penrifhn tidak menjagmlta, maka ia

drjual atas natna p€rnililmya. I-andasann5n adalah saMa

Rasulullah s,'Pantsalan Sang dihfulcan oldt heunn siasia (frdak

ada ganfi rugl1" Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Abu

Sulaiman.

Aflrqrafi'i berpendapat bahun si pemilik halan hams

memberikan gantirugi terhadap apa l,ang dirusak oleh hamnn5ra

di malam hari, namun dia tidak hanrs bertanggung jawab jika

ha,vannSa merusak di siang hari. Inilah yang ditetapkan oleh

Sgraih, dan SBng dipuhrskan oleh Aqr$n'bi-

AIMuhalIa - El



Mereka berhujjah dengan hadits unta betina Al Barra, yang
di dalam riwayat disebutkan bahwa Rasulullah $ memutuskan,
pemilik kebun hams menjaga kebunnya di siang hari. sementara
pemilik temak harus memberikan gantirugi atas apa yang dirusak
oleh temaknya di malam hari.

Ali berkata: Jika itu benar, maka kami akan lebih dulu
berpendapat dengan pendapat ini. Akan tetapi ia merupakan
khabar yang tidak shahih. Karena Az-ztrhn meriwayatkannya
secara gharib dari Haram bin Muhayishah dari ayahnya.
Sementara Pg-Zuhn juga meriwayatkan dari Abu umamah bin
sahl bin Hanif, bahwa unta milik Al Barra bin A2ib...... Maka
jelaslah bahwa hadits tersebut mursal. Karena Haram bukanlah
anak Muhayyishah, tapi dia anak dari Sa'd bin Muhayyishah.
sedangkan sa'd tidak mendengar dari Al Barra' dan tidak pula
dari Abu Umamah. Dan tidak ada hujjah dalam riwayat munqathi'.
Hal ini menghamskan ulama fikih Hanafi yang mengatakan bahwa
riwayat mursaldan musnaditu sama, unfuk mengatakan ini. Akan
tetapi mereka berselisih dalam hal ini.

Mereka juga berhujjah dengan yang lebih aneh dari semua
ini. Yaitu apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur ubaid bin
Umair, Az-Zuhi, Masnrq, dan Mujahid berkenaan firman Allah &,

U ;fi; e * ;fr, t; iA e e(4 s; l,fr{"i6
Wkq( iU,"1qt 6|i:i@ <tt g, ie,, Dan

(ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, di unkru
memberikan mengenai tanaman, karena tanaman ifu
dirusak oleh kambing-kambing kepunSman kaumnya. Dan adatah
Kami men5nksikan yang diberikan oleh mereka ifu.
Maka l{ami telah memberikan pengertian kepada sulaiman
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tantutg fuhn 6pry bih tepat); dan kepe nasing:masing

mqeka telah l{ami Mlen liililrah dan ihnu-" (Qs- Al Anbipa'

l2l,lz 7*791

Dia (Sulaiman) mennrh.rskan dahrn hal kf, ber{<enaan

lombing lrang merusak tanaman orang lain, rnaka si pemilik

ditnnrslon mernbalnr gnntirtrgi tanaman pernilik tanarnan' dimana

para pernilik tanarnan berhak memanhatkan urcl dan $rsu

karnbing l6rnbing tersehrt hfotgga an4x1.tr atau tanaman kembali

sebagai seeerti sedialmla.

Abu Muhammad b€rl<ata Ini termasuk pendapat 5nng

pahng aneh di dtrni4 dan s€$atu yang nurul lorni tdak

lagi di dalamnSTa bahtrn antara orang-orang png tehh

disehrdran dan Sulainran $r fidak berada dalarn ternpat Snng luas.

tieandainp mereka meriurayatkan ittl kepada kami dari

Rasrlullah $, mal<a itr tdak dapat dradikan huiiah, karena

nilnsal

Kernudian seanaairUn riwalAt tersehrt slnhih, rnaka otang

yang bertruiiah dengan du,aSnt ini mertrpakan otang p€rhma yang

nreryefs*rirrya Karena merefta tidak mengfuluni dengan hukum

int Bagairnana bisa lban seorang muslim berbicala di hadapan

lawan debatnya dalam unsan ruarna menggunalon huiiah, yang

fidakbol€h diiadkan s€bagai hsah?

Keanehan yang lainrya dad Aqrqpfi'i adalah, dia tidak

berpendapat dengan ritlayat VarE nnnsl natnr n ker-nudian dalam

mreahh harta da mahh mernbolehkan berhrfah dengan riunpt
nnnsrllwrqfrak shalritl

s€dangkan merriml bararg lgrg t&h dtousak oleh hanran,

Unaasanqn adalah finnan Allah *,
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*t'iti; 
li t;WG's

"Dan tolong-menolonglah katnu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan takwa." (Qs.Al Maa'idah t5l, 2)

Dan termasuk kebajikan dan ketalnvaan adalah menjaga
tanaman dan buah-buahan orang lain, sehingga Udak ada
pertolongan unfuk merusaknya. Karena itu menjauhkan segala
sesuafu yang merusaknya merupakan kewajiban, dan tidak ada
cara kepada itu kecuali dengan jual beli yang mubah. Terkait
dengan masalah ini, terdapat beberapa atsar dari para sahabat
yang telah mereka perselisihkan.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur AMurrazzaq, dari hnu
Juraii, Abdul Karim mengabarkan kepadaku bahwa Umar bin Al
Khaththab pemah berpendapat unfuk mengembalikan unta, sapi,
keledai dan binatang pemburu kepada pemiliknya sebanyak tiga
kali lika kebun telah dipagari, kemudian setelah itu disembelih.

Ibnu Juraij berkata: Aku mendengar Abdul Aziz bin
Abdullah memaparkan dari umar bin AI Khaththab bahwa dia
pemah memerintahkan agar kebun dipagari, dan pagamya difutup
dari binatang buas, kemudian binatang buas itu dikembalikan
kepada pemiliknya sebanyak tiga kali, kemudian jika masih
melabrak pagar, maka disembelih.

Dan dari jalur Yahya bin Sa'id Al eaththan, Abu Ha5yan
bin sa'id At-Taimi menceritakan kepada kami, dia berkata: Budak
mukatab Bani Asad mengabarkan kepadaku bahwa dia membawa
beberapa kambing dari sawad ke Kufah. Ketika dia sampai di
jembatan Kufah, datanglah maula Bal$ bin wa'il, lalu dia
menerobos ke sela-sela kambing ifu hingga salah safu kambing
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berlari dan melernparkan seorang lelaki ke dalam sungai Eufrat,

hingga dia tenggelam dan terbqwa arus. Kemudian majikannln

datang kepada majikanku, lalu majikankrr menawarkan

perdamaian dengan harga 20.000 dirham dan Udak melaporkan

permasalahan ihr kepada Ali. Namun mereka tidak mau, hingga

kami pun mendatangi Ali bin Abi Thalib, lalu dia berkata, "Jika

kalian mengetahui kambing tersebut, maka ambillah. Namun jika

ia bercampur dengan yang lainnya, maka ambillah lang serupa

dengannyia."

Abu Muhammad berkata: Ada yang aneh dalam pendapat

ulama fikih Hanafi dan Maliki, dimana mereka berhujjah dalam hal

membatalkan kaetapan lnng ada di dalam As-Sunnah yang

shahih, png menyatakan bahwa kedua pihak 5nng melakukan

akad tidak ada jual beli diantara keduanya hingga keduaqn

berpisah, berdasarkan riwayat seorang syaikh dari Bani Kinanah,

yang mengatakan bahwa Umar berkata, "Transaksi jual beli ifu

berasal dari serah terima atau l<hi5nr." Namun kemudian mereka

membantah riwayat ini dari Umar bin Al Khaththab, dan lnng
lainnya dari Ali. lalu mengapa mereka mengatakan, seperti ini

tidak dinamakan pendapat? Akan tetapi ini adalah hukum suatu

kaum dalam agama mereka.

L266. Masalah: Bamngsiapa yang memecahkan wadah

dari perak atau emas, maka dia Udak berkarcjiban apapun.

Bahkan dia telah bertuat baik, karena Rasulullah & melarang

membuat wadah dari perak maupun emas. Hal ini telah kami

paparkan dalam pernbahasan wudhu, makanan, dan minuman.

Demihan pula halnya oftIng lnng mematahkan salib dan
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menumpahkan khamer, baik milik orang muslim maupun orang
dzimmi.

Ulama fikh Hanafi berpendapat, jika seorang muslim
menumpahkan khamer milik seorang dzimmi, maka dia harus
memberikan gantirugi dalam bentuk nominal harga khamer
tersebut. Namun jika yang menumpahkan khamer adalah seorang
dzimmijuga, maka dia harus menggantinya dengan khamer yang

sarna-

Abu Muhammad berkata: Pendapat ini batil. Tidak ada
karrajiban unfuk mengganti khamer dalam benfuk nominal
harganya. Karena Allah & mengharamkan memperjualbelikan

khamer, dan diperintahkan unfuk menumpahkannya. Segala

sesuatu yang tidak halal untuk diperjualbelikan dan tidak halal
unfuk dimiliki, maka tidak ada kewajiban untuk memberikan
gantirugi.

Apabila mereka berkata, "Khamer merupakan harta ahli
dzimmalt Maka kami katakan, "Kalian telah berdusta. Padahal
Allah Si tdak menjadikannya sebagai harta milik seseorang sejak

Allah mengharamkannya." Akan tetapi mereka mengabarkan
kepada kami, apakah ia halaluntuk ahli dzimmahatau haram?

Jika mereka mengatakan bahwa khamer itu halal bagi ahli
dzimmah, maka mereka telah kufur. Karena Allah & telah

mengabarkan bahwa mereka (ahli dzimmahl tidak mengharamkan
yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan fidak beragama
dengan agama yang benar.

Bukankah tidak ada perselihan diantara dua orang muslim,
bahwa agama Islam merupakan agama yang diwajibkan juga bagi
orang kafir, sebagaimana ia juga diwajibkan bagi orang muslim.
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Rasrlullah *t dtuhs k€eada Miau iuga

diutus kepada hta. Dan menaati beliau menpakan karajiban bagi

mereka, sebagaimana diu,ajiblon kepada kita?

Jika mereka mengatakan, bahwa khamer ihr diharamkan

atas mereka? Maka kami katakan, kalian b€nar. Maka dari ifu,

barangsiapa Spng menrsak harta png tidak boleh dimiliki, maka

dia telah berlruat baih dan tidak ada konselnrensi apa pun atas

diringp.

Mereka berhuiiah dengan riwayat 1Bng diriuaftkan kepada

kami dari iahrr fut an Ab-Tsawi, dari hrahftn bin Abdul A'h Al

Ju'fi dari Snmid bin Ghaflah, bahwa ada snns berkata kepada

Umar bin Al Khaththab, 'Para gubemumnr mengambil khamer

dan babi sebagai paiak?" Bilal bin Rabbah b€rkata kepada Umar,

'Mereka alon melalnrkan ifu?" Umar merrjaunb, 'Janganlah

lolian lalokan ifu, tapi arahkan mereka unhrk merfualnla."

Dan dari iahrr Abu Ubaid, dari Kidarn Al Anshari, dari

Isra'il, dari lbrahim bin Abdul A'la, dari Swaid bin Ghaflah bahrrn

Bilal berlota kepada Urrnr bin Al Khaththab, 'Para gubemurmu

mengambil khamer dan babi sebagai pqiak?" Umar berkata,

'Janganlah dari mereka- Tapi amhkan mereka

untuk menjuakrp, lalu ambillah hasil peniulannp dari mereka-"

Abu Muhammad berkata: Tidak ada huijah dalam khabar

ini. I(arena di dalam hadits Sut/an -dan ltu shahib tidak ada

tambahan 1nng dis€hIkan oleh Isra'il. Akan tetapi di dalamnya

disebutkan, 'Atahkan mereka untuk menjualnya-" Hal ini

sebagaimarn firrnan Allah gi,

ir;Y -;;j
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" Kami biarkan ia leluasa terhadap kesqatan yang telah
dikuasainyaitu " (Qs. An-Nisaa' [4]: 115)

Sementara ifu Isra'il merupakan periwayat yang dha'if.
Kemudian seandainya khabar ifu shahih, maka tidak ada perkataan
yang dapat duadikan hujjah selain perkataan Rasulullah S.

Namun anehnya, mereka menyelisihi Umar rft, ketika dia

memisahkan antara orang-orang yang memiliki hubungan mahram
dari kalangan Majusi, dan melarang mereka dari perbuatan

zamarnal#. Kemudian pada pembahasan ini mereka mengikuti
riwayat dha'ifyang menyelisihi Al Qur'an dan As-Sunnah.

Jika khamer ifu merupakan bagian dari harta mereka, maka
salib dan berhala menunrt mereka lebih mulia dan agung daripada
khamer, sehingga diwajibkan atas orang-orang tersebut
menetapkan kewajiban gantirugi atas orang yang menghancurkan
salib dan berhala mereka, sampai kembali seperti sediakala. Jika
tidak maka, maka pendapat mereka saling bertentangan.

Kami meriwayatkan dari jalur Abu Daud, Qutaibah bin
Sa'id menceritakan kepada kami, Al laits, yaitu hnu Sa'd
menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Abi Habib, dari Atha'
bin Abi Rabah, dari Jabir bin Abdullah, bahwa dia mendengar
Rasulullah $ bersabda pada tahun penaklukan Makkah,

j:at):-*;iti/te??hr a

o!

4 Yaifu perkataan yang mereka ucapkan saat makan dengan suara lrang sarnar.
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" Saungguhn5m Allah maghammlan kharnu,

bangl<ai dan babi."6s

Maka dari ihr, bagaimana mungkin seoftng muslim

membolehkan hasil penjualan yang diharamkan oleh Allah $?
Atau bagaimana mrrngkin seorang muslim dapat mengatakan

bahwa khamer salah safu dari harta atrli dzimmah, dan itu sanua

diberikan jaminan?

L267. Masalah: Barangsiapa lnng memecahkan hiasan

yang terbuat dari perak yang terdapat pada pelana kuda, kendali,

besi pada fumit joki, pedang, mahkota atau yang lainnya; atau

perhiasan wanita, atau perhiasan milik seorang lelaki unfuk istrinSa

atau untuk dijual, maka dia dittrntut untuk mengembalikannya,

sebagaimana sediakala seperti png kami paparkan. Jika keduanyn

ridha si pelaku mengganti nominal harganya dalam keadaan baik

dan rusak, maka itu dibolehkan. Karena penggantian ifu harus

serupa dengan apa lnng telah dilakukan. Kesepakatan ini iuga

dibolehkan dan dapat diberlalnrkan pada perhiasan emas diganti

dengan emas dan perak diganti dengan perak. Disamping itu dia

berhak mengakhirkannp sebagaimana kehendaknp, karena ia

bukan jual beli,'akan tetapi ia merupakan pelanggaran yang harus

dia ganti.

1268- Masalah: Segala bentuk findak pidana !,ang

dilakukan kepada seoriang budak, baik laki-laki atau perempuan,

65 Dalam Sunan Abu Datd disebutkan dengan redaksi 'Khinzif dalam sehrah

hadits yang panjang lebar. Narnun hnu Hazm hanfia mengungkapkan hadits

yang meniadi penguahrya saja.
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kuda, baghal, keledai, anjing yang halal dimiliki, kucing, kambing,

sapi, unta, krjang, atau seluruh her.ruan yang bisa dimiliki, maka jika

tindakan itu dilakukan secara tidak sengaja terhadap seorang

budak, baik laki{aki atau perempuan secara khusus, dan dilakukan
terhadap seluruh yang telah kami sebutkan tadi, baik tersalah atau

sengaja, maka pelaku harus bertanggung jawab mengganti
nominal harga yang berkurang darinya.

Tindak kejahatan terhadap seorang budak, baik laki-laki

atau perempuan, lrang dilakukan secara sengaja, maka

konsekuensinya adalah qishash dan mengganti apa yang

berkurang dari harga keduanya.

Qishash itu diperunfukkan bagi si korban, sementara

pembayaran harga yang berkurang darinya diberikan kepada sang

majikan, sebagai gantirugi dari pengrusakan yang dilakukan
terhadap harta yang dia miliki.

Demikian pula halnya, jika seseorang memperkosa seorang

budak perempuan, lalu membunuhnya, maka dia wajib membayar
gantirugi kepada majikannya dan dikenakan had zina karena apa

Sang dia lakukan. Satu hak tidak membatalkan hak yang lainnya.
Rasulullah #t diperintahkan untuk memberikan hak kepada

pemiliknya.

Sedangkan qishash antara orang merdeka dan hamba

sahaya, maka insyaAllah kami akan menjelaskannya dalam
pembahasan qishash.

Berkenaan pemberian gantirugi dari harga yang berkurang
akibat tindak kejahatan, maka dalam hal ini terjadi perbedaan

pendapat diantara ulama. Demikian pula dengan her,van. Pendapat
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kami dalam garrtirqgi terhadap halan juga menrpalon
pendapat Abu Sulaiman, Malik dan Aslrq,afi'i-

Sementara Abu Hanifuh ,Wa b€rp€ndapat s€perti itu,

kecuali pada unta, sapi, baghal, kdedai, dan lnlda -pada matan5ra

se@ra khusus-. Karena dia berpendapat pada setiap mata heuran

yang kami sebutkan ittr, hanrs mernbaSlar sep€rempat dari harga

jualnya.

Abu Muhammad Mata: Merelo berhuijah dengan atsar

Snng diriwayatkan kepada kami dari iah.rr Qasim bin Ashbagh,

Takariya bin Yahya An-Naqitlz menceritakan kepada kami, Sa'id

bin Sulaiman menceritakan kepada lorni, dari Abu Umal6ph bin

Ya'la, Abu Az-Zinad menceribkan k€eada kami, dari Amr bin

Wahb, dari ayahnya, dari Zaid bin Tsabit, bahura Nabi $ tidak

memberikan pufusan hukum terkait dengan tndak kelahatan pada

bagian kepala, kecrrali dalam tiga lrasrs, !,aihr hl<a mmryalah,
mudhihah, dan atnmah.6 Dan tndak ddana pada mata lnrda

adalah mernberi denda seperernpat dari hargarUn.

Dan berhujjah dengan riwapt Umar bin Al Khaththab,

melalui jalur Su[Bn, Amr bin Dnar dan Ma'mar. Sutpn berkata:

DiriwaSntkan dari Jabir Al Ju'ft, dari Aslrq,abi, dari Slruraih, dari

Umar. Amr bin Dinar berkah: Seorang lelaki mengabarkan

kepadaku bahwa Syuraih berkata keeadanp: Umar b€*ata
padaku. Dan Ma'mar berkata: Disampaikan padale bahun Umar

bin Al l(haththab. Kemudian mereka sepakat mengatakan, bahwa

Syuraih berkata: Urwah Al Bariqi mernbawa kabar padalil dari

6 Murnqalah adalah luka rrang meng€ft.ultrr tdarg kedl, dan iar berplndah
dari tempat-ternpatr[n. Lfifrtihah adabh fdra pada bagian !,ang
menampakkan putihnSra tulang- S€dangkan annnh adalah luka 1ang sampai
ke pangkal kepala, yaitu kulit Spng rn€rnhmglns bagtm otak.
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Umar, bahwa hukuman tindak pidana pada mata binatang
h.rnggangan adalah seperempat dari harga jual- sementara dari
jalur Abu Qilabah, dari Abu AI Muhallab, dari Umar, bahwa
hukuman tindak pidana pada mata binatang funggangan adalah
seperempat harga. Dan dari jalur hnu Juraij, dari Abdul Karim,
bahwa Ali bin Abi Thalib memutuskan berkaitan mata binatang
tunggangan seperempat dari harganya.

Ali berkata: Riwayat dari Nabi # itu frdak shahih. Karena
ia datang dari;alur Ismail bin Ya'la Ats-Tsaqafi -seorang periwayat
yang dha'if-, dari Amr bin Wahb, dari ayahnya. Keduanya ifu
majhul.

Kemudian di dalam riwayat tersebut tdak disebutkan
"kecuali kuda", lalu mereka tidak mengkhususkannya sebagaimana
kuda tersebut dikhususkan, dan mereka tidak pula mengqiyaskan
seluruh binatang yang berkaki empat padanya. Khabar yang
datang dari AIi dan umar, maka semuanya murcal. seandainya
khabar itu shahih, maka di dalamnya tidak ada hujjah disebabkan
beberapa alasan:

Pertama, tidak ada hujjah pada selain Rasulullah $.
Kdua, tidak ada beban bagi mereka dalam menyelisihi

pendapat umar dan Ali jika keduanya menyelisihi pendapat Abu
Hanifah, sebagaimana yang kami paparkan sebelumnya tentang
keduanya yang memuntahkan kembali apa yang sudah diminum,
jika keduanya mengetahui bahwa yang diminum itu tidak halal.

Kemudian di dalam kisah ini sendiri, sebagaimana yang
kami riwayatkan dari jalur s5nr'bah, dari Al Mughirah bin Miqsam,
dari hrahirn An-Nakha'i, dia berkata, "[Jmar dan urwah AI Bariqi
menetapkan putusan pada syrlraih bahwa gantirugi tndak pidana
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pada mata binatang tunggangan adalah seperernpat dari harganlp.

Dan hal yang paling benar r.rnhrk dipercalni saat seseorang akan

meninggal adalah dia meniadakan anaknya atau mengakui

keberadaan anakn3a."

Dan dari jalur AMunazzaq, dari oftrng yang menceritakan

kepadanya, dari Muhammad bin Jabir, dari Jabir, dari AglSp'bi,
bahwa Ali menetapkan gantirugi tindak pidana pada kuda yang

matanp terluka sebesar setengah dari harga jtnlryn.

Dari jahr Sufun bin Ltninah, dari Mujalid, dari AsySp'bi,
bahwa Umar bin Al Khaththab menetapkan gantirugi pada mah
unta grang terluka adalah setengah dari harganya. Kemudian dia

melihat keadaan trnta tersebut, lalu dia berkata, "Aku tidak melihat

adanp kekurangan dari sisi kelruatan dan pefunjukn5n." I-alu dia

menetapkan pada kasus tersebut seperempat dari harga iualnya.

lalu apa grang membuat salah sahr dari dua perkara Umar

dan Ali lebih utama dari png lainnya? Mengapa mereka tidak

mengambil perkara ini sebagai qi!/as atas pendapat mereka, bahua
pada mata manusia gantirugrnlra adalah setengah dari hargangra.

Sementara Umar melipatgandakan nilai untangra Snng disembelih

oleh budaknya.

Berkaitan dengan hal itu terdapat suafu atsar, sebagaimarn

yang kami rir,rnSatkan dari hnu Wahb, Amr bin Al Harits

mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Syr'aib, dari a3nhn1a,

dari kakeknSra, AMullah bin Amr bin Al Ash bahwa seorcng lelaki

dari Mazinah bertanp kepada Rasulullah #t, "Bagaimana

pendapatnu tentang tanaman lnng ada di gunung?" Beliau

menjawab , " Dia harus mangganti tnng se@an dengann5n dan

dicambuk sebagai peringabn."
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Khabar ini lebih shahih daripada khabar mereka berkenaan
mata kuda yang terluka diberikan jaminan seperempat dari
harganya.

Dan khabar mereka yang paling shahih adalah dari Umar,
sehingga tampaklah rusaknya pendapaat mereka dari berbagai sisi.

Hal ini menuntut ulama fikih Maliki yang berpendapat
bertaklid kepada seomng sahabat, dan bahwa hadits murcal seperti
musnad menutut mereka berpendapat dengan atsar-atsar ini, jika
fidak maka pendapat mereka saling bertentangan. Tindakan
kejahatan terhadap seorang budak, baik laki{aki atau perempuan
selain pembunuhan, maka sebagian orang berpendapat
sebagaimana pendapat kami, yaihr dalam masalah ini ada gantirugi
atas setiap apa yang berkurang dari milik sang majikan. Dan ini
adalah pendapat Al Hasan.

Sekelompok ulama berpendapat, luka seorang budak dari
nominal harganya seperti luka seorang merdeka dari diyatnya,
sampai berapapun harga budak ifu. sementara fluka pada) mata
budak adalah setengah dari harga jualnya. Meski harga jualnya
1000 dinar. Dan pada mata seorang budak wanita juga
ketentuannya setengah dari harganya, meski harganya bisa
mencapai 10.000 dinar. Demikian haln5ra pada anggota tubuh
lainnya.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdunazzaq dari
Ma'mar, dari PEZuhri, dari Sa'id bin Al Musalyib, dia berkata:
Gantirugi luka seorang budak terdapat dalam nominal harganya
seperti luka seorang merdeka terdapat dalam diatnya. Ini pendapat
S5nrraih, Asgr-Sya'bi, An-Nakha'i, Umar bin Abdul Aziz,
Muhammad bin Sirin, Asy-Syafi'i, Sufi7an Ats-Tsauri, Al Hasan bin
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Huyai. Hanln saja Hasan berkata: Jika (pemberian gantirugi itu)
mencapai seluruh nominal harga, maka tidak ada baginya, kecrrali

menyerahkannla, dan mengambil nominal harganya atau
mengambil yang kurang saja.

Diriwa5atkan juga kepada kami dari jalur AMurrazzaq, dari
Ibnu Juraij, dari Abdul Adz bin Umar bin AMul Aziz, dari
ayahnya, bahwa Umar bin Al Khaththab berkata, "Gantinrgi

seorang budak berada dalam nominal harganya, sebagaimana
gantirugi orang yang merdeka berada dalam diyatrln."

Dan diriunptkan juga dari Ali bin Abi Thalib -dan dari jalur

Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Az-Zrhi, dia berkata:
Sesungguhnya beberapa ulama berkata, "Budak laki-laki dan
perempuan termasuk dari harta benda, maka dilihat apa saja yang

berkurang dari nominal harga metreka."

Abu Muhammad berkata: Ini adalah pendapat kami.
Sementara segolongan ulama berkata, "Tidak berkurang hargaryn
kecuali tndak kejahatan tersebut bersifat menghabiskan. Seperti
memotong tangan, memotong kedua kaki, dan menusuk kedua
mata. Maka dalam kasus ini pemiliknya dib€rikan opsi, antara
mengambil nominal harga dari 5lang kurang, atau menyerahkan
budaknya kepada pelaku kejahatan dan mengambil nominal harga
budak tersebut." Ini adalah pendapat Abu Yusuf dan Muhammad
bin AI Hasan.

Sebagian ulama berkata, "(Gantirugi) luka seorang budak
laki-laki terdapat pada hargaryra, sebagaimana (Santirugr) luka
seorang merdeka terletak dalam diyatnya. Seandainya fndak
kejahatan yang dilakukan terhadap seorang budak, dilakukan
terhadap seorang merdeka, mengharuskan pembayaran dirct
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penuh, maka si pemilik budak hendaknln menyerahkan budaknln
kepada pelalo kejahatan dan mengambil nilai jualnya secara
penuh." Ini adalah pendapat yang disampaikan oleh An-Nakha'i
dan AsfSSra'bi.

Sebagian ulama berkata, "Budak ihr diserahkan kepada
pelaku dan dia harus membagar nilai utuh budak tersebut." Ini
adalah pendapat Iyas bin Muawiyah dan Qatadah. Kami
meriwaSratkan dari Hammad bin Salamah dari lyas bin Muawlnh
dalam kasus seormg lelaki lrang memotong tangan seorang budak.
Dia berkata, 'Ehrdak itu menjadi miliknln (si pelatru), dan dia harus
memberikan budak yang serupa kepada pemiliknla."

Dari jalur AMurrazzaq, dari Ma'mar, dari Qatadah
berkenaan ormg lrang memotong telinga seorang budak, atau
hidungnp, atau tangannp, maka budak ifu diserahkan
kepadaryn, sernentara dia dikenakan kamjiban untuk mengganti
yang serupa kepada pemilikryp.

Dan dari jalur AMurrazzaq, dari hnu Juraij, dari Atha', dia
berkata, "Jil{a seseorang melukai seorang budak, atau mencukil
matan5ra, rnaka gantirugi nominal hurgu h-ldak tersebut sesuai

dengan apa lrang dia nrsak." Dan dia jika seseorang
melukai dengan luka matdhihah, maka gantiruginya adalah
seperseprluh dari nominal harga hdak tersehrt.

Abu Hanifah dan Muhammad berkata: Barangsiapa yang
membunuh seorang budak se@ra tidak sengaja,,maka gantirugin5n

Snng berupa nominal harganya ditanggung olebi aqilahrya selama
nominal harga budak tersebut belum sampai 10.000 dirham ke
atas. Maka frdak ada keurajiban unfuk menang[lung pembayamn,
kectrali nominal hargaryn sebesar 9.990 dirham. sedangkan
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budak perempuan, maka qilah awab membayrar

gantirugi selama nominal harga budak tersehrt belum sampai

5000 dirham ke atas. Maka jika nominal harga budak itu sampai

5000 dirham, maka aqilah tidak berkar,rajiban membayar harga

nominal budak tersebut, kecuali nominal harganya 4.995 dirham.

Abu Hanifah berkata: Adapun selain pembunuhan, maka

diambil dari nominal harganln seperti apa yang ada dalam tindak

kejahatan, dan seperti tindak kejahatan terhadap orang merdeka

diambil dari diyabrya. lalu apabila kerugian itu mencapai kerugian

dari omng merdeka, maka dikurangi dari nominal harganya

sepuluh dirham atau lima dirham, Demikian se@ra'urnum.

Kemudian dia mernbahas tentang telinga dan alis secara

khusus, dia berkata, "Gantimgi 5nng dibaprkan kepada kedua hal

ini hanp berkaitan yang kurang dari keduanya saja. Jika Undak

kejahatan itu merusak, maka tidak ada jalan baginya melainkan

tetap menjaganya sebagaimana keadaannya, dan dia udak

mendapat kompensasi apa pun; atau dia menyerahkannSn dan

mengambil apa lang bisa dia ambil jika dia dibunuh secarEr

sengaja."

Abu Yusuf berpendapat dalam kasus pembunuhan budak

secara sengaja dan terjadiqn tindak pidana terhadap seorang

budak, pelakunla harus mernberikan gantirugi dengan membayar

nominal harga budak tersebut meski itu melampaui diyat. Dan

Muhammad menyepakatinp selain kastrs

Mereka semua sepakat terhadap pendapat Abu Hanifah

dalam tndak kejahatan lnng merusak sebagaimana png telah

kami paparkan.
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Diriuayatkan dari keduanya, bahura jilo si kortan
menahanngra, maka hendaknp dia mengambil nominal harga atas

lrang diakibatkan oleh findak pidana lnng
menrsak.

Dan diriwayatkan dari Abu Yusuf berkenaan dengan tndak
pidana selain secara khusus, seperti pendapat Abu
Hanifah, baik pada alis, telinga dan ynng lainnp. Kemudian hal itu
disebutkan dahm perselisihan para ulama.

S€bagian ulama mengatakan bahwa gantirugi luka seorang
budak berada dalam nominal harganSn, sebagaimana luka seorcng
merdeka berada dalam diyatnp, kecuali jika nominal harga budak
tersebut mencapai 10.000 dirham ke atas, atau jika harga nominal
budak perernpran mencapai 5000 dirham ke atas, maka gantirugi
luka tersebtrt, nominal harganya tidak boleh mencapai nilai diyat
orang merrdeka. Akan tetapi nilai gantirugrnya dilmrangi -pada
seoftmg budak laki-laki- sepuluh dirham, sementara gantirugl
budak perernpuan dilorangi lima dirham. Kecuali telinganya Sang
dipotong, lalu sembuh, atau bulu alisnya tercabut lalu sembuh
kembali, rurmun tdak tumbuh, maka dia fidak berkalajiban
kecuali apa lnng kurang darinya. lni adalah pendapat Abu
Hanifah.

Jika nilai gantinrgi atas tindak pidana terhadap seomng
budak yang seandainSn ditmpalran kepada oftmg merdeka, maka
hal ifu kan pembayaran dlat secara ufuh, maka si
pemilik tidak boleh menahan budak tersebut dengan kondisi itu,
dan tidak ada masalah baginya menyerahkannln kepada pelaku
kejahatan dan mengambil seluruh nilai gantirugi selama tidak
sampai f0.000 dirham ke atas. Maka dari ihr tdak ada
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pembaSnmn gantirugi, kecuali nilai ganti ruginSa mencapai 9.990
dirham, sementara terhadap budak perempuan setengah dari itu.

Penjelasannya adalah, jika si pelaku tindak kejahatan

mencukil mata seorang budak perempuan yang nilainya 5000
dirham ke atas sampai 100.000 dirham lebih, maka dia Udak

dikenakan karajiban 1.500 dirham kurang 2,5 dirham.

Jika pelaku kejahatan mencukil mata seorang budak lelaki

yang nilainya 10.000 dirham lebih, maka tidak ada kavajiban atas

dirinln kecuali dia membayar 5.995 dirham. Dan demikianlah

ketenfuannya pada seluruh benhrk luka.

Jika nilai budak perempuan ih.r 200 dirham, sementara

budak laki-laki 100 dirham, maka pelaku kejahatan fidak

dikenakan keurajiban memberikan gantirugi pada mata budak laki-

laki itu kecuali 50 dirham, dan pada mata budak uanita itu 100

dirham. Demikianlah ketentuannp pada seluruh harga budak.

Sebagian ulama berkata: Jika nilai gantirugi luka

ma'mumah, ja'ifah, dan maudhihah pada seorang

budak mencapai nilai d[nt oftmg merdeka, maka gantirugi @a
\i<a maudhihah seorang budak adalah sepersepuluh harganSp,

meski harganya safu juta dirham.

Sementara pada luka munaggahhrgn adalah sepersepuluh

dari harganya. Pada luka ib'ifah dan ma'mumahrrrya, wajib

memberikan gantirugi sepertiga dari hargan5n, berapa pun harga

budak tersebut. Sdangkan luka lainnya dan dipotongnSa anggota

tubuh si budak, maka kamjiban yang harus ditunaikan di

dalamnya adalah membaSar gantirugi 5nng lmrang sja.

Ini adalah pendapat Malik, dan telah diriwayatkan dari

Malik, bahwa apabila seseorang memotong tangan seorang budak
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atau mencukil matanya, maka budak tersebut wajib dimerdekakan
oleh si pelaku dan dia membaSar seluruh nominal harganr secar-r

utuh kepada majikann5n.

Al l-aits bin Sa'd berkata, "Barangsiapa lnng mengebiri
seorang budak, maka dia harus membayar nominal harganla
kepada majikannya, sementara budak tersebut tetap menjadi milik
majikannya, baik harganya bertambah maupun berkurang."

Abu Muhammad berkata: Ulama yang berkata "(Crantirugi)

luka seorang budak berada pada nominal harganya, sebagaimana
(gantrugi) luka seorang merdeka berada dalam diyatrya" adalah
pendapat yang tidak ada dalil yang menyatakan k+shahilrawrya.
Baik dari Al Qur'an, As-sunnah dan tidak riwagnt yang fasid.

Akan tetapi mereka mengqiyaskannSn pada orang grang merdeka,
karena dia seperti manusia pada umumnya.

Ali berkata: Seandainya qilns itu hak, maka pendapat ini
merupakan kebatilan yang bersumber darinya, karena kebanlnkan
diyat anggota fubuh seorang merdeka bersifat temporal, tidak ada
tambahan di dalamnya dan tidak ada pengurangan.

Sementara ifu orang yang menyelisihi lomi sepakat dengan
kami dalam hal ini, bahwa diyat anggota tubuh frdak bersilat
temporal tidak ada perselisihan dalam hal ifu. Karena terkadang
harga seoftrng budak setara dengan 10 dinar, sehingga diyat
matanya adalah sepersepuluh dinar.

Dan terkadang seorang budak r*anita harganp setara
dengan 5000 dirham, maka diyat matan5ra adalah 2.500 dirham
kurang 2,5 dirham, -atau diyat matanya menurut sebagian mereka
10-000 dirham. Mereka telah menyepakau bahwa diyat dalam hal
ifu Udak ter;batas, mereka juga sepakat mernbolehkan
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m€ngutamakan diyat anggota fubuh unnita atas diyat angota
tubuh laki-laki, berbeda dengan laki-laki lnng merdeka dan

perempuan Snng merdeka-, maka tampak jelaslah rusaknya qiyas

mereka secara menyeluruh dengan beberapa dalil ini dan ynng

lainryra. Sehingga dapat diyakini gugurlah pendapat ini.

Kemudian kami menelifl pendapat ulama yang mengatakan

bahwa hendaknya si pemilik budak menyeratrkan budaknln png
terkena luka (atau tndak kejahatan lainrun) dan mengambil

nominal harga budak tersebut. Maka kami dapati pendapat ini juga

tdak shahih, karena fidak boleh mengeluarkan harta dari

pemiliknSa kepada orang lain tanpa ada saling ridha dari

keduanSn, kecuali ada nashpng melegalkan ifu. Sementara dalam

hal ini tidak satu nash pvn 3nng berbicara akan pendapat ini,

sehingga gugurlah apa lpng menjadi pendapat mereka.

Kemudian kami memperhatikan pendapat Malik dan Abu

Hanifah, lalu kami mendapati pendapat kdrnnya menrpakan

pendapat yang paling nrsak, karena pendapat tersebut sama sekali

tdak dil$atkan oleh dalil Al Qur'an, As-S.lnnah, rir,uapt 5rang

dha 4 pendapat seorang sahabat, q[ns, dan tidak pula oleh

pendapat lnng merniliki pandangan. Bahkan kami fidak

mengetahui dua pendapat ini dari para Irnarn yang lain sebelum

kedua orang ini (lnitu Malik dan Abu Hanifah).

Adapun pendapat Abu Hanifah, maka ifu merupakan

benfuk kezhaliman 3nng nyata 3nng tidak tersembr-rnyikan. Contoh

dipotongnSa tangan seorang budak perempuan yrang total nominal

harganp sebanding dengan 10.000 dinar, lalu tidak dibayar{<.an

gantirugi pada pemiliknya kecuali 250 dinar, selain harga budak

yang setara dengan 2,5 dirham. Kemudian budak 5nng lainn5n

yang seharga 1000 dinar drghashab lalu dia meninggal di sisi
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orang lrang mengghashab, maka dia harus memberikan gantirugi

sebesar 1000 dinar dengan sempurna. Berdasarkan hukLm inilah,

kenrsakan dan kebinasaan teriadi. Kami berlindung kepada
Allah & dari hal itu di dunia dan pada suatu hari kelalq disaat para

saksi tegak berdiri.

Sedangkan pendapat Malik, maka pembagian yang dia
lakukan ifu benar-benar rusak. Seandairyn pendapat yang mereka

utarakan dibalil*an kepada mereka, pasti mereka tdak akan

selamat darinSp. Jika dikatakan kepada mereka, "Bahkan pada

luka munqlalah, ia'ifah dan ma'mumah, yang diberikan
gantirugi adalah anggota fubuh yang mengalami kekurangan saja."

Adapun luka, maka kadar gantirugr lukanyra berganfung pada

harga budak, sebagaimana seorang merdeka ukuran ganti ruginya

ditentukan oleh dgatqn.

Sementara sebagian orang lrang bertaklid padanya

berhujjah dengan mengatakan, ini adalah luka-luka yang amat

memprihatinkan, bisa jadi dengan luka ifu dia meninggal atau

mungkin bisa sembuh, fidak tersisa bekasn5n dan rasa sakitrya?

Maka karni katakan, iya. Jadikanlah ini sebagai dalil kalian

bahwa tdak ada ketenfuan pada luka tersebut melainkan

memberikan gantirugr atas yang ln -ng saja akibat luka tersebut.

Abu Muhammad b€rkata fufusan hukum bagi orang yang

telah melalukan findak kejahatan pada seorang budak, baik
dengan mengebiringp, atau membtrat luka ma'mumah ja'ifah,
mernotong anggota tubuh atau png lainn5ra, baik tindak kejahatan

itu sedikit atau bany"alq maka hendaknya budak itu dihitung
nominal harganp k€fika dia masih dalam keadaan sehat,

kemudian dihitung pula keadaan budak tersebut setelah terjadinya
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tndak kejahabn padaryp lnng mengakibatkan keadaannp sakit

dan lemah. lalu si pelaku diharuskan membayar gantirugi diantara

dua nominal harga tersebut, tanpa harus menung[lu si budak sehat

terlebih dahulu dan Udak mesti menunggu sembuh. Karena setiap

keadaan akibat tindak kejahatan itu merupakan tanggung jawab si

pelaku, sehingga dia harus memberikan gantirugi pada setiap

keadaan yang terjadi pada si budak. Dia juga berka,vajiban

mernbayar apa yang berkurang dari budak tersebut kepada

majikannya. I-andasannya adalah firman Allah &,

:**iu,Ui,\ii(f iiGitr
" Dan jil<a kanu mqtberikan balaan, mal<a bkslah

dengan balasan tnng satna dangan sil<saan tnng
kepdamu." (Qs. An-Nahl 116l: L26l

Dan firman Allah &,

W dA Y #2', r#'br:;t'# {ia #
" Oleh sebab ifu bnngsiap tnng mqryazng kanu, mal<a

s*anglah dia, seimfung dengnn sffinganntn tahadapmu-" (Qs-

Al Baqarah 121: t94l

Jika budak tersebut sernbuh dan budak wanita itu sehat,

dan tndak kejahatan itu malah menambah nominal harga

keduan5a, sebagaimana kebiri yang teriadi pada seorang budak

laki-laki atau memotong jari tangan png lebih atau hal lainngra,

maka ree)<i Allah & dati arah ittr diberikan keeada majikannya,

dan si pelaku kejahatan Udak berhak menunhrt sedikit pun

gantirugi yang telah dia bayarkan. Begitu pula halnya, jika si

pelaku belum membaya.r gantirugi hingga si budak itu sembuh,
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maka keunfiban menrba3Tar gantirugl ihr tetap .berlaku

sebagaimarn lpng lomi paparkan. Karena dia tetap harus

mernbapr kerugian sebagaimana yang telah dia lakukan, sehingga

kamjiban ihr tdak gugur dengan sernbuhnya bekas findak

keiahatan.

Dernikim pula hakry7a oriang lnng menebang pohon orang

lain, maka da harus mengganti nominal harga pohon tersebut,

baik setelah ihr ia fumbuh maupun tdak, sebagaimana png kami

telah jelaskan-

Orang lnng membunuh budak laki-laki orcmg lain, atau

budak wanita oremg lain baik secaftr sengaja atau pun fidak, maka

dia hanrs mengganti nominal harga kedtra budak tersebut, dan

gantirugr tersebut harus diserahkan kepada majikannya berapa pun

nilai kenrgian tersebut. Sebagaimana lrang telah kami jelaskan.

Namr,m banyak ulama yang berselisih pendapat dalam hal

ini.

Maka diriwayatkan kepada lomi dari Hammad bin

Salamah, dari Daud bin Abu Hind, dari AslrSp'bi, bahwa seorcng

budak lakllah terbunuh secaftr tidak sengaja, sementara harganya

10.000 dirham, maka Sa'id bin Al Ash menetapkan diftrSn
sebesar 4.m0 dirham.

Senrerrtam telah diriwalntkan se@ra shahih dari An-

Nakha'i dan AslrSya'bi, keduanya berkata, "D[nt seorcmg budak

laki-lah tidak men@pai diyat seorang merdeka."

Diriwayatkan juga kepada kami dari Atha', Al Hakam bin

Utaibah, dan Hammad bin Sulaiman.
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Sut/an Ats-Tsauri berpendapat dengan pendapat tersebut,

dan dia berkata, "Dirham dan semisalngn berkurang daringa."

Atha' berkata, "Di5nt budak fidak boleh melebihi diyat orang yang

merdeka." Hal tersebut juga diriuaSatkan secara shahih dari

Hammad bin Abi Sulaiman.

Abu Hanihh, Zuiar dan Muhammad berkata: Jika dia

seorang budak laki-laki, maka iurnlatuof adalah selama tidak

sampai kepada 10.000 dirham. Jika ia sampai pada batasan

tersebut atau bahkan meleruati batasan png sudah ditetapkan,

baik sedikit maupun banlnk, maka yang berbicam tidak dikenakan

haya gantirugi kecuali 9.990 dirham.

Sedangkan jika dia seorang budak wanita, maka jumlahnya

selama belum sampai 5.000 dirham. Namun jika jumlahnya

sampai jumlah tersebut atau bahkan lebih, baik sedikit atau

banyak, maka pembtrnuhnya tidak diwajibkan membayar gantirugi

kectnli 4.995 dirham. Sedangkan sekelompok lain mengatakan

bahwa si pembtrnuh dikenakan keuniiban memberikan Santirugl
seberapa pun besar nilai budak unnita tersebut.

Diriun5atkan kepada karni dari jahr hnu Abi qraibah,

Muharnmad bin Bal<r menceritakan kepada lorni dari hnu Juraij,

dari Abdul Karim, dad Ali bin Abi Thalib, hnu Mas'ud dan $nuaih
berkata, "Crantirugiq;a se$Ei dengan nominal harganla, meski

lrarga tersehrt meryelisihi diyat orang yrang merdeka." Pendapat

ini juga diriunptkan se@ra slnhih dari Sa'id bin Al Musaryib, Al
Hasan, hnu Sirin, Ibrahim, ArNakha'i, Yahsn bin Sa'id Al

Arshari dan Az-afiri.

Diriwalntkan juga kepada kami dari Umar bin Abdul Adz,

Iyas bin Muawiyah, Atha', Makhul, dan ifu juga menrpakan
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pendapat Malik, Abu Yusuf, Aslrslnfi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq,

Abu Sulaiman dan 5rang lainnya.

Abu Muhammad berkata: Pendapat Abu Hanifah gugur,

karena dia membatasi apa lnng gugur dari hal tersebut dengan

batasan yang Udak dibatasi oleh seorang pun sebelumnya.

Sungguh ini merupakan pendapatrln yang keliru.

Para ulama 3nng bertaklid kepadanya bertanya, "Diyat

pemotongan tangan kumng dari di5nt ifu."

Kami menjawab, "Darimanakah kalian bisa berpendapat

dengan pendapat ini? Kemudian kalian saling bertolak belakang,

sehingga kalian menangguhkan lima dirham dari jumlah diyat

perempuan. Sementara di dalamryn tidak ada pemotongan tangan

sebagaimana pendapat kalian. Sungguh kalian telah membatalkan

apa lnng telah kalian jelaskan tadi."

Kemudian kami berkata kepada mereka, "Mengapa kalian

tidak mengurangi dipt atas apa lang kalian mengurangi 40

dirham dalam masalah pencarian budak gnng kabur, apabila ia

setara dengannya? Dan mengapa kalian tidak mengurangi diyat

yang mana di dalamnya diwajibkan untuk berzakat? Apakah ini

hanf lrang palsu? Setiap pendapat yang tidak

berlandaskan dalil dan tidak juga dikuatkan oleh perkataan ulama

salaf, maka yang lebih utama pendapat itu diabaikan."

Kemudian kami mengkaji pendapat ulama yang

mengatakan bahwa diyat seorang budak tidak boleh sampai pada

batas diyat orang rnerdeka, maka kami mendapati bahun

pendapat ini rusak, tidak ada dalil yang melandasinya. Kemudian

mereka saling bertentangan dalam pendapat mereka. Mereka

berpendapat berkaitan orang yang membunuh seekor anjing yang
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hargangra setara 2.000 dinar, bahr,ua hendaknSa dia membalnr

gantiruginya dengan harga lnng sama. Jika dia menyembelih

seekor babi kafir dzimmi yang nilainya setara 1.000 dinar, maka

dia harus membayamya pada si kalir dzimmi 1.000 dinar. Jika dia

membunuh seorang Nashrani yang menjadikan seorang anak flsa)

dan ibunp (MarSnm) sebagai tuhan, lalu mereka menetapkan

bahwa dia harus membayar dgat seorang muslim! Wahai orang

muslim, apakah anjing dan babi jumlah gantiruginya bisa mencapai

diyat seorang muslim, padahal srapa 5ang lebih buruk daripada

anjing dan babi? Sementara Bilal, seandainya dia dibunuh sebelum

dia dimerdekakan, maka jumlah gantiruginya tidak boleh sampai

pada diyat seorang muslim (merdeka)? Ya, dan juga tidak sampai

pada diyat seorang kafir Snng menyembah salib, padahal dia lebih

baik daripada setiap muslim hari ini di sisi Allah dan sisi pemeluk

Islam.

Kemudian mereka juga terkadang saling bertentangan

dengan pendapat mereka sendiri, dengan berkata, "Bamngsiapa

yang meng-ghasha6 seorang budak, lalu budak itu meninggal saat

ada padanya, sementara harga budak tersebut bernilai 10.000

dinar, maka hendakqn si pelaku memba5nr gantirugi 10.000

dinar tersebut. Maka apakah dia telah mendengar yang lebih

lemah daripada kerancuan ini?"

Kemudian terkadang mereka menjadikan diyat budak

t*.b"i g.g9g afau-g#0. i(emr-dian nnereka mernberlakukan itu

kepada seorang merdeka muslimah. Inilah kerryaswasan 1nng tidak

mesti kita bersusah payah unfuk membantahnya.

Telah diriuayratkan apa yang telah kami dari hnu
Mas'ud dan Ali. Dan kami tidak mengetahui ada seorang sahabat
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yang menyelisihi Sementara mereka malah menyelisihi

Sebagian mereka ada yang berani dengan mengatakan,

para ulama telah menyepakati kadar yang kami paparkan, dan

menyelisihi kadar yang lebih dari itu? Maka kami katakan, kamu

berdusta. Sa'id bin Al Ash, gubemr.r Kufah pada masa khalifah

Utsman, juga gubernur Madinah dan Makkah pada masa

Muaw[ah, tdak pernah menetapkan diyat seorang budak lebih

dari 4.000 dirham.

Abu Muhammad berkata: Budak, baik laki atau perempuan

merupakan bugrun dari harta. Maka orang lnng merusak keduanya

harus mengganti seperti kerusakan 5ang telah dia lakukan, berapa

pun harganlra.

Tindak kejahatan 5nng dilakukan seorang budak terhadap

harta orang lain, maka gantiruginya diambil dari harta

budak tersebut jika dia memiliki harta. Namun jika dia Udak

memiliki harta, maka pembayaran gantirugi tetap bemda di bawah

tanggungannln hinggu dia memiliki harta, baik ketika masih dalam

keadaan menjadi budak atau sudah merdeka. Majikannya tidak

berkannjiban membayarkan kemgian yang ditanggung budak

tersebut, baik sedikit maupun banyak, tidak karena keislamannya,

dan Udak juga mmjualnya karcna urusan tersebut.

Dernihan pula halnp jika trndak kejahatan itu dilakukan

oleh b'udak mudabbar, mukatab, unmul owlad yang diizinkan

maupun 1rang Udak diizinkan, semuanya sarna- Agama dan tindak

keiahatan pada setiap hal tersebut kedudukannya sama. Karena
Allah $ berftrman,
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UA ;r'-AG 3i s;W $,# 3z t=* 7;
"Dan frdaklah seoft,ng mernbuat dosa mehinkan

kemudharabnqn kembali kepada dirinya sendii, dan seonng

tnng berdosa tidak akan memikul dosa onng lain." (as. Al

An'aam I5l: 164)

Disamping ihl, tidak boleh mengambil harta seseotang

sebab dosa atau kesalahan orang lain. Rasulullah $ bersaMa,

.?t;'&'€tt;1rt gc, ot,

"Sesungguhng darah dan ham kalian hamm atas kalian."

Allah S berfirman,

<,k tt $y ;94u, rLl; 33t^ YLLU {
'#,16&tojG.-

"Janganlah lamu saling memakan lnfu s&matnu dagan
jalan tnng batil, keatali dengan jalan pmlryaan yang bqlaht
dengan suka sana-suka di anbn kamu." (Qs. An-Nisaa' l4l:291

Budak merupakan harta majikannSn, dernikian pula halnln

dengan hasil penjualannya, dan begitu juga seluruh harta sang

majikan. Maka di sini, kami bertanya kepada ulama yang

menyelisihi kami, dengan Kitab Allah yang mana, atau Sunnah

Rasulullah yang mana kalian menghalalkan harta sang majikan

bagi yang lainnya, padahal dia tidak melakukan findak kejahatan

sama sekali? Bamngkali dia masih kecil, gila, atau bemda di
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sebuah negeri png jauh, atau tertidr.r, atau barangkali dia dalam

shalat. Sungguh ini amat sangat aneh!

Abu Muhammad berkata: Para ulama yang menyelisihi ifu

berhujjah dengan khabar 5rang diriwayatkan kepada kami dari jalur

Marvrnn Al Fazari, dari Dihsyam bin Qunan Al Yamami, dari

Namran bin Jariyah bin Zhufr, dari ayahnya, bahwa ada seomng

budak lnng memotong tangan seorang lelaki, kemudian dia

bertemu dengan orang lain lalu melukainya. Lantas masalah ini
pun dilaporkan kepada Rasulullah $. Lalu Rasulullah

menyerahkan budak tersebut kepada kortan yang tangannya

dipotong. Kemudian beliau mengambil gantirugi dari budak

tersebut. I-alu beliau menyerahkan dia kepada kortan 5ang dilukai,

kemudian budak tersebut menjadi miliknya. Kemudian majikan

budak tersebut dan korban 5nng dipotong tangannya kembali

dengan tdak membawa apa-apa.

Abu Muhammad berkata: Riwayat ini fidak shahih, karena

Dihsam bin Qurran adalah seorang yang dhalf. Kedha'ifarnya
disepakati oleh para pakar hadits. Sementara Namran adalah

periruaSnt yang majhuL Mdta dari itu tidak boleh menjadikan

riwa5nt ini sebagai hujjah. SeandainSn hadits 'lr:ri shahih, maka

mereka Udak akan mendahului kami dalam mengambil riwayat ini.

Semerrtam sebagian orang yang tidak peduli pada peltuatan dusta

terhadap umat Islam mengldaim, bahwa fndak kejahatan yang

dilakukan seorang budak berada di bar,rnh tanggungannya

merupakan ijma. Padahal orang bodoh ini telah berdusta, karena

fidak ada lnng datang dari para sahabat, kectrali kami

menyebutkann5ra ins5nAllah. Dan hal itu fidak akan terler,vatkan

dari kami sedikitpun. Bahkan -barangkali- tidak ada hadits ma'lul
pun yang terleunt dari kami:
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Diritmftkan keeada lorni, dari ,ahrr hnu Abi Syaibah,

Hafsh pitu hnu Ghi!/ats merrceritakan kepada kami, dari Haiiaj

bin Ar*ra'ah, dari Hushain Al Haritsi, dari A,qrSya'bi, dari Al

Harits, yaifu Al A'war, dari Ali, dia berkata, "Tindak kejahatan apa

pun yang dilalokan oleh seorang budak, maka berkaitan diyatnya,

sang majikan diberikan pilihan, dia boleh menebusnya atau

menyerahkannln."

Riwalat ini cacat karena adan5n Haijaj dan Al Harits Al

A'war. Keberadaan salah saturryn sudah cukup membuat cacat

riwayat ini.

Sementara itu mereka telah menyelisihi Ali bin Abi Thalib

gnng telah menyerahkan domba kepada wali budak 5nng budaknln

diseruduk hingga tenggelam di sungai Eufrat. lalu apa yang

menjadikan putusannlp dalam hal ifu lebih utama daripada

hukumnga dalam hal ini seandain5n itu shahih dariryra. lalu
bagaimana, sernentara h batl?

Benar. Mereka telah menyelisihi Ali dalarn permasalahan

ini. Abu Hanifah berpendapat bahwa fndak kejahatan lnng
dilakukan oleh seorang budak se@ra sengaja dalam hal

, maka (tanggrrngannya) tdak berada pada

perbudakannf. Majikanngp p.n tidak mesti menebusnya, iuga

tidak menyerahkanrq;a. AIGn tetapi yang diberlalukan adalah

qishash, mernberikan maaf atau segala sesuafu yang bermaslahat

bagi si korban.

Sementara Malik berpendapat bahura pernbaSaran gantirugi

atas tindak kejahatan yang dilakukan budak itu diarnbil dari

hartanya, jika dia memiliki harta. Namun jika dia tidak memiliki
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harta, hemdaknp korban menunM pernba3nran gantirugi pada

majikanqra.

AsfSlafi'i berpendapat, "Si maiikan tidak berhak menebus

budaknya, dan juga tidak harus menyerahkannya. Akan tetapi

budak tersebut dijual karena tindak kejahatann3n saja."

Hadits Malik diriwayatkan dari His5am bin Uru/ah, dari

alrahn3n, dari Yahya bin Abdurrahman bin Hathib bahwa budak

milik Hathib mencrri seekor unta milik seseorang dari Muzainah,

lalu mereka menyembelihnya. Kemudian kabar tersebut sampai

kepada Umar bin Al l(haththab, lalu Katsir bin Shalt memotong

tangan mereka. Kemudian Umar berkata kepada Hathib, "Aku

melihat kamu telah membuat mereka kesakitan, maka aku akan

menjahrhkan denda kepadamu dengan denda yang

memberatkanmu." Kemudian dia berkata kepada orang Muzaini

tersebut, "Berapa harga untamu?" Dia menjawab, "Empat ribu

dirham.' Hathib pun membayar denda tersebut.

Namun mereka juga menyelisihi Umar dalam permasalahan

ini. Lantas apa yang membuat pufusannlp dalam safu

permasalahan benar, sementara pada sebagian permasalahan

lainnya batl. Ini merupakan kesesatan Sang nyata

Dan sebuah ritrayat dari jalur Waki, hnu Abi Dzi'b
menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin hrahim At-Taimi,

dari aphnp, dari As-Saluli Al A'war, dari Mu'a& bin Jabal, dari

Abu ubaidah, dia berkata, "Tindakan kejalntan seorang budak

mudabbr ditanggrrng oleh majikannya." Ini batil, karena tidak

diketahui siapa itu As-Sahh Al Arryar?

Kemudian mereka juga menyelisihi riwayat ini. [-alu Malik

mengatakan, bahwa majikan budak tersebut tidak didenda atas
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tndak kejahatan 1nng dilalekan oleh budakn3n, dan dia pun tidak

harus menyerahkannp. Akan tetapi putusannya adalah dia

dipekerjakan sebagai bayaran atas tindak kejahatan yang dia

lakukan.

Begihr pula Abu Hanifah berpendapat berkaitan budak

yang melakukan kejahatan terhadap harta. Jika itu merupakan

ijma, maka mereka adalah orang pertama png menyelisihi ijma.

Hanln orang png sedikit malunlra, yang menjadikan hal seperti ini

sebagai ijma, lalu dia tidak melihat kebenaran di dalamnSn. [-alu

bagaimana dengan Sunnah? Bagaimana dengan ijma? Mereka (ahli

Khaibar) menyerahkan setengah dari hasil tanaman atau kurma

dari selunrh harta mereka tanpa diangsur. Tetapi mereka

meninggalkan apa yang boleh ditinggalkan, dan mengeluarkan apa

saja yang dikehendaki mereka pada masa Rasulullah, kemudian

masa Abu Bakar, kemudian pada masa Umar. Tidak ada seorang

pun yang menyelisihi hal itu.

Apakah 1nng lebih aneh daripada ini? Dia juga tidak

memandang benar, sunnah atau pun iima berkaitan shalat terakhir

yang dilakukan Rasulullah di hadapan Lhalayak sahabat, dan hal

tersebut tidak samar dari orangorang yang tidak hadir bersama

beliau setelah Abu Bakar memulai shalabrya.

Abir Muhammad berkata: Kemudian mereka berselisih-

Sebagian ulama berpendapat, bahwa budak yang diizini dalam

pemiagaan tidak dijual terkait dengan diSratrp, tidak diserahkan

dan tidak ditebus oleh majikannSa. Adapun 3nng tidak diizini,

maka dialah yang dijual, atau diserahkan atau ditebus.

Sementam sebagian kelompok lainnya mengatakan bahwa

budak yang diizini dan 5nng bukan tidak boleh diiual terkait dengan
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utang, tdak diserahkan dan tidah pla ditebus. Jika karena tndak
kejahatan keduanp, maka keduanp diiual, atau diserahkan atau

ditebus.

Dan sebagian lainnya berpendapat, bahwa budak png
diizini atau 3nng bukan kedudukannln sama. Baik dalam masalah

utang maupun tndak kejahatan, ketetapan hukumnya sarna.

Kduanya dijual pada setiap permasalahan. Karena setiap

golongan menyalahkan Snng lainnSn dan membatalkan pendapat

kelompok lainnya. Padahal semua kelompok itu pendapatrp batil.

Abu Hanifah beserta ulama fihh Hanafi berkata: Jika

seorang budak membunuh ordrE merdeka, maka ketetapan

adalah qishash atau pernberian maaf. Dan beban

tersebut ditanggung oleh majikannya jika ahli waris korban

memberikan maaf. Demikian pula halnya jika yang membunuh
seorang budak mudabbaratau pun unmul ualad.

Mereka berkata: Jika seorang budak mernbr.rnuh oftmg
png merdeka atau seorang budak lainqn secaria tidak sengaja,

atau dia melalnrkan findak kejahatan yang tidak menghilangkan

nyawa pada seorang budak maupun orang 37ang merdeka, baik
secara sengaja maupun tdak -baik tndak kejahatan itu sedikit atau
pun baqnk-, maka majikannp dibebani untuk membayar

gantirugr terhadap kortan atau kepada wali korban, baik korban

ifu banpk maupun sedikit, atau dia membalnr seluruh gantirugl

atas tindak kejahatan tersebut.

Mereka berkata: Jil{a budak melakukan tndak kejahatan

terhadap harta, maka budak dan majikannlra tidak dikenakan

beban kecuali budak dijual karena kejahatannya. Jika harganya ihr

menufupi kenrgian atas perbuatan yang dia lakukan, maka itu
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$dah menorkupi. Namun iika hasil peniualan budak itu tdak

menufupi kerugian akibat findak kejahatannlp, maka majikan

budak tersebut dan budak ihr sendiri udak dikenakan kevrajiban

apapun. Namun jika ada lebih dari hasil penjtralan budak tersebut,

maka lebihnya diberikan kepada majikan budak tersebut.

Mereka berkata: Jika seorang budak mtdabbar melakukan

tndak keiahatan, lalu dia membunuh dengan tidak sengaja, atau

dia melakukan findak kejahatan tanpa menghilangkan nyawa,

maka majikannya dikenakan karajiban minimal memberikan

harganya atau mernbayar gantirugi atas keiahatan yang dia

lakukan, atau memba3nr diyat yang rnana tidak ada kewajiban

atasnln kecuali itu. Keoali iika nilai kemgian kejahatan itu 10.000

dirham ke atas, maka si majikan tidak berkarajiban, kecr.rali

membaSnr 9.990 dirham.

Namun jika budak ifu membunuh oftIng lain secara tidak

sengaja, maka majikannya tidak berkeunjiban apa pun- Akan

tetapi setiap yr6ng melakukan tndak keiahatan kembali terlebih

dahulu kepada kortan, lalu menyertainp pada apa gang dia ambil-

Demikian ketentr-ran hukumnyra, selamanya. Demikian pula

ketenttran hukumnp terhadap ummul u)aladkefr}a dia melakukan

tndak kejahatan dengan menrhrnuh secaftl tidak sengaja dan

kejahatan selain

Abu Hanifah berkata: Jika budak mtdabbar dan ummul

wtad melakukan findak kqahatan terhadap harta orang lain,

maka keduanSn harus benrsaha unfuk memenuhi nilai kemgian

akibat perbuatan jahat mereka. Sernentara ihr majikan dati ummul

mkd frdak dikenakan ka,rnjiban apapun-
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Abu Muhammad berkata: Pasal ini sesr.rai dengan pendapat
l<ami- Dan seperti ifulah sehanrsnya putr:san tefiadap seluruh
tindak kejahatan yang dilakukan oleh budak mudabbar dan ummu
walad, dan kejahatan yang dilakukan oleh semua budak, tidak ada
perbedaan di dalamnya. Pembedaan ini tdak dikenal sama sekali
sebelum datangnya Abu Hanifah. Dan seandain5n seseorang
mengklaim pada pecampuran ini berbeda dengan ijma, maka ia
pasti jauh dari kebenaran.

Mereka juga berkata: Jika seorang budak mul<atab
melakukan undak pidana, lalu dia rnembunuh secara tidak sengaja,
atau melakukan tindak pidana tanpa menghilangkan nyawa, maka
dia harus bemsaha, minimal untuk membagar harganya atau
memberi gantirugi sesuai kejahatan yang dia lakukan. Dan tidak
ada karajiban apa pun selain itu. Lalu jika dia melakukan tndakan
pidana terhadap harta, maka dia hams benrsaha mengembalikan
nominal harganya berapa pun.

Malik berkata: Tindak kejahatan seorrng budak terkait
dengan pernbunuhan dan pengrusakan harta ketenfuan
sarna. Jika budak tersebut memiliki harta, maka semua tndak
kejahatann}p ditanggung oleh hartanya. sementara jika dia tidak
memiliki hartia, maka majikannya diMkan opsi antara
menebusnya dengan membalnr gantirugi akibat kejahatan, atau
sesuai dengan hartanya; atau menyerahkannya.

Dernikian juga ketenhrannla jika yang merakukan kejahatan
adalah budak mudabbar, maka pernberian gantirugi diambil dari
hartan5n. Jika uangnya tidak menorkupi, maka dia dipekerjakan
sebagai gnru dari sisa pembalnrannya. sedangkan jika yans
melakukan tndak kejahatan adalah urnmur otalad, maka
majikannyra harus menebusnya dengan memba5ar harganya yang

@l - arMuhanrr



paling minimal atau memba5rar gantirugi akibat undak

kejahatanqn saja. Kemudian setiap kali dia melakukan kejahatan,

maka majikannya diharuskan menebusnln seperti itu. Jika budak

mukatab yang melakukan tindak kejahatan, maka dia dibebani

untuk melunasi kerugian akibat kejahatan yang dia lakukan. Jika

dia tidak marnpu, atau enggan, maka dia diperbudak kembali, dan

ketenfuan kembali sebagaimana ketenfuan hukum

seorang budak.

Perbedaan-pertedaan ini juga tidak pernah dipaparkan oleh

seorang ulama pun sebelumnya. Seandainya seseorang mengklaim

menyelisihi ijma atas hal tersebut, berarti dia jauh dari kebenamn,

kectrali pada pendapahrya yang mengatakan, bahwa tndak

kejahatan itu dibayar dari harta seorang budak dm mudabbar.

Maka ihr benar, meski tidak diikuti dengan apa yang kami

paparkan.

AsySyafi'i mengatakan, seluruh tindak pidana yang

dilakukan oleh budak mudabbar dan seoftulg budak, baik

pembunuhan, pengrusakan harta, atau segala sesuatu yang bukan

pembunuhan, maka mengharuskan sang majikan menjualnya

untuk melunasi pembayaran gantirugi atas kejahatan yang dia

lakukan. Jika hasil penjualan itu dapat melunasi kerugian, maka itu

sudah cukup. Jika ada lebih dari hasil penjualannya, maka itu

menjadi miliki majikan. Namun jika hasil penjualannya tidak dapat

memenuhi kerugian, maka tidak ada tanggungan apa purn pada

majikannya dan tidak pula pada budak tersebut selain itu. Sang

majikan juga tidak diharuskan menyerahkan budaknya dan tidak

pula menebusnya-

Jika ummul walad melakukan tndak kejahatan, maka

majikannya harus menebusnSa dengan harga paling minirnal dari
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hargan5ra, atau membalrar kenrgian akibat findak keFhatan Snng
dia lakukan. Namun jika dia melakukan tndak kejahatan untuk
kedua kalinya, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, majikannya hams menebusnya lagi. Demikanlah
ketentuan hukum untuk tindak kejahatan yang dilakukan pada kali
berikubrya.

Kedua, kali yang kedua ifu dikembalikan tanggungannya
pada yang sebelumnya, lalu dia menyertakannya pada apa yang
telah dia ambil, dan tdak ada tanggungan apa pun yang
dibebankan pada majikannya. Pgndapat ini juga merupakan
pendapat yang tdak pemah diungkapkan oleh seorang pun
sebelumnya.

Pendapat-pendapat ini tidak dikuatkan oleh dalil yang
benar-benar shahih, baik dari Al Qur'an, sunnah, atau dari
pendapat yang rusak, pendapat sahabat, tidak pula qiyas, dan
tidak juga oleh pendapat yang memiliki pandangan. selama
pendapat ini demikian, maka tidak boleh berpendapat dengan
pendapat ini.

Jika mereka menjelaskan bahwa si budak itu tidak bisa
memiliki harta dan tdak bisa memiliki apapun? Maka kami
katakan, ini adalah batil. Bahkan seorang budak bisa memiliki,
sebagaimana orcng merdeka juga bisa memiliki. Akan tetapl
sekarang kalian takut mengatakan bahwa budak tdak bisa
memiliki, sebagaimana mereka mengklaim bahwa rnusuhnya fakir.
[-alu mereka akan menyertakan stafus ini kepadanya jika pada
suafu hari dia memiliki apa-apa, sebagaimana yang disertakan
kepada orang fakir dalam kedudukan lang sar,a, tdak ada
bedanyra.
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Padahal Allah & berftrrnan,

4Wf*,irs*it'K"u.,$Wv
:4#nfrG-i6't'K

" Dan lawinl<anlah orzng-oftng tnng sdiian dianbm

lramu, dan orang-omng tang layak herkawin) dari hamb-hamba

ahagmu tnng lelaki dan hamba-hamb *hagmu tnng
perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka

dengan kumia-IVya." (Qs. An-Nrrur l24l:32].

Allah & telah menjanjikan mereka dan orang-orang

tertenhr diantara mereka yang dikehendaki-Nya dengan kekayaan.

Maka hrngg,rlah kekayaan ifu bersama mereka. Bagaimana

mereka bisa berpendapat seperti ifu padahal bukti-bukti Snng

menunjukkan bahwa seomng budak itu berkuasa terhadap

kepemilikannln secara sah?

Diriwayatkan kepada kami dari jalur AMunazzaq, dari hnu

Juraij, dari Abdul Aiu bin Umar bin Abdul Aiu dat'. ayahn5n

bahwa Umar bin Al Khaththab berkata, "seorang budak di-qishash

karena budak Spng lain, pada setiap pertuatan yang dilakukan

se@ra sengaja yang sampai mernbunuh atau melukai. Jika mereka

melakukan pendamaian terhadap aqilah, maka nominal harga

budak yang dibunuh ihr dibebankan pada harta yang membunuh

atau ynng melukainSa."

Abu Muhammad berkata: Ini adalah pendapat kami-

Riwayat ini menjelaskan bahwa Umar memandang bahwa budak

juga memiliki krasa terhadap kepemilikan-
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Diriunyatkan dari jalur Hammad bin Zaid, dari Yahlp bin
Sa'id Al Anshari, dia berkata, "Ada seoftmg budak yang

menyerang seorang lelaki lalu dia melukainya. Motifn5n adalah

agar dia bisa merdeka. Kemudian masalah itu dilaporkan kepada

Umar bin Abdul Aiu, maka dia udak berpendapat apapun
rlrhrknyra."

Dan ini adalah perrdapat kami. Hal ini juga datang dari
Nabi $, sebagaimana yang diriwa5ratkan kepada kami dari jalur

Abu Daud, Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Mu'adz
bin Hiq,ram Ad-Dasfuwa'i rnenceritakan kepada kami, afhku
menceritakgn kepadaku, dari Qatadah, dari Abu Nadhrah, dari
Imran bin Al Hushain bahwa budak orang-oremg miskin
membunuh budak orang yang kaya. Lalu keluarganya mendatangi
Rasulullah #, d* berkata, "Wahai Rasulullah sesungguhn5ra kami
adalah orang-orang miskin." lalu Rasulullah #t tidak membebani

apapun pada budak tersebtrt.

Abu Muhammad berkata: Majikan tidak harus menyerahkan
budakqp, tdak meniuahya, tdak juga mengeluarlon harta 5nng
dia miliki, dan tidak . Ini adalah pendapat lGrni.

@l - AlMuh.ur



.tltrt4-
KITAB SHULH (PERDAMAI,AI{)

L269 - Masalah: Kesepakatan damai tidak boleh dengan

sprat pengingkaran, fidak pula dengan q,rarat diam yang mana di

dalamnya tidak ada pengingkaran maupun pengakuan, tidak pula

dengan qnrat pengguguran sumpah yang sudah pasti, dan tidak

juga dengan syamt orang melakukan ilsar atas natna orang lain.

Sementara orang png didamaikan dengannya itu mengingkari-

Akan tetapi pendamaian itu dilegalkan beserta adan5n pengakuan

hak. Ini adalah pendapat Ibnu Abi [-aila- Hanya saia dia

membolehkan perdamaian dengan qpmt diam, yang tidak ada

pengakuan dan pengingkaran di dalamnp.

Ini adalah pendapat AryrSyaf i, hanya saia dia

membolehkan perdamaian dengan syamt menggugurkan sumpah,

dan seseorang melakukan ilgar atas natna orang lain, lalu dia

mengadakan perdamaian tanpa perintahnya. Ini menerrtang

asalnp. Pandapat ini iuga merupakan pendapat Abu Sulaiman,

hanya saja dia membolehkan adanya kesepakatan damai dengan

syarat menggugurkan sumpah, dan ini menentang asalnlra:
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Diriwalatkan kepada kami dari jah.r Hammad bin Zaid, dari

Ayyub As-Sakhtipni, dari Muhammad bin Sirin, dia berkata: Dulu

seseorang pemah memiliki hak yang harus difunaikan oleh lelaki

lainnya. lalu dia mengadakan perdamaian akan hal ifu, namun

kemudian dia menarik kernbali akad tersebut, dan melaporkan

perkara ifu kepada Syrraih. Syrraih berkata, "Dua orang saksi

yang adil, dia meninggalkannya. Seandainya dia mau, aku akan

melunasi hak ifu padanSra."

Dalam riwayat ini SSnuaih tidak membolehkan perdamaian

kecudi bersamaan adanya kemampr.ran pemilik hak untuk

mengambil halmf dengan menunaikan utangnlra kepadanya. Dan

dia memb jika seperti itu. Ini pendapat kami.

Dan dari jalur Ibnu Abi Slnibah, hnu Abi Zaidah

menceritakan kepada kami, dari Ismail bin Abi Khalid, dari Asy-

S3a'bi, dari qlrraih, dia b€rkata, "Setiap u/anita yang

disengketakan mahamya, dan belum dijelaskan apa yang

ditinggalkan oleh suaminya unhrlmya, maka semuanla ihr masih

meragukan."

Dalam riwagnt ini juga menjelaskan bahura Syumih tdak
membolehkan adanga kesepakatan damai kecuali berdasarkan

pengakuan png telah diketahui.

Abu Hanifah dan Malik mengatakan, kesepakatan damai

dengan syarat pengingkaran atau diam lrang mana di dalamn5n

tidak ada pengrngkaran dan tidak ptrla pengakuan, hukumnya

boleh.

Abu Muhammad mengatakan, dalil png membenarkan
pandapat kami adalah firrnan Allah &,
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<-,* it $y#V rLx iJtrt YILU {
'&4q6r;toP.-

" Janganlah kanu saling menakan han s&Inamu dengw
jalan Wlg batil, kecuali dangan jalan paniagaan tnng bqlaku

dengan suka srna-sula di anbn l<amu." (Qs. An-Nisaa' [4]: 29)

Dan saMa Rasulullah #i,

" Saungguhnln danh dan hafia kalian hamm abs kalian."

Jadi, benar bahwa setiap harta haram bagi selain

perniliknya, dan diharamkan pula pemiliknya unfuk membolehkan-

nya bagi onmg lain, kecuali dengan cara yang dibolehkan oleh Al

Qur'an dan As-Sunnah unhrk mengeluarkannya atau diwajibkan

unhrk mengehrarkannSa. Sementara tidak sahr nasrl pun Sang

membolehkan kesepakatan damai dengan syamt png telah kami

paparkan.

Hadits mas5rhur dari jalur Az-Aldrrt',, dari Ubaidullah bin

Abdullah bin Utbah, dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al

Juhani, dia berkata: Seorang Arab Baduuri mendatangi

Rasulullah #t, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, putuskanlah

perselisihan diantara kami dengan Kitab Allah." Kemudian salah

seorang dari lang berselisih berkata, "Wahai Rasulullah,

sesungguhn5p anakku adalah pekerja orarg ini, lalu dia bezina

dengan isbinya. Kemudian orang-omng berkata padaku,

'Hukuman yang harus diterima anakmu adalah raiam' maka aku

.?t?'{-*'€tt;1rr'&g, o .

Al Muhalla - lEl



pun menebus anakku dengan seratus ekor r.rnta dan seorang budak

wanita. Kemudian aku bertanya kepada ulama, lalu mereka

berkata, 'Sesungguhnya hukuman bagi anakmu adalah serafus kali
cambukan, sementara hukuman bagi wanita itu adalah rajanf."
Maka Rasulullah $ bersabda, ",4ku akan memufuskan dianhra

kalian dengan Kibb Allah. Budak umnita dan kambng-kambng
ifu, maka semuernya dikembalikan kepdamu, semenbra anaknu
dianbuk sqatus kafr." Lalu kelanjutan hadits ini
disebutkan.

Dalam hadits ini Rasulullah $ membatalkan kesepakatan

damai tersebut dan menrsaknya.

Abu Muhammad berkata: Para ulama muta'akhkhirin yang

membolehkan perdamaian dengan s5nrat ingkar dan dengan s5nrat

3nng telah kami paparkan adalah firman Allah &,

T',&ri
"Dan Wrdamaiarl itu lebih baik." (Qs. ArNisaa' [4]: 128)

Dan firman Allah &,

")ff\$6
"Pqtuhihh akd-akil itu " (Qs. Al Maa'idah [5], 1)

Dan berdasarkan riwayat yang diriuaSatkan kepada kami
dari jalur Katsir bin Abdunah, lnitu Katsir bin Zaid, dari a3nhnp,
dari kakeknln, dan dari Al Walid bin Rabah, dari Abu Hurairah,
bahwa Rasulullah # bersabda, " Kaepakatan damai dianbm
lamt mrclimin ifu dibolehl<an, keanali prdamaian yang
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mangbhnan targ hanm dan nqshamnlan wg halal- Dan

laum muslimin ifu wai ssant mqda-'67

Juga berdasarkan apa lrang telah dic€ritakan kepada kami

oleh Ahmad bin Umar bin Anas, Abu Dzar Al Harawi

menceribkan keeada kami, Al Khalil bin Ahmad menceritakan

kepada karni, Abu Daud As-Siiisfiani menceritakan kepada kami,

Yahr bin Muhammad bin Sha'id menceritakan kepada kami,

Yusuf bin Musa Al Qaththan menceritakan kepada kami,

Ubaidullah bin Mqsa menceritakan kepada karni, Abdul Malik bin

Al Walid bin Ma'dan menceritakan kepada kami dari ayahnya, dia

berkata: Umar bin Al l(haththab menulis surat kepada Abu Musa

Al Asy'ari, 'Kesepakatan damai ifu dibolehkan diantara kaum

muslimin, kecuali kesepakatan damai lnng mengharamkan lnng
halal atau menghalalkan lnng haram-"

Serta berdasat{Gn apa !/ang telah diriunyatkan kepada

kami dari beberapa jah.tr. Diantararqn dari S-rtnn bin Uyainah,

Wald', HuqBim, dan lbnu Abi Za'idah, semuanya dari Ismail bin

Abi Khalid, dari Aslrqp bi, .lia berkata: Ali bin Abi Thalib pemah

didatangkan suafu kasus, lalu dia berkata, "Sesrngguh4a ifu

menrpakan kezhaliman. Seandair\E tdak ada kesepakatan damai,

aku pasti menolaknya.'

Mereka iuga Mrujjah dengan ftrrnan Allah Gl,

'e,*6.;"r,fr.6?s;i$Y
"Keanfr dagan ialan pniagan tnng berlaku dengw

sula sma-ilka di anbn kamu.'(Qs. An-Nisaa' [4]: 29)

67 HR AbuDaud
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Mereka mengatakan, perdamaian dengan qTarat pens
ingkaran merupakan pemiagaan Srang didasari suka sama suka?

Abu Muhammad bskata: Semua dalil yang mereka jadikan

hujjah ini, bukanlah hujjah yang menguatkan pendapat mereka,
bahkan semuanya menjadi hujjah yang membantah pendapat
mereka. Sebagaimana yang akan kami paparkan instta Allah.

Firman Allah &, " D* perdamaian itu lebih baik." (Qs. An-
Nisaa' l4l: 7281dan firman Allah $i, "Penuhilah akad-akad itu."
(Qs. ru Maa'idah [5]: 1). Pam ulama yang menyelisihi kami dalam
masalah ini dan seluruh pemeluk Islam menyepakati kami bahwa
kedua alat tersebut fidak menunjukkan pada keumuman
keduanya. Sementara Allah tidak menjelaskan bahwa itu berlaku
pada seluruh perdamaian, dan tidak pula pada seluruh akad.

Contoh seandainya ada seseorang lrang melakukan kesepakatan

damai dengan syarat membolehkan kemaluannSn, membolehkan

kemaluan istrinya, atau melakukan kesepakatan damai dengan
syarat membolehkan babi, khamer, meninggalkan shalat,

memperbudak orang 5rang merdeka, atau akad terhadap dirinSn
sendiri, maka kesemuangra ini merupakan kesepakatan damai yang

batil yang tidak diperbolehkan, juga akad Snng fasidyang ditolak.
Karena tidak diragukan lagi, dalam semua ini tdak boleh ada
kesepakatan damai, dan juga fidak boleh ada akad yang disahkan.
Kecuali kesepakatan damai atau akad, gmg dilegalkan oleh Al
Qtr'an dan As-Sunnah.

Jika mereka mengatakan, benar. Akan tetapi setiap
kesepakatan damai dan setiap akad, kduanya sama-satna

terlaksana, kecuali kesepakatan damai atau akad 3png dibatalkan
oleh Al Qur'an dan As-Sunnah?
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Kami katakan, benar, itu. juga mempakan pendapat kami-

Namun Al Qur'an datang dengan perintah untuk menaati

Rasulullah #t.

Dan Rasulullah $ bersaMa,
EI

,y
'setiap xyant Wlg tidak ada dakn Kiab Allah, mala ia

bafrl."

Maka benar adanln, bahwa selunrh syarat itu hukumnp

batil, kecuali sgnrat Snng dibolehkan oleh Al Qur'an dan As-

Sunnah. Selunrh akad dan seluruh kesepakatan damai itu tanpa

ada keraguan, bahwa ia merupakan syarat, maka hukum keduanSra

ihr batil selama{aman1n, hingga dianggap benar oleh Al Qr-r'an

dan As-Sunnah. Dan di dalam Al Qur'an tidak ada satu dalil pun

png membenarkan kesepakatan damai dengan syarat sesuahr

Snng diingkari, dengan qprat diam, dengan slnrat pembatalan

sumpah, dan juga pendamaian dari orang yang tdak

memerintahkannlp, iuga dengan syarat tidak ada pengakuannya

terhadap orang lain. Semua itu batil dengan pasti.

Pernbicaraan tenbng kesepakatan damai ifu bol€h

dilakukan diantara kaum muslimin dan perkataan Umar, maka

kedmnp tidak dapat diiadikan hujjah- Sedangkan riwapt dari

Nabi $ dhall karena Katsir bin Abdullah bin zaid bin umar

meriwa}ntkan hadits tersebut secara gharib, -sementara dia

merupakan periwayat yang dha'if, dan telah disepakati bahwa

periwayatan darinya tidak diterima, dan mengarnbil riwayat darinya

tidak diperkenankan.

.'gyt:. i yt qq',t'; y|3
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Sedangkan khabar yang diriwayatkan dari Umar, maka ia
dirivnayatkan secara gharib oleh AMul Malik bin Al Walid bin
Ma'dan, dari ayahnya. Keduanya merupakan periwayat lrang
dha'if. Kemudian seandainya khabar it.t shahih, maka ia akan

menjadi hujjah yang menguatkan pendapat kami. Karena

kesepakatan damai dengan syarat pengingkaran dan diam, tidak
terlepas dari dua sisi. Bisa jadi penuntut adalah penuntut hak,

sementara yang difuntut enggan memberikan hak atau
memperlambat menunaikan hak; atau barangkali penuntut hak ittr
merupakan penuntut yang batil. Dan hal ini pasti ada pada salah

satunya.

Jika penunfut ifu memang pemilik hak, maka haram orang
yang dituntut -tanpa ada perbedaan pendapat dari seorang ulama
pun- menahan haknya atau mengulur pengembalian hak padahal

dia mampu unfuk menyelesaikan pembayaran hak itu. Sehingga

dia memaksanya untuk menggugurkan sebagian haknya, atau dia
mengambil selain haknya. Jadi orang yang dituntut dalam hal ini
memakan harta penuntut dengan car?r yang batil, zhalim, mengulur
waktu lagi dusta. Dan ini diharamkan oleh nasi Al
Qur'an.

Jika penunfut ifu adalah orang Snng batil, maka haram
bagirya menuntut dia dengan cara yang batil dan mengambil harta
orang yang ditunfut tanpa hak, tanpa ada perselisihan diantara
ulama dan berdasarkan nash N Qur'an dan As-Sunnah. Jadi,
orang yang menunfut dengan cara seperti ini adalah orang yang

memakan harta dengan cam batil, zhalim lagi dusta. Semua ini
dihammkan oleh nashAl Qur'an.

Keheranan kami pun semakin bertambah, bagaimana bisa

hal ini menjadi sannar -padahal ia lebih jelas daripada matahari-
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atas orang:orang yang membolehkan adanp perdamaian tanpa

adanya pengalaran? Karena deirgan begitu di dalamnya sudah

dipastikan memakan harta yang diharamkan dengan cara lnng
batil bagi dua orang yang melakukan perdamaian.

Perdamaian dengan syarat maninggalkan sumpah, maka

sumpah itu tdak terlepas dari adanya hrntutan bagi orang png
mengingkari untuk menggunakan sumpah ihr sebagai buktin5p jika

dia bersnrmpah dengan ifu, atau dia menjadi pendusta iika dia

bersumpah dengannSn, dan tidak ada lalan pada yang ketiga.

Jika pihak lnng ditr,rntut berdusta seandairyn dia

bersumpah, maka kami telah paparkan sebelumn5n bahwa dia

memakan harta lawan sengketanya dengan cara yang batil, zhalim

lagi dusta. Dan itu fidak dipe6olehkan.

Sementara jika 5lang dituntut itu iujur jika dia bersumpah,

maka hukumnya haram atas penunfut mengambil uang dan Snng

lainn5n dari orang tersebut dengan cara lnng batil. Dan

permasalahan ini fidak samar lagr dari setiap orang lnng
memerhatikan dan mendengarkan.

Kesepakatan damai atas natna olang lain atau

atas nama oftIng lain, maka ini merupakan hal

fng paling batil. Karena Allah & berfirman,

UA'-'.b6 3i s;W 1,rx 3z #7i
'Dan frdaWah seoftng membuat dosa mekinkan

kemudhanbnnw kemfuli kepda dainSn sendiri, dan samng
gng bqdasa frdak akan memikul dm onng lain." (Qs- Al

An'aam [6]: 164)
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Jadi pengakuan seseormg atas nama orang lain merupakan

kemudharatan gnng diarahkan kepada selain dirinya, dan itu batil.

Dan perdamaiannya sebagai ganti dari orang lain, maka ifu tdak
terlepas dari apa yang kami jelaskan. Bisa jadi png dijadikan

perdamaian ih.r adalah batil atau hak. Dan hal ini pasti datang dari

salah safunya.

Jika dia dituntut dengan cara !,ang batil, maka haram bagi

penuntut mengambil uang atau lebih dari itu atau mengambil

sesuafu lainnya dengan cara lnng batil, sehingga dia memakan

hana orang lain dengan cara"yang batil.

Sementara jika yang dfiadikan perdamaian ifu dituntut

dengan cara yang benar, lalu orang yang turut serta dalam

kesepakatan damai ifu menjamin apa lnng ditunfut, maka ini

dibolehkan. Sedangkan yang hak telah beralih atas orang yang

berikrar. [-alu apabila pada saat demikian dia melakukan

kesepakatan damai dari dirinya sendiri, bukan sebagai ganti dari

orang lain, dan juga tentang hak yang dengannya penunfut

mengambilnya jika dia menginginkann5a, maka hal ini boleh. Dan

ini baik, kami fidak melarangngn.

Demikian pula, jika dia menjamin darinSn sebagian Snng

diwajibkan atasn3a, tidak ada bdanya.

Akan tetapi lomi melarang seseorang melakukan

perdamaian sebagai ganti dari orang lain tanpa memberikan
jaminan hak yang diwajibkan atasnya.

Beradasarkan hal ini, maka benarlah setiap perdamaian

lnng menggunakan syarat tanpa adanya ikmr adalah benfuk

penghalalan lnng diharamkan dan penghamrnan yang dihalalkan.

Seandainya kedua atsar terebut shahih, maka keduanya akan
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menjadi hujjah gBng menguatkan perrdapat kami, dan hujjah 5nng

membantah pendapat mereka.

Maksud redaksi "Kaum muslimin ifu terganhrng syarat

mereka" adalah qprat yang telah dijelaskan oleh Al Qur'an dan

As-Sunnah tentang kewajiban dan kelegalannSn. Sedangkan syarat

yang tidak dilelaskan dalam Al Qur'an dan As-Sunnah tentang

ka,rnjiban dan kelegalannya, maka itu semua bukan syamt kaum

muslimin, tetapi sgrarat orang-omng kafir dan fasik. Sebagaimana

saMa Rasulullah $, "setiap slpnt t/ang tidak ada dalam Kitab

Allah, mal<a ia batil." Dan tidak diragukan lagi bahwa yang baul

bukanlah syarat oftmg-orang Islam.

Sedangkan khabar Srang diriunyatkan dari Ali, maka ia

merupakan khabar 1;ang jelek. Allah & melindungi Ali dalam

keterdahuluanqn (masuk Islam), keutamaannya, dan

keimamannya unhrk melalnrkan kezhaliman, sementara dia

mengakui bahwa itu merupakan kezhaliman. Apakah boleh

seorang mtrslim melakukan kedraliman? Seandainya khabar ini

shahih, berarti dia melakukan riba, zina, melakukan penipuan

terhadap harta orang lain, karena selnua ifu merupakan

kezhaliman.

Musibah dan bala 1nng ada pada khabar ini adalah dari sisi

kemurslannya. Karena AsySp'bi tidak penrah mendengar safu

kalimat purn dari Ali. Akan tetapi tdak dimgukan lagi bahu/a dia

mengambil khabar ini dari jalw Al Harits dan semacamnp. Dan

ini adalah arb musal ktrabar ini.

Kemudian 3png lebih ild, mereka menjadikan bala ini

sebagai hujjah !/ang menguatkan pendapat mereka. Padahal

mereka adalah oftmg yang pertama kali menyelisihi riwalnt
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tersebut, yang mana mereka tidak berpendapat dibolehkannp

melakukan kezhailman, Udak dalam akad damai maupun pada

yang lainnya. Ini merupakan bentuk penyepelean terhadap urusan

agauna, sesat dan menyesatkan.

Jika mereka berkata: Telah datang safu riwayat dari Umar,

lrang mana dia berkata, "Bantahlah musuh-musuh ifu, hrngga

mereka melakukan perdamaian, karena keutamaan puhrsan ifu

diwariskan antara kaum yang mendengki."

Kami katakan: I(habar ini sama sekali udak shahih

diriwa5ntkan dari Umar. Karena kami meriwalntkan khabar

tersebut dari jalur Muharib bin Ditsar, dari Umar. Padahal Muharib

belum pemah bertemu dengan Umar, narnun Muharib merupakan

orang yang bigah. Maka hadits ini pun berstatus muaL Allah &
melindungi Umar dari mengatakan ini, sehingga dia

menyuruh menolak pemilik hak, dan tidak memerintahkan trnfuk

menunaikan hak ifu pada pemiliknya. Ini merupakan kezhaliman

dan pertuatan yang tidak adil 5ang mana Allah S melindungi

Umar dalam keimamannya, agamanya, dan keberaniannya dalam

kebenaran dari mengatakan perkataan ini.

Kemudian wahai orang-orang yang berhujjah dengan

perrdapat ini Snng mana stafusnya ndak shahih sarna sekali.

Beritahukanlah kami batasan penolakan Snng kalian sematkan

kepada Amirul Mukminin 4&, lalu kalian berhujjah dengan itu dan

memerintahkann5ra? Apakah penolakan sesaat ifu, merupakan

penolakan sebagaimana yang tersirat dalam bahasa, atau

penolakan harian, atau penolakan mingguan, atau penolakan

bulanan, atau penolakan tahunan, atau bahkan penolakan seurnur

hidup, semua ifu masuk dalam penolakan? ndak ada nama

penolakan yang lebih utama dibanding yang lainrgn. Dan setiap
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orang Srang mendefinisikan penolakan sebagai sebtrah definisi,

maka dia mertrpakan seormg pendusta yang berbicara dengan

kebatilan dalam agama Allah &.

Begitu juga, jika hukum tersebut diabaikan, hingga omng

Snng menunhrt hak menggunakan hukum yang batil, atau yang

tidak melalnrkan penunfutan, atau bosan unh.rk selalu menunfut

omng gnng bathil, hingga dia mernberikan hartarya padanya

dengan cara llang batl. Ini sernua merupakan warisan SnnS palins

berat bagi orang-orang lpng dengki diantara suafu kaum, 1nifu
tentang putr.rsan hukum.

Segala puji bagi Allah 3nng meniadikan sanad di dalam

agama kita sebagai pemish antara yang benar dan dusta.

Jika seseorang ingat dengan khabar shahih yang

dirir,vayatkan dari Nabi *, dari jalur Al Bukhari, dari Adam bin Abi

I5ras, dari hnu Abi Dd'b, dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu

Hurairah, bahun Rasulullah * bersabda, " Elanngsiap gng
pernah bertuat zhalin tethdap saudann5n, baik meryangkut

kehormabnnSn abu hal lainnSn, hendalag dia meminb

kehalalan (maa| darin5n hari ini, sebelun dabngngn hari dimana

dinar dan dirham tidak bemanfaat lagi. Jika dia memiliki anal
shalih (semenbn dia belum merninb maafl, mal<a arnal shalih itu

diambil dar4n squai dengan kqhaliman tnng tehh dk lalrukan.

Sanenbn jil<a dia frdak mqniliki kebail<an-kebailan, maka

keburulan-keburukan tetnannSn 6n"S ter?halini) itu dialihlan

pda dirin5n." Maka khabar ini termasuk hujjah 1rang paling kuat

dalam bab ini. Karena di dalamnSa terdapat ka,rnjiban unhrk

meminta maaf atas segala kezhaliman. Dan meminta maaf ihr

pastinya tidak dengan mengingkari yang hak, karena dengan

demikian, maka ifu menrpakan salah safu bentuk berketetapan
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pada kezhaliman. Meminta maaf ifu tenfun5ra dengan mengakui

dosa, tobat, menyesal, dan meminta untuk diberikan solusi;

Dan inilah pendapat kami. Di dalamnya fidak ada

kesepakatan damai sarna sekali. Akan tetapi di dalamnp terdapat
jalan keluar menuju sebuah solusi, dan itu tidak terjadi kecuali

dengan keluar dari kezhaliman. Maka bamngsiapa lang
sebelumn3a melakukan kuhaliman pada hana orang lain, maka

hendaknya dia mengembalikannyra atau meminta penghalalannya.

Barangsiapa yrang sebelumnya mencaci kehormatan orang lain,

maka hendaknya dia meminta maaf. Barangsiapa yang

sebelumnla dikenakan ketetapan qishash, maka hendaknya dia di-

gishash, atau meminta maaf, tidak ada tambahan lainnSn.

t27O- Masalah: Jika pengakuan sah dengan akad

damai, maka iika akan damai ihr berkaitan dengan harta, maka itu
tdak boleh kecuali dengan salah satu dari dua sisi, tidak ada png
ketiga.

Kreditor memberikan sebagian utangngra kepada pemilik

hak (debitor), kemudian pemilik hak membebaskan sisa dari

halqn berdasarkan kemauarur3n sendiri. Jika dia berkehendak,

dia boletr mengambil apa png telah dibebaskan padaryn. Hal ini
baik, boleh dilakukan tanpa ada perselisihan, dan juga menrpakan

Fng baik.

Atau bisa jadi barang yang diakui itu merupakan barang

tertenfu, baik barang itu hadir atau tidak, lalu kedtnnya sepakat

untuk menjual barang tersebut, maka jual beli seperti ini sah,

dipertolehkan di dalamnya, sebagaimana dibolehkan dalam jual

beli. Dan diharamkan di dalamnya, segala yang diharamkan di
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dalam jual beli, tidak lebih. Atau dengan penye\ raan, lnng mana

seura menye\ /a ifu dibolehkan, karena perintah Rasulullah $
untuk melakukan akad sanra-menyet /a.

Allah $ berfirman,

"Allah tekh menghalall<an jual beli dan menghammlan

riba." (Qs. Al Baqarah l2lz 2751

Dan diriwayatkan kepada kami dari jalur Al laits bin Sa'd

dari Ja'far bin Rabi'ah, dari Al A'raj. Abdullah bin Ka'b bin Malik

menceritakan kepadaku dari aSnhnya, bahwa dia pemah memiliki

harta yang harus ditunaikan oleh Abi Hadrad, lalu Rasulullah db

bertemu dengan keduanya. Beliau bersabda, " Wahai Ka'6'. Beliau

sambil menuniuk dengan tangannya, seolah-olah mengisyaratkan

setengah. Maka Ka'b pun mengambil setengah yang hanrs

difunaikan oleh Abi Hadrad, dan membiarkan setengahnya lagi.

L271. Masalah: ndak dibolehkan dalarn akad damai

1nng di terdapat pernbebasan sebagian hak termasuk

qprat penangguhan. Karena itu merupakan qBrat 3png tidak

terrdapat dalam Kitab Allah, sehingga ia batil. Akan tetapi ia

menjadi penunaian se@ra kontan dalam sebuah tanggungan, lrang

mana seseoftrng boleh memberi penangguhan kapan pun dia

kehendaki tanpa adanp syarat. Karena ifu merupakan pertuatan

yang baik.

G,

\iJ(;?r'€li'fui'i-Y,
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1272. Masalah: Idak dibolehkan adanp alod damai

atas harta 1nng tidak diketahui kadamya. Landasanrrya adalah
firman Allah *,

6ks $y,NyrLJ$ FaYJLU{

"Janganlah kanu aling menakan harA s&tnamu dengan
jalan yang btil, kecuali dengan jalan pa niagaan tnng bqlaku
dengan sul<a anna-suka di anbn kamu." (Qs. An-Nisaa' 141:291.

Dan sikap suka sama-suka itu tdak ada pada sesuafu lnng
fidak diketahui sarna sekali. Karena terkadang seseorang rela
bahwa hakr,fra sedikit, lalu dia rela dengan yang sedikit ifu. Namun
ketika dia mengetahui bahwa haknya ihr banfnk, dia pun tidak
rela. Akan tetapi segala sesuatu Snng telah diketahui kadamya,

diperkenankan unfuk melakukan akad darnai di dalamnp.
Sementara iika kadamSa tdak diketahui, maka ia ditangguhkan
hingga hari hisab.

Ulama yang membolehkan hal ini bedlr$ah dengan apa
gang kami riuayatkan dari ialur Muhammad bin Ishaq dalam
Maghazirtya, dari Hakim bin Hakim bin Abbad bin Hanif, dari
Abu Ja'far Muhammad bin Ali, bahr,ra Rasulullah $ mengutus Ali
kepada Bani Ja&imah, dan diantara mereka ada Khalid.
Rasulullah $ mengirim harta bersama Ali untuk mereka sebagai

tebr.rsan atas nyawa, sementara ifu masih ada harta yang tersisa

pada Ali, lalu Ali berkata pada mereka, "Apakah masih ada darah
atau harta lnng tersisa pada kalian?" Mereka menjawab, "Tidak."
Dia berkata, "Aku berikan sisa harta ini sebagai bentuk kehati-
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hatian kepada Rasulullah #, d*i 5nng tidak beliau ketahui dan

kalian tidak ketahui." Lalu dia melakukan itu, kemudian kembali

kepada Rasulullah # d* mengabarkan apa yang dia lakukan,

maka beliau $ bersaMa padanya, "IGmu banar, dan l<amu telah

bqbuat baik;'

Abu Muhammad berkata: Hadits ini statusn5n ndak shahih,

karena mutsL Kernudian disamping itu hadits ini diriunyatkan dari

Hakim bin Hakim, seorang periwayat yang dhalf Kemudian jika

hadits ini memang shahih, maka hadits ini tdak dapat diiadikan

hujjah yang menguatkan pendapat mereka salna sekali. Karena di

dalam riwayatnya tidak disebutkan adanln akad damai atas hak

yang tidak diketahui. Ini adalah yang kami ingkari. Akan tetapi ia

merupakan bthaww bagi suatu kaum yang tidak mengklaim hak

sarna sekali. Bahkan mereka mengakui bahwa tdak ada

permintaan sarna sekali. Sernentara kami tdak mengingkari

tathawwu dari orang lnng menunfut hak, bahkan ia merupakan

perbuatan baik.

L273. Masalah: Tidak boleh melakukan akad damai

dalam sesuatu 1nng tidak kami paparkan dari harta Snng r,rajib,

diketahui dengan adanSa pengakuan dan bukti, kecuali dalam

ernpat hal:

Dalam khulu', dan kami akan menjelaskannya dalam

pembahasan nikah insga Nlah. Allah & berfirman,

&x6VLi 6it6;'u !',L'r1;;t o5

T'CgiiWq;.6r;'-J-Y4;
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"Dan jika seonng unnib l<hawatir akan nugtw atau sil<ap

tidak acuh dari suamiryn, maka fidak mengapa bagi keduanSa

mengadakan perdamaian tnng dan perdamaian

itu lebih baik (bagi mereka);'(Qs. An-Nsaa' [4]: 128)

Atau pada kasus dipecahkannya gigi secara sengaja, lalu
yang memecahkan gigi itu mengadakan kesepakatan damai unfuk
menggugurkan qishash. Atau pada luka 1nng dilakukan se@ra

sengaja sebagai pengganti dari qishash. Atau pada kasus

pembunuhan sebagai pengganti dari qishash dengan jumlah yang

lebih sedikit daripada diyat ataupun lebih banyak dari diyat, dan

dengan selain yang diwajibkan pada di9at. Landasan hal itu adalah
apa yang telah kami sebutkan sebelumnya dari firman Allah &,
"Janganlah kanu saling memakan han s*arnarnu dengan jalan
yang batil, keatali dmgan jalan pemiagaan tnng berlaku dangan
sul<a sna-suka di antan kamu." (Qs. An-Nisaa' [4]: 29)

Dan saMa Rasulullah S, "Saungguhn5n damh dan harta

kalian hanm abs kalian." Oleh karena itu Udak boleh memberikan

harta kecuali adanya kelegalan kalajiban yang dijelaskan oleh
nash.

Disamping ifu, landasan lainrya adalah sabda Nabi $,
" &tiap s5arat tnng tidak ada dalam Kibb Allah, maka ia batiL

Sedangkan perdamaian merupalen syarat, ia batil kecuali pada hal

Snng dibolehkan oleh nash, tidak lebih. Sementara nasrl tidak
membolehkan kecuali pada apa 5ang telah kami jelaskan tadi.

DiriuraSatkan kepada kami dari jalur Abu Daud, Musaddad

menceritakan kepada kami, Al Mu'tamir bin Sulaiman AtrTaimi
menceritakan kepada kami, dari Humaid Ath-Thawil, dari Anas bin
Malik, dia berkata: Ar-Rubalryi saudari Anas bin An-Nadhr
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mernecahkan glgl s€ri seorcmg perempuan. [-alu mereka

mendatangi Nabi $, kemudian beliau memutuskan dengan Kitab

Allah, yaitu dengan diberlakukannya qishash. Namun lbnu An-

Nadhr berkata, 'Demi Dzat Yang mengufusmu dengan hak, dia

tidak memecahkan glgl seri wanita ifu pada hari ini." Beliau pun

bersaMa, " Wahai Anas, Kiab Alhh manebpkan qishash." Namun

mereka rela dengan gantirugi Snng mereka ambil.

Jika mereka mengatakan, khabar ini kalian diriwayatkan

dari jalur Hammad bin Salamah, dari Tsabit Al Bunani, dari Anas,

lalu dia menyebutkan bahwa luka ifu sudah lama, dan mereka

mengambil diyat tersebut.

Kalian juga diriwayatkan dari Bisyr bin Al Mufadhdhal dan

Khalid Al Hadzdza', keduanya dari Humaid Ath-Thawil, dari

Anas... lalu dia menyebutkan bahwa mereka memberikan maaf,

dan tidak menyebutkan adanSa ketenfuan membayar diyat ataupun

gantirugi.

Kalian juga diriwayatkan dari lalur Abu lftalid Al Ahmar

dan Muhammad bin Abdullah Al Anshari, keduan3n dari Humaid

Ath-Thawil, dari Anas, lalu dia menyebutkan perintah Rasul akan

ketenttnn qishashajd?

Maka kami jawab: Ya, semua riwayat ifu benar-benar

shahih, dan tidak ada salah sahr darinya yang menyelisihi seluruh

riwayat tersebut. Karena Sulaiman, Tsabit, Bisyr dan Khalid,

semuan!,ia menambahkan redaksi pada riwayat Abu Khalid dan Al
Anshari, "(Pemberian) maaf dari ketenhran qishash, " padahal Al

Anshari dan Abu Khalid tidak menyebutkan kata "maaf", dan

bukan berart mereka tidak memberi maaf. Tambahan redaksi dari

seorang yang adil itu diterima. Disamping itu Sulaiman dan Tsabit
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juga menambahkan pada riwayat Al Anshari, Abu Khalid dan Bisyr
penyebutan "menedmanya bumi" sementara mereka fidak
menyebutkan redaksi yang menyelisihi redaksi tersebut. Dan
tambahan orang yang adil ifu diterima. Sementara ifu Tsabit
berkata, 'Diyat." Adapun Sulaiman berkata, "Membayar

gantirugi." Ini bukanlah perselisihan; karena setiap diyat adalah
pelunasan kemgian, dan setiap pembayaran gantirugi merupakan
diyat. Hanya saja dari itu semua ada yang sifatrya temporal dan
terbatas, juga ada pula yang sifatnya tidak temporal dan terbatas.

Adapun penentuan waktu, maka itu tidak diambil ketetapannya

kecuali dengan nashyang berbicara akan hal ifu. Oleh karena ifu,

wajib membawa apa lnng kami riwayatkan pada keumuman dan
dibolehkannya segala sesuahr yang mana mereka saling ridha atas

hal tersebut.

Perbedaan (redaksi) yang terjadi antara Tsabit dan
Sulaiman, yang mana salah seorang dari keduanya -yaitu Tsabit-
mengatakan, luka dan Ummu fu-Rubaryi bersumpah untuk tidak
di-qishash karena luka tersebut. Sedangkan Sulaiman mengatakan,
memecahkan gigl, dan Anas bin An-Nadhr bersumpah agar dia
ndak di-qishash karena perbuatan itu. Maka barangkali dua hadits
ini terjadi pada dua kejadian yang berbeda. Dan barangkali juga

bahwa hadits ini ada pada safu permasalahan yang sama, karena
memecahkan gigi juga merupakan salah satu benfuk luka, karena
memecahkan gigi dapat mengalirkan darah dan berpengaruh pada
gusi, dan itu juga luka. L-alu Sulaiman menjelaskan lebih lanlut,
bahwa luka itu adalah pemecahan gigi.

Adapun luka, maka diriwayatkan kepada kami dari jalur
Muhammad bin Daud bin Sufuan, dari Abdunazzaq, Ma'mar
menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah
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Ummul Mukminin, bahwa Rasulullah # p""t uh mengutus Abu

Jahm bin Hudzaifah sebagai pengambil sedekah, lalu seorang

lelaki menyelisihin5n berkaitan sedekahnya. Maka Abu Jahm pun

memukuln5ra, lalu melukainya. Kemudian mereka (keluarga korban)

mendatangi Rasulullah $, dan berkata, "Wahai Rasulullah

berlakukanlah qishash!" Rasulullah bertan5a, " Unfuk kalian ini dan

ifu?' merel<a tidak suka dengan tawaran itu. Lalu beliau bersaMa,

" Unfuk kalian ini dan ifu?' namun mereka tetap tidak menerima

tawaran ifu. Lalu beliau bertanya lagt, " Untuk kalian ini dan ifu?
lalu mereka pun menerima itu.

Ini adalah kesepakatan damai yang berlandaskan suka

sama-suka diantara dua kelompok yang berselisih.

Jika ada yang mengatakan, ini merupakan khabar lnng
kalian dari jalur Muhammad bin Rafi, dari AMurrazzaq

dengan sanad lpng disebutkan di dalamngra. Dan di dalam

redaksingn juga disebutkan, "Lalu Abu Jahm memukulnSra," dan

tidak disebutkan bahua dia melukairyn.

Maka kami katakan, tanpa ragu bahua peristitrn ini

merupakan safu kisah lnng sama, juga khabar lang sama. Dan

Muhammad bin Daud menambah penjelasan dengan menyebutkan

"melukain5a", sementara redaksi ifu tidak disebutkan oleh

Muhammad bin Rafi, dan tambahan dari seorang yang adil ihr

dapat diterima.

Adapun perdamaian berkaitan dengan pembunuhan, maka

diriwaptkan kepada kami dari jalur Muslim, dia berkata: Zuhair

bin Harb menceritakan kepada kami, Al Walid bin Muslim

menceritakan kepada kami, Al Auza'i menceritakan kepada kami,

Yahya bin Abi Katsir menceritakan kepada kami, Abu Salarnah bin
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AMurrahman bin Auf menceritakan kepada kami, Abu Hurairah
menceritakan kepadaku, bahwa Rasulullah $ bersabda setelah

penaklukan kota Makkah, "Barangsiapa memiliki kefuarga tnng
terbunuh oleh seorang pembunuh, maka dia bia memilih salah

satu dari dua pandangan yang terbaik. Dia bolelz mengambil diSnt

atau membunuh kembali."68

Jika ada yang mengatakan, ini men:pakan khabar yang

kalian riwayatkan dari jalur Abu Syraih Al Ka'bi, bahwa

Rasulullah $ bersaMa, " hmngsiapa tnng kefuarga tefrunuh

setelah dua perkaban ini, maka keluargan5n bemda diantan dua

pilihan. Anbm mengambil dgnt dan membunuhnga (qishash)."

Kami katakan, ya, kedua khabar tersebut shahih dan benar.

Wali korban dibolehkan untuk mengharuskan pembayaran diyat

kepada pembunuh. Dan dibolehkan juga bagr si pembunuh untuk
mengajukan kesepakatan damai kepada wali kortan dengan

sesuatu png disukairyn. Maka kedua kabar tersebut shahih.

L274- Masalah: Barangsiapa !/ang mangadakan

perrdamaian atas pembunuhan, atau mernecahkan gigi, atau

terhadap suafu tertenfu dengan suafu tertenfu lainnSra, maka hal ifu
dibolehkan. Namun jika dia memiliki sebagiannp atau seluruhnya,

maka batallah perdamaian itu, maka dia kembali pada haknya

dalam qisash dan lainnya. Karena dia meninggalkan hal*f
dengan sesuatu yang tidak sah baginya, dan jika fidak maka dia

berada pada haknya. Namun jika hal itu tidak sah baginya, maka

hendaknya dia tidak meninggalkan haknya.

68 FIR. Muslim (shahih Muslim, 7/3841 secara panlmg lebar, di dalam
dlsebutkan " bleh dia dibed -r.;ra[<sudnSa binatang- dan boleh juga

diberlalnrkan qishashpada pelaku pembunuhan.
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Demikian pula halryn jika dia mengadakan kesepakatan

damai dari sebuah barang tertenfu dengan rumah tempat tinggal,

atau dengan khidmah seorang budak, lalu budak ifu meninggal dan

rumah ifu hancur, atau keduanya memiliki ifu, maka batallah

kesepakatan damai itu, dan dia kembali pada hakryra.
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KITAB UTANG PIUTANG DAN

BANGKRUT

1275- Masalah: Jika sudah pasti seseorang memiliki
utang dan memiliki kavajiban unhrk membaSramya dengan adan5n

bukfi dari seorang yang adil atau dengan pengakuan yang benar
dari diringn, maka semua harta 5nng ada pada dirinya harus dijual

dan dibagikan kepada para debitor, dan dia tidak boleh dipenjara
berdasarkan hukum asal, kecuali iika didapati suafu barang

miliknya gnng bisa dibagikan kepada para debitor tanpa harus

dijual, sebagaimana orang lpng memiliki beberapa dirham,
kemudian ditemukan beberapa dirham lain miliknya, atau dia
memiliki makanan dan ditemukan malenan lain miliknya. Ini juga
berlaku unfuk barang yang lainnya sebagaimana firman Allah &,

+:l;U'--;,$'t3,9
"Jadilah kalian orang.orang tnng benar-benar menegakkan

kadilan." (Qs. An-Nisaa' [4]: 135)
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Dan saMa Razulullah * ,-t,.rk memperbaiki Salman,

" Dan Mkanlah setiap hak itu kepda orzng wng furhak
(menerimanya)."

Dan saMa Rasulullah ilr,

.iiL gr ib,
" Penundaan (Wnbynn utang) oftng kaSn adalah

kqhaliman."

Dengan dernikian memenjarakan orang yang memiliki

utang sementara dia mampu untuk menrbaSrar kepada para

piutangnya merupakan kezhaliman kepada diriqn dan juga omng

yang memberikan pinjaman. Dan ini berarfi menetapkan hukum
yang sama sekali tidak pemah diwajibkan oleh Allah & dan tidak

pula oleh Rasulullah &. Bahkan pada masa Rasulullah & udak

pemah ada hukuman penjara sarna sekali.

Diriuralntkan kepada kami dari jalur Abtr Ubaidah Al Qasim

bin Salam, Ahmad bin Khalid Al Wahabi menceritakan kepada

karni, dari Muhammad bin Ishaq, dari Muhammad bin Ali bin Al

Husain, dia berkata: Ali bin Abi Thalib berkata "Memenjamkan

seseorang di dalam penjara setelah diketahui jumlah utangnln

menrpakan pertuatan zhalim."

Ulama fikih Hanafi berkata, "Tidak boleh ada sedikit pun

harta orang yang berutang dijual, akan tetapi dia dipenjara,

meskipun hartanya ada di hadapannya, sehingga dia sendiri yang

mau membagikan hartanya tersebut (unfuk mehrnasi utangnln)."

ta-, 9. o . nr) 
t of

.4t? ,? €) ,i bel
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l-alu ulama ftkih Hanafi bertolak belakang dari pendapat ini
dan mengatakan, keorali jika utangnya ihr bempa dirham lalu

ditemukan harta oftmg yang berutang ihr bempa dinar, atau jika

dia memiliki utang b*pu dinar dan ditemukan harta miliknya
berupa dirham, maka harta yang ditemukan ifu harus dijual unfuk
melunasi utangnyra.

Apa perbedaan antara menjual dinar dan membeli dirham?

Dan antara menjual bamng dagangan dan menjualnSn?
Sesungguhngn Allah & h*,ya ma,rnjibkan kepada kita dan kepada

setiap orang unfuk memberi bagian haknya kepada oftmg lain dari
harta milik kita sendiri atau dari milik orang lain.

Allah & melarang melakukan pemenjaraan berdasarkan

ftrman-Nya,

:rri.etg36ya,i$6,
"Maka berjalankan kalian di segala panjuru buni dan

makanlah sefugian dari rezeki tnng telah Alkh bqikan." (Qs. Al
Mulk [67]: 15 )

Kemudian Allah & meuajibkan shalat Jum'at dan shalat

berjamaah.

Jika orcmg yang benrtang dipenjara, berart mereka
mencegah dia untuk shalat beriamaah, shalat Jum'at dan berjalan
di atas muka bumi unfuk benrsaha, dan menghalang orang yang

memiliki hak untr-rk mempercepat pemberian hak kepada mereka,
padahal mereka mampu unh.rk melakukan hal tersebut. Dengan
dernikian mereka telah bertuat zhalim kepada dua belah pihak.
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Dan diantara mereka ada png berhuiiah dengan atsar yang

dha'if.

Diantaranya adalah riuraft dari jalur Abu Bakar bin

A54nsy, dari Anas, bahwa Rasulullah $ pemah menahan

seseorang berdasarkan fuduhan.

Diriwayatkan dari jalur Thariq bin Abdurrazzaq, dari Batrz

bin Hakim, dari a5nhnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah $
pemah menahan seseorang berdasarkan fuduhan

Diriwa5atkan dad jalur Thariq bin Mijlaz, bahwa ada dua

pemuda dari Juhainah. Di antara mereka berdua merniliki seorang

budak, lalu salah safu dari mereka mernbebaskan budak tersebut,

kemudian Rasulullah $ menahan dia, sehingga dia mau menjual

harta Ermpasan perang 5nng dimilikinya.

Dan diriwaptkan dari Hasan, bahwa ada suatu kaum grang

berperang, lalu ada seseorang lnng terln nuh diantara mereka,

lantas Rasulullah # mengutus ufusan kepada mereka dan

menahan mereka.

Abu Muhammad berkata: Semua riurayat ini batil. Hadits

Anas di dalarn sanadngn terdapat Abu Bakar bin A16psy, dia

dianggap dha'if. Ibrahim bin Zakaria Al Wasithi dianggap tidak

diketahui siapakah dia. Sementara hadits Bahz bin Hakim yang

bersumber dari aSlahnya merupakan hadits yarg dhaif.

Masih dari jalur yang sama tentang oftmg-orang yang tidak

mau menunaikan zakat, "Stmgguh kami mengambil zakatrya

karena sebagian hartanya adalah hak Rabb kami." Jika mereka

berhujjah dengan riwayat ini unhrk melakukan penahanan

berdasarkan fuduhan, berarti mereka mengambil riwayat ini.
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Namun iika tdak, maka mereka termasuk orang-orang ltang
memperrnainkan agama.

Jika mereka bertanln, "Apakah hadits ini telah di-

mansuMi?"

Maka dikatakan kepada mereka, fidakkah kalian tahu

bahwa orang-orang lrang menentang lolian tidak dapat berkata

kepada kalian, l'Hadits tentang penahanan berdasarkan hrduhan

telah dihapus dengan hadits, 'Jauhilah sqala prasangka buruk,

l<arqa pmsangl<a buruk perl<aAan Snng pling dustd.

Dan hadits penahanan bukan berdasarkan fuduhan telah dihapus

dengan ka,vajiban menghadiri shalat jum'at dan berjama'ah."

Hadits tentang penanahan hingga ka,vajiban menjtral

ghanimahnya merupakan hadits muaL Dan hadits murcal ndak
dapat dijadikan hujjah. Seandainya hadits im shahih, maka mereka

tidak memiliki landasan dalil unfuk menahan seseorang. Karena

terkadang dikhawatirkan dia kabur dengan membawa ghanimab

DVd, sehingga dia ditahan agar mau menjual harta ghaninah

tersebut. Ini mempakan kebenaran 3ang tidak kami tolak. Namun

fidak perlu adanya penahanan sebagaimana yang mereka

kemukakan, dan fidak perlu juga dia dilarang unhrk menjual

hartarqn. Terkadang kata ganti png ada pada hadits tentang
penjnalan ghanimahihr kernbali k€pada Rasulullah $.

Dan terkadang penahanan ini dilalukan di Madinah. Dalam

hal ini Udak ada dasar yang menyatakan bahwa Rasulullah

menahannlna dalam peniara. Jadi, mereka tidak memiliki bukti kuat

tentang hal ini, dan hadits ini merupakan hadits hasrlnlagr murcal.

Dan juga dia ditahan karena membunuh. Tidak mungkin

Rasulullah menahan seseomng lang belum pasti melakukan

I
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di dalam penjara, lalu beliau menahan orang yang

tak berdosa karena sesuafu aib. Ini mempakan perbuatan orang-

orang zhalim dan penuh dengan permusuhan, bukan perbuatan

Rasulullah #. Derni Allah, Abdullah bin Sahl .{g telah dibunuh

ditengah-tengah kaum Yahudi. AMullah termasuk seorcng tokoh
dari kalangan sahabat Rasulullah #i. Namun demikian

Rasulullah $ tdak membolehkan penahanan mereka.

L-alu bagaimana mungkin seseorang dari umat Islam

dipenjara hanlra karena suatu hrduhan? Ini merupakan kebatilan

Srang tidak diragukan lagi. Kemudian jika memang dia ditahan,

sampai kapan dia ditahan berdasarkan fuduhan membunuh dan

lpng lainnya. Jika mereka memberi batasan tertentu, maka

semakin bertambahlah memuhrskan dengan pandapat masing-

masing mereka dalam kebatilan.

Jika mereka berkata, "Dia ditahan selamanya", berarfi

mereka meninggalkan pendapat mereka sendiri. Jadi, mereka

akan senantiasa berada dalam gelapryTa kekeliruan.

Kemudian mereka berhujjah dengan fiman Allah &,

V'rffi p{$ -iiiii Qr-Y-

e5i OAL#irqo$"p4 135'W

W "il';;t J:;* 5 igt'Li:{;r- e
"Dan bagi ulanib-w)anib tnng melakul<an perbuabn keii

hqtdaHah ada enpt oftng sksi dianbm karnu yang

men5nksikannSn. Ketnudian apabila mqeka telah memberi

persaksian, maka merela di dalam rumah sampai

6t-

#r;
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merele menemui ajalryn, atau annpi Allah manb*i jalan trang
lain kepadanSa." (Qs. An-Nisaa' [4]: 15 )

Ini merupakan hukum-hukum yang telah di-mansul<h.

siapakah yang lebih sesat daripada orang yrang menjadikan dalil
dari ayat 5rang telah di-mansul<h. Jadi hukumnSra menjadi batal
karena memang Udak ada lagi alnt yang furun tentang hal ini, dan
tidak ada pula nash yang berkaitan dengan hal ini, tidak ada dalil
dan frdak ada atsar.

Pendapat Srang benar dalam hal ini adalah pendapat kami.
sebagaimana png diriwayatkan kepada kami dari jtrtur Muslim bin
AlHajjaj, Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Al Laits -
dia adalah hnu Sa'ad- menceritakan kepada kami, dari Bukair bin
Al Asyaj, dari Iyadh bin Abdullah, dari Abu Sa'id Al Khudri, dia
berkata: Ada seseorang yang menjual buahnya pada masa
Rasulullah $, karena dia terlilit banyak mempun3ni utang. lalu
Rasulullah $ bersabda kepada para sahabat, "Bersedekahlah

kalian kepadanya." Maka orang-orcmg pun bersedekah kepadanla.
Namun hal itu udak dapat melunasi utangnlp. Kemudian
Rasulullah $ bersaMa kepada orcn[forcng yang telah

memberikan pinjaman kepada orang tersebut, "Ambil ap aja
yang l<alian tenukan, dan kalian tidak mempuryai hak selain ihl'

Ini menrpakan dalil 1nng sangat jelas bahua orcmg-oftmg

5nng telah membikan piniaman tidak memiliki hak kecuali apa

Snng mereka dapatkan dari harta oftmg yang berutang. Mereka
tidak berhak memenjarakan orang 5nng berutang dan harta yang
dimilikinSn menirdi milik orang-orang grang telah memberikan
pinjaman. Ini adalah pendapat gang benar dan tidak ada hal lain

5rang boleh dilakukan selain hal tersebut.
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Jika ada yang berkata: Telah diriwaptkan bahun

Rasulullah $ tehh menjual harb Mu'adz.

Maka kami iawab: Dernihanlah pendapat kami. Meskipun

hadits ini tdak shahih dari s€gi sanad karena ia mursL Namun

beliau memutgskan bahwa hartanya gntr.rk mereka, kemudian

barang terseblrt dijual dan dibagikan berdasarkan baglan mereka,

karena tdak ada cara lagi r.rnfuk mehmasi pinjaman kepada

mereka selain cam ini.

Jika mereka mernalsukan apa lrang diriwayatkan dari Umar,

Ali, Syuraih dan AsySp'bi, maka riwapt dari Umar melalui jalur

Sa'id bin Al Musa3ryib menyebutkan, bahwa Umar menahan ahli

ashabah anak kecil unhrk merrjelaskan bahun ka,rnjiban nafkah

ditanggung oleh para suami h*an isti.

Nafi' bin AMul Harits mernbeli rurnah sebagai tahanan dari

Shafi,van bin Umal[nh seharga 4.000 dirham- Jika Umar tidak

rela, maka Shafrrcn mendapatkan 4.000 dfoham.

Kedua khabar ini Udak bisa diiadikan huijah untuk mereka,

karena Umar terhadap ahli aslnbah itu hanSa karena

nafkah anak kecil. SejatinSp, itu adalah penahanan, hukum dan

pembatasan, bukan pemenjaraan. I(arena termasuk perbtntan

yang batil, jika memenjaralqn mereka gntuk selamanln, sementara

larangan tentang mereka frdak disebutkan.

Kemudian mereka tidak berpendapat tentang keunjiban

nafltah bagi ahli ashabh. SunSSuh mereka telah menyelisihi

Umar. Bagairnana mungkin mereka berhuijah dengan pendapat

Umar, sernentara mereka adalah orang lrang pertama loli
menyelisihi dia.
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sedangkan khabar 3nng kedua, maka mereka semua tidak
berpendapat bahura pemberian rumah ifu adarah transaksi },"ng
sah- Bahkan ia adalah bansaksi yang fasidragi batar. Bagaimana
mungkin seorang musrim menetapkan suafu hukum yang dia
sendiri menganggap hukum ifu batir? sementara yang dihafal dari
riunpt umar adalah seperti pendapat kami yang akan kami
jelaskan ranti, I*ta Arah. Adapun riua3nt dari Ari yang
menjelaskan bahwa dia melakukan penahan karena utangpiutang
diriura3ntkan dari jalur Jabir Al Ju'fi, dia seorang pend,sta.

Diriun3atkan kepada kami, dari Ali, riwayat lrang
menyelisihi riwapt tersebut, sebagaimana yang telah kami
sebutkan.

sedangkan syuraih dan Aslrsg'bi, kami tidak mengetahui
hukum keduanya dapat dijadikan hujjah. Ritmyat yang paling
dekat dari riwapt keduanya adalah bahwa penye,rra dan orangyang menyeruakan, masing.masing merniliki hak unfuk
membatalkan akad jika sarah safunp menghendaki, meskipun
gang lainnlra tidak merBrrkai hal itu. sernentara mereka sernua
telah menyelisihi hukum ini. AqrSya'bi dan Sr rraih adalah huijah
mereka, dan bukan hujjah mereka jika mereka menghendaki.
celakalah pendapat agama sema@m ini. Kami terah menjeraskan
sebelumnya bahwa Ali menolak adanga penahanan.

Dan diriwayatkan kepada kami dari Umar, sebagaimana
Snng diriwal^tkan kepada kami dari jarur Marik, dari umar bin
Abdurrahman bin Diraf, dari a3rahnSra, bahwa ada seorang
Juhainah yang memberi trnta se@ra kredit. Kernudian dia
menaikan harganya dan seterah itu dia jatuh bangkrut. laru dia
mengadukan har ini kepada umar bin Ar lthaththab, Umar
berkata, "Amma ba'd, wahai manusia, sesungguhnya yang
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benrnma merah kehitam-hitaman adalah Bani Juhainah, mereka

selalu rela dengan agamanla dan melaksanakan amanah,

sebagaimana dikatakan, orang yang berhaji telah berlalu, dan dia

membeli barang dengan kredit, maka dia meniadi orang !/ang

benrtang. Barangsiapa yang memiliki tlmsarl, hendaknln dia

menebusnya esok hari- Kami adalah oranlfomng png mernbagi-

bagikan hartanp sesuai dengan bagiannya-" Diriwalptkan juga

kepada kami dari jalur Hammad bin Salamah, dari A3rytrb As-

Sakhtiyani, dari Nafi' maukhnu Umar.

Diriwa5ntkan dari jalur Abu Ubaidah: hnu Abi Zaidah

mengabarkan kepada karni, dari Ismail bin hrahim bin Muhajir,

dari Abdul Malik bin Umair, dia berkata: Suahr ketika ada

seseorang datang menemui Ali bin Abi Thalib, dia membawa

orang yang benrtang kepadanSn, maka dia berkata, 'Penjarahlah

dia!" Ali pun bertanya kepadanSn, "Apaloh dia memiliki harta?"

Dia menjawab, "Igil, narnun dia menyernbunyikan hartanla-" Ali

berkata, "Berikan aku bukfi bahwa dia merSpmbunyikan hartanya.

Jika tdak, maka kami akan menyunfiq;a bersumpah atas nama

Allah bahwa dia tidak menyembunyikan hartanga-"

Diriwalntkan dari jalur Abu tJbaidah: Ahmad bin Utsman

menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Al Mubarak, dari

Muhammad bin Salim, dari Ghalib Al Qaththan, dari Abu Al

Muhazim, dari Abu Hurairah, bahwa dia didatangi seseorang

dengan membawa orang lain. Dia merrielaskan bahwa orang itu

memiliki utang padanya, maka Abu Hurairah betanSn kepada

orang yang dibawa ifu, 'Benarkah apa lang dikatakan orang ini?"

Dia menjawab, 'Benar-" Abu Hurairah berkata, 'Bayarlah

utangmu." Dia berkata, "Aku dalam kesulitan-" I-alu Abu Hurairah

berkata kepada orang yang memberikan utang, "Apa yang kau
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inginkan?" Dia menjawab, "Aku ingin menahan orcmg ini." Abu
Hurairah berkata, "Tidak boleh. Tetapi dia akan mencari nafkah
unfuk membayar utangmu, unfuk keperluan dirinya dan
keluarganyra." Ghalib Al Qaththan berkata, "Aku menyaksikan Al
Hasan -dan dia sedang memufuskan perkara- memufuskan
perkara yang sama dengan ini."

Diriunptkan dari ;alur Ibnu Abu Syaibah, dari Zaid bin
Hubab dan ubaidillah. KeduanSa dari Abu Hilal, dari Ghalib Al
Qaththan, dari Abu Al Muhazzim, dari Abu Hurairah. Lalu dia
menceritakan sebagaimana yang telah kami jelaskan di atas, dan
dia menambahkan bahwa Abu Hurairah berrrata kepada orang

lang memberikan utang, "Apakah kamu tahu dia memiliki barang,
sehingga aku bisa mengambilnp unfuk membaSnr utangnya?,, Dia
menjaurab, "Tidak." Abu Hurairah berkata, 'Apakah kamu tahu
dia memilih harta yang udak bergerak sehingga aku bisa
membaginya?" Dia meniawab, "Tidak." Kemudian Abu Hurairah
menjelaskan kepadanya larangan unfuk menahan orang tersebut
sebagaimana png telah kami jelaskan.

Dan dirirra5atkan dari umar bin Abdul Aziz bahua dia telah
memufuskan permasalahan ini dengan membagikan harta ormg
yang berutang kepada pemberi d*g, kemudian dia
mernbiarkannla (tdak menahannlfl sehingga Allah
menganugerahkan rczelid kepadanSn.

Muhamrnad bin sa'id bin Nabat menceritakan kepada
kami, Ahmad bin Abdul Bashir menceritakan kepada lorni, easim
bh Asbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin
AMussalam AI Khasyani menceritakan kepada kami, Muhammad
bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Abu Amir AI Aqadi
menceritakan kepada kami, dari Amr bin Maimun bin Mihran,
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bahun Umar bin AMul Aziz memberikan biar kepada orang lnng
banghut karena tidak mempunyai pekerjaan 1Bng layak.

Abu Muhammad berkata' Allah @ telah malajibkan kita

menegakkan keadilan, dan melarang melakukan penahanan dan

pernenjaraan. Karena pemenjaraan mempakan kezhaliman,

merrghambat oremg menerima haknya serta menundanya juga

menrpakan kezhaliman, membiarkan orang yang bangkrut dan

tidak menuhrpi gtang-utangnya menrpakan kezhaliman dan hal itu

Udak boleh dilakukan salna sekali- Orang lang bangknrt

memptrqni kamjiban membagi dua hartanya k4ada orang-orang

png memberi pinjaman kepadanya dan mernberikan hak mereka.

Bagaimana jika dia mampu mernbayar utang nanrun tidak mau

mernba3nmSa? Maka orang ihr harus dipaksa unhrk membayar-

Diriwaptkan dari iahrr Abu Ubaid: Yahp bin Bukair

menceritakan kepadalm, dari Al Lnits bin Sa'd, dari Ubaidillah bin

Abu Ja'far terrtang orang yang iah.rh bangkrut, dia berkata, "Dia

udak boleh dipenajam, narnun biarkan dia berusaha untuk

melunasi utangnlra." Ini adalah pendapat Al Laits bin Sa'd-

Pendapat lnng sama juga dikatakan Abu Suhiman dan para

sahabatrp.

1276- Masalah: Namun jika orang yang berutang ittt

tidak memiliki harta, maka jika dia memiliki hak dari jual beli atau

pinjaman, maka dia tetap wajib menanggungnlE dan ditahan

sampai adanSa ketetapan bahwa dia tidak mempunyai harta.

Dia boleh keluar unfuk memberikan kesalsian, orang yang

bermasalah dengannSn dibolehkan menemuinla dan mengikutinp

kernana dia pergr, atau pun orang yang marrakilinya. Jika telah

pasti bahwa dia tdak mempunyai harta, maka dia harus
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dibebaskan setelah dia bersumpah bahun dia tidak memiliki harta
yang disembunyikan dan orang yang bersengketa dengannln tidak
boleh membunfutinya, namun dia ha^rs diberikan barang sev/aan.
Ketika diketahui dia memiliki harta, maka huk r. diambil darinya.

Jika hak-hak tersebut berupa nafkah, sedekah, jaminan
atau tindak pidana, maka perkataan yang dapat diterima adarah
perkataan orang yang berutang disertai sumpah bahwa dia tidak
memiliki harta dan tidak ada cara unfuk memperolehnya, sehingga
orang yang berselisih mengetahui bahun dia memiliki harta,
narnun dia harus diberikan barang se\ raan sebagaimana png telah
kami jelaskan.

Jika temyata orang grang berutang ifu memiriki harta yang
dia sernbunyikan, maka dia diberir.n hukuman mendidik dan
dipukul sehingga dia mau menghadirkan hartanya atau meninggar
dunia, karena Allah $ berfirman,

#VUj,|3,3
"Jadilah kalian oftngrc*ng r^ng bqar-bqnr menqarrkan

keadilan." (Qs. An-Nisaa. [4]: 135 )

Dan karena apa yang diriunyatkan kepada kami dari jarur
Muslim: Muhammad bin Ar Mutsanna menceritakan kepada kami,
Muhammad bin Ja'far Ghandar menceritakan kepada kami,
sgr'bah menceritakan kepada kami, dari eais bin Musrim, dari
Th*iq bin syihab, dia berkata, Abu sa'id AI Khudri berkata, aku
mendengar Rasulullah $ bersabda, "Barangsiap diantara karian
gng melihat kemungl<ann, hendaHah dia mengubahn5n dengan
tangannja- Jika dia frdak marnpu, maka dengan risannya. Jika dia
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tidak mampu, maka dengan hatinSn, dan ifu adalah iman Wng
paling 1em2fi."59

Diriwayatkan dari jalur Muslim: Ahmad bin Isa

menceritakan kepada kami, hnu Wahb menceritakan kepada

kami, Amr bin Al Harits mengabarkan kepada kami, dari Bukair

bin Al Asyaj, bahwa Sulaiman bin Yasar menceritakan kepada

mereka, dia berkata: AMurrahman bin Jabir bin AMullah

menceritakan kepadaku, dari ayahnya, dari Abu Burdah Al
Anshari, bahwa dia pemah mendengar Rasulullah $ bersabda,

"saeomng tidak boleh dicambuk lebih dari sepufuh kali ambukan

kecuali dalam had dianbm had-had Allah."7o

Rasulullah $ memerintahkan agar kemungkaran itu diubah

dengan tangan. Diantara bentuk kemungkaran adalah menahan

orang yang mampu unfuk membayar utangnya, dan segala bentr:k

kezhaliman adalah kemungkaran, maka hakim wajib mencegah

kezhaliman tersebut dengan tangan atau kekuasaannya.

Rasulullah S melarang mencambuk seseorang lebih dari sepuluh

kali cambukan, keorali dalam had. Maka hakim memukulngra

sepuluh kali. Namun jika dia telah memenuhi haknya, maka tidak

ada jalan lagr untuk melakukan hal itu kepadanya. Jika dia

menunda-nunda pembayaran, maka dia telah melakukan

kezhaliman yang baru selain tindakan yang menyebabkan dia

dipukul, lalu dia pun dipukul sepuluh kali lagi. Demikianlah yang

dilakukan selamanya sampai dia memenuhi haknya dan tidak

melakukan kezhaliman.

Perbedaan antara beberapa hak. Jika asal hak yang

ditanggung oleh seseorang adalah dari utang piutang atau jual beli,

Hadits ini dalam Shahih Muslim(l/29) diriwa5ratkan se@ra panjang lebar-

Shahih Muslim(1/391

69

70

AlMuhalta - El



lalu dia memiliki harta, maka dia wajib menunaikan hak sla itu dari
harta tersebut, sampai harta itu habis, dan habisnyra harta ifu
berdasarkan pengakuan orang yang menunfut. Rasulullah $
pemah menuntut orang yang melakukan penunfutan unfuk
mendatangkan bukti funfutannya.

Jika asal hak yang dia tanggung dari akad dhaman
faminan), tndak kejahatan, mahar, atau nafkah, maka prinsip
dasar Snng berlaku bagi seseorang dan tidak diragulen lagi adalah
bahwa setiap oftmg dilahirkan dalam keadaan telanjang dan tidak
memiliki apa pLrn. semua manusia pasti dalam keadaan fakir, dan
mereka pasu dalam keadaan demikian, sampai mereka bisa.
memperoleh harta, dan terkadang hasil usahanya ifulah yans
menjadi perselisihan dan diakui orang lain. Rasulullah $ telah
memutuskan terhadap orang 5nng terdal$,a unfuk melakukan
sumpah. Ini adalah pendapat Abu suraiman, Muhammad bin
Slmja'Al Balkhi dan yang lainnya.

Sebagian orcmg yang berfindak seurenang{ renang
menyelisihi hal ini, dia mengatakan, bahwa Allah $ berfirman,

t/'-#'*':,U;'*:6{5 l$L
"Dia lah gng telah menciptakan l<alian dan memberikan

rqel<i kepda lalian kemudian dia yang mematilan l<alian dan
menghidupkan kalian." (Qs. Ar-Ruum t30l: 40)

Jadi, Allah-lah yang telah memberikan rqel<ikepada semua
manusia.

Abu Muhammad berkata: Kami tidak berbeda pandangan
tentang masalah rezel<r. Dan rezeki ifu sudah pasti. Rezeki yang
pertama kali harus diperhatikan adalah air susu yang pertama kali
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diminum. Seandaiqp Allah t* fidak menunrnkan rezel<inrya, maka

tidak ada seorang pun lrang bisa hidup unfuk satu hari saja, apalagi

jika lebih dari itu, dan udak semua rezela yang dimiliki dapat

menunaikan haknya kepada orang-orang lrang telah memberikan

pinjaman. Namun rra:el<i yang bisa menunaikan haknya kepada

orang-orang yang memberikan prnjaman hanSralah dari kelebihan

rueki, pihr rezeki yang tidak nyata bahwa Allah memberikan

re-zekinya kepada manusia, kecuali dengan tanda-

Adapun Snng berkaitan dengan seura-menye\rra, maka hal

ini telah kami bicarakan sebelum permasalahan ini.

L278. Masalah: Jika ada yang mengatakan bahwa

Allah & berfirman , ifi $,trl45 irf i6( ub " Dan iila
orang gng berubng ifu dalam keadaan aiit, maka befilah

tanggahan qaktu annpi dia dalam kadaan mudah-" Qs- Al

Baqarah l2l 280) Dengan demikian a!,at ini melararrg

memberikannyn ser,rnan?

Kami berkata: Justm sebaliknya, dia hartrs memberikan

serrJaan. Karena kenrudahan ihr datang dari dua kernungkinan; ada

kalanln dengan usaha, dan ada kalanya tanpa adan5n usaha-

Allah $ berfirman,

ifi)*eW)
'Dan cadlah karunia Allah." (Qs. Al Jumu'ah [62]: 10)

Dengan demikian kita boleh memaksa seseorang unfuk

mencari karunia Allah tersebut, dimana Allah $ memang telah

memerintahkan kita unhrk mencari karunia-Nya. Kita harus
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memerintah dan mengharuskan orang yang berutang unfuk
melakukan usaha agar dia bisa membayar utangn3n kepada oftmg
yrang memberikan pinjaman, juga dia bisa menafkahi keluarga dan
dirinya sendiri. Kita tidak boleh membiarkan omng yang berutang
menyia-nyiakan dirinya dan keluarganya serta hak-hak dasar lain
unfuknya.

t279. Masalah: Ada beberapa kemungkinan dari orang
yang difunfut unfuk melunasi utang, yaifu dia masih memilih harta
yang cukup unfuk memenuhi kebufuhan dirinya dan masih
memiliki sisa, maka harta sisa ini harus dUual dan digunakan unfuk
melunasi utang kepada orang-otang yang telah memberikan
pinjaman. Dan jika harta tersebut rusak sebelum dijual, maka ifu
menjadi musibah bagi pemilik utang dan bukan musibah bagi
orang yang berutang. Karena hak-hak orang png meminjamkan
harta ada pada tanggungannp, dan udak kaitannya sarna sekali
dengan harta pe,rnilik utang.

Dan ada kulurrp harta yang didapat culrup untuk
membalnr utangnln dan tidak ada yang tersisa dari harta tersebut
atau bisa jadi harta png didapat tidak menorkupi unhrk membayar
utangnlra, maka dua keadaan ini menghanrskan unfuk lebih dulu
membayar utang kepada oftmg yang telah mernberikan pinjaman
sebagaimana lrang dilakukan Rasulullah #r, kemudian barang
barang tersebut dijual terlebih dulu jika mereka telah sepakat untuk
melakukan hal tersebut.

Jika harta it, hilang atau binasa setelah diadakan
penetapan unfuk mereka, maka ifu menjadi musibah bagi orang-
orang Snng meminjamkan, sementara orang yang berutang telah
gugur kewajiban sejumlah utangnya yang telah ditetapkan
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sebelumnp, karena wuiud harh tersehrt telah menjadi mifih

ormg Snng meminiamkan iika mereka mernang menghendaki

1nng akan dibagikannya ifu, benrpa nilai dari barang tersebut dan

jika mereka menghendaki r.urtrk menjtnl barang tersebut rnaka

bamng tersebut boleh duualrya.

Da[rln5n adalah ,ilo s€bagian hartarrya dapat menorkupi

gntuk melunasi utangnSn, mal<a tdak ada yang l€bih utama keonli

menjual sebagian ham urfuk membalrar utangnla- Dengan

dernikian dapat dip€r[mbangkan, harta nxma Snng dia buhrhkan

sehingga tidak perlu diiual dan harta mana yang dia tidak butuhkan

sehingga bisa d1ual, karena !tsng semacam ini merupakan bentuk

saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakuaan dan

menghilangkan kemudharatan Jika sernua harta yang ada

memang dibutuhkan, maka harta itu hanrs diundi, maka undian

mana Spng keh.rar maka harta itulah SEng harus diiual-

L28O. Masalah: Harta orang !,ang bangkrut lrang

didapati diantara para debito bol€h dibag[tagi se$ai dengan

nomirnlnln masingmasing, sebagaimarn harta u,arisan dibagi-bagi

diantara orang-orang yang hadir lagi menr"urtqt bagian mereka

ltang memang berhak r.urtuk mendapatkan urarisan ters€hfi. Jadi

orang yang hadir nermun ti{ak meminta bagiann},a, maka dia tidak

termastrk di dalamnp. Juga omng yang tidak hadir dan tidak

mer,uakilkan. Dan juga orang yang hadir dan png tidak hadir yang

mana haknya belum iatuh ternpo, -baik dia meminta atau tidak-.

Karena orang yang tidak b€rhak menerima haknln, maka dia tidak

akan mendapatkan halmya di unkh,r gnng merrdatang, dan orang

yang tidak meminta, tdak u,aiib untuk dib€rikan selama dia frdak

memintanlra. Dan telah menjadi wajib unfuk memberikan basian
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kepada orang yang hadir yang meminta . Maka tdak
boleh menunda pembayara utang dengan alasan bangkrut dan
yang lebih berat dari ih.r.

Rasulullah $ telah bersaMa kepada para debitor,
" Ambillah aF fing kalian tenu." Jika mereka telah mengambil
barang tersebut, maka barang itu telah menjadi milik mereka dan
tidak boleh mengambil apapun dari apa Snng telah mereka miliki.
lni adalah pendapat Abu Sulaiman dan Abu Hanifah.

Adapun oremg yang meninggal dalam keadaan bangkrut,
maka utangnya harus dibalnr, baik unfuk ot?rng yang hadir
maupun yang tdak hadir, baik mereka menuntut atau tidak
menuntut, dan unh.rk setiap orang yang memberikan pinjaman,
baik pinjaman ifu telah jafuh tempo atau belum, karena utang yang

mempunyai tempo menjadi halal unfuk segera diba5nr sebab

kematian orang yang berutang atau orang yang memberikan
utang, sebagaimana yang telah kami jelaskan dalam bab Hutang
piutang.

Sedangkan orcuxg lnng tdak menurhrt, malo karena
firman Allah $ tentang ahli waris,

ViU€iir"3)ib
"(Warisn dibagrkan) setelah difunaikannSp uasiat tnng

tehh diumsiatl<an atau setelah ditwailcannln ubng" (es. gn-
Nisaa' [4]: 11)

Jadi, tidak ada harta warisan kecuali setelah difunaikannya
r,rnsiat dan utang. Maka mmgeluarkan harta unfuk membayar
utang dan unsiat kepada orang-orang yang berhak merupakan hal
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lrang uEjib, kemudian harta Spng tersisa dibagikan sebagai harta

warisan kepada yang berhak menerimanSra-

L28L- Masalah: Pengakuan utang gnng dilakukan onmg

yang bangkrut hukumnp terlaksana lagi diterima dan dia masuk

kedahm golongan oran(forang yang mernberikan pinjaman-

I(arena pengakuan tersebut wajib dit€rima dan tidak ada seseorang

pun yang boleh menolak dan mernbatallonnya bnpa darrya nash

Al Qur'an atau hadits Nabi. Jika dia mengakui utang setelah

karajibann5n ditunaikan dari harh yang ada unhrk orcm[foftIng

yang telah meminjamkannya, maka utang tersebut tetap menjadi

kamjibanrya, tdak menjadi kamjiban oransforang yang

merninjamkan harta Fng telah menerinn harta dari orang 3ang

bangl$ut tersebut, karena mereka telah merniliki harta itu sebelum

adanya pengal$an dari orang yang b€rutang-

1.282- Masalah: Hak Allah hanrs lebih diutamakan dari

hak sesama manr.rsia- Maka pernbalpran yang didahulukan sebab

kelalaiannya adahh seperti zakat atau lohrat bagi orang yang

masih hidup atau srdah meninggd dan haii bagi orang png telah

meninggal dunia. Jika hartanya frdak menorlnrpl, maka harta png

ada dibagi berdasarkan hak dan Uagiannt a rnasingmasing.

Begifu juga utang kepada orang lain, iika setnua hartanya

gpng ada tidak menorkupi untuk mernba5nr, maka pada setiap

harta itu hanrs diambil sesuai derrgan kadar hartanya yang ada.

Sebagaimana l,ang telah kami bahas pada bab haji. Sebagaimana

saMa Rasulullah $,
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.;&'of br:t "hr iji
" Hutang kepda Atlah lebih berhak ****."
Dan sabda beliau,

" Ttnailanlah (haH Allah l<arqa ia lebih berhak
ditunaikan."

Dan saMa beliau,

" Kibb Allah lebih berhak (untul< diikufr) dan s5amt Altah itu
lebih kuat"

1283- Masalah: Jika seseorang jatuh banglmrt, baik dia
masih hidup atau telah meninggal, kemudian ada seseorang gnng
menemukan barang daganganny'a dalam keadaan ufuh, maka
oftmg lnng menemukan ifu lebih berhak daripada orang-orang

Sang memberikan pinjaman dan tidak boleh mengambilnya. Jika
dia menerima hasil penjualan dari barang tersebut, baik ba"!.k
ataupun sedikit, maka hendakn5n dia mengernbalikanqp. Dan jika
dia lebih suka membiarkann5n maka boleh sja dia
membiarkannya, dan barang ifu menjadi harta rebutan bagi orang
orang yang memberi pinjaman.

Jika orang lang menemukan barang dagangan tersebut
hanrc sebagian dan tidak semuanya, baik dalam jumlah sedikit

.jvlu.'61 ,;htri;;t:

.irl ltt?36;f yt9;
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ataupun banyak, maka dia tidak berhak atas barang tersebut, dan

barang ihr menjadi barang rebutan bagi orang-orang Srang telah

memberikan pinjaman.

ndak termasuk kategori orang yang bangkrut jika hartanln

dibagikan kepada sernua orang !,ang mernberikan piniaman

kepadanya dan masih ada sisa harta yang dimiliki, namtrn !,ang

dikatakan orang png bangkrut adalah ormg yang hartanlra habis

setelah dibagikan kepada semua orangorang yang memberikan

pinjaman

Bagi orang png didapati merniliki barang titipan atau

barang yang telah di-ghaab dari diriqa atau barang yang telah

dijual dengan transaksi yang tidak sah ahu barang png diambil

dari diriqn dengan cara yang tidak benar, maka bamng tersebut

masih menjadi miliknf se@ra pasti dan frdak pilihan lain bagiryn,

karena hak kepemilikannln masih melekat pada dirin5n.

Bagi omng yang mendapatkan barangnlp 37ang telah dijtnl

dengan penjualan lrang sah, atau dia merniniamkan barang

rnilikn5a, maka dia merniliki beberapa pithan sebagaimarn yang

telah kami jelaskan sebelumnp.

Dalilnya adalah sebagaimana apa yang diriuralntkan kepada

kami dari jalur Zuhair bin Mu'awiyah, Al l-aits bin Sa'd, Malih

Hus5aim, Hammad bin Zaid, Sufuan bin tJyainah, Yahln bin Sa'id

Al Qaththan, Hafs bin Ghiyats. semua sand ini bersumber dari

Yahp bin Sa'id Al Anshari, dia trerkata: Abu Bakar bin

Muhammad bin Amr bin Hazm mmgabarkan kepada kami, bahwa

Umar bin AMul Aziz mengabarkan keeadanla ba,trua Abu Bakar

bin AMurrahman bin Al Harits bin Hiqram mengabarkan

kepadanya, bahwa dia telah mendengar Abu Hurairah berkata:

Rasulullah $ bersabda, "Siapa tpng mailapti harfuryn ehn
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keadaan ufuh pda seseorang tnng telah jatuh bangkrut, maka dia
lebih berhak atas buturg tetsebut daripada gng lainnyp.,,7l
Redaksi hadits ini dari Zuhair. semua redalrsinya memiliki
kesamaan dan Udak memiliki pertedaan datam pengertiannya.

Diriwagatkan dari jalur Abu ubaid: Husyaim menceritakan
kepada kami, Yahy. bin Sa'id Al Anshari bercerita kepadaku, dari
Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari umar bin
AMul Aziz, dari Abu Bakar bin Abdunahman bin Al Harits bin
Hisyam, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah $ bersaMa,
" Ehnngsiap tnng mendapfi bamng mililmya pada seseoft,ng
yang telah jatuh bangkrul mal<a dia lebih berhak terhadap barang
tetsebut daripada yang lainnya, gifu orang-oftng Sang telah
mem berikan pinjarnan."

Diriungatkan dari jalur Muslim: hnu Abi Umar
menceritakan kepada kami, Hiqnm bin sulaiman Al Makhzumi
menceritakan kepada kami, dari hnu Juraij, hnu Abu Husain
menceritakan kepada kami, bahwa Abu Bakar bin Muhammad bin
Amr bin Hazm mengabarkan kepadansa, bahwa umar bin AMur
Adz menceritakan kepadanya tentang hadits Abu Bakar bin
Abdurrahman, dari hadits Abu Hurairah, dari Nabi $, tentang
orcng yang tidak mempunyai harta, "Jile didapfi da banng
pda dirin5a dan dia belum manbag-bagihn bamng tercebug
maka bamry itu merfiadi milik onng wtg telah menjuar banng itu
kepda dirin5n;'

Driuayatkan juga kepada kami dari jalur Syr,bah, His5nm
Ad-Dasttnrn'i dan sa'id bin Abu Arubah. semuanya bersumber

7r t'lR. Al Bukhari, Muslim dan grang lainnp.
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dari Qatadah, dari An-Nadhar bin Anas, dari Basyir bin Nahik, dari
Abu Hurairah, dari Nabi $.

Diriwayatkan dari jalur Irak bin Malik, dari Abu Hwairah,
dari Nabi # da" hadits ini dinukil secara mutaumtir. Semua orang

mendengamya sehingga tidak seorang pun berselisih tentang

hadits ini. Hal ini berlaku sama bagi orang yang telah meninggal

dunia atau jatuh bangkrut dalam keadaan hidup. Penjelasan yang

jelas ini menjelaskan jika harta tersebut ada gnng terpisah, maka

harta ihr dibagi diantara bagi orang-orang yang telah memberikan

pinjaman, dan berlaku umum bagi orang yang menunfut harga

pengganti atau pun Udak.

Dan berdasarkan inilah mayoritas ulama salaf berpendapat.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abu Ubaidah: Ismail

bin Ja'far menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Abu
Harmalah, dari Sa'id bin Al Musayyib, dia berkata: Maula Ummi
Habibah jatuh bangkrut, Ialu dia mengadukan hal itu kepada
Utsman rg. Utsman pun memuhrskan bahwa jika ada orang yang

menunfut haknya sebelum jelas kebangkrutannya, maka harta

tersebut tetap menjadi miliknya, dan siapa yang mengenali

barangnya secara ufuh maka harta itu menjadi haknya.

Diriwayatkan dari jalur Abu Daud: Muhammad bin Basysyar

menceritakan kepada kami, Abu Daud -dia adalah Ath-Thayaalisi-

menceritakan kepada kami, hnu Abu Dzi'b menceritakan kepada

kami, dari Abu Al Mu'tamir, dari Amr bin Khaldah, dia berkata:

Kami mendatangi Abu Hurairah karena permasalahan teman kami
yang jatuh bangkrut, lalu dia berkata, "Sungguh aku akan

memutuskan masalah ini diantara kalian sebagaimana yang telah
diputuskan Rasulullah $, bahwa barangsiapa yang jatuh bangkrut
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atau meninggal dunia lalu ada seseorang yang menemukan
hartanya secara ufuh, maka dia lebih berhak terhadap harta ifu.,,

Diriwayatkan dari jalur Abdurrahman bin Mahdi, dari
Hammad bin Salamah, dari Hisyam bin urwah, dari ayahnya (dia
berkata): Jika seseorang jafuh bangkrut, kemudian ada orang yang
mendapati barangnya dalam keadaan ufuh, maka orang yang
menemukannya itu lebih berhak terhadap harta itu.

Diriwayatkan secara shahih dari Atha, ,,Jika 
engkau

mendapatkan hartamu dalam keadaan ufuh sebelum harta ifu
dibagikan maka harta itu menjadi milikmu. Dan jika hanya
sebagaian saja harta itu yang dibagikan, maka harta ifu dibagikan
kepada orang-orang yang telah meminjamkan secara merata."

Diriwayatkan dari jalur Ma'mar, dari lbnu Thawus, dari
ayahnya, 'Jika dia mendapatkan barangnya dalam keadaan ufuh
dan cukup, maka dia lebih berhak terhadap harta itu. Dan jika
orang yang membelinya telah menggunakan sebagian kecit atau
pun banyak dari barang itu, maka orang yang menjual termasuk
bagian orang-orang yang telah meminjamkan." pendapat ini
dikatakan oleh Ibnu Juraij dari Atha'.

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah, dari Daud
bin Abu Hind, dari Asy-Sya'bi dia berkata, ,,Barang yang telah
dijual jika ada yang jatuh bangkrut, maka orang yang menjual lebih
berhak terhadap harta tersebut."

Sedangkan riwayat dari Al Hasan, '.Orang yang menjual ifu
lebih berhak daripada orang-orang yang meminjamkan." Dalam
hal ini telah terjadi perbedaan pendapat antara Asysya'bi dan Al
Hasan.
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Abu Muhammad berkata: Pendapat kami dalam masalah ini

adalah pendapat Al Auza'i, Ubaidillah bin Al Hasan, Ahmad bin

Hanbal, Ishaq bin Rahawiyah dan Daud. Diriwayatkan juga

beberapa perbedaan pendapat dalam hal ini:

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Waki', dari Hisyam

Ad-Dastuwa'i, dari Qatadah, dari Khallas bin Amr, dari Ali bin Abi

Thalib, dia berkata, "Harta tersebut menjadi rebutan orang-orang

yang memberikan pinjaman. Jika dia mendapatkan barang

tersebut dalam keadaan uhrh ketika seseorang meninggal dan dia

mempunyai utang, sementara dia masih memiliki barang dagangan

yang berada pada seseorang dalam keadaan ufuh dan barang itu

dibagi diantara orang-orang yang meminjamkan utang

Asy-Sya'bi berpendapat tentang orang yang memberikan

harta akad mudharabah kepada orang lain, kemudian orang yang

diberi ifu meninggal, lalu orang yang memberikan mendapatkan

kantong yang berisi hartanya dalam keadaan ufuh, maka dia dan

orang-orang yang memberikan pinjaman memiliki hak yang sama.

Pendapat Abu Hanifah, Ibnu Syubrumah dan Waki' seperti

pendapat hrahim.

Benar pendapat Umar bin Abdul Aziz, bahwa orang yang

memberikan nominal harga barang dagangan, kemudian dia jafuh

bangkrut, maka barangnya itu menjadi hak bersama diantara

orang-orang yang memberi pinjaman. Ini adalah pendapat Az-

Zuhri. Al Qatadah berkata, "Siapa yang mendapatkan sebagian

dari barang dagangannya tersebut, baik sedikit ataupun banyak,

maka dia lebih berhak terhadap harta tersebut dan semua orang-

orang yang telah memberikan pinjaman."
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Menurut pendapat Malik, orang tersebut lebih berhak
terhadap harta ihr atau sebagian harta yang dia dapati, baik
nominal harga barang tersebut telah diterima ataupun belum
diterima dan orang yang menemukan barang tersebut lebih berhak
daripada orang-orang yang memberikan pinjaman, karena adanya

kebangkrutan ketika hidup. Sedangkan setelah meninggal dunia,

maka barang tersebut dibagi diantara orang-orang yang telah

memberikan pinjaman.

Asy-Syafi'i berpendapat, jika seseorang yang mendapatkan

barang tersebut dalam keadaan ufuh ataupun sebagiannya saja,

maka orang itu lebih berhak terhadap barang tersebut, dan tidak

ditentukan apakah orang yang berutang itu hidup atau pun telah

meninggal dunia. Jika yang dia ambil adalah hasil penjualan, maka

dia lebih berhak mendapatkannya dengan jumlah yang setimpal
dengan haknya.

Ahmad berpendapat, orang yang menemukan barang

tersebut lebih berhak ketika orang yang berutang masih hidup, dan
jika dia telah meninggal dunia maka harta itu dibagi diantara
orang-orang yang memberikan pinjaman.

Abu Muhammad berkata: Ulama yang berpendapat dengan
pendapat Abu Hanifah, maka mereka melakukan kebatilan yang

nyata. Dan mereka berpendapat bahwa apa yang disabdakan
Rasulullah # itu berkaitan dengan orang yang menemukan barang

titipannya atau barang yang telah di-ghasab dari dirinya.

Ali berkata: Ini semata-mata kebohongan atas narna
Rasulullah 1$, karena telah datang keterangan sebagaimana yang

kami jelaskan dari Nabi S bahwa harta itu menjadi milik orang

yang menjualnya.
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Sebagian dari mereka menambahkan adanya kesengajaan

berbohong atas nama Rasulullah S karena rendah pemahaman

agamanya dan bersikap lancang. Dia berkata, "Yang dimaksud

Rasulullah $ adalah orang itu lebih berhak terhadap barang

dagangannya daripada orang yang membeli tanpa ada izin dari

yang menjual, sementara dia dalam keadaan bangkrut, sehingga

orang yang menjual lebih berhak terhadap barang yang dia jual

sehingga hasil penjualannya dapat dibagi dua atau barang itu dijual

untuk dirinya, bukan untuk orang-orang yang meminjamkan

utang."

Barangsiapa yang membeli barang dagangan ketika dalam

keadaan sakit dengan suafu bukti dan dia menerima barang

tersebut, kemudian dia membuat pemyataan bahwa dia memiliki

utang, kemudian dia meninggal dunia, maka pemilik barang

dagangan tersebut lebih berhak terhadap barang dagangannya

daripada orang-orang yang memberikan pinjaman. L-alu dikatakan

kepada mereka, "Barangkali yang dia maksud adalah Bani Tamim

secara khusus atau penduduk Jurjan secara khusus."

Kerancuan semacam ini, tidak mungkin dilakukan oleh

orang yang beragama dengan benar dan orang berakal-

Kebingungan dan kebatilan yang dibawa oleh orang bodoh

semacarn ini tidak boleh dinisbatkan kepada Rasulullah $ kecuali

hanya orang-orang yang Allah hinakan.

Sebagian mereka berkata, "Mungkin ini merupakan ucapan

para periwayat?"

Kami berkata: Barangsiapa yang membolehkan berselisih

dengan Nabi $, maka dia tidak boleh lemah terkait dengan hadits

yang datang, unfuk berkata, "Mungkin ini adalah ucapan dari
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periwayat hadits, dengan demikian hal ini dapat menghancurkan
Islam."

Sebagian mereka berhujjah dengan firman Allah &,

" Dan kalian memakan harta diantara kalian
dengan am yang batil." (Qs. Al Baqarah [2]: 188)

Dan berdasarkan hukum dari Nabi 6$, beliau bersabda,

oAt*.

**\l.P J6,-t:,-Y
" Tidak halal memakan harta seorang muslim kecuali

dengan kerelaannya."

Ini merupakan sanggahan unfuk mereka, karena apa yang
telah ditetapkan Nabi $ merupakan kebenaran, dan inilah yang

membuat hati seorang mukmin menjadi rela. Sedangkan orang
yang batil dan sesat, keputusan mereka terhadap harta orang Islam
hanya mengunfungkan orang yang merampas harta orang lain,
orang fasik, dan orang-orang kafir yang memusuhi Islam. Karena
mereka mengatakan, hasil sewa mmah-rumah yang di-ghasab
adalah untuk orang yang meng-ghasab. Jika ada orang kafir yang

mengambil harta orang Islam, maka itu halal bagi mereka. Dan jika
mereka mau bertakwa kepada Allah, niscaya ifu lebih utama bagi
mereka.

Mereka berhujjah dengan dua khabar yang maudhu

Pertama, dari riwayat Abu Ismah Nuh bin Abi Maryam

Qadhi Marw, dari Az-Zuhri, dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin
Al Harits bin Hisyam, dari Abu Hurairah, dia berkata:

,Wi&.ri;:'rgti{t
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Rasulullah $ bersabda, "Jika seseorang jatuh bangkrut dan ada

orang lain yang mendapati barang miliknya, maka barang tersebut

harus dibagikan kepada orang-orang yang memberikan pinjaman."

Abu Usamah adalah seorang pendusta, terkenal sering membuat

hadits palsu yang disandarkan kepada Rasulullah $.
Kdua, riwayat yang bersumber dari Shadaqah bin Khalid,

dari Umar bin Qais Sandal, dari hnu Abu Mulaikah, dari Abu

Hurairah, dari Nabi $, beliau bersaMa, " Barangsiapa yang

melakukan tansaksi jual beli lalu dia mendapatkan

dalam kadaan ufuh, sementara dia iatuh bangkrut, maka hartanya

ifu harus dibagikan diantara orang-orang yang membei piniaman

kepadan5n." Umar Qais adalah periwayat yang sangat dha'if.

Sendainya kedua riwayat ni shahih, maka yartg tsabit diriwayatkan

dari Abu Hurairah sebagai tambahan dan kedua hadits ini memiliki

kecocokan dengan perintah yang pertama, dan mengikuti hal yang

lebih merupakan kewajiban dan tidak boleh mengambil y*g
lainnya.

Yang aneh dari sumber mereka yang keji, yaitu bahwa

apabila seorang sahabat meriwayatkan suatu hadits, kemudian dia

menyelisihinya, maka hal ini menunjukkan atas kebatilan riwayat

tersebut. Dan diriwayatkan secara shahih da.'5 Abu Hurairah

riwayat yang berbeda dengan dua atsar yang dusta dan palsu ini.

lalu kenapa mereka tidak menjadikan hal itu sebagai illatdi dalam

kedua hadits tersebut. Akan tetapi perkataan mereka selalu

terpelintir. Karena mereka menolak Sunnah yang tsabit dan

Nabi $. Seperti mencuci wadah yang dijilat anjing sebanyak hiuh

kali cucian. Dan yang lainnya dengan beberapa riwayat yang dusta,

karena periwayaforya sendiri meninggalkannya. Mereka tidak mau

menolak hadits-hadits maudhu, karena suatu riwayat yang
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disandarkan kepada mereka, maka boleh saja berbeda dengan
yang lainnya. Celakalah pendapat orang-orang semacam ini.

Mereka berkata: Tidak menufup kemungkinan bahwa orang
yang membeli itu menerima apa yang telah dia beli atau mungkin
saja belum menerimanya. Jika dia belum menerimanya, maka
pembelian itu menjadi batal, dan kalian tenfu tidak sependapat
dengan hal ini. Namun jika pembeli telah menerima barang
tersebut, maka orang yang menjualnya tidak boleh meminta
kembali barang tersebut, dan semua barang ifu menjadi milik
orang-orang yang memberikan pinjaman sebagaimana barang-
barang miliknya yang lain.

Abu Muhammad berkata: Mereka melakukan penentangan
dalam hal ini tentang sgfbh (orang yang mengambil alih bagian
milik temannya dengan harga jual yang disepakati) dan dalam hal
ini permasalahannya sama. Namun demikian mereka tidak boleh
bertentangan dengan apa yang disabdakan Rasulullah S,
sebagaimana Allah S berfirman,

6 6 A1;;'{fi ;n'6Li'.t) {; ,/A i,(a5

Ua':#{''K
" Dan tidak sepantasnya bagi laki-laki yang beiman dan

juga perempuan yang beriman jika Allah dan Rasul-Nya telah
menetapkan suafu perkara, ada bagi mereka pilihan yang lain
tentang urusan mereka. "(Qs. Al Ahzaab [33], 36)

Dan firman Allah & yu.,g berkaitan dengan ini,
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?# U<-tv;:iVt5',1i
" Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang yang

beiman dari diri mereka sendiri. "(Qs. Al Ahzaab [33]r 6)

Orang yang menentang ucapan Nabi adalah orang yang

mengatakan kebatilan dengan pendapatnya yang rusak. Oleh

karena ihr, mereka menganggap bahwa seorang muslim yang

membeli barang dari kafir harbi yang diperoleh dari ghanimah

umat Islam merupakan pembelian yang sah yang dapat dimiliki,

kecuali jika orang yang pertama ingin mengambil kembali dengan

harga yang semisal, maka orang ifu lebih berhak'

Dikatakan kepadanya, "Apakah orang yang telah membeli

barang dari kafir harbi dapat memiliki apa yang telah dia beli atau

tidak dapat memilikinya? Jika dia telah membeli dan memiliki

barang tersebut, mengapa orang yang pertama kali mendapatkan

barang ghanimah tersebut lebih berhak membeli dengan harga

setimpal atau dengan harga lainnya? Jika orang yang membeli

barang kemudian dia tidak berhak memiliki maka ini adalah

pendapat kami bukan kalian."

Siapa yang mengatakan bahwa orang yang telah

menghibahkan suafu barang, maka dia boleh meminta kembali

hibahnya? Maka dikatakan kepada orang tersebut, "Apakah orang

yang menerima hibah dapat memiliki barang yang telah

dihibahkan kepadanya atau tidak? Dan jika dia tidak memiliki

barang tersebut, kenapa mereka menghalalkan pemanfaatan,

memegang dan bahkan menjual barang tersebut? Jika seseorang

dapat memiliki barang hibah tersebut, maka dengan apa dia bisa

meminta kembali barang hibah itu kepada orang yang telah batal
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hak kepemilikannya?" Alasan yang semacam ini lebih penting
untuk mereka pahami daripada mereka menentang apa yang telah
disabdakan Rasulullah .$& dengan pendapat mereka yang busuk

dan bahkan lebih buruk dari kotoran anjing.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abu Ubaidah bahwa

dia pemah berdiskusi dalam masalah ini dengan Muhammad bin
Al Hasan, dan tidak lain pendapat yang lebih banyak mengatakan

bahwa hadits ini bersumber dari Abu Hurairah.

Ali berkata: Benar, sungguh hadits ini bersumber dari Abu
Hurairah, orang yang baik dan jujur, bukan dari hadits, seperti

Muhammad bin Al Hasan yang pemah menanyakan kepada

Abdullah bin Al Mubarak, "Siapakah yang lebih pandai, Abu Yusuf
atau Muhammad bin Al Hasan?" Maka Abdullah bin Al Mubarak
berkata, "Katakanlah: Siapakah diantara mereka berdua yang lebih
pendusta?"

Abu Muhammad berkata: Anehnya mereka pemah berkata,
"Siapa yang menjual barang dagangan kemudian yang membeli itu
belum menerima barang tersebut hingga akhimya pembeli jafuh

bangkrut, maka penjual lebih berhak terhadap barang tersebut." Ini
adalah salah sahr bentuk kemungkaran mereka. Tidak ada

bedanya bagi orang yang telah menerima maupun orang yang

belum menerima barang dagangan. Adapun orang yang

membedakan antara orang yang hidup dengan orang yang sudah

mati, atau antara orang yang telah membayar sedikit atau pun
orang yang belum membayar sama sekali, maka sesungguhnya

mereka telah menjadikan dalil dari atsar yang mursal.

Di antara atsar tersebut adalah dari jalur Malik dan Yunus
bin Ubaidah, dari Az-Zuhn, dari Abu Bakar bin Abdurrahman
bahwa Rasulullah S... dan Israil, dari Abdul Aziz bn Rafi', dari
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Ibnu Abi Mulaikah, bahwa Rasulullah S... dan yang

menyandarkan dari jalur Ismail bin Ayyasy dan Baqiyyah.

Keduanya dari Az-Zubaidi dari Az-Zuhri, dari Abu Bakar bin

Abdurrahman, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah S...
Baqiyyah dan Ismail. Keduanya dha'if.

Dan atsar yang lainnya dari jalur Ishaq bin Ibrahim bin Juti,

dari Abdurrazzaq, dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Abu Bakar bin

Abdurrahman, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah $ bersabda,

"Barangsiapa yang menjual suafu banng kemudian orang tlang
membeli jatuh bangkrut sebelum dia meneima barang yang dia

beli, maka jika yang menjual barang tersebut mendapatkan bamng

dagangan secara ufuh, maka dia lebih berhak terhadap barang

dagangan ifu. Ialu jika pembelinya meninggal dunia, maka barang

ifu dibagi diantan orang-orang yang membeikan pinjaman."7z

Ishaq bin Ibrahim bin Juti tidak dikenal. Hadits ini tidak dikenal

dalam kumpulan hadits Malik.

Khabar yang lain dari jalur Abdurrazzaq, dari Waki', dari

Hisyam Ad-Dastuwa'i, dari Qatadah dari Basyir bin Nahik, dari

Abu Hurairah, dari Nabi 6S seperti hadits Az-A)hn. Demikianlah

matan dan redaksi haditsnya tidak disebutkan.

Kemudian hadits ini termasuk hadits munqathi'karena

Qatadah tidak pemah mendengar hadits itu dari Basyir bin Nahik,

akan tetapi dia hanya mendengar hadits itu dari An-Nashr bin

Anas, dari Basyir bin Nahik, dari Abu Hurairah. Demikianlah kami

meriwayatkannya dari jalur Syu'bah, Sa'id bin Abu Arubah dan

Ad-Dasfuwa'i, semuanya berasal dari Qatadah, sebagaimana lang

72 Hadits ini dalam Al Mtruaththa'tdak maushuL
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telah kami paparkan sebelumnya. Jadi gugurlah semua bentuk
penyimpangan yang telah mereka lakukan.

Kemudian jika memang beberapa atsar ini shahih, maka ini
akan bertentangan dengan apa yang dikatakan Malik dan Asy-

Syafi'i. Karena dari pendapat semuanya ada perbedaan antara

orang yang meninggal dunia dan orang yang masih hidup.

Sementara Asy-Syafi'i tidak membedakan diantara keduanya. Pada

semua pendapat terdapat perbedaan antara yang telah menerima

pembayaran dan yang belum menerima pembayaran. Sementara

Malik tidak membedakan diantara keduanya. Dengan demikian
pendapat keduanya berbeda dari setiap atsar yang ada.

Mereka juga berhujjah dengan mengatakan, tanggung
jawab orang yang meninggal dunia telah terputus, sementara

tanggung jawab orang yang hidup masih tetap ada. Maka kami
berkata, "Bagaimana masih ada? Sementara Rasulullah S tidak
pemah membedakan antara keduanya, bahkan Rasulullah S
menganggap sama antara keduanya sebagaimana yang telah kami
paparkan sebelumnya."

Ali berkata: Jika seseorang tidak mendapatkan barangnya

kecuali hanya sebagian saja dan dia tidak menemukan barang ifu
dalam keadaan utuh, maka sesungguhnya ada keterangan rzasrl

jika dia mendapatkan barangnya dalam keadaan ufuh dan belum

dibagi-bagikan oleh orang yang membelinya, maka hal ini
sebagaimana yang telah kami paparkan sebelumnya, yaifu firman
Allah S,

"i:":,'$b 1i ;tlifi-'qA
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"Dan barangsiapa yang menyelisihi hukum-hukum Allah,

maka sesungguhnya dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya

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

L284- Masalah: Barangsiapa yang meng-ghashab harta

orang lain atau berbuat khianat kepada seseorang atau dia

melakukan akad qiradh kemudian dia meninggal dunia dan tidak

ada saksi dalam hal ini, tidak pula ada bukti, atau dia memiliki

bukti namun harta itu dikuasai orang yang ada sebelum dia, atau

dia memp hartanya kepada orang lain, baik jenis harta

ifu sejenis dengan harta yang ada disisinya atau dari jenis yang

lainnya, semua ifu sama saja, dan wajib baginya unfuk mengambil

harta tersebut dan berupaya untuk mengetahui harga barang

tersebut, jika dia telah mengetahuinya, dia menghitung dan

menjual barang itu sebesar yang menjadi haknya. Jika dengan

menjual ifu akan muncul kemudharatan, maka jika dia mau, dia

menjual barang itu dan jika dia mau, dia mengambil barang yang

halal untuk dirinya.

Baik yang dia miliki adalah seorang budak perempuan,

budak laki-laki, harta yang tidak bergerak atau yang lainnya. Jika

utangnya bisa selesai dengan harta yang ada sebelumnya, maka itu

boleh dilakukan, dan jika sudah mencukupi, maka dia tetap

memilik setengah dari hartanya. Namun jika masih ada sisa, maka

sisanya dikembalikan kepada dirinya atau atrli warisnya. Jika dia

tidak melakukan hal itu, berarti dia telah berbuat maksiat kepada

Allah &, kecuali jika dia meminta harta itu dihalalkan dan

dibebaskan oleh pemiliknya, maka hal itu diperbolehkan.

Keadaan ini sama saja apakah harta ihr dipersengketakan

atau tidak, diminta untuk diganti ataupun udak. Jika dia dituntut
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untuk melakukan itu dan dia khawatir jika dia mengakuinya dia

akan berutang, maka hendaknya dia mengingkari dan bersumpah

serta dia akan mendapatkan imbalan dari perbuatannya itu.

Ini adalah pendapat dari Asy-Syafi'i, Abu Sulaiman dan

sahabat keduanya.

Dalilnya adalah firman Allah &,

:**iv, J;rWG,Ht; dr
"Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah

dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan

kepadamu." (Qs. An-Nahl 176l: L26l

Firman Allah &,

r1f @ ,Ed&6"ry:e .if i; 3:At e35

6,f, iiqf,t O'rfrrj Gt:sis;r$_ 65iSJ*ti
"Dan orang-orang yang membela diri

sesudah teraniaya, fidak ada suafu dosapun atas mereka.

Sesungguhnya dosa ifu atas orang-orang Wng berbuat zhalim

kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak."
(Qs. Asy-Syrura I42h 4142l,

Firman Allah &,

'ze{ 'i::" tti.-;;
2 ,> zJ'J @a,p-f $?+.6, $yi$6

|itJf ,tfi'eytGi#W
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"Dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan

dengan zhalim mereka membela diri. Dan balasan suafu keiahatan

adalah kejahatan tnng sentpa, maka barangsiapa memaafkan dan

berbuat baik mal<a pahalanya telah dijamin Allah." (Qs. Asgr

Sy-rura l42l:39-4Ol

Firman Allah &,

"&Gr-uit3

" Dan sesuafu yang patut dihormati berlaku hukum

qishash." (Qs. Al Baqarah 12):194)

Firman Allah &,

" Oleh sebab ifu barangsiapa tnng menyerang kamu, maka

seranglah dia, seimbang dengan serangannp terhadapmu." (Qs.

Al Baqarah l2l:194't

Dan firman Allah &,

i :V, Vt1, irjt $y

'wY.r;b'ffil6
"Kecuali oftng-orzng tnng beiman dan berarnal shalih dan

burynk menyebut Nlah dan mendapt kemenangan sesudah

merel<a dizhalimi." (Qs. Asy Syr'araa l42l: 2271

Diriwayatkan dari jalur Abu Daud, Ahmad bin Yunus

menceritakan kepada kami, Zuhair bin Mu'awiyah menceritakan

e31i v S4-*&'9.t{6,#,;s";i ;S

)1;{'$ LK'-'
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kepada kami, Hisyam bin Urwah menceritakan kepada kami, dari
ayahnya, dari Aisyah Ummul Mu'minin bahwa Hindun Ummu
Mu'awiyah datang kepada Rasulullah,$, lalu dia berkata, "Abu

Sufuan adalah seorang yang kikir dan dia tidak memberikan

nafkah yang cukup untuk diriku dan anakku, apakah aku bersalah
jika aku mengambil sedikit dari hartanya?" Rasululluh #
menjawab, "Ambilkh nalkah unfuk diimu dan anakmu dengan

ara yang baik."

Kami telah menyebutkan sabda Rasulullah $ bagi orang-

orang yang memberikan pinjaman dimana buah yang telah mereka
beli mengalami musibah, maka Rasulullah $ bersabda, "Ambillah

apa yang kalian dapatkan dan kalian tidak memiliki hak lebih dari
itu." lni merupakan dalil yang mutlak dari Rasulullah # "r,tuk
orang yang memiliki hak bahwa yang menjadi haknya adalah

hanya apa yang mereka temukan saja.

Diriwayatkan dari jalur Al Bukhari, Abdullah bin Yusuf
menceritakan kepada kami, Al l-aits menceritakan kepada kami, -
dia hnu Sa'd-, Yazid menceritakan kepadaku, -dia adalah hnu Abi
Habib-, dari Abul l(hair, -dia adalah Martsad bin Abdullah Al
Yazini-, dari Uqbah bin Amir Al Juhani, dia berkata: Kami berkata
kepada Rasulullah 6$, "Sesungguhnya engkau telah mengutus

kami dan kami singgah di suatu kaum yang tidak memuliakan
kami, bagaimana menurutmu?" Rasulullah pS bersabda kepada

kami, "Jika kalian singgah pada suafu kaum, lalu kalian
diperintahkan tamu, maka terimalah. Namun jika
mereka tidak melakukannya, maka ambilah hak seorang tamu dari
mereka;'Ini adalah pendapat Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Sirin.
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Diriwayatkan kepada kami dari jalur Khalid Al Hadzdza',

dia berkata, "Jika ada seseorang yang mengambil sesuatu darimu,

maka ambillah kembali semisal dengan apa yang dia ambil."

Diriwayatkan dari jalur Sufyan Ats-Tsauri, dari Manshur,

dari hrahim An-Nakha'i, dia berkata, "Jika ada seseorang yang

mengambil sesuatu darimu, maka ambillah kembali semisal barang

yang diambil."

Dan dari jalu Abdunazzaq, dari Al Mu'tamar bin Sulaiman

At-Taimi, dari Daud bin Abu Hind, dari Asy-Sya'bi, dia berkata,

"Jangan berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Jika

engkau mengambil sesuatu yang semisal dengan apa yang dia

ambil, maka hal itu boleh engkau lakukan."

Dan diriwayatkan dari Atha', "Jika engkau menemukan

hartamu, maka ambillah. "

Abu Muhammad berkata: Pendapat kami, jika dia

melakukan hal tersebut, maka dia telah bermaksiat kepada

Allah S, karena firman Allah @,

"Dan tolong menolonglah kalian unfuk kebaikan dan

kebkwaan dan janganlah kalian tolong menolong untuk berbuat

dosa dan permusuhan " (Qs. Al Maa'idah [5]: 2)

Barangsiapa yang mendapatkan yang semisal dengan

kezhaliman yang dia lakukan atau seorang muslim atau kafir

dzimmi, kemudian barang ihr dia tidak ambil dari tangan orcng

yang zhalim dan dikembalikan kepada orang yang dizhalimi, maka

dia termasuk orang yang berbuat zhalim. Dia tidak tolong

is trt; ;'li i/ij6v 11"{,ir6 }i (F wcl's

AlMuhalla - I setl



.7tbr-,t p\y*r'H|ti t:i*'e ,s|L ,y

menolong atas kebaikan dan takwa, bahkan dia telah membanfu
unfuk berbuat dosa dan permusuhan. Ini suahr masalah yang
mudah untuk dipahami.

Begitu juga perintah Rasulullah S,

" Barangsiapa diantara kalian melihat kemungkaran,
hendaklah dia merubah dengan tangannSm jika dia mampu."

Barangsiapa yang mampu unfuk menolak kuhaliman,
menghentikannya dan memberikan hak kepada yang berhak
menerimanya, namun dia tidak mau melakukannya padahal dia
mampu unhrk mengingkari kemungkaran tersebut dan dia tidak
mau melakukannya, maka dia telah bermaksiat kepada Allah 'Azza
wajalla dan telah menyelisihi perintah Rasulullah $. Kecuali jika

dia menghalalkan barang tersebut unfuk orang lain, maka dia telah
berbuat baik tanpa adanya perbedaan pendapat tentang ini. Dalil
yang berkaitan dengan hal ini banyak sekali.

Ada suatu kaum yang berbeda pendapat dengan kami.
Sekelompok ulama berkata, "Tidak boleh ada yang diambil
sedikitpun dari dirinya. "

Sekelompok yang lain berkata, "Jika dia memiliki
kesempatan unfuk mengambi kembali barangnya, hendaknya dia
mengambil haknya itu. Namun jika tidak bisa maka dia tidak boleh
mengambil hak orang lain."

Sekelompok yang lain berkata, "Jika dia mendapatkan
barang yang sejenis dengan apa yang telah diambil, maka dia
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boleh mengambil barang tersebut dan jika tidak sejenis maka tidak

boleh dia mengambil barang tersebut."

Semua kelompok ini berhujjah sesuai dengan apa yang

diriwayatkan kepada kami dari jalur Yusuf bin Mahik, dia berkata:

Aku pemah mencatat unfuk si Fulan beberapa biaya untuk anak-

anak yatim dan dia yang menjadi wali unfuk mereka. Kemudian

ada orang-orang yang berbuat curang kepadanya sebesar seribu

dirham, kemudian si Fulan tetap menjalankan kewajibannya

kepada para anak yatim tersebut, dan aku menemukan seribu

dirham yang setimpal dengan harta mereka, kemudian aku

berkata, "Ambillah seribu dirham ini yang telah mereka ambil dari

dirimu." Dia berkata, "Tidak, ayahku bercerita kepadaku, bahwa

dia mendengar Rasululluh # bersabda, 'Tunaikanlah (hak) orang

yang telah memberikan kepercayaan kepadarnu dan janganlah

engkau berkhianat kepada orang yang berkhianat kepadamu'."

Sedangkan hadits yang serupa dengan hadits ini,

diriwayatkan dari Thalq bin Ghannam, dari Syarik dan Qais- dia

adalah Ibnu Ar Rabi'-, dari Abu Hushain, dari Abu Shalih, dari Abu
Hurairah, dari Nabi S, beliau bersabda, " Tunaikanlah amanah

kepada orang yang telah memberikan keperayaan kepadamu dan

engkau berkhianat kepada orang yang berkhianat

kepadamu."

Diriwayatkan dari jalur Abd bin Humaid, dari Hasyim bin Al

Qasim, dari Al Mubarak bin Fadhdhalah, dari Al Hasan, dia

berkata: Ada seseorang yang berkata kepada Nabi $, "Aku

memiliki hak yang ada di tangan orang lain, namun dia

mengingkarinya, dia juga telah berutang." Dia juga berkata, "Aku

memiliki hak pada dirinya, bolehkan aku mengabaikan hak itu?"

Nabi menjawab, "Tidak, funaikanlah amanah kepada oftng yang
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telah membeikan kepercayaan kepadamu dan janganlah engkau

berkhianat kepada orang yang berkhianat kepadamu."

Diriwayatkan dari jalur Thariq Hammad bin Zaid, dari
A5ryub, dari seseorang dari Bani Sadus yang bemama Daisam,
kami berkata kepada Basyir bin Al Khushasiyah, "Kami memiliki
tetangga, mereka selalu berada di tempat yang jauh, kemudian

mereka pergi dengan meninggalkan hartanya, bolehkan kami
membawa harta ifu pergi?" Basyar menjawab, "Tidak boleh."

Abu Muhammad berkata: Kami tidak mengetahui hujjah
mereka kecuali hujjah yang telah kami sebutkan. Dan semua ini
tidak ada apa-apanya. Hadits Fulan yang bersumber dari ayahnya,

cukuplah bagimu dengan sanad ini. Seandainya aku tahu sanad ini
dari seseorang? Dan kami memohon kepada Allah kebebasan dari
setiap utang yang diambil dari Fulan yang tidak diketahui siapakah

dia, siapa namanya, siapa ayahnya dan siapa pula namanya.

Sedangkan hadits yang lain, diriwayatkan oleh Thalq bin
Ghannam, dari Syarik dan Qais bin Rabi', semuanya dha'if.

Hadits yang ketiga adalah hadits mursal. Pada sanadnya

terdapat Al Mubarak bin Fadhalah, dia bukanlah orang yang kuat
riwayatnya. Sedangkan hadits Basyir, dari seseorang yang

bemama Daisam, dia majhul. Seandainya hadits in shahih, maka

ia fidak dapat dijadikan hujjah karena nash ini berbunyi,
" Janganlah engkau berl<hianat kepada orcng yang berkhianat
kepadatnu dan funaikanlah amanah oftng yang telah

memperca3nkan amanah ifu kepadamu."

Sikap sederhana seseorang terhadap haknya bukanlah

seorang pengkhianat, akan tetapi hal itu adalah hak yang wajib,

dan menolak orang yang berbuat mungkar. Sedangkan yang

disebut khianat adalah jika Anda mengkhianati orang lain secara
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zhalim lagi batil, dan Anda tidak memiliki hak apapun dari dirinya.

Tidak pula dinamakan khianat, jika Allah & telah mewajibkan

kepada seseorang unhrk mengeluarkan hak yang harus diberikan

kepada diri Anda atau dengan hak yang semisal jika hak Anda

tidak ada. Membalas kezhaliman bukanlah menunaikan amanah,

akan tetapi itu membantu untuk berbuat khianat.

Dan dari khabar ini tidak bisa dijadikan hujjah kecuali bagi

orang yang melarang berlaku adil. Adapun orang yang melakukan

pembagian kemudian dia membolehkan untuk mengambil harta

yang ditemukan, maka ini menyelisihi atsar-atsar ini dan yang

lainnya.
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KITAB SEWA NUU*U*O DAN IMBAI.AN

1285- Masalah: Sewa menyewa itu boleh dalam segala
hal yang memiliki manfaat, kemudian seseorang membayar uang
sa,r.ra untuk mengambil manfaat dari barang tersebut dan tidak
boleh memsak barang yang disaua.

Dirivrnyatkan kepada kami dari jalur Muslim, Ishaq bin
Manshur menceritakan kepada kami, Yahya bin Hammad
menceritakan kepadaku, Abu Awanah menceritakan kepada kami,
dari Sulaiman AsySyaibani -dia adalah Abu Ishaq-, dari Abdullah
bin As-Sa'ib, bahwa mereka mendengar Abdullah bin Ma'qil
berkata: Tsabit berkata dia adalah hnu Adh-Dhahaak- bahwa
Rasulullah $ melarang akad muzam'ah dan memerintahkan sev.ra

menyewa. Rasulullah $ bersabda, " ndak apa-apa

melakukannjn."

Ali berkata: Diriwayatkan secara shahih apa yang didengar
oleh Abdullah bin Ma'qil, dari Tsabit bin Adh-Dhahhak, dan
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terdapat beberapa atsar yang berkaitan dengan sewa-menyewa ini.

Mayoritas ulama membolehkan hal ini kecuali lbrahim bin AliSarrah

yang berkata bahwa sewa menyewa itu tidak boleh karena

memakan harta orang lain dengan cara yang batil.

Ali berkata: Pendapat ini batil, padahal Rasulullah $
pemah menye\ ra hnu Uraiqith sebagai penunjuk jalan menuju

Makkah.

L286. Masalah: Sewa menyewa bukanlah jual beli. So.r,ra

menyerdra boleh terhadap setiap sesuafu yang tidak boleh

diperjualbelikan. Seperti elang, anjing, kucing dan yang lainnya.

Jika elang itu merupakan barang yang boleh

diperjualbelikan, maka ia tidak boleh disewakan. Para ulama yang

mengatakan bahwa elang itu boleh diperjualbelikan, mereka juga

membolehkan ia disewakan. Ini merupakan hal yang berlawanan.

Mereka tidak berbeda pendapat bahwa sewa menyau'ra itu

adalah mengambil manfaat dari sesuafu yang disewakan dan tidak

usang setelahnya. Dan tidak boleh menjual sesuafu yang tidak

usang setelahnya. Maka nampak jelas rusaknya pendapat ini.

L287. Masalah: Tidak boleh menyewakan barang yang

bentuk barang tersebut dapat hancur, seperti lilin unhrk

penerangan, makanan unfuk dimakan, air untuk penyiraman dan

jenis yang lainnya.

Karena hal yang semacam ini adalah kansaksi jual beli

bukan se\rra menyewa. Sedangkan transaksi jual beli itu adalah
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memiliki wujud suafu barang, sedangkan sewa menyewa tidak bisa

memiliki wujud daripada barang tersebut.

L288- Masalah: Diantara syarat yang harus ada dalam
transaksi sewa menyewa adalah menyebutkan jenis pekerjaan,

seperti menjahit, menyulam, mengendarai herr.ran angkutan ke
suatu tempat dan yang sejenisnya.

Diantara q,rarat yang wajib disebutkan di dalamnp adalah

menyebutkan masanya, seperti menyeu/a rumah, mengendari heruan

funggangan dan sejenisnya. S5nrat 5nng harus disebutkan dalam akad

ini ada hal, seperti penye\ raan unfuk memberikan suafu lapnan dan
yang lainn5a, lraifu pekerjaan dan masan5a. Karena se\lra menye\ /a

yang bertda dengan apa yang kami sebutkan mempakan tansalsi
yang tidak jelas, dan jika ia tidak jelas, berarti termasuk memakan
harta orang lain dengan cara yang batil.

Ss;'ra menyerJ/a untuk mengajarkan Al Qur'an dan ilmu
diperbolehkan, karena semua hal tersebut masuk dalam
keumuman perintah Nabi S dalam masalah se'dda menye\ /a.

1289. Masalah: Barangsiapa yang menye\ ra seseorang,

baik merdeka ataupun budak dari majikannya sebagai pembantu

dengan waktu dan upah yang ditentukan, maka hal ifu
dipertolehkan. Sedangkan orang yang menyevranya harus

memperkerjakan keduanya dengan cara yang baik dan

memberikan tugas kepada keduanya dengan fugas yang mampu
mereka tanpa membahayakan keduanya.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Bukhari, Yahya bin

Bukair menceritakan kepada kami, Al-Laits bin Sa'd menceritakan
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kepada kami, dari Uqail, dia berkata: hnu Syihab berkata: Urwah

bin Az-Zubat mengabarkan kepadaku bahwa Aisyah Ummul

Mukminin @ berkata, "Rasulullah S dan Abu Bakar menyewa

seseorang dari Bani Ad-Dail sebagai pembawa kendaraan, -dia
adalah seorang Quraisy-. Rasulullah dan Abu Bakar menyerahkan

kendaraan mereka kepada dan sepakat bertemu kembali di gua

Tsur setelah tiga hari."

L29O- Masalah: Tidak boleh mensyarat unhrk

mempercepat pembayaran sewa, walaupun hanya sedikit. Tidak

boleh pula mengakhirkannya pada waktu tertentu, walaupun

hanya sedikit.

Tidak boleh pula menentukan syarat untuk mengakhirkan

barang yang dise',r,ra dan mengakhirkan pekerjaan yang telah

ditentukan walaupun hanya sebentar saja apalagi jika lebih dari itu.

Karena syarat yang semacam itu tidak ada dalam Kitab Allah &-
Dengan demikian itu merupakan hal yang batil.

Diantara setu/a menyewa model ini adalah menyewakan

rumah yang telah dise',r,rakan, budak yang telah disewakan, atau

hewan kendaraan yang telah disewakan atau pekerjaan yang

dikontrak atau yang lainnya sebelum sempumanya akad setva

menyewa ifu, karena dalam akad tersebut ditentukan syarat

menunda penerimaan barang yang disewa ataupun jasa pekerjaan

yang diso,ruakan. Sebagian ulama ada yang memperbolehkan ser,r,ra

menyewa seperti apa yang telah kami jelaskan di atas dua hari

sebelum waktu sewa yang pertama berakhir, nannun lebih banyak

ulama yang melarang hal semacam ifu. Ini adalah penenfuan

hukum yang rusak dan klaim batil yang tidak memilik dalil hukum.

Hal ini tidak mempunyai hukum kecuali haram sehingga menjadi
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haram secara keseluruhan atau halal sehingga menjadi halal secara

keseluruhan. Dan mereka berkata, "Dan sewa menyewa ini dalam
masa yang panjang adalah sewa menyewa gharar."

Kami berpendapat, sewa yang semacam ini walau hanya
sebentar tetap mengandung gharar karena tidak ada seorangpun
yang mengerti apa yang akan terjadi dalam waktu yang singkat,
kecuali Allah &. Dun juga mereka menunfut pembatasan waktu
yang tidak mengandung gharar dan waktu yang mengandung
gharar di dalamn5n, dan mereka harus mendatangi dalil unfuk hal
tersebut. Jika Udak, berarti mereka berkata dalam unsan agama
yang mereka sendiri tidak memiliki ilmu tentang hal yang dia
bicarakan. Namun jika hal itu diakhirkan tanpa adanya syarat,

maka hal itu tidaklah mengapa.

129L. Masalah: Kematian orang yang menyewakan atau
kematian orang yang menyewa atau rusaknya benda yang

diserr,akan atau merdekanya budak yang disewakan atau terjualnya
rumah yang disewakan, budak, ataupun herruan kendaraan atau
yang lainnya, atau beralihnya kepemilikan dari orang yang

menyewakan kepada yang lain dengan cara apapun, maka semua

ifu dapat membatalkan akad sewa menyewa dan wakfu yang

tersisa secara khusus, baik sedikit ataupun banyak. Sedangkan
pembebasan budak dan jual beli terlaksana. Demikian juga dengan
mengeluarkan kepemilikan melalui hibah, maskawin dan sedekah.

Dalilnya adalah firman Allah &,

W1,*i:-6s7i
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*Dan frdaklah sneorang membuat dosa melainkan

kemudharatannya kembali kepada diinya sendiri. "(Qs. Al An'aam

l5l:7641

Dan sabda Rasulullah $,

.?t?'€--b E$l:, "&6 : oL.

" Sesungguhnya darah dan harta kalian haram atas kalian."

Jika orang yang menyewakan meninggal, maka

kepemilikan barang yang disewakan menjadi hak ahli warisnya

atau orang-orang yang memberikan pinjaman kepadanya.

Sedangkan orcmg yang menyewa hanya memanfaatkan barang

yang disewakan tersebut, dan pemanfaatan tersebut dapat terjadi

sedikit demi sedikit. Tidak boleh bagi dirinya mengambil manfaat

dengan kemanfaatan yang muncul dari benda yang sama sekali

tidak disewakan- Ini merupakan cara memakan harta orang lain

dengan cara yang batil secara nyata.

Ahli waris tidak memiliki kewaliban dari harta mereka untuk

melakukan akad orang yang meninggal yang telah batal

kepemilikannya dari akad tersebut. Seandainya dia menyewakan

manfaat yang baru dari milik orang lain, tentu itu batil tanpa

adanya perbedaan pendapat, dan dia hanya berhak medapatkan

wujud barangnya.

Sedangkan kematian orang yang menyewa, maka akad

pemilik barang itu terjalin dengan dirinya bukan dengan ahli

warisnya, sehingga pemilik barang tidak memilik hak pada ahli

warisnya dan tidak ada akad bersama mereka. Ahli waris juga tidak

bisa memiliki manfaat barang yang usang setelahnya, dan ahli

waris mereka juga tidak bisa memilikinya. Hal ini sangat jelas.

t..
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Ini adalah pendapat Asy-Sya'bi, Sufyan Ats-Tsauri, L-aits bin

Sa'd, Abu Hanifah dan Abu Sulaiman serta sahabat mereka

berdua.

Diriwayatkan dari jalur lbnu Abu Syaibah, Abdullah bin Idris

Al Audi menceritakan kepada kami, dari Muthanif bin Tharif, dari

Asy-Sya'bi, dia berkata, "Orang yang telah meninggal tidak

memiliki syarat apapun. "

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abu Syaibah, Abdusshamad, -

dia adalah hnu Abdul Warits- menceritakan kepada kami, dari

Hammad bin Salamah, dari Humaid, dari Al Hakam bin Utaibah

tentang orang yang menyewakan rumahnya sepuluh tahun, lalu dia

meninggal dunia sebelum selesai sewanya. Dia berkata, "Maka

akad sewanya menjadi batal."

Makhul berkata: Ibnu Sirin dan Iyas bin Mu'awiyah berkata,

"Akad serr/a itu tidak batal." Utsman Al Batti, Malik, Asy-Syafi'i,

ulama fikih Maliki dan ulama fikih Asy-Syafi'i berkata, "Sewa

menyewa tidak menjadi batal dengan kematian keduanya atau

salah safu dari keduanya."

Puncak dalil yang mereka jadikan hujjah adalah perkataan

mereka, "Akad sewa menyewa itu menjadi sah, dan tidak boleh

dibatalkan kecuali jika adanya dalil." Kami berkata, "Kalian benar,

dan kami akan bawakan beberapa dalil tentang hal ini."

Mereka berkata, "Apa yang akan Anda lakukan berkaitan

dengan barang yang tertahan?"

Kami menjawab: Penguasan benda yang tertahan, tidak ada

yang boleh memiliki kecuali Allah, akan tetapi mereka hanya

memiliki hak unfuk memanfaatkannya- Maka sala menyauua tidak

menjadi batal karena kematian salah safu orang yang melakukan

I
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akad, tidak pula dengan kelahiran orang yang berhak mengambil

sebagian manfaat. Tetapi jika orang yang menyewa tersebut

meninggal dunia, maka akad sewa menyewa menjadi batal

sebagaimana telah kami jelaskan bahwa akadnya batal dengan

kematian orang yang menyewa dan tidak lazim kepada yang

lainnya, karena nash N Qur'an telah membatalkan hal tersebut

dengan firman Allah &, " Dan tidaHah seseorang membuat dosa

melainkan kemudharatannya kembali kepada dirtnya sendii- "( Qs-

Al An'aam l5l: L64l

Jika mereka berkata, "Rasulullah # telah melakukan akad

musaqah kepada penduduk Khaibar, kemudian beliau

memberikannya kepada orang-orang Islam. Tidak diragukan lagi

bahwa sebagian orang-orang Islam telah meninggal begifu pula

penduduk khaibar, sementara akad musaqahtersebut tetap ada-"

Kami menanggapi, sesungguhnya khabar ini benar adanya,

namun tidak hujjah bagi mereka di dalamnya, bahkan khabar ini

menjadi hujjah kami kepada mereka karena empat alasan:

Pertama, akad tersebut tidak ditentukan untuk masa

tertenfu, akan tetapi secara singkat mereka dapat mengusir orang-

orang Yahudi tersebut jika mereka mau dan tetap

mempertahankan mereka jika mereka mau, sebagaimana yang

akan kami jelaskan dalam bab musaqah. Dan akad setu,ra menyewa

Udaklah demikian.

Kdua, tidak terdapat riwayat yang menjelaskan adanya

pembaharuan akad yang dilakukan Rasulullah $, atau orang yang

mengawasi harta dari hasil tersebut melakukan muamalah kepada

ahli waris orang Yahudi yang mati dan tidak pula dengan ahli waris

dari orang-orang Islam. Tidak ada keterangan bahwa cukup

mengikuti akad yang pertama tanpa hams memperbaharui akad

At Muhalla : f 605 I



yang lain. Maka mereka tidak memiliki hujjah dalam hal ini tidak
pula kami, namun tidak diragukan lagi bahwa boleh untuk
melakukan pembaharuan akad dalam sewa menyewa.

Keb'ga, mereka tidak pemah berkata dengan apa yang ada
pada khabar ini. Termasuk perbuatan batil suatu kaum berhujjah
dengan khabar yang tidak pemah dikatakan oleh suatu riwayat,
dan ini merupakan hal yang kontradiktif.

Keempat, khabar ini hanyalah penjelasan yang berkaitan
dengan muzarabh dan musaqah. sedangkan pembicaraan kita
disini adalah berkaitan dengan sewa menyeu/a dan ini merupakan
hukum yang berbeda. orang yang pertama kali berselisih diantara
dua permasalahan ini adalah ulama fikih Maliki dan Syafi,i yang
memang berbeda pendapat dengan kami dalam masalah ini.
Karena ihr keduanya ini pada dasamya tidak membolehkan akad
muzara'ah sebagai analogi dari sewa menyewa. Keduanya
berpendapat bahwa hukum musaqah berbeda dengan sewa
menyewa. Merupakan hal mustahil jika keduanya tidak
menganalogikan sewa menyewa dengan musaqah dan muzara'ah
padahal mereka adalah orang-orang yang menggunakan analogi,
kemudian mereka mengharuskan kita unhrk menganalogikan
kedua permasalahan ini padahal kami menganggap analogi ifu
batil.

Adapun jual beli, hibah, pembebasan budak dan sedekah,
maka Allah $ berfirman,

'€li,ili'fr,
"Dan Allah menghalal jual beli."(Qs. Al Baqarah l1l 2751

Allah S berfirman,
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"Dan para lahJaki yang bersedekah dan para wanita yang

bersedekah-"(Qs. Al Hadid [57]: 18)

Dan Allah @ berfirman,

"Dan benkantah **,o 
j,S"*,::rf'r)**r*

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

Allah & menganjurkan manusia untuk membebaskan

budak, maka dalam hal ini Allah @ menerangkannya secara umuln

tidak secara khusus. Semua itu terkait dengan barang yang dimiliki

oleh seseorang. Jika semua ihr dilakukan, maka ia keluar dari

kekuasaan pemiliknya. Dan jika ia telah keluar dari miliknya, maka

sebuah akad batal, karena dia tidak memiliki hak terhadap harta

orang lain.

Tidak halal bagi orang yang menyewa mengambil manfaat

dari barang yang tidak termasuk dalam akad sewa, memanfaatkan

orang merdeka yang belum pernah dilakukan akad sama sekali-

Karena hal itu menrpakan hal yang haram, dan karena pemanfaat

tersebut tanpa adanya kerelaan pemilik barang dan tidak adanya

kerelaan dari orang yang merdeka tersebut. Ini mempakan cara

memakan harta orang lain dengan cara yang batil- Jika mereka

mengingat firman Allah @, " Penuhilah perjaniian-perjanjian (lnng

telah disepkati)." (Qs.Al Maa'idah [5]: 1) maka ini merupakan

akad lazim yang benar.
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Kami berkata: Benar, dia telah diperintahkan unfuk
memenuhi janji dari akad yang telah disepakati dalam harta yang
telah ditentukan, bukan harta yang lain, dan bahkan diharamkan
kepada orang yang menyewa menggunakan harta orang lain yang
bukan miliknya.

Jika mereka berkata: Mengeluarkan sesuatu yang dia miliki
unfuk disewakan bisa membatalkan pelaksanaan akad yang mana
dia diperintahkan untuk menunaikan akad tersebut.

Kami berkata: Pendapat kalian yang semacam ini hanya
memiliki dua kemungkinan dan tidak ada kemungkinan yang
ketiga.

Ada kemungkinan kalian melarangnya unfuk mengeluarkan
barang dari miliknya dengan cara yang telah Allah S perbolehkan

untuk dikeluarkan dari miliknya dengan adanya akad sewa
menyeuua. Dan ada kemungkinan kalian memperbolehkannya
untuk mengeluarkan dari miliknya dengan cara yang Allh &
perbolehkan dari miliknya. Pasti ada satu kemungkinan dari dua
kemungkinan tersebut.

Jika kalian melarangnya unfuk mengeluarkan dari miliknya
dengan jalan yang Allah S perbolehkan untuk dikeluarkan dari
miliknya, maka kalian telah menyelisihi ketentuan Allah & dan

kalian mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Ini
merupakan hal yang batil.

Rasulullah S bersaMa,
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"Ada apa dengan suafu kaum, mereka menentukan syarat

yang tidak ada dalam kitab Allah,4zza wa Jalla. Barangsiapa yang

menetapkan sSmmt yang tidak ada dalam Kitab Allah, maka ia

batil, meskipun ada semtus syarat. Ktab Allah lebih berhak (untuk

diikuti) dan syarat Allah lebih kuat."

Jadi, benar bahwa syarat keduanya dalam akad sewa

menyewa tidak melarang apa yang ada dalam Kitab Allah &, yaitu

membolehkan jual beli, hibah, sedekah dan maskawin. Syarat yang

telah ditetapkan Allah & dalam hal kebolehan itu semua lebih

berhak untuk diikuti dan lebih kuat daripada syarat mereka berdua

dalam akad sewa menyewa dan harus lebih utama didahulukan.

Akad mereka berdua hanyalah sewa menyewa atas kebolehan apa

yang ada di dalam Kitab Allah S, bukan untuk melarang dan

menyelisihinya.

Jika kalian berkata: Tetapi kami membolehkan semua itu,

dan akad sewa menyewa tetap ada bersamaan dengan ifu semua.

Maka kami berkata: Kalian telah menyelisihi firman

Allah &,

W1,*3L#si
"Dan tidaWah sneorang membuat dosa melainkan

kemudharatannya kembali kepada diinya sendii. "(Qs-Al An'aam

[6]: 164)

.i"ri lt
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Kalian telah mewajibkan untuk berusaha kepada yang lain

dan melakukan akad sewa menyewanya dengan harta orang yang

lain lagi.

Kalian telah menyelisihi sabda Rasulullah S,
"Saungguhnya darah dan harta kalian haram atas kalian " Namun

kalian membolehkan orang yang menyerr/a untuk memanfaatkan

harta orang lain. Kalian juga telah memperbolehkan kepada orang

yang menyewa unfuk memakai harta orang yang tidak pemah

melakukan akad kepadanya sama sekali. Kalian telah menghalangi

orang yang mempunyai hak unfuk menggunakan haknya, dan hal

ini diharamkan. Kalian telah mewajibkan kepada orang yang

menjual mengambil sewa unfuk mengambil manfaat yang baru dari

harta orang lain, menjadikan orang merdeka sebagai pelayan,

dimana dia tidak memilik hak untuk itu. Hal ini mempakan

memakan harta dengan cara yang batil, dan melakukan sewa dari

harta yang haram dan mengelolanya. Semua ini merupakan

kezhaliman dan kebatilan yang tidak diragukan lagi. Pendapat

kami ini seperti pendapat Asy-Sya'bi, Al Hasan Al Bashari, Sufyan

Ats-Tsauri dan yang lainnya.

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abu Syaibah, Abdullah bin AI

Wahhab Ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami, dari Khalid Al
Hadzdza', dari Iyas bin Mu'awiyah tentang orang yang

menyerahkan budaknya kepada orang yang mengajarkannya,

kemudian dia mengeluarkannya sebelum selesainya syarat. Dia

berkata, "Barang yang telah dinafkahkan oleh orang yang

mengajarinya hams dikembalikan kepadanya. "

Diriwayatkan dari jalur hnu Abu Syaibah, Ghundar

menceritakan kepada kami, dari Syu'bah, dari Al Hakim bin

Utaibah tentang orang yang menyewa seorang budak unfuk satu
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tahun lalu dia ingin mengambilnya kembali. Dia berkata, "Dia

boleh mengambilnya."

Hammad berkata, "Dia tidak boleh menarik budaknya

kecuali ada suatu yang membahayakan." Diriwayatkan kepada

kami meriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari

Ayyrrb, dari Al Hasan Al Bashari, dia berkata, "Jual beli dapat

memufuskan akad ser,r.ra menyewa."

Ayyrb berkata, "Jual beli tidak dapat memufuskan akad

se\Ara menye\A/a."

Ma'mar berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Syubrumah

tentang jual beli, apakah ia dapat memufuskan akad sewa

menyer,va? Dia menjawab, "lya."

AMurrazzaq berkatat Sufuan Ats-Tsauri berkata, "Kematian

dan jual beli dapat memutus akad sewa menyaAra."

Abu Muhammad berkata: Malik, Abu Yusuf dan Asy-Syafi'i

berkata, "Jika orang yang memberitahu bahwa barang itu sedang

disewakan, maka jual beli itu sah, dan dia tidak boleh mengambil

barang yang dia beli itu, kecuali setelah habisnya masa sewa."

Hal ini pun berlaku untuk pembebasan budak dan hibah,

dan bagi orang yang dimerdekakan bisa menetapkan pelayanan.

Sementara upah yang dihasilkan menjadi milik orang yang telah

menjual, orang yang memerdekakan dan orang yang

menghibahkan.

Mereka berkata: Jika dia tidak mengetahuinya pada saat

pembelian, maka orang yang membeli boleh memilih antara

melanjutkan dan hak sewa itu menjadi milik orang yang menjual

atau dia mengembalikannya, karena dia udak dapat mengambil
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manfaat dari apa yang telah dia beli, dan transaksi ini menjadi

rusak, sebagaimana yang kami jelaskan sebelumnya.

Abu Hanifah mempunyai dua pendapat:

Pertama, orang yang menyeu.rakan boleh membatalkan jual

beli.

Kdua, dia boleh memilih antara merelakan pembelian

tersebut dan tidak merelakannya. Jika dia merelakan pembelian

tersebut maka akad sewa menjadi batal. Dan jika dia tidak rela

dengan jual beli tersebut, maka orang yang membeli boleh memilih

antara dua hal, 1nifu antara melanjutkan jual beli serta dia bersabar

sehingga masa se\,ranya berakhir dan membatalkan jual beli karena

sulitrya menguasai barang yang telah dia beli tersebut.

Abu Muhammad berkata: Dua pendapat ini sangat msak

dan rancu, dimana dua pendapat ini tidak diperkuat dalil AI

Qur'an dan Sunnah, juga riwayat yang lemah atau pendapat

seseorang yang kami kenal sebelum Abu Hanifah, serta tidak

didukung dengan qiyas maupun pendapat yang benar.

Bagaimana mungkin orang yang menyetrra dapat

melakukan pilihan untuk membatalkan jual beli. Apakah kalian
juga akan berpendapat bahwa mereka juga memiliki hak khiyar
unhrk menolak orang yang memerdekakan atau terus

melanjutkannya? Pendapat ini sungguh aneh atau mungkin

merekapun saling bertolak belakang dalam hal ifu.

ndak halal sedikitpun dari apa Snng telah kami lelaskan,
keluamya sesuahr yang disewakan dari milik orang yang

menye\^nkan dengan cam jual beli, hibah, sedekah, atau

maskawin, dengan meminta s5nrat terhadap orang lrang
membebaskan budak, dan orang yang menjadi pemilik barang

I
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tersebut, karena syarat yang semacam ini tidak ada dalam Kitab

Allah &, d* ini merupakan hal yang batil.

L292- Masalah: Begitu juga jika orang yang

menyewakan dalam keadaan darurat unhrk berpergian ke suafu

negeri, atau orang yang memberikan sewa dalam keadaan darurat,

maka akad sewa menyewa menjadi batal jika memang dengan

terus melanjutkannya akan memunculkan bahaya bagi salah satu

keduanya. Seperti sakit atau rasa takut yang dapat menyulitkan

perjalanan atau yang lainnya.

Karena firman Allah &,

" Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada

kalian apa yang diharamkan Allah kepada kalian kecuafi apa yang

terpaksa kamu memakannya." (Qs. Al An'am [6]: 119)

Dan firman Allah &,

ebvliaKi;$r('
"Dan Allah tidak ingin membuabnu menjadi sulit dalam

un$an agama. "(Qs. Al Hajj l22l:78)

Ini adalah pendapat Abu Hanifah.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur AMunazzaq, Sufyan

Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dia berkata: Asy-Sya'bi

ditanya tentang orang yang menyewa hetr,ran funggangan pada

sesuafu tempat, namun dia menyelesaikan keperluannya pada

Ai;FYSyWi;e F:96

I
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tempat yang bukan dituju. Asy-Sya'bi menjawab, "pemilik hewan
mendapatkan upah sesuai kadar tempat yang dituju terakhir."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari
Qatadah tentang orang yang menyewakan hewan tunggangan
pada sesuatu tempat yang telah diketahui, namun dia menolak
untuk keluar. Qatadah menjawab, "Jika terjadi suatu musibah
sehingga menjadi sulit unfuk melakukan akad sevrua, maka akad
sev.ra tersebut tidak terlaksana. "

1293. Masalah: Demikian juga jika barang yang disaua
tersebut rusak, maka akad sewa menyewa menjadi batal. Pendapat
kami ini sesuai dengan pendapat Abu Hanifah, Malik dan Asy-
Syafi'i.

Abu Tsaur berkata: Sewa menyewa tidak menjadi batal
dengan hal ini, akan tetapi akad itu tetap hingga habis waktu
akadnya. Seluruh bayaran tersebut menjadi milik orang yang
menyewakan kepada orang yang menyewa.

Abu Muhammad berkata: Ini keliru, karena ini merupakan
cara memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Abu Tsaur
mengqiyaskan hal tersebut dengan jual beli, dan memang ada yang
mengatakan bahwa sewa menyewa ifu seperti jual beli.

Tidak ada perbedaan antara tetapnya akad setrua menumt
Malik dan Asy-Syafi'i, sewa menyewa dengan kematian orang
yang menyewakan dan orang yang menyewa, dan diantara
tetapnya akad menurut Abu Tsaur dengan nlsaknya barang yang
disana, sehingga Malik berkata, "Barangsiapa yang hewannya
diser,rra pada suafu negeri, kemudian orang yang menyewa itu
meninggal di padang pasir, maka akad sewa menyewa tetap ada

l
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pada harta tersebut, dan menjadi kewajiban orang yang

menyewakan unfuk membayar biaya tranportasinya, seperti biaya

unfuk membawa orang yang meninggaltersebut ke negerinya."

Ini suatu keanehan yang tidak ada bandingannya, terlebih

lagi dia menganggap batalnya beberapa sewa menyewa karena

adanya musibah yang terjadi seperti adanya suafu alasan dan

paceklik. Dia bersikap hati-hati dari salah sahr pendapatnya,

narnun tidak berhati-hati pada pendapat yang lainnya. Akad sewa

menye\ /a tidak menjadi batal kecuali apa yang telah kami jelaskan.

Hal ini diriwayatkan dari Syuraih dan Asy-Sya'bi.

L294- Masalah: Menyewakan hamba sahaya, rumah

dan hewan untuk kendaraan dan yang lainnya merupakan hal yang

diperbolehkan, baik untuk masa pendek ataupun panjang, jika hal

itu memungkinkan tetapnya akad sewa menyewa, orang yang

menyewakan dan barang yang diso,r'rakan. Jika salah satu hal itu

tidak mungkin ada sama sekali, maka akad tersebut tidak

diperbolehkan, dan akad ifu menjadi rusak selamanya.

Dalilnya adalah bahwa menjelaskan waktu penyewaan itu

wajib untuk barang yang disala, bukan untuk pekerjaan yang telah

ditenfukan. Jika hal itu demikian, maka tidak ada bedanya antara

sewa unhrk waktu tertenfu dan wakfu yang lebih sedikit atau lebih

banyak. Omng gnng membedakan hal tersebut adalah keliru tanpa

diragukan lagi. Karena perbedaan tersebut tanpa landasan Al

Quran, Sunnah, riwayat yang lemah dan bukan pendapat sahabat

atau pendapat tabi'in yang kami ketahui, bukan juga qiyas dan

tidak pula dari pandangan yang logis. Keadaan yang tidak aman

dalam jarak yang dekat seperti jarak yang jauh yang tidak aman.
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Jika dilakukan akad sewa menyer,,tra unfuk suafu masa

dengan kesepakatan adanya keharusan salah safu dari mereka

merawat benda yang disewa atau jika ada yang hilang dari barang
yang disewa, maka syarat yang semacam ifu secara yakin dianggap

akad yang rusak tanpa diragukan lagi, karena akad itu berasal dari
keduanya namun bukan untuk keduanya, dan ini tidak boleh.

Mungkin juga akad yang semacam ini dianggap tidak ada, dan

tidak boleh.

Ada ulama yang berpendapat bahwa sewa menyeura ifu
tidak batal dengan kematian salah safu orang yang melakukan

akad menumt ulama fikih Maliki dan Asy-Syafi'i, atau akad sewa
juga tidak batal sebab rusaknya barang yang disewa, menunrt
ulama fikih Abu Tsaur. Ada yang membolehkan akad sewa tanah
dan yang lainnya hingga seribu tahun, sepuluh ribu tahun atau

lebih dari itu. Namun hal ini masih menjadi hal yang saling

bertolak belakang, dan hanya kepada Allah kita memohon
kekuatan.

Telah datang nash tentarrg akad sewa sampai pada waktu
yang ditentukan, sebagaimana yang telah diriwayatkan kepada

kami dari jalur Al Bukhari: Sulaiman bin Harb menceritakan

kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, dari
Ayyrb As-Sakhtiyani, dari Nafi', dari Ibnu Umar.Sa, dia berkata:

Rasulullah $ bersabda, "Pentmpamaan kalian dan dua Ahli Kitab
seperti seseorang yang menyewa orcng-orang tnng disewa lalu dia
berkata, Siapa diantara kalian yang mau bekerja unfukku dari pagi
hingga pertengahan siang maka dia akan mendapatkan safu qirath

dirham', lalu orang Yahudi bekerja hngga unktu Ztuhur. Lalu dia

berkata, 'Siapa yang mau bekerja unfukku dari pertengahan siang
hingga Ashar maka dia akan mendapatkan satu qinth dariku', lalu
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orang Nashrani melakukan pekerjaan ifu. Kemudian dia berkab,

'Siapa yang mau bekerja unfukku dari Ashar sampai matahari

maka dia akan mendapatkan dua qirath dariku.'Maka

kalian ifu (seperti) mereka'." Kemudian dia menyebutkan

kelanjutan hadits ini.

L295. Masalah: Boleh menyewa wanita untuk menyrsui

anak kecil dalam waktu yang telah ditenhrkan.

Dalilnya adalah firman Allah &,

'"fiA'$i,GK;*trey
"Maka jika wanita-wanita ifu menytsui anak-anak kalian

maka benkanlah bayaran untuk mereka. "(Qs. Ath-Thalaq [65]: 6)

L296. Masalah: Tidak boleh menyewakan kambing,

sapi, unta atau yang lainnya, baik satu ekor ataupun lebih, untuk

diperas susunya, karena sewa menyewa itu hanyalah untuk

mengambil manfaatrya secara khusus, tidak unfuk memiliki wujud

suahr barang. Sementara akad seperti ini adalah untuk memiliki

susu, dan susu adalah benfuk barang yang ada, sehingga hal itu

merupakan jual beli, bukan sewa menyet /a. Jual beli yang belum

melihat barang dan tidak diketahui bentuknya merupakan akad

yang batil.

Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Aqr$nfi'i.

Malik tidak membolehkan penyewaan seekor domba atau

dua ekor domba unfuk diperah susunya. Namun dia membolehkan

penyerduaan sekawanan hewan yang men5rusui untuk diperah
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susunya, dia juga membolehkan penyewaan sapi untuk membajak

dan mensyaratkan susunya. Ini semua salah dan bertolak belakang,

karena dia telah membeda-bedakan antara yang banyak dan yang

sedikit tanpa adanya dalil, kemudian dia tidak memberikan batasan

antara yang diharamkan dan yang dihalalkan. Karena itu dia telah

mencampur adukan antara yang haram dengan yang halal tanpa

adanya dalil, dan demikianlah adanya sebagaimana yang terlihat.

Menjadi kewajiban kepada setiap orang yang menghalalkan

dan mengharamkan sesuatu agar menjelaskan kepada orang lain

apa yang haram bagi mereka dan apa yang halal bagi mereka jika

memang dia mengetahui hal tersebut, dan jika dia tidak

mengetahuinya maka dia wajib diam.

Kemudian dia juga menghalalkan tentang safu kepala sapi.

Ini pun merupakan hal yang bertolak belakang lagi keji.

Demikian pula dia menghalalkan untuk menyewakan lahan

yang di dalamnya ada pepohonan atau pohon kurma dan

mengecualikan buahnya meskipun ketika akad sevr'a pohon

tersebut belum berbuah, karena buah ifu lebih sedikit dari sepertiga

nilai sewa, dan jika tidak demikian, maka hal tersebut tidak boleh.

Pembagian semacam ini tidak dikenal dari seseorang pun

sebelumnya dan tidak ada sedikitpun dalil yang menunjukan

sahnya hal tersebut. Jika barang yang banyak yang telah kami

ceritakan tersebut adalah halal, maka jumlah yang sedikit dari yang

hal itu merupakan hal yang halal. Jika yang banyak tersebut

haram, maka yang sedikitpun menjadi haram.

Ini telah mengingkari pandapat ulama fikih Hanafi, lika
mereka membolehkan hal yang sedikit dari yang banyaknya dapat

memabukkan. Mereka telah sepakat dengan kami bahwa tidak

halal menyewakan makanan unfuk dimakan. Apa bedanya antara
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hal tersebut dengan apa yang mereka perbolehkan unfuk

menyewakan rumah dengan upah buah yang belum bisa dimakan,

dan antara menyewakan kambing unfuk diperah susunya.

Jika mereka berkata: Kami mengqiyaskan hal itu dengan

wanita yang menyusui anak orang lain

Kami berkata: Semua bentuk qiyas batil. Seandainya ia

memang benar, maka disana pasti ada kebatilan karena qiyas yang

paling tepat ada disini, dan mengqiyaskan satu ekor domba unfuk

diperah susunya dengan menyewa wanita yang menylrsui anak

orang lain unfuk men5/usui, kemudian kalian mengharamkan hal

tersebut, kemudian kalian mengqiyaskan sesuafu yang memang

tidak ada kemiripannya, yaitu seekor sapi untuk membajak dengan

sekawanan he',r,ran. Dan alasan yang menjadi larangan menunrt

mereka unfuk menyewakan satu ekor her,r,ran untuk diperah itu

terdapat pada wanita yang menyusui bayi orang lain tidak ada

bedanya. Kami tidak pemah melihat qiyas yang lebih bodoh

daripada qiyas semacam ini.

L297 - Masalah: Tidak boleh menyewakan lahan, baik

unhrk dibajak, ditanami, dibangun dan yang lahnya, baik waktu

yang telah ditentukan atau tidak, baik waktu yang singkat maupun

waktu yang lama, baik menggunakan dinar maupun dirham dan

dengan pembayaran lainnya. Jika itu terjadi maka akadnya rusak

selamanya.

Tidak boleh menyewakan tanah kecuali untuk akad

muzaraM dengan upah bagian yang telah ditenfukan dari hasil

muzzraM tersebut, atau hanya unfuk ditanami saja. Dan boleh

diseurakan jika di atas tanah tersebut terdapat bangunan baik
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sedikit ataupun banyak. Tanah tersebut masuk dalam hitungan
rumah tidak masuk dalam akad sewa.

Dalilnya adalah sebagaimana yang diriwayatkan kepada

kami dari jalur Muslim, Abdul Malik bin Syu'aib bin Al laits bin
Sa'd menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku,

dari kakekku Tsani Uqail bin Khalid, dari Ibnu Syihab, dia berkata:

Salim bin Abdullah bin Umar mengabarkan kepada kami, dia

berkata: Abdullah bin Umar bertemu dengan Rafi' bin Khadij lalu

dia bertanya kepada.

Kemudian Rafi' berkata kepadanya: Aku mendengar

pamanku -dan keduanya (Rafi' dan pamannya) ikut dalam perang

Badar-, mereka menceritakan tentang penduduk kampung, bahwa
Rasulullah S melarang untuk menyewakan lahan. Lalu dia

menceritakan kelanjutan hadits ini. Di dalam sebuah hadits

diceritakan bahwa Ibnu Umar tidak melakukan sewa menyewa

lahan.

Abu Muhammad berkata: Seluruh sahabat yang mengikuti
perang Badar, mereka adalah orang-orang yang adil. Diriwayatkan

kepada kami dari Thariq Ibnu Abi Syaibah, Waki' menceritakan
kepada kami, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Yahya bin Sa'id, dari
Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij, dari kakeknya. Rafi' bin
Khadij berkata: Telah datang malaikat Jibril atau seorang malaikat
kepada Rasulullah S, lalu dia berkata, "Bagaimana menumtmu
orang-orang yang telah ikut dalam perang Badar?" Rasulullah S
bersaMa, "Merek adalah orang-orang pilihan kami." Malaikat
Jibril berkata, "Begitu pun menunrt kami-"

Ali berkata: Diantara orang yang kami menerima riwayat

dari mereka melarang unhrk menyewakan lahan, yaihr dari riwayat
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Jabir bin AMullah, Rafi' bin Khadij, Ibnu Umar, Thaus, Mujahid

dan Al Hasan.

Ali berkata: Pada saat kami membahas bab muzara'ah,

kami akan mendalami kekeliruan ulama yang membolehkan

penyewaan lahan dan itu akan kami lakukan semata-mata karena

pertolongan dan kuasa Allah &.

t298. Masalah: Tidak boleh menyou,rakan mmah,

hamba sahaya dan herpan angkutan dan apapun tanpa

menyebutkan hari yang tidak ditentukan, bulan yang tidak

ditentukan dan juga tahun yang tidak tentukan-

Karena sewa menyewa tidak sah ketika orang yang

menyewa tidak mengetahui apa yang menjadi haknya, dan ini

merupakan cara memakan harta orang lain dengan cara yang batil

dan akad ini merupakan akad yang rusak.

L299- Masalah: Setiap pekerjaan yang dilakukan oleh

seseorang yang telah ditentukan sewanya, maka dia berhak

mendapatkan upah sesuai kadar yang telah dia lakukan. Dia

berhak meminta dan mengambilnya, serta upah tersebut boleh

ditunda dulu sehingga dia menyelesaikan pekeriaannya atau dia

telah menyelesaikan sebagain dari pekerjaannya, karena upah itu

hanya berlaku ketika pekerjaan telah dilakukan. Jadi setiap

pekerjaan yang telah dilakukan, maka dia berhak mendapat upah.

Begitu juga setiap barang yang telah diambil manfaatrya

oleh orang yang menyewa, maka dia harus membayar sesuai yang

dia pakai. Hak ini sesuai dengan dalil yang telah kami jelaskan.
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1300. Masalah, Boleh menyemawakan segala sesuafu
yang halal untuk dimiliki, meskipun tidak halal untuk
diperjualbelikan seperti anjing, kucing, air dan buah yang belum
nampak kelayakannya untuk dikonsumsi dan biji-bijian yang belum
kering. Demikian juga menyewa rumah dengan anjing tertentu
atau anjing yang telah ditentukan dalam jaminan, buah yang telah
nampak hasilnya namun belum layak konsumsi, air yang telah
ditentukan sifatnya dalam jaminan atau benda tertentu yang

dijamin.

Karena sewa menyewa itu bukanlah jual beli, dan ini semua

dilarang untuk diperjualbelikan. Mengqiyaskan sewa menyerd/a

dengan jual beli merupakan hal yang batil, meskipun qryas itu
benar. [-alu bagaimana mungkin hal ifu bisa, sementara qiyas

adalah batil.

Mereka sependapat dengan kami atas dibolehkannya
menyewa elang dan mereka mengharamkan jual beli elang, karena
jual beli itu memiliki wujud barang dengan memindahkan milik
kepada orang lain, sedangkan sewa menyewa hanyalah mengambil
manfaat yang muncul dari suatu barang.

1301. Masalah: Jika didapati akad sewa menyewa yang

rusak, maka akad tersebut harus dibatalkan. Jika hal itu terlambat
diketahui atau ada sesuatu yang terlupakan maka hal tersebut
harus diganti atau apa yang terlewatkan harus diganti dengan upah
yang sepadan.

Karena firman Alluh &,
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"Dan pada sesuatu yang pafut dihormati berlaku hukum

qishash. " (Qs. Al Baqarah l2l: 194)

Barangsiapa yang mengambil manfaat dari harta orang lain

dengan cara yang tidak benar, maka itu merupakan perbuatan

haram yang dia langgar dan dia harus diberikan hukum setimpal

dari hartanya.

1302. Masalah: Tidak boleh melakukan akad sevra

menyewa untuk shalat atau adzan. Akan tetapi adakalanya Imam

memberi upah kepada keduanya (orang yang disewa untuk shalat

dan adzan) dari harta kaum muslimin dengan hrjuan menjalin

silafurrahim, atau orang-orang yang ada di masjid menyewa

keduanya untuk hadir bersama mereka ketika waktu shalat tiba

dalam masa yang telah ditenhrkan. Apabila waktu shalat tiba,

maka a&an dan iqamah bagi orang yang ditugaskan untuk

melakukannya adalah fardhu ain.

Begihr juga tidak boleh sewa menyewa untuk melakukan

kev.rajiban yang bersifat fardhu ain bagi seseorang. Seperti puasa,

shalat, haji dan yang lainnya, serta disewa unhr meninggalkan

maksiat. Karena semua ihr merupakan memakan harta orang lain

dengan cara yang batil, sebab ibadah yang telah diwajibkan

menrpakan ka,vajiban yang harus dilakukan, dan maksiat

merupakan keharusan unlrk dilauhi. Sedangkan mengambil upah

dari hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak beralasan, karena

ifu merupakan cara memakan harta orang lain dengan cara yang

batil.
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Begifu juga jika seseorang melakukan kesunnahan maka dia
tidak boleh mengambil bayaran, karena jika dia mengambilnya,
berarti dia melakukan itu bukan karena Allah &.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Abu Syaibah,

Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada kami, dari Asy'ats -dia

adalah AMul Malik Al Himrani-, dari Al Hasan, dari Utsman bin
Abu AI Ash, dia berkata, "Hal terakhir yang Nabi $ pesankan

kepadaku adalah agar aku tidak memberikan upah kepada

muadzdzin karena dia adzan."

1303. Masalah, Seseorang boleh mengambil upah atas

pekerjaan sunnah tersebut untuk orang lain.

Seperti orang yang melakukan haji sunnah (setelah haji

wajib), atau melakukan shalat sunnah, melakukan adzan sunnah
unfuk orang lain atau melakukan puasa sunnah, karena semua ifu
bukan mempakan hak dan kewajiban bagi keduanya, karena orang
yang melakukan perbuatan itu unfuk orang lain bukan untuk
dirinya sendiri. Dengan demikian dia tidak melakukan ketaatan
juga tidak melakukan kemaksiatan, dan orang menyewa
membelanjakan hartanya unfuk hal tersebut karena Allah &, dan

dia akan mendapatkan balasan dari apa yang telah dia lakukan

dengan hartanya.

1304- Masalah: Tidak boleh menyewa orang untuk
melakukan kewajiban kecuali untuk orang yang lemah, orang yang

telah meninggal dunia, sebagaimana yang telah kami jelaskan

dalam pembahasan haji dan puasa, karena adanya nasrl tentang
hal tersebut. Dan seseorang boleh melakukan hal tersebut unfuk
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orang lain. Maka setdua menyewa dalam hal semacam ini boleh

karena memang tidak ada larangan, dan ini masuk dalam

keumuman perintah Nabi 1$ dalam hal sewa menyev/a.

Adapun shalat yang tidak dilakukan karena lupa, karena

tertidur, dan shalat na&ar, maka hal itu menjadi kewajiban bagi

seseorang hingga akhimya dia meninggal dunia, dan ini harus

dilakukan unfuk orang yang sudah meninggal. Maka menyeura

orang untuk melakukan hal tersebut diperbolehkan. Sedangkan

orang yang sengaja meninggalkan shalat, maka shalat itu tidak

dapat digantikan, karena hal itu tidak dapat dilakukan dan

waktunya telah berlalu. Dengan demikian menggantikan shalatnya

tidak boleh dilakukan karena hal tersebut tidak diperintahkan untuk

dilakukan.

1305. Masalah: Tidak boleh menyewa orang untuk

meratapi kematian dan tidak boleh pula menyewa orang unhrk

perdukunan, karena kedua perbuatan tersebut merupakan

kemaksiatan dan perbuatan yang dilarang, serta tidak halal dan

tidak boleh memberikan pertolongan untuk hal tersebut. Jadi

melakukan akad seu.ra menyewa atas hal tersebut dan memberikan

upah di dalamnya merupakan kemaksiatan dan termasuk tolong

menolong dalam perbuat dosa dan permusuhan.

1306. Masalah: Tidak boleh melakukan se'dra menye\f,ra

untuk melakukan bekam. Tetapi orang yang dibekam cukup

memberikan imbalan secara sukarela, sementara orang lrang

membekam boleh meminta imbalan tersebut, jika orang yang

dibekam rela. Namun jika tidak, maka pekerjaannya dibayar sestrai
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dengan kadamya setelah melakukannya bukan sebelumnya, dan
dia diberikan upah setimpaldengan pekerjaannya ifu.

Begitu pula tidak boleh sewa menyewa untuk mengawinkan

hewan penjatan, tidak unfuk safu kali perkawinan ataupun
beberapa kali perkawinan yang diketahui. Jika akadnya sampai
hewan betina hamil, maka hal tersebut lebih haram, batil dan
memakan harta yang haram, sebagaimana yang diriwayatkan
kepada kami dari jalur Syu'bah, dari Al Mughirah bin Miqsam, dia
berkata: Aku mendengar Ibnu Abi Nu'aim berkata: Aku
mendengar Abu Hurairah berkata, "Rasulullah @ melarang

mencari usaha dengan cara bekam, harta hasil penjualan anjing
dan menyauuakan hewan pejantan."

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrahman bin
Mahdi, Sufr7an Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari
Syaudzab Abu Mu'adz, dia berkata: AI Barra' bin Azib berkata,
"Tidak boleh menyewa hewan penjantan."

Diriwayatkan melalui jalur AI A'masy, dari Atha bin Abu
Rabah, dia berkata: Abu Hurairah berkata, "Ada empat hal yang

dimurkai, yaihr sewa menyewa pejantan, harta hasil penjualan

anjing, mahar yang zhalim dan melakukan usaha dengan bekam."

Atha berkata, "Janganlah engkau memberikan upah dari
seekor pejantan (untuk mengawini betina) kecuali jika memang

engkau tidak mendapatkan pejantan yang dapat mengawini." Ini
adalah pendapat Qatadah.

Abu Muhammad berkata: Malik membolehkan pemberian

upah dari seekor pejantan sebagai sewa menyewa yang telah
ditentukan. Kami tidak mengetahui hujjah mereka dan nash N
Qur'an dan pandangan yang lainnya.
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Mereka meriwayatkan sebuah riwayat yang rusak dan palsu

dari jalur Abdul Malik bin Habib -dia halik, dari Thulq bin As-

Samah, dan dia tidak diketahui identitasnya-, dari Abdul Jabbar

bin Umar -dia orang yang dhaif, bahwa Rabi'ah membolehkan

hal tersebut, dia menceritakan hal ini dari Uqail bin Abu Thalib,

bahwa dia memiliki kambing hutan yang dikawinkan dengan

menerima bayaran.

Abu Muhammad berkata: Allah @ memuliakan kedudukan

Uqail dalam nasabnya dan meninggikan derajatnya karena dia

adalah seorang yang memiliki kambing hutan dan mengambil upah

atas perkawinannya.

Adapun pengambilan upah dari bekam, maka telah kami

kemukakan riwayat dari Abu Hurairah atas keharamannya- Dan

hal ini diriwayatkan dari Utsman Amirul mu'minin juga dan dari

para sahabat yang lain mdhiyallahu 'anhum.

Diriwayatkan kepada kami dari hnu Abbas tentang

bolehnya melakukan usaha dengan bekam.

Para ulama yang membolehkan hal ini berhujjah dengan

riwayat yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Syu'bah, dari

Humaid Ath-Thawil, dari Anas, dia berkata: Nabi S memanggil

seorang pemuda, lalu dia membekam beliau, lalu beliau

memerintahkan unfuk memberikan safu sia' atau dua sha'

untuknya, kemudian dia berbicara kepada Nabi, lalu beliau

memberikan keringanan dari pajaknya.

Abu Muhammad berkata: Mengamalkan dua khabar ini

merupakan ka,r.rajiban, karena kami mendapatkan Nabi $ telah

memberinya bayaran tanpa menenfukan syarat, sehingga tidak

boleh melakukan penenfuan syarat, karena memang itu

i--
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merupakan pekerjaan yang tidak bisa diketahui. lldak ada

perbedaan pendapat bahwa hadits ifu sesuai dengan zhahimya,
karena pada hadits ifu ada larangan berusaha dengan bekam, dan
membolehkan berusaha dari harta warisan, bagian ghanimah,

hasil ladang dan perdagangan. Semua itu boleh tanpa diragukan.

Bekam tidak diharamkan sama sekali tanpa adanya khilaf,
dan pembekam harus mencari usaha sebagai sumber
penghidupannya. Jika tidak, maka dia akan mati dalam keadaan

terlantar. Benar usaha dengan bekam secara khusus dilarang,
sehingga wajib mengecualikan apa yang telah dilakukan oleh
Rasulullah ,S, sehingga ia menjadi halal lagi baik, sedangkan unfuk

selain beliau adalah haram. Sebagaimana yang diriwayatkan

kepada kami dari jalur Ibnu Abu Syaibah, Waki' menceritakan

kepada kami, Ma'mar bin Salim menceritakan kepada kami, dari
Abu Ja'far, - dia adalah hnu Muhammad bin Ali bin Al Hasan- dia
berkata, "Seseorang tidak apa-apa melakukan bekam, namun dia
tidak boleh menentukan syarat." Ini adalah pendapat Abu
Sulaiman dan ulama fikih Aah-Zhahiri.

1307. Masalah: Sewa menyewa boleh dilalarkan untuk
mengajarkan Al Qur'an dan untuk mengajar ilmu, baik mendapat
bayaran perbulan ataupun sekaligus. Demikian juga dengan
meruqyah, menulis mushhaf Al Qur'an, menulis buku-buku ilmu
pengetahuan. Karena tidak ada nash yang melarang hal tersebut,

bahkan ada beberapa keterangan yang membolehkannya.

Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Al
Bukhari: Abu Muhammad Sidan bin Mudharib Al Bahili
menceritakan kepada kami, Abu Ma'syar AI Barra' -dia adalah
orang yang jujur- menceritakan kepada kami, Yusuf bin Yazid
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menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al Akhnas Abu Malik

menceritakan kepadaku, dari lbnu Abu Mulaikah, dari Ibnu Abbas,

bahwa sekelompok orang dari para sahabat Rasulullah $
melintasi sebuah mata air, di sana ada orang yang dipatok ular,

lalu salah seorang dari mereka mendatangi para sahabat ifu lalu

berkata, "Adakah diantara kalian yang bisa meruqyah? Karena di

dekat mata air ada orang yang dipatok ular. [-alu salah seorang

sahabat itu membacakan surat Al Faatihah dengan syarat kalau

korban sembuh harus memberikan beberapa kambing, lalu dia pun

sembuh. Kemudian orang yang meruqyah ifu datang kepada para

sahabat lainnya dengan membawa beberapa kambing, namun

mereka tidak mengrkai perbuatan tersebut dan mereka berkata,

"Engkau telah mengambilupah dari Kitab Allah." Akhimya setelah

mereka sampai di Madinah, mereka berkata, "Wahai Rasulullah,

dia telah mengambil upah dengan Kitab Allah?" Rasulullah S,
" Sesungguhnya yang paling utama kalian mengambil upah atas

sesuatu adalah dai Kitab Allah."

Khabar yang masyhur menyebutkan bahwa Rasulullah .s

menikahkan seorang wanita dengan seorang laki-laki dengan

menjadikan Al Qur'an sebagai mahar, yaihr dengan mengajarkan

Al Qur'an kepada wanita tersebut. Ini adalah pendapat Malik,

Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman.

Abu Hanifah dan Al Hasan bin Hai berkata, "Tidak boleh

mengambil upah dari mengajarkan Al Qur'an." Kemudian para

ulama yang mengikuti pendapat ini berhujjah dengan khabar yang

diriwayatkan kepada kami dari jalur Qasim bin Ashbagh: Ubaidillah

bin Rauh menceritakan kepada kami, Syababah -dia adalah Ibnu

Warqa- menceritakan kepada kami, Abu Zaid Abdullah bin Al Ala'

Asy-Syami menceritakan kepada kami, Bisyr bin Ubaidillah
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menceritakan kepada kami, dari Abu ldris Al Khaulani, dia
berkata: Ada beberapa penduduk Yaman yang belajar Al Qur'an
kepada Ubai bin Ka'b, kemudian salah satu dari mereka

memberikan busur panah yang dijadikan sebagai senjata unfuk
berjihad di jalan Allah & (sebagai upah), maka Rasulullah S
bersabda kepada Ubai, "Apakah engkau mau sebab busur ifu di
lehermu ada api pada Hari Kiamat."

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Abi Syaibah, dari
Waki' dan Humaid bin Abdunahman fu-Ru'asi, dari AI Mughirah
bin Ziyad Al Mausili, dari Ubadah bin Nasi Qadhi Yordania, dari Al
Aswad bin Tsa'labah, dari Ubadah bin Ash-shamit, dari
Rasulullah S tentang kisah busur panah. Dan juga dari jalur Abu
Daud, dari Amr bin Utsman, Baqi5ryah menceritakan kepada kami,

Bisyr bin Abdullah bin Yasar menceritakan kepada kami, dari
Ubadah bin Nasi, dari Junadah bin Abu Umayyah, dari Ubadah
bin Ash-Shamit, dari Nabi S dengan redaksi yang sama.

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur, dari Ismail bin
A5ryasy, dari Abdurrabbih bin Sulaiman bin Umair bin Zaihrn, dari
Ath-Thufail bin Amr, dari Rasulullah S, bahwa Ath-Thufail pemah

ditawarkan busur panah (sebagai upah) bersama Ubai bin Ka'b.
Dan pada riwayat tersebut terdapat tambahan, bahwa dia berkata,
"Wahai Rasulullah sesungguhnya kami telah memakan makanan

mereka."

Rasulullah bersabda, "Makanan yang dibuat unfuk orang
lain, kemudian kamu hadir bersama mereka, maka tidak apa-apa

kamu memakannya. Sedangkan makanan yang dibuat khusus

unfukmu, maka jika engkau memakannya, benrti engkau

memakannya sebagai balasan (upah) unfukmtt."
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Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abu Syaibah, Muhammad bin

Muyassir Abu Sa'd menceritakan kepada kami, dari Musa bin Ali

bin Rabah, dari ayahnya, bahwa Ubai bin Ka'b diajak makan siang

oleh seseorang yang belajar Al Qur'an kepadanya, maka

Rasulullah $ bersabda kepadanya, "Jika suguhan yang diberikan

kepadamu khusus unfukmu, maka tidak ada kebaikan di dalamnya-

Namun jika suguhan itu diambil dari makanan dia dan

keluargan5n, maka hal itu fidak apa-apa."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abu Syaibah, Affan bin Muslim

menceritakan kepada kami, Aban bin Yazid Al Aththar

menceritakan kepada kami, Yahya bin Abu Katsir menceritakan

kepadaku, dari Yazid -dia adalah hnu Abu Sallam- dari ayahnya,

yaitu Sallam -dia adalah Al Habasyi-, dari Abu Rasyid Al Habrani,

dari Abdunahman bin Syibli, dia berkata: Aku mendengar

Rasulullah $ bersabda, "Belaiarlah Al Qur'an. Janganlah kalian

melampaui batasnya, janganlah kalian meninggalkannya, ianganlah

kalian menai makan dengannya, ianganlah kalian sombong

dengannya dan janganlah kalian memperbanyak harta dengan

(mengajarkan)nya."

Diriwayatkan kepada kami dari Auf bin Malik tentang

pendapatnya yang seperti ini, bahwa dia berkata tentang busur

panah yang dihadiahkan oleh seseorang yang telah belajar Al

Qur'an kepadanya, "Apakah engkau hendak menggantungkan

busur panah dari api neraka."

Diriwayatkan secara shahih dari Abdullah bin Mughaffal

bahwa dia telah diberikan oleh seorang penguasa sejumlah harta

karena dia telah mengajarkan orang-orang di bulan Ramadhan,

kemudian dia menolak dan berkata, "Kami tidak mengambil upah

dari mengajarkan Al Qur'an."

r
I
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Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur: Khalid bin
Abdullah -dia adalah Ath-Thahhan- menceritakan kepada kami,
dari Sa'id bin Iyas Al Jurairi, dari Abdullah bin Syaqiq, dia berkata,
"Para sahabat Rasulullah S tidak menyukai jual beli mushhaf AI

Qur'an dan mengajarkan anak-anak dengan adanya upah, mereka
menganggap hal ini agung."

Diriwayatkan secara shahih dari lbrahim, bahwa dia tidak
menlrukai jika seorang pengajar menenfukan syarat dan
mengambil upah dari mengajarkan Al Qur'an.

Diriwayatkan dari jalur Syu'bah dan Sufuan. Keduanya dari
Abu Ishaq Asy-Syaibani, dari Usair bin Amr. Syu'bah berkata
dalam riwayatnya, bahwa Ammar bin Yasir memberikan kepada
suatu kaum yang membaca AI Qur'an di bulan Ramadhan,
kemudian hal itu didengar oleh Umar, maka dia tidak menyukai
hal tersebut. Dan dalam safu riwayat Sufi7an berkata,
"Sesungguhnya Sa'd bin Abu Waqqas berkata, 'Siapa yang

membaca Al Qur'an, aku akan memberinya dua ribu'." lalu Umar
berkata, "Apakah orang yang membaca Kitab Allah harus

diberikan bayaran?"

Diriwayatkan secara shahih dari Abdullah bin Yazid dan
Syuraih, "Janganlah engkau mengambil upah dari Kitab Allah &."

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah, dari
Abdullah bin Utsman Al Qurasyi dari Bilal bin Sa'd Ad-Dimasyxli,

dari Adhdhahak bin Qais, dia berkata kepada muadzdzin yang

mengajarkan Kitab Allah, "Sungguh aku benci kepadamu karena

Allah, sebab engkau mengalunkan lagu dalam adzanmu dan

mengambil upah dari mengajarkan Kitab Allah."
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Ibnu Sirin memakruhkan mengambil upah dari penulisan

mushhaf Al Qur'an.

Diriwayatkan dari Alqamah bahwa dia luga memakruhkan

hal tersebut.

Abu Muhammad berkata: Ini semua telah mereka jadikan

hujjah.

Kami telah menyebutkan tentang Sa'd dan Ammar bahwa

keduanya telah memberikan upah atas pembacaan Al Qur'an.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur hnu Abu Syaibah, dari

Shadaqah Ad-Dimasgqi, dari Al Wadhin bin Atha', dia berkata: Di

Madinah terdapat tiga pengajar yang mengajarkan anak-anak, dan

Umar bin Al Khaththab memberikan gaji kepada mereka masing-

masing lima belas dirham setiap bulan.

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abu Syaibah, Waki'

menceritakan kepada kami, Mahdi bin Maimun menceritakan

kepada kami, dari Ibnu Sirin, dia berkata: Di Madinah ada seorang

pengajar anak-anak penguasa yang agung. Mereka memberikan

hak pengajar itu pada awal tahun baru dan hari-hari besar.

Abu Muhammad berkata: Muhammad bin Sirin hidup

semasa dengan para tokoh sahabat, dan yang pemah belajar dari

mereka adalah Ubai bin Ka'b, Abu Qatadah dan selain keduanya.

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abu Syaibah, Yazid bin Harun

menceritakan kepada kami, Syn-r'bah menceritakan kepada kami,

dari Al Hakim bin Utaibah, dia berkata, "Aku tidak mengetahui

seorang pun yang memakruhkan upah bagi pengajar (Al Qur'an)."

Diriwayatkan secara shahih dari Atha dan Abu Qilabah

kelegalan memberi upah kepada orang yang mengajar Al Qur'an.
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Al Hasan dan Alqamah membolehkan har ini dalam salah
safu pendapatnya, yaitu upah untuk orang yang menulis mushhaf.

Abu Muhammad berkata: Adapun hadits-hadits tentang hal
tersebut dari Rasulullah S tidak ada yang shahihsedikit pun.

Hadits Abu ldris Al Khaulani tentang ubai bin Ka'b adalah
munqathi', tidak pemah diketahui bahwa Abu Idris mendengar dari
Rdsulullah bersama Ubai.

Dan hadits yang lain juga munqathi', karena AIi bin Rabah
tidak pemah bertemu Ubai bin Ka'b.

Hadits ubadah bin Ash-Shamit, salah satu jalur haditsnya
dari Al Aswad bin Tsa'labah, hadits ini majhul dan ini lah yang
dikatakan Ali bin Al Madani dan yang lainnya, sementara riwayat
yang lain dari lalur Baqi5yah dha'if.

Sedangkan yang ketiga dari jalur Isma,il bin A5yasy adalah
dha'iflagi munqati'.

Hadits Abdurrahman bin syibr, maka di daramnya ada Abu
Rasyid Al Habran, dia majhul.

Jika riwayat semua ini shahih, tenfu ia telah diselisihi oleh
Abu Hanifah dan ulama fikih Hanafi. Karena semua riwayat ini
hanya menjelaskan tentang pemberian bukan sebagai upah dan
tanpa syarat. Mereka membolehkan hal ini, kemudian mereka
menyembunyikannya dengan mendatangkan hadits yang sama
sekali tidak melarangnya. Mereka menyelisihi apa yang ada dalam
hadits itu. Jadi semua pembahasan pada bab ini menjadi batal.
Padahal para sahabat Radhiyallahu Anhum berteda pendapat
dalam hal ini. Ada dua atsar yang shahih dari Rasulullah $ yang
telah kami kemukakan dan tidak ada yang menentang dua atsar
tersebut.

J
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1308. Masalah: Akad sewa menyewa boleh dalam

perdagangan untuk waktu yang telah ditentukan dan harta yang

telah ditentukan atau demikian juga secara keseluruhan seperti

memberikan pelayanan dan perwakilan.

Dan juga menyerdJa unfuk menyampaikan perkataan orang

yang berperkara, baik sebagai penunhrt atau yang dituntut, unhrk

membawa bukti, membawa mereka ke hadapan hakim, unfuk

memutuskan sumpah, menuntut hak dan mendatangkan saksi

yang harus didatangkan. Karena ini semua merupakan pekerjaan

yang dibatasi dan termasuk dalam perintah Rasulullah $ tentang

sewa menye\ ra.

1309. Masalah: Penguasa yang menyewa orang yang

memutuskan perkara diantara orang banyak adalah hal yang sudah

masyhur lagi boleh, sebagaimana yang telah kami jelaskan

sebelumnya.

1310. Masalah: Tidak boleh menentukan syarat sama

sekali kepada seorang dokter agar dia menyembuhkan suafu

penyakit, karena kesembuhan ifu adalah kekuasaan Allah &,
bukan ditenhrkan oleh seseorang. Seorang dokter hanyalah

mengobati dan memperkuat mental seseorang agar bisa melawan

penyakitrya. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kuantitas

kekuatan obat dari suatu penyakit, dan hanya Allah & yuttg

menentukan kesembuhan.

L311. Masalah: Boleh menye'd/a jasa dokter untuk

memberikan pelayanan dalam beberapa hari yang telah disepakati,
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karena itu mempakan pekerjaan yang dibatasi. Jika dokter
diberikan sesuafu ketika pasien sembuh tanpa ditenfukan syarat
sebelumnya, maka hal itu diperbolehkan. Berdasarkan perintah
Nabi S bahwa seseorang boleh mengambil apa yang diberikan

kepadanya tanpa meminta terlebih dahulu.

t3l2- Masalah, Tidak boleh meny€ndra jasa untuk
penggalian surnur sama sekali, baik tanahnya diketahui atau tidak.
Karena terkadang air bersih keluar dari tanah yang keras, dan
terkadang ada tanah yang mudah digali namun berbatu. Ini
merupakan pekerjaan yang tidak diketahui. Terkadang air menjauh
di suatu tempat dan mendekat kepada tempat yang ada di
sampingnya.

Hal itu hanya boleh jika pembayaran serr/a diberikan
perhari, kemudian dia memakai tenaganya unfuk menggali sumur,
karena ifu merupakan pekerjaan yang dibatasi dan diketahui. Dia
akan melakukan pekerjaan ifu sesuai dengan kemampuannya.

13L3. Masalah: Tidak boleh menentukan syarat kepada
orang yang disala unfuk menjahit agar dia membawa benang
sendiri, tidak boleh pula kepada orang yang ahli menulis pada

kertas unhrk membawa tinta sendiri, seorang ahli bangunan tidak
hams menggali tanah dan memecahkan bafu, demikian juga

dengan tukang kapur. Hal ini berlaku dalam segala bidang.

Ini adalah pendapat Abu Hanifuh, AsySyafi'i dan Abu
Sulaiman, karena ifu merupakan sewa menyev/a dan jual beli
secara bersamaan, dimana salah safu dari keduanya telah
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menentukan syarat kepada yang lain, maka hal itu diharamkan

dari dua aspek:

Pertama, karena syarat yang semacam ini tidak ada dalam

Kitab Allah, dengan demikian ini adalah batil.

Kedua, ini merupakan jual beli yang tidak diketahui, dan

sewa menyeu,a yang maihul dimana tidak diketahui apakah akad

itu untuk jual beli atau untuk akad sewa menyewa. Jadi, hal ini

merupakan memakan harta orang lain dengan cara yang batil.

Jika akad yang telah kami jelaskan tersebut dilakukan

secara sukarela dengan membawa alat yang telah kami sebutkan

tanpa ditentukan syaratnya maka hal itu diperbolehkan, karena itu

merupakan perbuatan yang baik.

Menyewa hrkang bangunan dan peralatannya' tukang kayr

dan peralatannya, ahli menulis beserta tintanya, tukang cukur

beserta pisau dan perlengkapannya, penjahit beserta jarum dan

pisaunya, maka semua itu boleh dan dianggap baik, karena

memang sewa menyevua itu sudah berlaku sekaligus-

Jika semua alat yang disebutkan itu milik orang lain maka

hal itu tidak diperbolehkan, karena dia tidak mengetahui apa yang

terjadi pada alat tersebut dan tidak pula mengerti apa yang terjadi

pada pekerjanya. Hal itu juga merupakan bentuk memakan harta

orang lain dengan cara Yang batil.

Sedangkan tukang merruamai pakaian, maka dia boleh

disewa untuk memasukkan baju ke dalam wadah wama.

1314. Masalah: Barangsiapa yang menyerr.rakan mmah,

hamba sahaya, heuran untuk angkutan atau hal yang lainnya,
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kemudian dia menyewakan kembali dengan harga lebih tinggi,
lebih sedikit atau yang semisal dari yang sehansnya, maka ihr
dihalalkan dan diperbolehkan.

Demikian juga dengan fukang pewama yang disewa unfuk
mengerjakan sesuafu, kemudian dia menyewa orang lain agar
bekerja untuknya, baik dengan sewa lebih banyak atau lebih sedikit
atau dengan harga yang sama dengan dirinya, maka semua ifu
halal. Apabila ada kelebihan, maka unfuk mereka berdua, kecuali
jika kesepakatan dalam akad dia akan menempati sendiri rumah
tersebut atau dia akan mengendarai sendiri hewan tersebut atau
dia akan mengerjakan sendiri suafu pekerjaan, maka tidak boleh
ada perubahan kecuali apa yang telah disepakati dalam akad sewa
menyewa. Karena tidak ada larangan dari Rasulullah $ tentang
hal tersebut, dan ifu merupakan sewa menyewa dan Rasulullah $
telah memerintahkan sewa menyewa.

1315- Masalah: Menyewakan sesuatu dengan benda
sewaan yang lainnya diperbolehkan, seperti orang yang menyewa
rumah untuk ditempati dengan rumah sewaan yang lainnya, atau

menggunakan jasa seorang budak dengan budak serrraan yang
lainnya, atau menyewakan rumah unhrk ditempati dengan budak
sewaan atau dengan jasa penjahitan.

Semua hal tersebut diperbolehkan, karena memang tidak
ada keterangan dalil yang melarang hal tersebut. Ini adalah
pendapat Malik.

Abu Hanifah berkata, "Tidak boleh menyev/a rumah
dengan rumah sewaan yang lainnya, namun boleh dengan
menggunakan jasa budak. Ini merupakan ketentuan yang fasid.
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Sisa Pembahasan Sebelumnya

Ali berkata: Diriwayatkan kepada kami dari jalur hnu Abu

Syaibah, Abbad bin Al Awwam menceritakan kepada kami, dari

Umar bin Amir, dari Qatadah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa

dia berkata tentang orang yang menyewa seseorang, kemudian dia

menyanrakan kembali orang tersebut dengan harga yang lebih

tinggi, hnu Umar berkata, "Kelebihan ifu menjadi hak orang yang

pertama."

Diriwayatkan dari jalur Waki': Syr'bah menceritakan

kepada kami, dari Qatadah, dari hnu Umar, bahwa dia

memakruhkan hal tersebut.

Diriwayatkan secara shahih dari lbrahim, bahwa dia

berkata, "Kelebihan tersebut harus dikembalikan, karena ia adalah

riba."

Mujahid tidak membolehkan hal itu, begitu juga Iyas bin

Mu'awiyah dan lkrimah. Sedangkan Az-Zuhri memakruhkan hal

tersebut dimana sebelumnya dia membolehkannya.

Maimun bin Mihran, Ibnu Sirin, Sa'id bin Al Musayyib,

Syrraih, Masnrq, Muhammad bin Ali, Asy-Sya'bi dan Abu

Salamah bin Abdunahman memakruhkan hal tersebut.

Sulaiman bin Yasar, Urwah bin Az Zubair, Al Hasan dan

Atha membolehkan hal tersebut.

Abu Muhammad berkata: Para yang melarang hal tersebut

berhujjah karena itu merupakan riba. Ini pendapat yang batil.

Jushrr hal itu merupakan se'tJa menyerrua yang sah- Tidak ada

bedanya antara orang yang membeli suatu barang dengan harga

tertentu dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi
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dengan orang yang menyewa sesuatu kemudian dia menyewakan
barang itu kembali dengan harga yang lebih tinggi.

Ulama fikih Maliki menganggap buruk hal ini dengan
menyelisihi seorang sahabat yang tidak diketahui ada yang
menyelisihinya. Ini merupakan pendapat yang kontradiktif di
antara mereka, karena lbnu Umar tidak membolehkan hal ifu, dan
tidak diketahui ada orang yang berbeda pendapat dengannya dari
kalangan para sahabat Radhiyallahu Anhum.

Diantara ulama yang sependapat dengan Abu Hanifah
dalam masalah ini adalah Asy-Sya'bi.

Ali berkata: Pendapat ini merupakan pendapat yang tidak
memiliki landasan dalil atas ke-shahiharrnya, dan taklid dalam hal
ini tidak diperbolehkan. Anehnya lagi mereka berkata, "orang
yang mendapatkan kelebihan dari barang sewaan yang disewakan
kembali, maka kelebihan tersebut hams disedekahkan." Ini
pendapat yang batil, karena jika memang harta tersebut halal,
maka tidak menjadi kewajiban baginya untuk bersedekah kecuali
jika dia berkehendak. Jika memang harta ifu haram, maka tidak
halal baginya untuk bersedekah dengan apa yang tidak dia miliki.

1316. Masalah: Pembersihan tempat kotoran (septic

tank) yang telah penuh (di dalam rumah yang dikontrakkan) adalah
keurajiban orang yang telah memenuhinya, bukan kewajiban
pemilik rumah. Tidak boleh menentukan syarat kepada pemilik
rumah unfuk membersihkannya, karena siapa saja yang
meletakkan kotoran, sampah atau suafu barang di tanah orang lain
dan itu memang hartanya orang lain, maka dia tidak boleh
menenfukan syarat tersebut. Dia harus membuang kotoran
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tersebut dari tempat yang bukan miliknya. Sedangkan memberikan

syarat kepada pemilik rumah unhrk membersihkan septic tank

mempakan hal batildilihat dari dua aspek:

Pertama, penenfuan syarat tersebut tidak terdapat dalam

Kitab Allah & dan itu merupakan hal yang batil-

Kedua, kadamya tidak bisa diketahui, dan itu merupakan

syarat yang fasid.

L317. Masalah: Jika yang disewa adalah hotel atau

losmen untuk satu malam kemudian mereka pergi, maka kepada

pemilik hotel atau losmen harus menyiapkan tempat kosong

sebagai wc jika memang dia berkehendak, dan jika tidak maka

mereka membuang hajat besar mereka di tanah kosong jika

pemiliknya menolak.

1318. Masalah: Akad sewa menyewa untuk

membersihkan jamban atau kandang binatang merupakan hal yang

diperbolehkan. Ini adalah pendapat yang jelas dari Abu Hanifah,

Malik, Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman, karena keumuman sabda

Rasulullah $ untuk melakukan akad sewa menyewa.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Sa'id bin Manshur,

Abu Awanah menceritakan kepada kami, dari Al Fudhail bin

Thalhah, bahwa lbnu Umar berkata kepada seseorang yang

membersihkan kotoran, dan dia memberitahu bahwa dia menikah,

mencari braya hidup, dan berangkat haji dari hasil pekerjaan ini,

maka hnu Umar berkata, "Engkau ini kotor, dan apa yang engkau

usahakan kotor, dan biaya yang kau gunakan untuk menikah
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kotor, sehingga engkau keluar darinya sebagaimana pertama kali
engkau masuk."

Sa'id bin Manshur berkata: Mahdi bin Maimun
menceritakan kepada kami, dari Washil maula Abu Uyainah, dari
Amr bin Haram, dari Abdurrahman bin Mahmud, bahwa dia
mendengar ada seseorang yang berkata kepada hnu Abbas, "Aku
adalah seorang fukang sapu, aku memotong dan merapikan
remmputan, aku memperoleh sejumlah harta kemudian harta itu
aku gunakan untuk menikah, unfuk biaya anakku dan unfuk
berhaji." Ibnu Abbas berkata, "Kamu dan hartamu itu kotor dan
anakmu juga kotor."

Tidak diketahui seorang sahabat pun yang berbeda
pendapat tentang hal ini. Maka manakah ulama fikih Hanafi dan
Maliki tentang hal ini jika mereka menolak pendapat mereka?
Tidak ada hujjah sedikitpun dalam perkataan seseorang selain
Rasulullah S.

1319" Masalah: Boleh memberikan benang tenun untuk
merajut dengan bagian yang ditenfukan, seperti seperempat,

sepertiga atau yang semisal dengan itu. Jika keduanya saling rela.

Apabila ada orang yang akan menenun secara bersamaan dan
kedua saling berserikat dalam penenunan kain maka hal itu
diperbolehkan. Jika salah satunya menolak maka hal ini tidak
menjadi wajib. Penenun mendapatkan upah sesuai ukuran kain
yang dia tenun sampai dia menyelesaikan pekerjaannya dan
berhak mendapatkan semua yang telah disepakati.

Begitu juga boleh memberikan baju untuk dijahit dengan

memberikan bagian secara umum atau bagian tertenfu,
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memberikan makanan bagi orang yang menggiling dari makanan

yang dia giling tersebut, memberikan minyak bagi orang yang

melakukan proses pemerasan minyak, dan begihr juga sewa

menyewa untuk seluruh minyak yang telah dibatasi dengan bagian

dari minyak tersebut, dan semua itu diperbolehkan-

Begitu juga sewa menyewa penggembala unfuk menjaga

kambing dengan upah mengambil dari bagian tersebut yang telah

ditentukan, dan tidak boleh mengambil bagian dari anak-anak

kambing yang belum lahir, karena apa yang telah kami jelaskan

sebelumnya. Maka itu merupakan sewa menyewa yang terbatas

pada sesuatu hal yang ada dan nampak-

Tidak boleh menyewakan sesuatu yang belum nampak,

karena itu merupakan akad gharar karena tidak diketahui apakah

barang itu ada atau tidak ada.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur hnu Abu Syaibah,

Muhammad bin Ubai: Adi menceritakan kepada kami, dari hnu

Aun, dia berkata: Aku bertanya kepada Muhammad bin Sirin

tentang pakaian yang diserahkan kepada tukang tenun dengan

harga tiga setengah dirham, atau seperempat atau dengan harga

yang mereka sepakati? Muhammad bin Sirin menjawab, "Aku

tidak melihat adanya mudharat."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Sufyan, dia

berkata, "Hukum membolehkan penyewaan orang

menggembala kambing dengan upah bagian sepertiga

seperempat." Ini adalah pendapat hnu Abu [-aila,

diriwayatkan dari Al Hasan juga.

yang

atau

dan
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hnu Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Ibnu Aliyah

menceritakan kepada kami, dari Al-Laits, dari Atha sebagaimana

pendapat hnu Sirin.

hnu Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Abdul Ala

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

sebagaimana pendapat Ibnu Sirin dan Atha.

Ibnu Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Zain bin Al
Hubab menceritakan kepada kami, dari Abu Hilal, dari Qatadah,
dia berkata, "Tidak mengapa seseorang menyerahkan kepada

fukang tenun dengan upah sepertiga atau seperempat dari

tenunannya."

Ibnu Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Abdah bin

Sulaiman menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Abu Arubah,

dari Qatadah, dari Sa'id bin Al Musayryib, bahwa dia berkata,
"Tidak mengapa jika seseorang merawat pohon kurma dan dia

mendapatkan sepertiga atau seperempat dari hasilnya, selama dia

tidak mengeluarkan biaya sedikitpun. "

hnu Abu Syaibah menceritakan kepada kami, hnu Aliyah

menceritakan kepada kami, dari ASyub As-Sakhtiyani, dari Al
Fudhail, dari Salim, dia berkata, "Hasil pohon kurma boleh

diberikan kepada orang yang merawat pohon tersebut."

Ini adalah pendapat Ibnu Abu [-aila, Al Auzai'dan Al [-aits.

Semua ihr dianggap makhruh oleh Ibrahim dan Al Hasan

pada salah safu pendapatnya.

Abu Hanifah, AsySyafi'i dan Malik tidak membolehkan

hal tersebut.
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L32O. Masalah: Boleh sewa menyewa kapal, baik yang

besar maupun yang kecil, dengan pembayaran barang yang

diangkut di dalamnya, baik secara umum atau tertentu.

Begitu pula boleh sewa menyewa binatang untuk angkutan

dan gerobaknya. Pemilik kapal mendapatkan hak dari ser,va kapal

tersebut sesuai jarak yang ditempuh, baik kapal itu rusak ataupun

tidak, karena pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang dibatasi.

Malik berkata, "Pemilik kapal tidak mendapatkan bayaran

kecuali jika telah sampai."

Ali berkata: Ini pendapat yang salah, dan menganggap halal

penaklukkan kapal tanpa adanya upah serta tidak adanya kerelaan

dari pemilik kapal.

Tidak ada bedanya antara kapal dengan hev.ran yang

dijadikan kendaraan dalam hal tersebut. Pendapat ini adalah

pendapat yang tidak diperkuat Al Qur'an, Sunnah, riwayat yang

lemah dan tidak pula pendapat salah seorang sebelum kami, tidak

pula qiyas dan pendapat yang dipandang.

Begitu juga sewa menyewa awak kapal merupakan hal

yang diperbolehkan, dan mereka menerima upah sesuai dengan

pekerjaan mereka, baik kendaraan ifu rusak ataupun udak.

L32L- Masalah: Apabila laut bergelombang dan mereka

khawatir kapal rusak, hendaknya mereka mengurangi muatan

kapal, dan mereka tidak wajib menanggung barang yang dibuang,

karena karajiban mereka adalah menyelamatkan diri.

Allah S berfirman,

AIMuhaIIa - @l



'&rrfrr#i{;
"Dan jangankh kalian membunuh din kalian sendiri." (Qs.

An-Nisaa' {4lt 29],

Allah @ berfirman,

i<x;:ilYK.$fii*;
"Janganlah kamu menjafuhkan diimu sendiri ke dalam

kebinasaan " (Qs. Al Baqarah I2l:7951

Barangsiapa yang melakukan apa yang telah diperintahkan
kepadanSn maka dia telah melakukan kebaikan. Allah &
berfirman,

'++/*<4#5i&c
" Tidak ada jalan sdikitpun unfuk menyalahkan orang-

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

Malik berkata, "Dia wajib bertanggung jawab jika yang

dibuang itu barang dagangan, dan tidak bertanggung jawab jika

yang dibuang ifu barang untuk dimakan dan botol. Orang yang

tidak memiliki harta di kapal tersebut tidak wajib bertanggung

jawab dengan apa yang ada di dalam kapal tersebut." Ini semua

merupakan hal yang rancu dan tidak ada sama sekali dalil yang

memperkuat pendapat ini. Tidak ada satu pendapatpun yang kami

ketahui sebelumnya yang berkaitan dengan ini.

Jika tidak ada barang yang lebih berat maka yang dibuang

adalah barang yang lebih ringan. Jika dengan membuang barang
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yang lebih berat akan menjadi beban dan menyebabkan masalah

yang panjang dan dikhawatirkan kapal akan tenggelam serta ada

kemungkinan selamat jika barang-barang ringan dibuang, maka

yang harus dibuang adalah barang-barang yang lebih ringan saat

itu juga sebagaimana yang telah kami jelaskan.

Jika ada orang yang membuang barang yang lebih ringan

sementara dia mampu untuk membuang barang yang lebih berat,

maka dia bertanggung jawab terhadap benda yang dibuang

tersebut dan orang lain tidak ikut bertanggung jawab bersamanya,

sebagaimana sabda Nabi $,

.?t?'€ -*' "€tt;i:t Ec : ot

"sesunggwhnya darah dan harta kalian haram urrc Lfiun."

Tidak boleh melemparkan hewan, kecuali dalam keadaan

darurat dan disertai keyakinan bahwa dengan rnelempar hewan

tersebut kapal akan selamat. Sedangkan manusia tidak boleh

dilempar sama sekali, baik orang mukmin atau orang kafir. Karena

tidak halal bagi seseorang unhrk menghindari kezhaliman kepada

dirinya dengan berbuat zhalim kepada orang lain yang tidak

berbuat zhalim kepadanya. Orang yang melarang untuk

membuang hartanya yang berat di dalam kapal merupakan

kezhaliman terhadap orang yang ada di kapal, maka mencegah

binasanya jiwa manusia dengan mencegah kezhaliman orang yang

zhalim merupakan ka,uajiban.

L322. Masalah: Boleh menyewakan kamar mandi,

sedangkan sumur dan tempat mengalimya air sudah termasuk di

dalamnya. Tidak boleh melakukan akad sewa sesuatu yang sudah
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termasuk di dalam barang tersebut, akan tetapi dia harus diberikan

sebagai penghormatan. Jika pemilik kamar mandi tidak rela

dengan apa yang diberikan, maka setelah keluar dari kamar mandi
pemilik tersebut harus diberikan sesuai dengan lamanya orang ifu
di dalam kamar mandi saja, karena lamanya dia di dalam kamar

mandi sebelum diselesaikan hajatnya merupakan sesuatu yang

tidak diketahui, dan tidak boleh melakukan sewa menyewa dari
sesuafu yang tidak diketahui, karena dia memakan harta orang lain

dengan cara yang batil karena keduanya tidak mengetahui dengan

apa yang telah mereka sepakati.

1323- Masalah: Rumah yrang disewakan jika di rumah
tersebut terdapat kincir atau pohon maka keduanya satna sekali

tidak boleh dimasukkan dalam akad sewa tersebut, baik sedikit

atau pun banyak bahayanya, baik nampak ataupun tidak, baik
enak rasanya maupun tidak. Karena sebelum buah pada pohon itu
telah sempuma atau sebelum layak unfuk dimakan, maka tidak
boleh dilakukan akad sama sekali kecuali untuk akad musaqah

saja. Dan setelah buah itu layak untuk dimakan, maka tidak boleh

dilakukan kecuali akad jual beli bukan akad sewa menyetr/a,karena

dalam akad sewa menyewa tidak boleh memiliki barang yang

diser,vakan dan tidak boleh mengkonsumsinya sama sekali.

Sementara jual beli adalah akad yang dapat memiliki barang dan

menguasainya, maka ifu termasuk jual beli dengan harga yang

tidak jelas dan sewa menyewa dengan harga yang tidak jelas pula.

Ini merupakan hal yang diharamkan dari berbagai alasan. Dan ini
adalah pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman.
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L324. Masalah: Menyewakan barang yang menjadi milik

bersama itu boleh, baik barang yang bisa dibagi, barang yang tidak

bisa dibagi dan yang lainnya.

Ini adalah pendapat Malik, Asy-Syafi'i, Abu Yusuf,

Muhammad bin Al Hasan, Abu Sulaiman dan yang lainnya-

Abu Hanifah berkata, "Tidak boleh menya.ruakan barang

yang dimiliki bersama, baik barang yang bisa dibagi maupun yang

tidak bisa dibagi kecuali hanya dari satu pemilik saja." Abu Hanifah

berkata, "Tidak boleh menggadaikan bamng yang menjadi milik

bersama, baik barang ihr bisa dibagi ataupun tidak bisa dibagi, baik

untuk orang yang berserikat ataupun yang lainnya."

Jika ada dua orang yang menggadaikan suatu barang

kepada orang lain, maka hal itu diperbolehkan.

Abu Hanifah berkata, "Tidak boleh menghibahkan barang

milik bersama jika memang barang tersebut bisa dibagikan seperti

rumah dan tanah, dan boleh untuk benda yang tidak bisa

dibagikan seperti pedang, permata dan yang lainnya."

Abu Hanifah membolehkan penjualan barang yang menjadi

milik bersama, baik benda itu bisa dibagi ataupun tidak bisa, baik

dari orang yang berserikat maupun tidak, dan tdak boleh

memberikan beban se'dJa menyewa barang milik bersama, baik dari

orang yang berserikat ataupun yang lainnya.

Pembagian semacam ini sangatlah rusak dan suahr

propaganda yang batil dan bertolakbelakang tanpa ada dalil sama

sekali. ndak ada seorang pun sebelum Abu Hanifah yang

berpendapat semacam ini, dan tidak ada hujjah bagi mereka

kecuali mereka berkata, "Mengambil manfaat dari barang milik

bersama adalah suatu hal yang tidak mungkin keorali dengan
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adanya persefujuan bersama. Dengan demikian boleh mengambil
manfaat dari bagian mitra serikatrya."

Abu Muhammad berkata: Ini masuk kepada mereka baik
dalam jual beli ataupun dalam kepemilikan tidak ada bedanya.
Nabi S telah memerintahkan akad sewa menyewa dan tidak
mengkhususkan apakah barang ifu milik bersama ataupun tidak.

Allah S berfirman,

@ &iuJ$;r@-6A* t$v,
"Dan tiadalah yang diucapkannya ifu (Al eur'an) menurut

kemauan hawa nafsunya. (Jcapannya ifu tiada lain hanyalah wahyt
yang (kepadanya)." (Qs. An Najam U: 3-4)

Dan Allah S berfirman,

\5,!lj L(r,
" Dan tidaklah Tuhanmu lupa." (Qs. Maryam [53]: G4)

Agama ini telah sempuma dan hanya milik Allah segala
puji. Kami tidak membutuhkan pendapat Abu Hanifah dan yang
lainnya. Dan hanya kepada Allah kami memohon bimbingan.

1325. Masalah: ndak ada gantirugi atas orang yang
menyewa barang milik bersama atau bukan milik bersama, serta
tidak pula bagi fukang, sedalam tidak ada bukti yang menyatakan
bahwa dia melakukan kelalaian atau menyia-nyiakannya. pendapat

dalam semua ini benar selama tidak ada bukti (atas perbuatannya)
dan ucapannya harus disertai dengan sumpah. Namun jika ada
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bukti Srang menunjukan kelalaiannya atau penyia-nyiaannya, maka

dia harus memberikan gantirugi. Dia tetap mendapatkan bayaran

dari apa yang telah dia kerjakan. Namun jika tidak ada bukti, maka

pemilik barang hams melakukan sumpah bahwa dia fidak

mengetahui apa yang telah diakui oleh orang yang disewa itu, dan

pada saat itu dia tidak memiliki kewajiban apapun-

Dalilnya adalah firman Allah &,

;gsu,rL1$ FAYJATV{
" Dan janganlah kalian memakan harta diantara kalian

dengan cara tmng batil." (Qs. An-Nisaa' [4]: 29)

Maka harta tukang dan orang yang disewa menjadi haram

bagi orang lain. Jika dia melakukan kelalaian atau menyia-nyiakan

maka doa wajib mengganti sepadan barang yang telah dia rusak-

Menyia-nyiakan barang, gang mana dia punya keurajiban unfuk

menjaganya merupakan kelalaian, dan dia memiliki kewajiban

melakukan tugas dengan adanya upah atau tidak adanya upah-

Karena larangan Rasulullah S menyia-nyiakan harta.

Rasulullah $ memutuskan hukuman terhadap terdalnua jika dia

mengingkarinya. Barangsiapa yang menuntut memberikan

gantirugi atas harta atau dia mengklaim kauajiban seseorang unh.rk

memberikan gantirugi, maka tidak ada yang wajib kepadanya

kecuali bersumpah dengan hukum Allah $, sedangkan saksi atau

bukti wajib diajukan oleh penggugat harta orang lain.

Dalam masalah ini banyak terjadi perbedaan pendapat di

kalangan ulama. Sekelompok ulama berpendapat seperti apa yang

kami ungkapkan.
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Diriwayatkan kepada kami dari jalur Syr'bah, dari Hammad

bin Abu Sulaiman, dari Ibrahim An Nakha'i, dia berkata, "Orang

yang biasa mewamai baju atau pemangkas tidak wajib

bertanggung jawab." Atau dia berkata, "Penjahit dan yang

lainnya."

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah: Jabalah bin

Athi5ryah menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Abdullah bin

Mauhab, dia berkata tentang orang yang disewa unfuk membawa

madu lalu botol madu itu pecah, dia berkata, "Dia tidak wajib

bertanggung jawab."

Diriwayatkan dari jalur lbnu Abu Syaibah: Azhar As-

Samman menceritakan kepada kami, dari AMullah bin Aun, dari

Muhammad bin Sirin, bahwa orang

membawanya tidak wajib bertanggung

yang

jawab

disewa untuk

kecuali karena

adanya kelalaian.

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abu Syaibah, dari Ismail bin

Salim, dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Orang yang disewa untuk
bekerja dengan bayaran bulanan tidak wajib menanggung

kerusakan yang terjadi pada barang."

Diriwayatkan dari jalur hnu Abu Syaibah, Waki'

menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan

kepada kami, dari Mutharrif bin Tharif, dari Asy-Sya'bi dia berkata,

"Pemangkas tidak wajib bertanggung jawab kecuali apa yang

dirusak oleh tangannya langsung."

Diriwayatkan dari jalur AMurrahman bin Mahdi, Sufyan

Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Mutharraif, dari Asy-

Sya'bi, dia berkata, "Tukang harus bertanggung jawab atas apa
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yang dirusak oleh dirinya, dan dia tidak wajib bertanggung jawab

selain dari ifu."

Diriwayatkan dari jalur hnu Abu Syaibah, dari Hafsh bin

Ghiyats, dari Asy'ats, dari hnu Sirin, dari Syrraih, bahwa seorang

petani garam tidak wajib bertanggung jawab dari apa yang terjadi,

baik yang tenggelam atau terbakar.

Diriwaptkan dari jalur Ibnu Abu Syaibah: Abdul A'la

menceritakan kepada kami, dari Yunus bin Ubaid, dari Al Hasan

Al Bashri, dia berkata, "Jika pemangkas memsak sesuaht, maka

dia bertanggung jawab terhadap barang itu. Dan dia tidak wajib

bertanggung jawab jika barang itu tenggelam atau terbakar atau

kerusakan yang parah."

Abu Muhammad berkata: Ini adalah nash dan pendapat

kami.

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur, dari Muslim bin

I(halid, dari Ibnu Abu Najih, dari Thawus, bahwa pemangkas tidak

wajib bertanggung jawab.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq: Ma'mar menceritakan

kepada kami, dia berkatar Ibnu Syubrumah berkata, "Tukang tidak

wajib bertanggung jawab kecuali apa yang dilakukan tangannya-"

Qatadah berkata, "Dia wajib bertanggung jawab jika

memang dia menyia-nyiakan. "

Dan melalui jalur periwayatan ini sampai kepada

AMurrazaq, Sufuan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, bahwa

Hammad bin Abu Sulaiman berkata tidak meurajibkan tanggung

jawab atas seorang pun dari para pengrajin.
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Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Zufar, Abu
Tsaur, Ahmad, Ishaq, Al Muzani dan Abu Sulaiman.

Sekelompok ulama berpendapat: Semua tukang itu wajib

bertanggung jawab, baik yang langsung dilakukan tangan mereka

ataupun tidak langsung.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq, dari

sebagian sahabat-sahabatnya, dari Al-Laits bin Sa'd, dari Thalhah

bin Sa'id bin Bukair bin Abdullah bin Al Asyaj, bahwa Umar bin Al
Khaththab Radhiyallahu Anhu menyuruh orang yang bekerja untuk

bertanggung jawab. Maksudnya orang yang melakukan dengan

tangannya langsung.

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah, dari

Qatadah, dari Khallas bin Amr, dia berkata, "Ai bin Abu Thalib

Radhiyallahu Anhu pemah memerintahkan orang yang disanra

untuk bertanggung jawab. "

Diriwayatkan secara shahih dari jalur hnu Abu Syaibah,

Hatim bin Ismail menceritakan kepada kami, dari Ja'far bin

Muhammad, dari ayahnya, dia berkata, "AIi Radhiyallahu Anhu
pemah menyuruh bertanggung jawab kepada orang yang

melakukan kelalaian, bahkan kepada pemilik penginapan wajib
bertanggung jawab atas orang-orang yang menambatkan heuuan

kendaraan mereka di penginapan tersebut. Ini adalah pendapat

Ibnu Abu laila bahkan dia memerintahkan untuk bertanggung
jawab kepada pemilik kapal jika terjadi kerusakan barang-barang

yang ada di kapal tersebut.

Sebagian ulama berkata, "Setiap orang yang mendapatkan

bayaran, maka dia bertanggung jawab terhadap barang yang
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rusak." Hal ini diriwayatkan dari Ali, dari Abdurrahman bin Yazid

dan yang lainnya.

Kelompok ulama yang lainnya berkata, "Orang yang disewa

secam berserikat harus bertanggUng jawab, dan ini bersifat umum,

yaitu orang yang diser,va untuk melakukan beberapa pekerjaan.

Sedangkan orang khusus tidak harus bertanggung jawab, yaitu

orang yang disou,ra dalam waktu tertentu." Ini adalah pendapat

Abu Yusuf dan Muhammad bin Al Hasan.

Diriwayatkan dari hrahim bahwa dia mewajibkan gantirugi

atas orang yang diset,rra secara berserikat, dan tidak ada

keterangan darinya bahwa dia mewajibkannya kepada orang yang

khusus.

Dan sekelompok ulama berkata, "Tukang harus

bertanggung jawab terhadap benda yang hilang,'.kecuali dia bisa

menunjukan bukti bahwa barang tersebut hilang dengan

sendirinya, bukan karena perbuatannya sehingga dia tidak harus

bertanggung jawab. Dia juga tidak wajib bertanggung jawab sama

sekali terhadap benda yang nampak, kecuali jika ada bukti yang

menunjukan bahwa dia melakukan kelalaian-" Ini adalah pendapat

Malik bin Anas.

Abu Muhammad berkata: Pendapat Malik, kami tidak

mengetahui hujjahnya, baik dari Al Qur'an, hadits, riwaSat yang

lemah, pendapat dari ulama sebelumnya dan tidak pula dari qiyas-

Demikianlah adanya, Udak ada alasan yang dia miliki dan Udak

kami dapati pendapat yang serupa dari mereka, kecuali mereka

berkata, "Kami lakukan ihr semata-mata bersikap hati-hati kepada

manusia."
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Kami katakan kepada mereka: Maka mereka juga wajib

bertanggung jawab atas barang titipan karena bersikap hati-hati.

Diriwayatkan secara shahih Umar bin Al Khaththab bahwa dia

memerintahkan Anas bin Malik untuk bertanggung jawab. Juga,

barangsiapa yang menjadikan orang-orang yang menyewa fukang

lebih diutamakan daripada tukangnya sendiri, dan semuanya sama-

sarna muslim, serta seandainya pendapat ini dibolak-balik, maka

tidak ada keutamaan antara hfiang dan mereka. Sebagaimana

orang yang berkata, "Bahkan dia harus bertanggung jawab atas

kerusakan yang tampak, kecuali dia mampu mendatangkan bukti

bahwa hal itu bukan karena perbuatannya dan juga bukan karena

kelalaiannya. Dan dia tidak wajib tanggung jawab atas kerusakan

yang tidak tampak, kecuali ada saksi yang menyatakan bahwa

kerusakan itu karena kelalaiannya." Bahkan bisa jadi pendapat ini

lebih hati-hati daripada kajian ulang. Demikian itu adalah pendapat

Abu Yusuf dan Muhammad bin Al Hasan.

Hal ini sebagaimana yang Anda lihat, mereka menyelisihi

Umar dan Ali bin Abi Thalib dalam masalah ini. Dan tidak ada

seorang sahabat pun yang menyelisihi kedunya. Mereka

menganggap hal seperti ini agung jika sesuai dengan pendapat

mereka. Sementara kaum itu adalah kaum yang menggunakan

qlyas dengan dugaan mereka.

Diantara para ulama yang menggunakan qiyas berkata,

"Kami mendapati apa yang diserahkan oleh orang-orang, sebagian

mereka menyerahkan kepada sebagian yang lain, dari harta

mereka yang dibagi menjadi tiga bagian. Satu bagian hanya

dimanfaatkan oleh orang yang menyerahkan bukan orang yang

menerima. Kami sepakat bahwa tidak ada gantirugi dalam

sebagiannya, seperti barang titipan, maka wajib mengembalikan
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sesuahr yang bukan termasuk barang titipan kepada barang titipan.

Satu bagian yang lain bisa dimanfaatkan oleh orang y.ang

menyerahkan dan yang menerima. Kami sepakat bahwa tidak ada

gantirugi dalam sebagiannya seperti qiradh, maka wajib

mengembalikan sesuatu yang bukan darinya kepadanya, dan akad

gadai masuk ke dalam hal ini serta apa yang diserahkan kepada

para tukang. Dan bagian yang ketiga hanya bisa dimanfaatkan

oleh orang yang menerimanya- Kami sepakat dalam sebagiannya

bahwa hal ihr berada dalam tanggungan seperti piutang, sehingga

akad pinjaman seperti ini."

Abu Muhammad berkata: Seandainya qryas itu benar dalam

alam ini, maka inilah qiyas yang benar. Tetapi mereka tidak

mengikuti atsar dan tidak ada qiyas yang mereka ketahui.

1326. Masalah: Tidak boleh melakukan akad sewa

menyewa kecuali dengan isi akad yang telah ditenfukan dan

dibatasi dalam tanggungannya, atau dengan barang tertentu yang

berkualitas yang telah diketahui batasan dan ukurannya. Ini adalah

pendapat Utsman & dan yang lainnya.

Abu Muhammad berkata: Malik berkata, "Boleh menyewa

orang yang bekerja beserta makanannya." Mereka berhujjah

dengan khabar dari Abu Hurairah, (dia berkata), "Aku adalah

orang yang disewa untuk anaknya Ghazuran dengan makanan

untukku dan temanku."

Abu Muhammad berkata: Bisa saja ini merupakan bentuk

penghormatan tanpa adanya akad yang wajib. Adapun akad yang

menjadi tuntutan, maka tidak boleh dilakukan kecuali telah

diketahui- Sedangkan makanan itu bermacam-macaln. Ada
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makanan yang lembut, kasar dan sedang, dan lauk pauknya pun
bermacam-macam, serta manusia juga memiliki selera yang

berbeda-beda, dan hal itu merupakan sesuafu yang tidak bisa

diketahui.
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KITAB SAYEMBARA MENCARI BUDAK
YANG KABUR DAN YANG I-AINT.IYA

L327 - Masalah: Tidak boleh menetapkan hukum

sayembara atas seseorang, maka barangsiapa yang berkata kepada

orang lain, "Jika engkau dapat membawa budakku yang kabur

maka kamu akan mendapat safu dinar dariku," atau dia berkata,

"Jika engkau melakukan pekerjaan ini dan ifu maka kamu akan

mendapatkan safu dirham dariku", dan ucapan yang sempa

dengan yang demikian, lalu orang tersebut membawa apa yang

telah ditenhrkan; atau dia bergumam dan menyaksikan kepada

dirinya sendiri, "Barangsiapa yang membawakan aku ini, maka dia

akan mendapatkan ini", lalu dia membawakan hal yang telah

ditenhrkan, maka dia tidak dituntut untuk memberikan sesuafu dan

disunnahkan dia memenuhi janjinya tersebut.

Begitu juga jika ada orang yang membawa budak yang

kabur, maka orang yang kehilangan budak tidak bisa dituntut
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(untuk membayar), baik dia mengetahuinya atau tidak, kecuali jika

pemilik budak itu menyewa orang tersebut untuk mencari budak

yang hilang pada waktu yang telah ditenfukan atau dia membawa

budak tersebut ke tempat yang telah ditentukan maka dia wajib

membayar dari akad sewa menyewa yang telah disepakati.

Suahr kaum mewajibkan sayembara ini dan mereka

mewajibkannya kepada orang yang membuat sayembara. Mereka

menjadikan dalil dari firman Allah &,

")-ff\\31

"Dan penuhilah akad yang telah kalian sepakati. "(Qs. Al
Maa'idah [5]' 1)

Dan dengan ucapan nabi Yusuf & dan para pelayannya

dari firman Allah &,

"615#.'J1 .*,',VAi 4"j;ii & l4t i]6
tta
*).!u

"Penyent-penyeru ifu berkata: Kami kehilangan piala Raja,

dan siapa yang dapat mengem akan memperoleh bahan

makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya."

(Qs. Yuusuf ll2l:72l'

Dan dengan hadits orang yang meruqyah lalu diberi upah

kambing, dan ini telah kami jelaskan dalam pembahasan ijarah,

tidak perlu kami ulang lagi disini.

Abu Muhammad berkata: Semua ini tidak ada hujjah bagi

mereka.
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Firman Allah &, "D* penuhilah akad yang telah kalian

sepakati."(Qs. Al Maa'idah [5]: 1) maka Rasulullah S bersabda,

€tt$:i:) &t?1r, "rgJG16 &c:
?'?

" Saungguhn5n darah kalian, harta kalian, kehormatan

kalian dan kulit kalian adalah haram atas kalian."

Allah & iusu berfirman,

664;6{ifr $tit+-i,

"Dan ddaHah patut bagi laki-laki tnng mul<rnin dan tidak

(puta) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya

telah menebpkan suafu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan

(yan7 lain) tentang un$an mereka." (Qs. Al Ahzaab [33]: 35)

Maka jelas bahwa tidak boleh bagi seseorang untr'rk

melakukan akad dengan darah, harta, dan kehormatan atas nalna

dirinya atau nama orang lain, serta tidak ada safu pun dari semua

itu yang terlaksana secara hukum. Kecuali akad yang dilelaskan

oleh nash bahwa akad itu wajib dengan menggunakan namanya'

atau membolehkannya dengan menggunakan namanya' Jadi, ;elas

bahwa akad yang diperintahkan oleh Allah &,rtthrk memenuhinya

adalah akad yang telah di-nasi dengan menggunakan namanya

masing-masing. Sedangkan akad yang lainnya adalah haram.

Dan juga Allah & berfirman,

a

ol

{; yil i,(YJ

?-Ja.':;'$;l"K

L
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i iil @ G (tys'i"S cL zae'u;i {j

" Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuafu:

Sesungguhnya aku akan mengerjakan ini baok pagi, kecuali
(dengan menyebut): hsya Allah)'(Qs. Al Kahfi lLSl:23-241

Jadi jelaslah, barangsiapa yang berjanji mengerjakan

sesuafu tanpa mengatakan insSn Allah, maka dia telah menyelisihi
perintah Allah &. Apabila dia menyelisihi perintah Allah S, maka

akad yang di dalamnya menyelisihi perintah Allah & tidak

terlaksana baginya. Bahkan itu merupakan kemaksiatan yang

mengharuskan dirinya memohon ampunan kepada Allah dari
perbuatan tersebut.

Rasulullah $ bersabda,

i. z ).r, iG;l ,lL'";"ri.G,j.", u
" Banngsiapa yang melakukan perbuatan yang frdak

berdasarkan perkara (syariat) kami, maka ia tertolak."

Namun jika dia berkata, "Insya Allali', maka kita dapat
mengetahui secara pasti bahwa apabila dia melakukan akad sesuai

dengan kehendak Allah &, kemudian dia tidak meluluskannya dan

fidak melakukannya, berarti Allah & Uaaf berkehendak. Karena
jika Allah @ berkendak, niscaya Dia akan meluluskannya dan

menyempumakannya. Dia tidak keluar dari apa yang dijanjikan
dari akad tersebut, jika Allah berkehendak niscaya Dia akan

TitS-
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meluluskan dan menyempumakannya. Namun jika tidak, maka

fidak.

Dan juga, para ulama yang berbeda pendapat dengan kami

dalam hal ini, mereka tidak melihat bahwa semua akad itu suafu

kewajiban. Mereka tidak mengambil makna umum dari ayat ini

yang telah mereka jadikan dalil, akan tetapi mereka berkata

kepada orang-orang yang berakad pada dirinya agar orang

tersebut mer,ruamai bajunya dengan warna kuning, atau dia

meminta agar dia berjalan ke pasar atau yang sejenis dengan itu,

bahwa akad itu tidak harus dilakukan, maka dengan demikian

mereka telah bertolak belakang dengan hujjah mereka secara

trnum. Mereka harus memberikan batasan yang bisa membedakan

antara akad yang harus dilakukan dan akad yang tidak boleh

dilakukan dan disertai buku bahwa batasan akad tersebut sah, dan

itulah yang membedakan. Jika tidak demikian maka pendapat

mereka tertolak, karena itu hanya sebuah seluan yang tidak

memiliki bukfi, dan apapun yang seperti itu adalah batil.

Allah @ berfirman,

<r$+a &bL4rtil;^45'
"Katakanlah: Tuniukanlah bukti kebenaranmu iika katnu

adalah oreng-orang tnng benar." (Qs. Al Baqarah [2]: 111)

Anehnya para ulama yang berbeda pendapat dengan kami

berkata, "Jika dia memperkuat setiap akad yang dilakukan dengan

sumpah maka dia tidak memiliki kewajiban unhrk memenuhi akad

tersebut, dan dia hanya membayar kafarat jika memang tidak bisa

memenuhi akad itu." Kemudian mereka mengharuskan unh-rk
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memenuhi janji mereka jika tidak diperkuat dengan sumpah.

Kalian bisa melihat jika seseorang diantara mereka memperkuat

akad dengan sumpah maka dia terlepas dari akad itu, dan jika dia

telah memperkuat janjinya, maka itu menjadi keharusan bagi

dirinya. Ini merupakan halyang terbalik.

Ucapan Yusuf & tidak menjadi ka,vajiban karena beberapa

alasan:

Pertama, syariat para nabi sebelum kita, tidak menjadi

kewajiban bagi kita untuk mengikutinya. Allah @ berfirman,

" Untuk tiap-tiap umat di antara kalian, kami berikan afitran

dan jalan yang terang." (Qs. Al Maa'idah [5]: 48)

Rasulullah $ bersabda,

,iy1l' ,l; ?i ,:q,fftri e U2;
'ri .' /

.nts /6tJ&'rfrW
"Aku dibeikan kelebihan atas para nabi lainnya dengan

enam hal, -lalu beliau & menyebutkan- diantamnya adalah aku

diufus unfuk seluruh umat manusia."

Rasulullah # jrsu bersabda,

Yter;'t;A'{-v+g)
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ot /dew
.JL

?i'#
la ./ o'-4-"r; yP

LiW. il t*'.+Lf
'e-'tat oK.l

-s
c,fY--lt

.7a,/6t;\|+}
"Aku dibeikan lima hal yang tidak diberikan kepada

seorang pun sebelumku, {alu beliau menyebutkan- diantaranSm

adalah seorang nabi diufus kepada unabzya secara khusus,

sdanglan aku diufus kepada manusia secara lrnurn."

Hadits ini diriwayatkan kepada kami dari jalur Jabir dan

hadits sebelumnya dari jalur Abu Huraimh.

Jika benar demikian, maka para nabi terdahulu tidak diutus

untuk kita, dan jika tidak diutus untuk kita maka tidak wajib bagi

kita menjalankan syariat yang diperintahkan kepada mereka. Kita

hanya memiliki keruajiban unfuk mengimani bahwa mereka ifu

adalah para ufusan Allah &, dan syariat mereka hanya wajib untuk

umat mereka saja.

Dan juga para ulama yang berhujjah dengan ayat ini justru

mereka adalah orang pertama yang menyelisihi ayat ini. Karena

mereka tidak mewajibkan memenuhi janji kepada orang yang

berkata, "Barangsiapa yang bisa membawakanku ini, maka dia

akan mendapatkan balasan seberat beban yang ada di punggung

unta", maka dengan demikian dia tidak mempunyai kewajiban

unfuk memenuhi perkataannya itu, karena hadiah seberat beban

unta tidak pemah diketahui apakah jenis benda tersebut? Apakah

benda itu adalah permata, emas, abu atau mungkin tanah? Dan

unta jenis apakah itu? Apakah unta yang lemah yang hanya
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mampu membawa beban dua puluh sha', dan diantara unta itu ada

unta yang sehat yang mampu membawa tidak kurang dari tiga
ratus sula: Tidak ada lagi yang lebih jelas dengan kebatilannya

dibanding dengan orang yang berhujjah dengan sesuatu, namun
justm dia yang pertama kali menyelisihi hujjah tersebut.

Dan juga seandainya ia adalah syariat kita, maka ia
bukanlah hujjah untuk menentang pendapat kita. Karena memang

pada ayat itu tidak ada kewajiban unfuk melakukan sayembara,

yang ada pada ayat itu adalah bahwa dia telah membuat

sayembara. Ini tidak termasuk yang menjadi perbedaan pendapat

kami dengan mereka. Maka dua korelasi ayat yang mereka
lakukan adalah batil.

Adapun hadits Rasulullah $ tentang hadits orang yang

melakukan ruqyah ifu merupakan riwayat yang shahih, namun
mereka tidak bisa menjadikan hadits ini sebagai hujjah, karena

hadits itu hanya membolehkan orang yang melakukan sayembara

untuk melakukan ruqyah saja. Demikianlah pendapat kami. Tidak
ada tuntutan bagi orang yang melakukan sayembara jika dia

menolak untuk memberikan bayaran. Maka batallah dalil yang

telah mereka jadikan hujjah.

Jika dikatakan, "(Jcapan adalah janji." Maka kami berkata,
"Kami telah menjelaskan permasalahan janji dan sumpah dengan

penjelasan yang cukup pada bagian akhir kitab ini. Penjelasan

kami disini merupakan penjelasan bahwa tidak setiap janji wajib
untuk ditepati, dan janji yang wajib ditepati hanyalah janji wajib
yang telah ditenhrkan Allah @. Seseorang tidak wajib melakukan

apa yang dia wajibkan kepada dirinya sendiri, akan tetapi apa yang
telah Allah & wajibkan melalui lisan Nabi-Nya dan itulah yang
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menjadi kewajiban, baik dia mewajibkan untuk dirinya atau pun

tidak.

Anehnya para ulama yang mewajibkan untuk memenuhi

sayembara tersebut berkata, "Orang yang menerima sayembara

tidak wajib untuk melakukan apa yang disayembarakan", padahal

mereka adalah orang-orang yang mengklaim mengerti dasar-dasar

hularm sampai pada cabang-cabangnya. Maka atas dasar apa

mereka meyakini adanya akad yang disepakati atau adanya

perintah antara dua orang yang berakad, dimana dia mer,vajibkan

kepada yang lain dan tidak ma,vajibkan kepada yang lainnya.

Malik berkata: Siapa yang membawa budak yang kabur,

maka jika dia termasuk orang yang mengetahui tentang pencarian

budak yang kabur itu, maka dia berhak mendapatkan upah

sayembara, berdasarkan jauh dan dekatnSn budak yang ditemukan-

Namun jika ifu bukan termasuk keinginan dan perbuatannya, maka

dia tidak mendapatkan apa-apa. Namun dia cr'rkup diberikan apa

yang telah disepakati saja.

Abu Hanifah berkata: Tidak boleh melakukan sayembara

kecuali hanya untuk mengembalikan budak yang kabur, baik

budak laki-laki atau perempuan. Barangsiapa yang bisa

mengembalikan budak laki-laki atau perempuan yang kabur yang

menghabiskan wakfu tiga malam perjalanan atau lebih, maka dia

wajib membayar unfuk setiap kepala sebesar empat puluh dirham.

Jika dia bisa mengembalikan kurang dari tiga hari maka dia boleh

menurunkan harga upahnya, dan tidak hams mencapai empat

puluh dirham. Jika dia membawa salah satu dari budak ihr setelah

perjalanan tiga hari atau lebih, maka itu sama dengan empat puluh

dirham dengan sedikit pengurangan dari harganya satu dirham

saja.
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Kemudian Abu Yusuf dan Muhammad bin Al Hasan

menarik kembali pendapat ini, maka Muhammad berkata,
"Upahnya berkurang dari sepuluh dirham." Abu Yusuf berkata,
"Dia mendapatkan empat puluh dirham meskipun hanya

sebanding dengan safu dirham."

Abu Muhammad berkata: Pendapat Malik ihr merupakan

kekeliruan dan sama sekali tidak memilik bukti benamya pendapat

tersebut, karena dia telah membedakan sesuatu yang memang

tidak memiliki perbedaan tanpa adanya dasar, tidak dari Al

Qur'an, hadits, riwayat yang lemah, pendapat seorang sahabat,

qryas ataupun pendapat yang bisa dipandang. Kami tidak pemah

mengetahui dari seorang pun sebelumnya.

Dan menjadi kauajiban atas dirinya jika ada seorang yang

ahli membangun rumah kemudian dia mele',,vati dinding yang

miring kemudian dia memperbaiki dan membangunnya, maka dia
berhak mendapatkan upah, dan jika dia bukan seorang yang ahli

dalam bangunan kemudian dia membangun dinding tersebut maka

dia tidak berhak mendapatkan upah.

Begitu juga jika ada orang yang menyrlam pakaian untuk

orang lain tanpa disuruh terlebih dahulu. Jika dia seorang yang ahli

dalam menyulam pakaian, maka dia berhak mendapatkan upah.

Jika dia bukan seorang yang ahli menyulam maka dia tidak berhak

mendapatkan upah dan bab yang mengkaji hal ini sangat luas

sekali. Ada kemungkinan mereka menambah kesewenangan

mereka dalam hukum terhadap harta orang lain dengan cara yang

batil, dan ada kemungkinan sebaliknya, serta salah safu dari ini
pasti ada.

Pendapat Abu Hanifah dan ulama fikih Hanafi sangat keliru

dan rancu, karena mereka menenfukan batasan yang sama sekali
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tidak dijelaskan Al Qur'an, hadits, riwayat yang lemah, pendapat

sahabat, tabi'in, seseorang sebelum mereka, qiyas dan tidak juga

pendapat yang masuk akal.

Kemudian dalam pendapat tersebut adanya pengabaian

yang begitu jelas bagi orang yang berpikir, dan mereka berkata,
.,Barangsiapa yang membunuh budak perempuan yang setara

dengan seratus ribu dirham atau lebih, atau lebih sedikit dari lima

ribu dirham maka dia tidak memiliki kewajiban keorali hanya lima

ribu dirham tanpa lima dirham yang lain. Barangsiapa yang

membunuh budak laki-laki yang nilainya setara dua puluh ribu

dirham atau lebih atau lebih sedikit hingga sepuluh ribu dirham,

maka dia tidak punya ka,vajiban kecuali sepuluh ribu dirham selain

sepuluh dirham.

Kemudian mereka menyamakan dalam masalah sayembara

budak yang kabur antara budak perempuan dengan budak laki-

laki. Abu Hanifah menggugurkan satu dirharn dari nominal

harganya jika tidak setara dengan empat puluh dirham. Lalu

mengapa dia tidak menggugurkan harga budak laki-laki sepuluh

dirham dan harga budak perempuan lima dirham sebagaimana

yang dia lakukan dalam masalah pembunuhan.

Atau mengapa dia tidak menggugurkan satu dirham disana

sebagaimana dia menggugurkan satu dirham disini? Andai saja

saya tahu, apa yang mereka maksud dengan dirham disini?

Mungkin dia juga seperti orang yang memberikan pengertian

tentang najis. Mengapa mereka tidak memberikan batasan dengan

setengah dirham, seperempat dirham atau dengan uang saja?

Kemudian kalajiban empat puluh dirham yang disampaikan oleh

Abu Yusuf dalam sayembara mencari budak, meskipun tidak

setara kecuali hanya satu dirham.
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Siapa yang lebih sesat jalannya, siapa yang lebih jauh dari
kebenaran dan siapa yang lebih sedikit kewaspadaannya daripada
orang yang menentang hukum Rasulullah S tentang kambing
yang tidak diperah yang harus diganti dengan safu sla' kurma
karena kebodohan mereka dan pendapat mereka yang busuk,

kemudian mereka berkata, "Tidakkah Anda melihat jika dia
membelinya dengan setengah sha' kurma?" Kemudian dia
matajibkan seperti ini dalam hal sayembara yang tidak terdapat
hadits yang shahih sama sekali.

Mengapa mereka menjadi bodoh disini? Mereka berkata
tentang kambing yang Udak diperah agar dikembalikan dan
harganya dari satu sia'kurma jika lebih sedikit dari safu sr5a'

dilnrangi dua kurma atau setengah mudatauyang semisal.

Kemudian mereka melakukan pemalsuan dengan
mengatakan bahwa dalam hal ifu mereka mengikuti atsar mursal
dan beberapa riwayat dari sahabat Radhipllahu 'anhum. Mereka
melalnrkan kedustaan pada semua ifu, bahkan mereka
bertentangan dengan atsar mursaldalam hal tersebut. Mereka juga
menyelisihi semua riwayat yang berkaitan dengan masalah ini, baik
dari sahabat dan tabi'in sebagaimana yang kami jelaskan.

Anehnya lagi mereka mengkalim bahwa dalam masalah ini
terdapat ijma. Jika ia merupakan rjma, maka mereka telah
melanggar ijma, dan orang yang menyelisihi ijma yang ada pada
mereka, maka dia menjadi kafir. Allah S berfirman,

iAG4i6*#j+V;;a
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"Mereka mengakui dosa mereka, maka kebinasaanlah bagi

penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala-" (Qs. Al Mulk

[67]: 11)

Namun jika ia bukan ijma, maka mereka telah berdusta

kepada seluruh umat Islam dan diri mereka sendiri. Allah &
berfirman,

'6&1;$ss*i'
" Perhatikanlah bagaimana mereka telah berdusta kepada

diri mereka sendiri." (Qs. Al An'aam 16l:24\

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Abi Syaibah,

Hafsh, -dia adalah hnu Ghiyats- menceritakan kepada kami, dari

Ibnu Juraij, dari Atha', atau hnu Abi Mulaikah, dan Amr bin

Dinar, kedua berkata, "Kami selalu mendengar bahwa

Rasulullah $ memutuskan tentang budak yang kabur yang

ditemukan di luar tanah haram, agar membayar safu dinar atau

sepuluh dirham."

Diriwayatkan dari jalur Waki', hnu Juraij menceritakan

kepada kami, dari hnu Abu Mulaikah dan Amr bin Dinar.

keduanya berkata, "Rasulullah menentukan tentang budak yang

kabur, jika dia dibawa dari luar tanah Haram, maka dibayar sahr

dinar."

Diriwa5ntkan dari jalur Abdunazzaq, Ma'mar menceritakan

kepada kami, dari Amr bin Dinar, dia berkata, "Nabi $
memufuskan budak yang kabur dan ditemukan di luar tanah

haram, agar membayar sepuluh dirham."
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Ini berbeda dengan pendapat dua kelompok, bahwa hadits

murcal itu seperti musnad. Tidak ada hadits mursal yang lebih

shahih dari hadits ini, karena (Jmar, Atha dan hnu Mulaikah

adalah periwayat hadits yang tsiqah lagi cemerlang. Mereka semua

pemah bertemu dengan sahabat, seperti Atha pemah berjumpa
dengan Aisyah Ummul mu'minin, bersahabat dengannya dan

orang setelahnya. hnu Mulaikah pemah bertemu hnu Abbas, hnu
Umar, Asma binti Abu Bakar dan hnu Az-Zubat dan dia

mendengarkan hadits dari mereka dan duduk bersama mereka.

Sernentara Amr pemah bertemu Jabir, hnu Abbas dan

bersahabat dengan keduanya, terlebih lagi dengan perkataan-

perkataan -kami tidak peduli bagaimana keadaan

keduanga- dan keduanya senantiasa mendengarkan hadits.

Melakukan penyelisihan merupakan hal yang ringan bagi

mereka, karena taklid kepada kesalahan Abu Hanifah dan Malik,

dan merupakan hal yang mudah unfuk mereka menolak Sunnah
yang telah tetap dengan mengikuti riwayat dari seorang syaikh dari
bani Kinanah, dari (Jmar, seperti jual beli melalui kesepakatan atau

khiyar. Seluruh hadits mursal yang sangat lemah jika sesuai

dengan pendapat Abu Hanifah dan Malik, maka siapakah yang

lebih sesat dari jalannya dalam urusan agama. Kita memohon
perlindungan kepada Allah dari segala kehinaan.

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abu Syaibah, Muhammad bin
Yazid menceritakan kepada kami, dari Ayyub Abu Al Ala', dari

Qatadah dan Abu Hasyim, keduanya berkata: Umar bin Al
Khaththab telah menentapkan sayembara untuk hamba sahaya

yang kabur, jika ditemukan di luar kota, maka dibayar empat puluh

dirham. Namun jika ditemukan di dalam kota, dibayar duapuluh

dirham atau sepuluh dirham.
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Diriwayatkan dari jalur Abdullah bin Ahmad bin Hanbal,

ayahku menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan

kepada kami, Al Hajjaj bin Arthah menceritakan kepada kami, dari

Amr bin S5ru'aib, dari Sa'id bin Al Musa5ryib, dari Umar bin Al

Khaththab, tentang sayembara hamba sahaya yang kabur

mendapatkan satu dinar atau duabelas dirham. Ini semua bertolak

belakang dengan pendapat ulama fikih Maliki dan Hanafi.

Diriwayatkan dari jalur Ahmad bin Hanbal dan hnu Abu

Syaibah, keduanya berkata: Yazid bin Harun menceritakan kepada

kami, dari Al Hajjaj bin Arthah, dari Al Hushain bin Abdurrahman,

dari Asy-Sya'bi, dari Al Harits Al A'war, dari Ali bin Abi Thalib, dia

berkata tentang sayembara budak yang kabur, maka dibayar satu

dinar atau dua belas dirham. Dalam riwayat ini Ahmad

menambahkan, 'Jika budak itu sampai keluar kota." Ini semua

bertolak belakang dengan pendapat ulama fikih Maliki dan Hanafi.

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abu Syaibah, Waki'

menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan

kepada kami, dari Abu Ishaq, dia berkata, "Dari sebuah

sayembara, aku diberikan empat puluh dirham pada masa

Mu'awiyah." Hal ini bertolak belakang dengan pendapat ulama

fikih Maliki dan Hanafi.

Kenyataannya Mu'awiyah tidak pemah memufuskan hal

tersebut, tidak pula dia memuhrskan hal tersebut kepada Abu

Ishaq, dan tidak pula pada sesuahr yang dia berikan. Yang jelas,

dia melakukan kebaikan dengan melakukan hal itu. Dia pun tidak

mengerti untuk apa hal itu dilakukan, sehingga tidak ada

keterkaitan apapun dengan mereka. Mungkin saja dia

memberikannya dalam sayembara yang mempunyai syarat dan itu

semua hanyalah menambah kezhaliman.

Al Muhalla - I 673 I



Diriwayatkan dari jalur Muhammad bin Abdussalam Al
Khusyani, Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada
kami, Abu Amir Al Aqdi menceritakan kepada kami, dari Sufiyan
Ats-Tsauri, dari hnu Rabah Abdullah bin Rabah, dari Abu Amr
AsySyaibani, dia berkata: Aku datang kepada Abdullah bin
Mas'ud dengan membawa budak yang kabur, lalu dia berkata,
"Upah atau ghanimali?" Aku berkata, "Aku akan mengambil
upah, dan apa 3nng dimaksud dengan ghanimalf" Dia berkata,
"Dari setiap kepala engkau mendapatkan empatpuluh dirham."

Diriwayatkan dari jalur Waki': Sufun Ats-Tsauri
menceritakan kepada kami, dari AMullah bin Rabah, dari Abu
Amr Asy$nibani, bahwa seseorang telah mendapatkan seorang
budak yang kabur di Aintamar, lalu dia membawa budak tersebut.
lantas lbnu Mas'ud memberikan empat puluh dirham unhrk hal
tersebut-

Diri'*nSatkan dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal, Abu
Awanah menceritakan kepada kami, Syaikh menceritakan kepada
kami, dari Abu Amr AsySyaibani, bahwa hnu Mas'ud ditanya
tentang sayembara budak yang kabur? Dia menjawab, "Jika dia
berada di luar kota Kufah maka orang yang menemukannya
mendapatkan empat puluh dirham. Namun jika dia berada di
dalam kota Kufah, maka orang yang menemukan mendapat
sepuluh dirham." Ini semua diriwayatkan dari sahabat Radhiyallahu
'anhum, dan ini bertolak belakang dengan pendapat Abu Hanifah
dan Malik. hnu Mas'ud tidak pemah membatasi, dan tidak ada

seorang pun sebelumnya yang berjalan tiga malam dan
mendapatkan empat puluh dirham. Kemudian semua itu adalah
riwayat yang tidak shahih.
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Riwayat dari Umar, maka salah satu jalur periwayatannya

ada yang munqathi'. Sedangkan yang lain dan riwayat dari Ali,

maka keduanya diriwayatkan dari Al Hajjaj bin Arthah- Dan

riwayat ini gugur. Riwayat dari hnu Mas'ud dari Syaikh, maka dia

Udak diketahui siapakah dia. Sedangkan riwayat dari Abdullah bin

Rabbah Al Qurasyi, maka dia tidak terkenal adil.

Adapun para tabi'in, ada riwayat yang shahih dari Syraih

dan Ziyad, bahwa budak yang kabur, jika dia ditemukan di dalam

Mesir, maka orang yang menemukannya mendapatkan sepuluh

dirham. Namun jika ditemukan di luar Mesir, maka orang yang

menemukan mendapatkan empat puluh dirham.

Dan ini juga diriwayatkan dari AsySya'bi -dan dengan

riwayat ini Ishaq bin Rahawiyah berpendapat-- Pendapat ini

bertolak belakang dengan Abu Hanifah dan Malik'

Diriwayatkan secara shahih dari Umar bin Abdul Aziz,

sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur hnu Abu

Syaibah, Adh-Dhahak bin Makhlad menceritakan kepada kami,

dari hnu Juraij, tbnu Abu Malikah menceritakan kepadaku, bahwa

Umar bin Abdul Aziz memutuskan masalah budak yang kabur jika

dia diambil dari tempat yang jarak perjalanannya selama tiga hari,

maka orang yang menemukannya mendapatkan tiga dinar.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazaq, dari Ma'mar, Umar bin

AMul Aiv merrtufuskan masalah budak yang kabur, maka setiap

safu hari orang yang menemukannya mendapatkan satu dinar, dua

hari mendapatkan dua dinar, dan tiga hari mendapatkan tiga dinar.

Jika lebih dari empat hari, maka dia mendapatkan empat dinar. Ini

bertolak belakang dengan pendapat Abu Hanifah dansemua

Malik.

l..
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Diriwayatkan dari jalur Ahmad bin Hanbal: Muhammad bin
Salamah menceritakan kepada kami, dari Abdurrahim, dari Zaid
bin Abu Syaibah, dari Hammad bin Abu Sulaiman, dari hrahim
An-Nakha'i dia berkata tentang sayembara, "Barangsiapa yang
melakukannya, maka dia akan mendapatkan empat puluh
dirham." Ini berlaku urnum, dan bertolak belakang dengan
pendapat Abu Hanifah dan Malik. Ada juga riwayat dari hrahim
yang berbeda dengan pendapat ini, dan ini sama dengan pendapat
kami.

Ahmad bin Hanbal berkata, "Jika budak itu ditemukan di
Mesir, maka orang yang menemukan tidak mendapatkan apa-apa.
Namun jika dia menemukannya di luar Mesir, maka dia
mendapatkan empat puluh dirham."

Abu Muhammad berkata: Mereka adalah tiga dari para
sahabat dan tidak ada riwayat yang shahih dari mereka. Mereka
berbeda pendapat, dan ada lima tabi'in yang berbeda pendapat.
Namun Hanafi tidak malu mengatakan adanya Uma sahabat
tentang sayembara budak yang kabur, dan tidak ada safu pun dari
riwayat itu yang shahih sama sekali, kecuali dari tiga riwayat
sebagaimana yang telah kami jelaskan. Itupun telah banyak yang
berselisih pendapat dengan mereka, kemudian tidak ada ijma di
antara mereka. Ijma mereka secara pasti itu tentang musaqah di
Khaibar pada waktu yang tidak ditentukan, dan mereka telah
bersepakat tanpa diragukan lagr. Hal itu terjadi pada masa
Nabi S, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu 'anhum.

Mereka tidak peduli dengan perbedaan yang lebih banyak
dari lemahnya sejumlah pendapat dari sahabat ini. Terdapat
riwayat shahih dari mereka bahwa menampar dan mencambuk
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terkena hukum qhishash. Sedangkan mengusap hanya berlaku

pada dua alas kaki, sorban kepala dan yang lainnya'

Kemudian diriwayatkan kepada kami perbedaan pendapat

ini dari beberapa sahabat dan tabi'in-

Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur

Abdurrazzaq, dari Al Hasan bin Imarah, dari Al Hakam bin

utaibah, dari Auurrahman bin Abu [-aila, dari Ali bin Abu Thalib

tentang budak yang kabur, dia berkata, "Orang-orang Islam,

sebagian mereka menolak pendapat sebagian yang lain'"

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abu Syaibah: Waki'

menceritakan kepada kami, dari Israil, dari hrahim bin Muhajir,

dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, "Orang Islam menolak

pendapat orang Islam yang lainnya, yaitu dalam masalah budak

yang kabur."

Diriwayatkan dari jalur Waki': Sufuan menceritakan kepada

kami, dari Jabir, dari Al Hakam bin Utaibah, dia berkata tentang

budak yang kabur, "Orang Islam saling menolak pendapat orang

Islam yang lain." Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i, Al Awa'i, A-

[-aits, Al Hasan bin Hai, Ubai bin Sulaiman dan salah sahr

pendapat Ahmad bin Hanbal. Mereka berkata, "Tidak boleh ada

sayembara untuk budak yang kabur."

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Waki': Mis'ar

menceritakan kepada kami -dia adalah Ibnu Kidam- dari AMul

Karim, dia berkata: Aku bertanya kepada AMullah bin Utbah,

"Bolehkah melakukan sayembara untuk budak yang kabur?" Dia

menjawab, "lya." Kemudian aku bertanya, "Bagaimana dengan

orang yang merdel<*" Dia menjawab, "Tidak boleh'"

t_

AlMuhalla - @



Diriwayatkan dari jalur Waki': Israil menceritakan kepada
kami, dari Jabir, dari Abdurrahman bin Al Qasim bin Muhammad
bin Abu Bakar, dia berkata, "Jika sang majikan Udak mau
memberikan upah dalam sayembara, maka hendaknya dia
mengufus orang lai ke suafu tempat unfuk mengambil budaknya."

Abu Muhammad berkata: Allah $ berfirman,

"#.rq )(Ki & 
^'l+t 

ia "!;7 Ja33
"Muhammad ifu adalah ufusan Allah dan orang-orang yang

bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir,
tetapi berlasih sayang sesama mereka." (Qs. Al Fath [48]: 29)

RasulullahS melarang untuk menghambur-hamburkan

harta.

Allah @ berfirman,

" Dan tolong menolonglah kalian unfuk kebaikan dan
ketalrwaan dan janganlah kalian tolong menolong unfuk berbuat
dosa dan permusuhan "(Qs.Al Maa'iderh [5]: 2)

Maka wajib bagi setiap orang Islam menjaga harta
saudaranya jika dia menemukannya, dan dia tidak boleh
mengambil harta saudara tanpa ada kerelaan dari dirinya. Jadi
orang yang membawa kembali budak yang kabur, maka dia tidak
mendapatkan apapun, karena dia melakukan suatu perbuatan
yang wajib atas dirinya, seperti shalat dan puasa. Hanya kepada
Allah kita memohon pertolongan. Jika seseorang memberikan
harta ifu dengan kerelaan dirinya, maka ifu sangat baik. Dan jika

is si; ;-!"i :F ij{re {';t i,)ii }i iy wcss
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Imam menggaji orang yang melakukan perbuatan semacam ifu,

maka tentu itu lebih baik. Dan hanya kepada Allah kita memohon

pertolongan.
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y)frtr*ttlL+v
KITAB AKAD MUZARA'AH DAN

MUGHARASAH

1329 - Masalah: Memperbanyak tanaman dan tumbuhan

mempakan hal yang baik dan memperoleh pahala, selama itu
tidak melalaikan jihad, baik di tanah Arab atau di tanah yang

penduduknya telah masuk Islam atau tanah yang berada di dalam

ikatan perdamaian, tanah yang diambil dengan paksa unfuk

dibagikan kepada penduduknya dan tanah wakaf setelah adanya

kerelaan dari orang yang mewakafkan unfuk kebaikan umat Islam.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Bukhari: Qutaibah
bin Sa'id menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan

kepada kami, dari Qatadah, dari Anas bin Malik, dia berkata:

Rasulullah $ bersabda, " Tidak ada seorang muslim pun yang

menanam tanaman atau bercocok bnam lalu tanaman ifu dimakan

burung manusia, atau hewan, maka semua ifu akan menjadi

sedekah bagi diinya."
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Diriwayatkan juga kepada kami dari jalur Al-Laits bahwa dia

mendengar Abu Az-Zubair mengatakan bahwa dia mendengar

Jabir, dari Nabi $ dengan redaksi yang sama. Rasulullah $
menjadikan hadits ini secara umum tidak khusus.

Malik memakruhkan penanaman pohon di tanah yang

bukan milik orang Arab. Pendapat ini keliru dan pembedaan tanpa

dalil. Sebagian ulama yang bertaklid kepadanya berhujjah dengan

apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Bukhari: AMullah

bin Yusuf menceritakan kepada kami, Abdullah bin salim Al

Himshi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ziyad Al

Alhani menceritakan kepada kami, dari Abu Umamah Al Bahil,

bahwa dia melihat alat unhrk membajak dan alat untuk bercocok

tanam, lalu dia berkata: Aku mendengar Rasulullah $ bersabda,

"Ini tidak akan masuk ke dalam rumah suatu kaum kecuali dia

akan diumpa kehinaan."

Abu Muhammad berkata: Kaum Anshar dan setiap orang

yang Nabi 6$ berikan tanah ketika penaklukan Bani Quraidhzah,

serta lahan yang diberikan kepada kaum Muhajirin, mereka semua

menanam dan bercocok tanam di hadapan Rasulullah {p. Begitu

juga semua penduduk Bahrain, Oman, Yaman dan Thaif yang

telah masuk Islam mereka pun bercocok tanam. Rasulullah &
tidak pemah menganjurkan untuk meninggalkannya sarna sekali.

Khabar ini berlaku umum sebagaimana yang terlihat.

Nabi $ tidak membedakan antara penduduk negeri Arab dan

non Arab, dan riwayat ini tidak saling berlawanan'

Jelas bahwa bercocok tanam yang tercela dimana Allah &
akan memasukkan pelakunya ke dalam kehinaan yaitu cocok

tanam yang membuat orang sibuk dari urusan jihad. Hal ini

berbeda dengan cocok tanam dimana pemiliknya membayar orang
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lain unfuk mengolah tanahnya, dan semua ifu, yang baik dan yang

tercela adalah sama saja, baik di tanah Arab ataupun tanah Ajami
(non Arab). Karena perintah Nabi berlaku secara umum. Mereka
juga berhujjah dengan apa yang diriwayatkan kepada kami dari
jalur Asad bin Musa, dari Muhammad bin Rasyid, dari Makhul
bahwa kaum muslimin bercocok tanam di Syam, lalu berita itu
sampai kepada Umar bin Al Khaththab, maka Umar

memerintahkan untuk membakar tanaman tersebut, padahal

tanaman ihr telah menjadi putih. lalu tanaman ifu dibakar, dan

Mu'awiph yang memimpin pembakaran tanaman tersebut.

Diriwayatkan dari jalur Asad bin Musa, dari Syurahbil bin

Abdurrahman Al Muradi bahwa Umar bin Al l(haththab berkata

kepada Qais bin Abd Yaguts Al Muradi, "Aku tidak akan izinkan

kamu unfuk bercocok tanam kecuali engkau akan menempati

kehinaan, dan akan aku hapus namamu dari orang-orang yang

berhak menerima insentif. Umar menulis surat kepada penduduk

Syam unfuk bercocok tanam dan menggiring ekor sapi, dia

merestui hal itu dengan adanya pajak.

Abu Muhammad berkata: Ini adalah hadits mursal. Asad

adalah periwayat yang dhaif. Semoga Allah melindungi Amirul
mukminin karena telah membakar tanaman kaum muslimin dan

memsak harta mereka serta menetapkan pajak. Anehnya, orang

yang berhujjah dengan hadits ini adalah orang yang pertama kali

menyelisihinya.

1330. Masalah: Tidak boleh menye{d/akan tanah dengan

apapun, tidak dengan dinar, dirham, barang dagangan, makanan

yang telah ditentukan dan dengan apapun.
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Tidak boleh bercocok tanam kecuali karena tiga alasan,

yaihr menanam dengan alat-alatnya, pembantu, benih dan hewan

miliknya sendiri; atau dia membolehkan kepada orang lain untuk

menanamnya dan dia tidak mengambil apapun dari hasil tanaman

ifu. Jika keduanya bekerja sama unhrk pengadaan alat, hewan,

benih dan pekerja tanpa mengambil sewa dari tanah tersebut maka

itu hal yang baik; atau dia memberikan tanahnya kepada orang

yang menanam beserta benih, hewan, orang-orang yang

membantu, dan peralatannya. Kemudian pemilik tanah

mendapatkan bagian tertenfu dari hasil panen, setengah,

sepertiga, seperempat atau yang sebanding dengan itu, lebih

sedikit atau lebih banyak, dan tidak ditentukan syarat kepada

pemilik tanah dari itu semua, sementara sisa dari hasil tersebut

untuk orang yang menanam, baik sedikit ataupun banyak. Jika dia

tidak mendapatkan hasil tanaman, maka dia tidak mendapatkan

apa-apa dan pemilik tanah tidak memiliki kewajiban apa-apa,

maka cara-cara yang semacam ini diperbolehkan, dan bagi orang

yang tidak mau melakukannya, dia boleh mempertahankan dan

merawat sendiri tanahnya tersebut.

Dalilnya adalah diriwayatkan kepada kami, dari Al Auza'i,

dari Atha', dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah $ bersabda,

"Barangsiapa yang memiliki tanah, hendaknya dia menananinya

atau membeikannya kepada orang. Jika dia tidak mau melakukan

ifu, hendaknya dia mempertahankan tanahnya ifu."

Diriwayatkan dari jalur Rafi' bin Khadij, dari pamannya

Dzhahir bin Rafi', dari Rasulullah #i dengan redaksi yang sama.

Diriwayatkan dari jalur Rafi', dari pamannya, dari

Rasulullah $, dengan redaksi yang sama.

\--
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Diriwayatkan dari jalur Al Bukhari: Sulaiman bin Harb

menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan

kepada kami, dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Nafi', dari hnu Umar

Radhiyallahu Anhuma, bahwa dia menyewakan sawahnya,

kemudian dia pergi menemui Rafi' bin Khadij. Dan dia pergi

bersamanya, lalu dia bertanya kepada Rafi', maka Rafi pun

menjawab, "Rasulullah sb melarang unfuk menyauakan tanah."

Diriwayatkan dari jalur Muslim: Muhammad bin Hatim

menceritakan kepada kami, Mu'alla bin Manshur Ar-Razi

menceritakan kepada kami, Khalid -dia adalah Al Hadzdza'-

menceritakan kepada kami, AsySyaibani dia adalah Abu Ishaq-

menceritakan kepada kami, dari Bukair bin Al Akhnas, dari Atha',
dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Rasulullah S melarang

mengambil upah atau bagian dari tanah (yang digunakan untuk

bercocok tanam)."73

Diriwayatkan dari jalur Muslim: Abu Taubah -dia adalah

fu-Rabi' bin Nafi'- menceritakan kepada kami, Mu'awiyah -dia

adalah hnu Sallam- menceritakan kepada kami, dari Yahya bin

Abu Katsir, dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, dari Abu
Hurairah, dia berkata: Rasulullah S bersabda, " Siapa yang

memiliki tanah, hendaknya dia menanami tanah tersebut abu dia

memberi tanah ifu kepada saudaranya. Jika dia tidak mau,

hendakn5n dia membiarkan tanah itu."74

Diriwayatkan dari jalur hnu Wahab: Malik bin Anas

menceritakan kepada kami, dari Daud bin Al Hushain, bahwa Abu

Sufyan maula hnu Abu Ahmad mengabarkan kepadanya, bahwa

dia pemah mendengar Abu Sa'id Al Khudri berkata,

shahih Muslim(7/4521
Shahk Muslim(l/4531i.

73
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"Rasulullah S melarang muzabanah (penjualan yang tidak

diketahui takaran, hitungan serta timbangannya) dan muhaqalah-"

Abu Sa'id berkata, "Maksud muhaqalah adalah menyewakan

tanah."

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah: Amr bin

Dinar menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar

AMullah bin Umar bin Al Al Khaththab berkata, "Rasulullah $b

melarang penyeuraan tanah."

Mereka adalah dua tokoh yang ikut serta dalam perang

Badar. Rafi' bin Khadij, Jabir, Abu Sa'id, Abu Hurairah, dan hnu
Umar, semuanla meriwayatkan dari Nabi $ tentang larangan

penyeu/aan tanah. Hal itu tidak boleh, kecuali pemiliknya

menanarniryn atau memberikannya kepada yang lain atau dia

merawatrya sendiri. Ini adalah riwayat yang mutawatir yang bisa

memberikan ilmu yakin, dan telah diambil oleh sekelompok ulama

salaf.

Sebagaimana ]/ang diriwaptkan kepada kami, dari jalur

hnu Wahab: Amr dia adalah hnu Al Harits- mengabarkan

kepadaku, bahwa Bukair dia adalah hnu Al Asyai menceritakan

kepadanya, dia berkata: Nafi' maula hnu Umar menceritakan

kepadaku, bahwa dia mendengar hnu Umar berkata, "Kami

pemah menyanrakan tanah kami, kemudian kami udak lagi

melakukannya ketika kami mendengar hadits Rafi' bin Khadil."zs

Diriwayatkan dari jalur hnu Abu Syaibah: Waki'

menceritakan kepada kami, dari Ikrimah bin Ammar, dari Atha',
dari Jabir, bahwa dia memakruhkan penyau.raan tanah.

7s Shahih Muslim juz(7/453\.
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Diriwayatkan dari jalur Abu Daud As-Sijistani, (dia O"rU".d'-]
Aku membacakan di hadapan Sa'id bin Ya'kub At-Thalqani, aku I
berkata: Aku akan menceritakan hadits kepada kalian dari I
Abdullah bin Al Mubarak, dari Sa'id Abu Syuja', Isa bin Sahal bin I

Rafi menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku seorang yatim yang 
I

berada dalam asuhan kakekku yaitu Rafi' bin Khadij. Aku pergi 
I

haji bersamanya, lalu saudaraku Imran bin Sahl datang kepadanya 
I

dan berkata, "Kami telah mengontrakkan tanah kami kepada 
]

Fulanah dengan harga dua ratus dirham?" Rafi' berkata, 
l

"Tinggalkan perbuatan itu, karena Nabi $ melarang sewa ]

menyerd/a tanah." Dan diriwayatkan dari pamanku Rafi, dengan 
l

redaksi yang serupa. 
i

Sedangkan para tabi'in, maka sebagaimana yang 
I

diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Abu Syaibah: Waki' 
i

menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, 
I

dari Manshur, dari Mujahid, dia berkata, "Tidak boleh kamu 
]

menanam kecuali di atas tanah yang kamu miliki atau tanah yang 
l

telah diberikan kepadamu." 
l

Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Mahdi, dari Sufi7an bin

Manshur, dari Mujahid, bahwa dia memakruhkan sewa menyewa 
l

tanah. ;

Diriwayatkan dengan menggunakan jalur periwayatan ini

sampai kepada Waki', dari Yazid bin Ibrahim dan Ismail bin

Muslim, dari Al Hasan, bahwa dia memakruhkan sq ra menyewa

tanah kosong.

Diriwayatkan dari jalur AMurrazzaq, dari Ma'mar, dari

Abdul Karim N Jazzan, bahwa Ikrimah maula hnu Abbas berkata,

"Tidak boleh sewa menye\ ra tanah."
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Diriwayatkan dari jalur Ahmad bin syuaib: Amr bin Ali

menceritakan kepada kami, Abu Ashim menceritakan kepada

kami, Utsman bin Murrah menceritakan kepada kami, dia berkata:

Aku bertanya kepada Al Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar

Ash-Shiddiq tentang sevta menyewa tanah? Namun Rafi' bin

Khadil berkata bahwa Rasulullah $ melarang sewa menyewa

tanah.

Abu Muhammad berkata: Dia memberikan fatwa kepada

orang yang bertanp bahwa sevua menyet /a tanah itu dilarang.

Diriwayatkan dari jalur hnu Al Jahm, hrahim Al Harabi

menceritakan kepada kami, Khallad bin Aslam menceritakan

kepada kami, An-Nadhr bin sSramil menceritakan kepada kami,

dari Hisyam bin Hassan, dia berkata, "Muhammad bin Sirin

memakruhkan se\r;a menyerpa tanah dengan elnas dan perak'"

Diriwayatkan dengan menggunakan jalur periwayatan ini

sampai kepada hrahim Al Harabi: Daud bin Rasyid menceritakan

kepada kami, Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, Al

Auza'i menceritakan kepada kami, dia berkata: Atha', Makhul,

Mujahid, dan Al Hasan Al Bashari berkata, "Tanah yang kosong

tidak layak untuk diseruakan, tidak dengan dinar, dirham ataupun

muamalat, kecrrali jika orang ifu menanami tanah ifu atau dia

memberikannya kepada orang lain-"

Diriwayatkan dari jalur Syu'bah, Abu Ishaq As Sabi'i

menceritakan kepada kami, dari AsSrS5ra'bi, dari Masruq, bahwa

dia memakruhkan cocok tanam.

Asy-Sya'bi berkata: Ifulah yang mencegahku- Aln'r adalah

orang yang berkulit hitam yang paling banyak tanahnya. Hal ini
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mengindikasikan bahwa keduanya memakruhkan penyewaan

tanah secara keseluruhan.

Mereka, yaitu Atha', Mujahid, Masntq, Asy-Sya'bi,

Thawus, Al Hasan, Ibnu Sirin dan Al Qasim bin Muhammad tidak

berpendapat bahwa sewa menyewa itu boleh dengan dinar atau

dirham dan yang lainnya.

Maka larangan sewa menyewa tanah menjadi jelas.

Kemudian kami mendapat apa yang diriwayatkan kepada kami

secara shahih dari jalur Al Bukhari: hrahim bin Al Mundzir

rnenceritakan kepada kami, Anas bin lyadh menceritakan kepada

kami, dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', dari hnu Umar bahwa

dia mengabarkan kepadanya, bahwa Rasulullah S
rnempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah sebagian dari

hasil tanaman atau buah-buahan.

Diriwayatkan dari Jalur Al Bukhari: Musa bin Ismail

menceritakan kepada kami, Juwairiyah -dia adalah Ibnu Asma-

rnenceritakan kepada kami, dari Nafi' dari Abdullah bin Umar, dia

berkata, "Nabi,$ memberikan kepada orang-orang Yahudi

Khaibar tanah untuk mereka olah dan tanami. Kemudian beliau

rnemperoleh setengah dari hasil panen tersebut."

Diriwayatkan dari jalur Muslim: hnu Ramh menceritakan

kepada kami, Al-Laits -dia adalah hnu Sa'd- menceritakan kepada

kami, dari Muhammad bin Abdunahman, dari Nafi', dari hnu
(Jmar, dari Nabi $ bahwa beliau menyerahkan kepada orang-

orang Yahudi Khaibar pohon kurma Khaibar berikut tanahnya,

agar mereka mengolah tanah tersebut dari harta mereka, dan

Rasulullah S mendapatkan setengah dari buahnya.
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Diriwayatkan dari jalur Muslim, Muhammad bin Rafi'

menceritakan kepadaku, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami,

hnu Juraij menceritakan kepada kami, Musa bin Uqbah

menceritakan kepadaku, dari Nafi', dari hnu Umar, dia berkata:

Ketika Rasulullah tiba di l(haibar, beliau hendak mengusir oftng-

orang Yahudi dari l(haibar, namun mereka meminta kepada

Rasulullah agar mereka bisa tetap di Khaibar agar mereka bisa

tetap melanjutkan pekerjaan mereka, dan mereka mendapatkan

setengah dari hasil buah tersebut, maka Rasulullah'$ bersaMa,

"Kami membiarl<an kalian tetap tin1gal di sini untuk memeliham

tanaman, maka tinggalah kalian di sini.' Hingga akhimya Umar

mengusir mereka.

Berdasarkan hadits ini, bahwa terakhir yang Rasululah $
lakukan sampai beliau wafat adalah memberikan tanah tersebut

dengan menerima setengah dari hasil tanaman, buah-buahan dan

pohon. Hal ini tenrs berlanjut pada masa Abu Bakar, Umar dan

semua sahabat Radhiyallahu 'anhum. Jadi, waiib mengecualikan

tanah (yang digarap) dengan upah sebagian hasil yang dipanen,

sebagaimana terdapat larangan jika tanah ifu diser,vakan atau

diambil upah atau bagian dari tanah tersebut.

Perbuatan yang terakhir ini menghapus hukum larangan

sebelumnya yaifu memberikan tanah dengan upah sebagian hasil

panen, karena larangan ifu telah diriwayatkan secara shahih-

Seandainya bukan karena ke'shahihan hadits ihr, tentu kami

katakan, hadits ini bukanlah nasikh, akan tetapi ini hanln

pengectralian. Kalau bukan karena keshahiban hadits yang

menyatakan bahwa Rasulullah I wafat pada saat melakukan hal

ini, maka tidak akan kami putuskan bahwa hadits ini sebagai

nasil<h.
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Tetapi telah diriwayatkan secara tsabit bahwa pekerjaan

Nabi S yang terakhir adalah ini, maka jelaslah bahwa hadits ini

adalah nasikh tanpa diragukan lagi. Sedangkan larangan untuk

menyewakan tanah tetap ada, karena tidak ada keterangan yang

me-nasakhrtya atau mengkhususkannya, kecuali riwayat yang

dusta atau prasangka yang tidak boleh digunakan dalam urusan

agama.

Jika dikatakan, "Diriwayatkan secara shahih dari Nabi S
tentang larangan mengambil upah atau bagian dari penggunaan

lahan dan tentang penyewaan dengan upah sepertiga atau

seperempat; dan juga telah diriwayatkan secara shahih bahwa

Nabi S memberikan lahannya dengan upah setengah dari

hasilnya, sehingga mereka membolehkan untuk memberikannya

dengan upah setengah dari hasilnya secara khusus dan mereka

melarang memberikannya dengan upah yang lebih sedikit atau

yang lebih banyak dari itu."

Maka kami berkata, "Hal ini tidak boleh, karena jika

Nabi $ membolehkan pemberian tanah tersebut dengan cara

setengah dari hasil untuk mereka dan setengah lagi untuk kaum

muslimin dan untuk Nabi .s, maka akan mudah dipahami dengan

perasaan dan penyaksian, sehingga setiap orang akan mengerti

bahwa sepertiga, seperempat, atau yang kurang dari ifu atau lebih

dari itu; atau yang lebih sedikit dari setengah, ifu semua masuk

dalam ketegori setengah. Nabi $ pemah memberinya seperempat

dan lebih, sepertiga dan lebih, maka semua itu boleh dan sah

tanpa diragukan lagi."

Abu Muhammad berkata: Diantara ulama yang

membolehkan pemberian tanah dengan upah tertenfu dari hasil

tanah tersebut, diantaranya adalaht
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Diriwayatkan kepada kami dari jalur lbnu Abu Syaibah:

Ibnu Zaidah menceritakan kepada kami, dari Hajjaj, dari Abu

Ja'far Muhammad bin Ali, dia berkata: Rasulullah $
mempekerjakan penduduk l(haibar dengan upah setengah dari

hasil, kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali iuga

melakukannya.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Bukhari: Umar bin

Al Khaththab mempekerjakan orang-orang. Jika Umar membawa

benih sendiri, maka dia akan mendapatkan setengah dari hasilnlp,

dan jika mereka yang membawa benih, maka mereka pun akan

mendapatkan setengah dari hasilnya.

Diriwaptkan dari jalur Abdrmra?aaq, dari Sufuan Ats-

Tsauri, dari Al Harits bin Hushairah, Shahr bin Al Walid

menceritakan kepadaku, dari Amr bin Shali', bahwa seorang laki-

laki bertan5n kepada AIi bin Abi Thalib, "Bolehkah aku

mengambil tanah dengan upah setengah dari hasilnya- Aku

menye\ ra irigasinya kemudian aku memperbaikinya dan

mengembangkannya?" Ali menjawab, "Tidak apa-apa kamu

melalnrkan ihr."

Abdurrazzaq berkata, "Maksud menyalakan irigasi adalah

menggalinya."

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah, dari Khalid

Al Hadzdza', dia mendengar Thawus berkata, "Mu'adz bin Jabal

datang kepada kami lalu dia memberikan sebidang tanah dengan

bagi hasil sepertiga dan seperempat. Kami pun melakukannya

sampai hari ini."

Abu Muhammad berkata: Rasulullah $ wafat dan Mu'adz

tetap melakukan hal ini di Yaman.
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Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq; Sufi7an Ats-Tsauri, dari

Manshur bin Al Mu'tamir, dari Mujahid, dia berkata, "hnu Umar

memberikan tanah dengan bagi hasil sepertiga." Ini diriwayatkan

dari Mujahid dan sangat shahih. Kami telah menyebutkan bahwa

Mujahid menarik kembali pembolehannya tentang sevra menyewa

tanah.

Diriwayatkan dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal: Abu

Awanah menceritakan kepada kami, dari Kulaib bin Wa'il, dia

berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Umar, "Tanah yang aku

terima tidak mempunyai irigasi yang mengalir di dalamnya, tidak

ada tumbuhan yang berusia puluhan tahun, dengan harga sev/a

empat ribu dirham setiap tahun. Kemudian aku menggali irigasinya

dan aku menyuburkan tanahnya. Aku telah mengeluarkan banyak

biaya, kemudian aku menanaminya, namun modalku belum

kembali, kemudian aku menanaminya kembali tahun berikutnya,

dan aku mendapatkan hasil yang berlipat ganda, bolehkah aku

lakukan itu?" Ibnu Umar menjawab, "Tidak sepantasnya engkau

mendapatkan ihr kecuali sebesar modal yang engkau keluarkan."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah, Yahya bin Abu

Za'idah dan Abu Al Ahwash menceritakan kepada kami,

keduanya dari Kulaib bin Wa'il (dia berkata): Aku bertanya kepada

Ibnu Umar, "Bagaimana hukum seseorang yang mempunyai tanah

dan irigasi, namun dia tidak memiliki bibit dan sapi (untuk

membajak), lalu dia memberikan tanahnya kepadaku dengan bagi

hasil setengah, Ialu aku menanami tanah itu dengan bibit dan

sapiku, kemudian aku membaginya?" Dia menjawab, "lfu adalah

pekerjaan yang baik."

Diriwayatkan dari lalur Sa'id bin Manshur: Abu Al Ahwash

dan Ubaidillah bin Iyadh bin laqith menceritakan kepada kami,
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keduanya dari Kulaib bin wa'il, dengan redaksi yang sama. Kedua

riwayat in sahih, dari hnu Umar, bahwa dia pemah ditanya oleh

Kulaib bin wa'il tentang sewa menyewa tanah denga bayaran

dirham? Maka dia tidak memperbolehkan itu dan tdak

membolehkan pula memberikan tambahan dari kadar biaya yang

telah dia keluarkan. Kemudian Kulaib bertanya jika mengambil

setengah bagian dari hasil tanah tersebut, dan pemilik tanah itu

tidak memiliki bibit tidak pula ikut bekerja, sementara bibit dan

pengelolaan tanah ifu dilakukan oleh orang yang menyetdra tanah

itu? Maka lbnu Umar pun membolehkan hal tersebut, dan hal ini

seperti pendapat kami.

Diriunyatkan dari jalur Sufuan, Abi Awanah, Abu Al

Ahwash dan yang lainnya, mereka semua dari hrahim bin Muhajir,

dari Musa bin Thalhah bin ubaidillah, bahwa dia melihat

tetangganya Sa'd bin Abu Waqqash dan AMullah bin Mas'ud

memberikan tanahnya dengan cara bagi hasil sepertiga-

Diriwayatkan dari lalur Hammad bin Salamah dari Al Hajjaj

bin Arthah, dari Utsman bin Abdullah bin Mauhib, dari Musa bin

Thalhah, bahwa l(habab bin Al Arat, Hudzaifah bin Al Yaman dan

hnu Mas'ud memberikan tanah mereka dengan cara bagi hasil

sepertiga dan seperempat. Demikian juga Abu Bakar, Umar,

Utsman, Ali, Sa'd, hnu Mas'ud, Khabab, Hu&aifah dan Mu'a& di

hadapan semua para sahabat.

Sedangkan riwayat dari tabi'in sebagai berikut:

Diriwayatkan dari lalur Abdurrazzaq: Ma'mar menceritakan

kepada kami, orang yang bertanya kepada Al Qasim bin

Muhammad bin Abu Bakar Ash-shiddiq mengabarkan kepadaku

tentang tanah yang diberikan dengan cara bagi hasil sepertiga dan

seperempat? Maka dia berkata, "Hal ifu fidaklah mengapa."
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Kami telah menjelaskan sebelum dia melarang sewa

menyerd/a tanah dan ini adalah dalil pendapat kami.

Diriwayatkan dari jalur lbnu Abu Syaibah: Al Fudhail bin
Iyadh menceritakan kepada kami, dari Hisyam -dia adalah hnu
Hassan-, dari Al Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Ash-

Shiddiq dan Ibnu Sirin bahwa keduanya menganggap tidak

mengapa memberikan lahan dengan cara bagi hasil sepertiga,

seperempat, atau sepersepuluh dan dia tidak mengeluarkan biaya

sedikit pun.

Diriwayatkan dari jalur Ahmad bin Syu'aib An-Nasa'i:

Muhammad bin AMullah bin AI Mubarak menceritakan kepada

kami, Zal<ana bin Adi menceritakan kepada kami, Hammad bin

Zaid menceritakan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dia berkata,

"Thawus memakruhkan penyewaan tanah dengan upah emas dan
perak, dan dia membolehkan pembagian hasil sepertiga dan

seperempat." Ini adalah dalil pendapat kami.

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah, dari

Qatadah, bahwa Sa'id bin Al Musa5ryib dan hnu Sirin

menganggap tidak mengapa sewa menyewa dengan cara bagi

hasil sepertiga dan seperempat. Maksud sewa menyewa lahan.

Kami telah menjelaskan larangan hnu Sirin tentang sewa

menyerd/a lahan, dan pendapatnya itu adalah pendapat kami.

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah, dari Humaid

bin lyas bin Mu'awiyah, bahwa Umar bin AMul Aziz menulis surat,

"Handaklah kalian memberikan seperempat, sepertiga, seperlima

sampai sepersepuluh dan jangan biarkan tanah tersebut rusak."

Diriwayatkan juga kepada kami dari jalur hnu Abu Syaibah,

dia berkata: Hafsh bin Ghiyats dan Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi
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menceritakan kepada kami. Hafsh berkata: Dari Yahya bin sa'id

Al Anshari. sedangkan Abdul wahhab berkata: Dari Khalid Al

Hadzdza', kemudian keduanya bersepakat bahwa Umar bin Abdul

Aziz mernerintahkan untuk memberikan lahan dengan cara bagi

hasil sepertiga dan sePeremPat-

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dia

berkata: Aku bertanya kepada PE-A)hri tentang pemberian

sepertiga dari sewa tanah dan seperempat. Dia menjawab, "Tidak

apa-apa."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Sufuan Ats-Tsauri:

Qais bin Muslim menceritakan kepadaku, dari Abu Ja'far,

Muhammad bin Ali bin Al Hasan bin Ali bin Abu Thalib, dia

berkata, "Tidak ada seorang kaum Muhajirin pr.rn di Madinah

kecuali mereka memberikan sepertiga atau seperempat dari

penggunaan tanah mereka."

Diriwayatkan dari Abdurrazzaq: Waki' menceritakan kepada

kami, Amr bin utsman bin Mauhib menceritakan kepadaku, dia

berkata: Aku mendengar Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Al

Husain berkata, "Keluarga Abu Bakar, keluarga Umar dan

keluarga Ali menyerahkan tanah mereka dengan mendapatkan

sepertiga atau seperemPat."

Diriwayatkan dari jalur hnu Abu Syaibah: Al Fadhl bin

Dukain menceritakan kepada kami, dari Bukair bin Amir, dari

Auunahman bin Al Aswad bin Yazid, dia berkata: Aku pemah

melakukan akad muzara'ah dengan bagian sepertiga dan

seperempat, kemudian aku membawanya kepada Alqamah dan Al

Asurad. Kalau saja keduanya melihat bahwa hal ini tidak

diperbolehkan, maka keduanya tentu akan melarangku. Hal ini
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juga diriwayatkan kepada kami dari Abdurrahman bin Yazid dan
Musa bin Thalhah bin Ubaidillah.

Ini adalah pendapat hnu Abu Laila, Sufi7an Ats-Tsauri, Al
Auza'i, Abu Yusuf, Muhammad bin Al Hasan dan Ibnu Mundzir.
Terdapat perbedaan pendapat dari Al-[-aits. Ahmad dan Ishaq

membolehkannya narnun keduanya berkata, "Benih dan sapi

harus dari pemilik tanah. Sedangkan peralatan dan pekerjaannya

dari orang yang bekerja." Sebagian ahli hadits membolehkannya
dan dia tidak peduli dari mana benih itu berasal.

Abu Muhammad berkata: Nabi S menenfukan syarat

kepada penduduk Khaibar agar mereka mengolah tanah tersebut
dengan harta mereka. Ini merupakan penjelasan bahwa bibit dan
biaya ditanggung oleh pengelola, tidak boleh membebani syarat ifu
kepada pemilik tanah, karena syarat yang semacam ifu tidak ada
dalam Kitab Allah dan itu batil. Jika pemilik tanah secara sukarela
meminjamkan bibit kepada pengelola atau separuh dari bibit, biaya
untuk membeli sapi, peralatan untuk bertani, atau hal yang lainnya
tanpa menenfunkan syarat dalam akad, maka hal ihl
diperbolehkan. Karena itLl adalah perbuatan yang baik, dan
memberikan pinjaman ifu mendapat pahala dan kebaikan.

Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, Abu Yusuf, Muhammad,
Zufar dan Abu Sulaiman sepakat tentang kebolehan sewa

menyewa tanah, namun diantara mereka masih ada perbedaan

pendapat. Demikian juga dalam masalah muara'ah, mereka
semua membolehkannya, -kecuali Malik-, se\ /a menyeura tanah
dengan bayaran emas, perak atau makanan yang telah ditentukan
takarannya yang berada dalam tanggungan, selama tidak
ditentukan syarat dengan hasil pertanian dari tanah yang

diser,trakan, atau dengan semua jenis barang dagangan.
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Malik juga berpendapat yang sama dengan ini, namun dia

tidak membolehkan sewa menyewa dengan upah dari hasil tanah

yang diseuakan, juga tidak boleh dengan makanan, walaupun

bukan dari hasil tanah tersebut, seperti madu, garam, dan susu

unta, dan yang sejenis dengan itu. Dia membolehkan sewa

menye\ /a tanah dengan upah kayr-r atau kagu bakar, sekalipun ifu

dihasilkan dari tanah setrua tersebut. Dasar pembagian semacam ini

tidak pemah kami ketahui disebutkan oleh seorang pun

sebelumnya. Pendapat ini kontradiktif. Kami tidak mengetahui

keterkaitan pendapat ini, tidak dari Al Qur'an, hadits yang shahih,

riwa5nt yang dha'if, pendapat ulama salaf, qiyas, atau pun

pendapat yang mempunyai pandangan lain. Dia mengeoralikan

madu dan garam dan membolehkan kayu dan kayu bakar.

Abu Hanifah dan Zufar melarang memberikan tanah

dengan upah baEan yang ditentukan dari hasil yang ditanam

dengan cara bagaimanapun. Malik berkata, "Tidak boleh

memberikan tanah dengan upah bagian yang ditentukan dari hasil

tanah yang disa,uakan, kecuali memang ada tanah dan pohon,

sehingga kadar tanah yang kosong adalah sepertiga dari jumlah

total luas tanah tersebut dan kadar tanah yang telah ditanami dua

pertiga dari total keseluruhan luas tanah. Maka pada saat

semacam itu, pemilik tanah boleh diberikan sepertiga, seperempat

dan setengah dari apa yang dihasilkan tanah yang telah ditanami

tersebut."

AsySyafi'i berkata, "Tidak boleh menyanrakan tanah

dengan upah bagian yang ditentukan dari hasil tanah, kecuali;ika

pada sela-sela pohon itu tdak mungkin disiram dan dimwat kecuali

dengan merawat, menggali dan menyiralrlnya, maka saat seperti

ihr, boleh memberikan tanah tersebut dengan cara bagi hasil
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sepertiga, seperempat, atau setengah dari yang dihasilkan pohon

tersebut."

Abu Bakar bin Daud berkata, "Tidak boleh memberikan

tanah dengan upah bagian yang ditentukan dari hasil tanah yang

diser,'akan, kecuali apa yang dihasilkan tanah dan pohon yang ada

di atas tanah dalam satu transaksi, maka pada ketika itu

diperbolehkan."

Abu Muhammad berkata: Hujjah mereka semua dalam

larangan tersebut berdasar dari larangan Rasululluh B tentang

menya,r'rakan tanah dengan cara bagi hasil setengah, sepertiga dan

seperempat.

Ali berkata, "Sekarang kami tidak mengoreksi mereka

terkait dengan redaksi hadits." Bahkan dia berkata: Diriwayatkan
secara shahih dari Nabi $ bahwa beliau melarang mengambil hasil

sewa atau bagian hasil panen dari sebuah tanah. Nabi S
bersaMa, "Siapa yang memiliki tanah, hendaklah dia

menanaminya atau menyuruh orang lain unfuk menanaminya. Jika

dia tidak mau melakukan ifu, hendaknya dia membiarkan tanah

ifu." lrri merupakan larangan unfuk memberikan tanah dengan

mendapatkan bagian dari hasil panen, akan tetapi Nabi S
melakukan itu di Khaibar. Hadits ini menghapus hadits

sebelumnya, sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya.

Sedangkan Abu Hanifah menyelisihi hadits yang

menghapus dan mengikuti hadits yang telah dihapus.

Malik, Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman bingung dari apa yang

dilakukan Nabi $ dalam masalah tanah l(haibar, lalu mereka

meriwayatkan hadits tersebut sebagaimana yang telah kami
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jelaskan tentang mereka. Semua ini adalah memutuskan dengan

pendapat masing-masing.

Dikatakan kepada ulama yang bertaklid kepada Malik,
,,Darimana Anda mengambil ketenfuan bahwa tanah yang kosong

mendapatkan bagian sepertiga? Padahal tidak ada sama sekali

hadits yang menenhrkan sepertiga tersebut dan tidak pula dalil

yang lain. Hal semacam ini tidak boleh ada dalam agama."

Dan dikatakan kepada mereka, "Apa yang kalian maksud

dengan sepertiga? sepertiga dari luas tanah, sepertiga dari hasil

atau sepertiga dari nilai panen?" Maka sisi manakah yang mereka

maksud? Maka dikatakan kepada mereka, "Dan dari mana kalian

memberikan bagian dengan pandangan ini, bukan yang lain?

Sedangkan hasil panen itu terkadang banyak dan terkadang

sedikit, begitu pun dengan nilai hasil panen. Dan jika diambil

ukuran luasnya tanah, terkadang ukuran tanah png sedikit bisa

menghasilkan panen yang banyak atau menghasiikan nilai panen

yang berlipat ganda."

Dan juga, tanah Khaibar bukan berupa satu kebun, bukan

satu lahan, bukan sahr desa, dan juga bukan safu benteng, akan

tetapi terdiri dari banyak benteng yang tetap ada hingga sekarang

dan belum tergantikan. Diantaranya adalah Al wathih, As-Salalim,

Na'im, Al Qamush, Al Katibah, Asy Syrqq, An-Naththah dan yang

lainnya. Bagaimana dengan sangkaan terhadap suahr negeri yang

diambil bagiannya dua ratus kuda dan jumlah yang berlipat ganda

dari laki-laki, kemudian mereka membia5ni mereka, dan mereka

menjadi pemilik tanah tersebut, maka dari mana dasamya seorang

pemilik membatasi bagian dengan sepertiga? Padahal tanah itu

adakalanya tanah kosong dan tidak ada tanaman di atasnya. Ada

yang bertanam dan tidak ada tanah kosong. Dan ada yang
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campuran antara tanah kosong dan tanah yang ada tanamannya.
Sama sekali tidak ada atsar yang menenfukan bagian tertenfu
sebagaimana yang dia tentukan.

Jika dikatakan, "Nabi S pemah bersabda 'sepertiga,, dan
sepertiga ifu banyak."

Kami mengatakan, benar. Nabi $ pemah mengatakan

demikian, dan kalian telah menjadikan sepertiga pada masalah ini
sebagai nilai yang sedikit dan ini berbeda dengan atsar yang ada.

Dan dikatakan kepada mereka dan AsySyafi,i, darimana
dasar kalian bahwa Rasulullah $ hanya mendapatkan setengah
dari hasil pemberian tanah Khaibar. Dan tanah kosong tersebut
disamakan dengan tanah yang ada tumbuhannya?

Tidak ada yang tahu tentang ini kecuali orang yang telah
diberitahukan oleh Rasulullah S. Jika fidak, maka itu merupakan
kelalaian dari orang yang mengatakannya dan telah memutuskan
berdasarkan prasangka? Adapun setelah adanya peringatan
kepadanya, maka tidak lain itu adalah kedustaan atas nama
Rasulullah $.

Kebenaran yang nyata adalah Rasulullah $$ memberikan
tanahnya dengan bagian setengah dari hasil tanaman tanah
tersebut, dan Nabi pun memberikan pohon kurma dan buahnya.
Maka kami berkata: Ini adalah sunnah, dan kebenaran yang abadi.
Kami tidak melebihkan perkataan ini, dan kami tahu bahwa hadits
ini menghapus hadits sebelumnya yang tdak mungkin
menggabungkan kedua hadits tersebut.

Demikian juga, hal ini dikatakan kepada oftrng yang
berpendapat dengan perkataan Abu Bakar bin Daud. Anehnya,
sebagian mereka berkata, "Kata mukhabarah berasal dari kata
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Khaibar. Ini menunjukan bahwa kejadian ini ada setelah peristiwa

Khaibar.

Abu Daud berkata, "Jika orang yang mengatakan ini

mengetahui keburukan yang dia ucapkan, niscaya dia akan

memohon ampunan kepada Allah. Dia akan menutup wajahnya

karena malu. Tidakkah orang yang bodoh itu tahu, bahwa nama

Khaibar telah ada sebelum Rasulullah $ lahir. sedangkan kata

mukhabanh sudah dinamakan seperti itu, dan Rasulullah $
memberikan tanah Khaibar dengan mendapatkan hasil setengah

dari hasil lahan, baik dari tanaman ataupun buah-buahan. Hal ini

terladi sampai Rasulullah $ meninggal dunia, dan terus berlanjut

setelah Rasulullah $. Bagaimana mungkin orang yang berakal dan

beragama dapat membenarkan perkataan yang mengatakan,

bahwa Rasulullah $ melarang mukhabarah setelah Rasulullah

meninggal dunia? Apa mungkin adanya masa kenabian datang

kepada kita dari akhirat setelah beliau meninggal dunia kemudian

melarang hal tersebut? Atau apakah ini hanya muncul dari

lemahnya akal, penistaan dan keburukan yang dinisbatkan kepada

ilmu, lalu dia datang dengan kegilaan semacam ini?"

Jadi, benar secara pasti laksana cahaya matahari, bahwa

larangan mukhabamh dan memberikan tanah dengan cara bagi

hasil telah ada sebelum kejadian l(haibar tanpa diragukan lagi.

Para ulama yang membolehkan penyanraan tanah berdalil

dengan hadits Tsabit bin Adh-Dhahak bahwa Rasulullah $
melarang akad muzara'ah dan memerintahkan akad iSarah, beliau

bersabda, " Hal itu tidak apa-aPa."

Dan berdasarkan khabar yang diriwayatkan kepada kami

dari jalur Muslim: Ishaq -dia adalah Ibnu Rahawaih- menceritakan

kepada kami, Isa bin Yunus menceritakan kepada kami, Al Auza'i
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menceritakan kepada kami, dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman,
Hanzhalah bin Qais Az-Zuraqi menceritakan kepadaku, dia
berkata: Aku bertanya kepada Rafi' bin I(hadij tentang sewa
menyewa tanah dengan pembayaran emas dan perak. Dia
menjawab, "Hd itu tidak apa-apa, karena pada masa
Rasulullah S orang-orang melakukan sewa menyewa irigasi dan
macam-macam tanaman, sehingga ada yang rugi dan ada yang
unfung, ada yang untung di bagian lain dan rugi di bagian yang
lainnya. Mereka tidak melakukan se\ ra meny€rr/a kecuali hal ini.
Oleh karena ifu Rasulullah S melarangnya. Sedangkan unfuk
sesuatu yang telah diketahui dan dijamin maka hal itu tidaklah
mengapa." Kedua khabar ini shahih.

Dan berdasarkan apa yang diriwayatkan kepada kami dari
jalur Al Bukhari: AIi bin Abdullah bin Al Madini menceritakan
kepada kami, Sufuan bin Uyainah menceritakan kepada kami,
Amr bin Dinar berkata: Aku bertanya kepada Thawus, "Andai saja
aku meninggalkan akad mukhabarah, karena Nabi $ telah
melarang kita, lalu bagaimana menumt mereka?" Thawus berkata
kepadaku, "Sesungguhnya orang yang paling mengerti dari
mereka -yaihr hnu Abbas- mengabarkan kepadaku bahwa
Nabi $ tidak melarang hal itu, akan tetapi Nabi S bersabda,'Jika
diantara kalian mau memberikan kepada saudaranya, tenfu ifu
lebih baik baginya dartpada dia mengambil bagian yang telah
ditenfukan'." I(habar ini juga shahih.

Juga berdasarkan khabar yang diriwayatkan kepada kami
dari jalur hnu Abu Syaibah: Ibnu Ali5yah menceritakan kepada
kami, dari Abdurrahman bin Ishaq, dari Ubaidah bin Ammarah bin
Yasir, dari Abu Ubaidah bin Muhammad bin Ammar bin yasir,

dari Al Walid bin Abu Al Walid, dari Urwah bin Az-Zubair, dia
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berkata: Zaid bin Tsabit berkata: Semoga Allah mengampuni Rafi'

bin Khadij, aku lebih mengetahui hadits daripada dia- Ada dua

orang laki-laki yang tengah bertikai datang menemui Nabi $,
maka beliau bersabda, "Jika ini mau kalian, maka ianganlah kalian

menyewakan ladang kalian."

AIi berkata: Lalu kami berkata kepada mereka, "Hadits Zaid

adalah hadits yang tidak shahih, akan tetapi kami masih memberi

kalian toleransi dalam hal ini." Kami juga berkata, "Sadarlah

kalian, diriwayatkan secara shahih bahwa Rafi' tidak pemah ada

keraguan yang semacam ini." Bahkan kami berkata, "Zand benar,

Rafi' luga benar. Keduanya adalah orang yang jujur dan dapat

dipercaya. Jika pada waktu ifu Zaid menghafal sesuafu yang belum

pemah didengar Rafi' maka Rafi' juga pada saat yang lain telah

mendengar hadits yang belum pemah didengar Zaid. Tidaklah Zaid

lebih utama dalam kejujurannya daripada Rafi'. Rafi' juga tidak

lebih utama dalam kejujurannya daripada Zaid, akan tetapi

keduanya sama-sama jujur. "

Telah diriwayatkan larangan tentang menya.r.rakan tanah

secara keseluruhan, yaifu Jabir, Abu Hurairah, Abu Sa'id, hnu

Umar, dan diantara mereka ada orang yang lebih utama dari Zaid-

Kemudian kami berkata kepada mereka, "Jika kalian

mengalahkan khabar ini dengan hadits yang melarang se'r/a

menyewa, maka mereka telah mengalahkannya dari akad

mukhabarah, tidak ada bedanya."

Demikianlah pembahasan tentang hadits lbnu Abbas,

karena dia berkata, "Nabi # tdak melarang sewa menya,va-"

Jabir, Abu Hurairah, Abu Sa'id dan hnu Umar berkata,

"Rasulullah $ melarangnya." Semuanya jujur, dan semuanya

hanyalah mengabarkan apa yang diriwayatkan dari Nabi $.
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Ibnu Abbas tidak pemah mendengar larangan sewa

menyewa, sementara mereka mendengar adanya larangan sewa

menyerd/a, maka orang yang menetapkan adanya sesuatu lebih

utama daripada orang yang meniadakan sesuafu. Orang yang

berkata, "Dia mengetahui" lebih utama daripada orang yang

berkata, "Aku tidak tahu". Adapun khabar Hanzhalah bin Qais,

dari Rafi', maka riwayat yang ada itu hanya dari perkataan Rafi'.

Sedangkan sesuafu yang ditanggung, maka tidak.

Terjadi perbedaan pendapat dari Rafi' dalam hal itu
sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya. Sulaiman bin

Yasar meriwayatkan darinya larangan menyanrakan tanah dengan

bayaran makanan yang ditentukan. Namun kalian Udak

memperbolehkannya? Riwayat Hanzhalah dari Rafi' stahrsnya

mudhtharib. Yang jelas, orang yang lebih bar,snk ilmun5a adalah

orang paling utama. Imran bin Sahl bin Rafi', hnu Umar, Nafi',
Sulaiman bin Yasar, Abu An-Najasyi dan yang lainnya

meriwayatkan, bahwa dilarangnya se\ /a menyetd/a tanah

bersumber dari Rafi' bin Khadij. Berbeda dengan apa yang

diriwayatkan oleh Hanzhalah. Semuanya lebih utama daripada

Hanzhalah. Dan orang yang mempunyai kelebihan adalah orang
yang lebih utama.

Hadits yang memerintahkan ijarah memang shahih, darr
diriwayatkan secara shahih pula larangan dari Rasulullah $.
I(habar lnng membolehkan sesuai dengan perintah asal,

sementara khabar tentang larangan adalah tambahan, dan
tambahan ihr lebih utama. Kami yakin bahwa ketika Rasulullah S
melarang serdda menyau,ra, maka beliau telah mengharamkan apa

yang dimubahkan dalam hal itu tanpa diragukan. Tidak boleh

meninggalkan suafu perkara yang diyakini dengan memilih perkara
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yang masih ragu. Siapa yang mengklaim kebolehan sesuahr yang

telah kami yakini bahwa itu batal, maka pendapat dialah yang batil

dan dia harus menunjukan dalilnya. Tidak boleh meninggalkan

sesuatu yang telah diyakini dengan kesaksian bohong dan ifu

hanya mengalahkan hal yang dilarang. Maka hukumnya batil

menyewakan tanah, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Yusuf,

Muhammad dan yang lainnYa.

Penenfuan hukum dengan pendapat sendiri terkait masalah

larangan dalam safu sisi dan boleh pada sisi yang lain tanpa

adanya dalil, maka itu adalah hukum anak kecil, dan pendapat

yang tidak boleh dalam agama.

Perkataan Malik, orang-orang yang bertaklid kepadanya

berhujjah dengan hadits Abdul Hamid bin Ja'far, dari ayahnya, dari

Rafi' bin Usaid bin Zhahir, dari ayahnya, dia berkata,

"Rasulullah $ melarang sewa menyewa tanah?" Kami berkata,

"Wahai Rasulullah bagaimana jika kami menye'ddanya dengan

dibayar bijFbijian?" Rasulullah menjawab, " Tidak boleh-" Usaid

berkata, "Bagaimana jika kami menyetduanya dengan bayaran

jerami?" Rasulullah menjawab, " Tidak boleh." Dia berkata,

"Namun kami pemah menyad,rakannya dengan pengairan irigasi."

Rasulullah bersabda, " Tidak boleh, tanamilah tanah ifu atau

engkau memberikannya kepada saudaramu."

Berdasarkan hadits Mujahid ini Rafi' berkata, "Rasulullah $
melarang kami untuk menyanrakan tanah dengan upah dari hasil

tanah tersebut."

Dan berdasarkan apa yang diriwayatkan kepada kami dari

jalur Ya'la bin Hakim, dari Sulaiman bin Yasar, bahwa Rafi' bin

Khadij, bahwa dia menemui sebagian pamannya, lalu dia berkata,

"Rasulullah $ bersabda, 'Siapa yang memiliki tanah hendaknin
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dia menanami tanah tersebut atau dia men5atruh saudaranya unfuk
menanami tanah ifu. Tidak boleh diseutakan, baik dengan
seperfu:ga hasil ataupun seperempat atau dengan bahan makanan
yang telah ditenfukan'."

Dan berdasarkan apa yang diriwayatkan kepada kami dari
jalur Ahmad bin Syu'aib: Ubaidillah bin Sa,d bin hrahim
menceritakan kepada kami, pamanku menceritakan kepadaku, dia
berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, dari Muhammad bin
Ikrimah, dari Muhammad bin Abdurrahman bin l^abibah, dari sa'id
bin Al Musayyib, dari Sa'd bin Abu Waqqash, dia berkata: para

pemilik ladang telah menyewakan ladang mereka pada masa
Rasulullah $ dengan upah tanaman yang terdapat pengairan
irigasin5ra, lalu mereka mendatangi Rasulullah # mengadukan hal
tersebut, maka Rasulullah melarang mereka unfuk menya;,rakan
ladang mereka dan Rasulullah # bersaMa, "*wakanlah dengan
ba5nnn emas atau paak"

Diriwayatkan juga kepada kami dari jalur AMd Marik bin
Habib, dari lbnu AI Majisyun, dari hrahim bin sa'd bin Ibrahim,
dari ayahnya, dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Sa,d bin Abu
Waqqash, dia berkata, "Rasululluh & memberikan keringanan
unfuk menye\ /a tanah dengan bayaran emas dan uang receh.,,

Diriwayatkan dari jalur sufyan bin uyainah: yahya bin sa'id
Al Anshari menceritakan kepada kami, Hanzhalah bin eais Az-
Zuraqi, bahwa dia mendengar Rafi' bin Khadij berkata: Kami
pemah berkata kepada orang yang melakukan al<ad mukhabarah
bersama-sama kami, "Bagian ini menjadi milikmu, dan yang ini
menjadi bagian kami. Karena bisa jadi tanaman ini tumbuh di
bagian yang ini dan tidak tumbuh di bagian yang lain." Kemudian
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Nabi $ melarang kami dari hal tersebut. Jika menggunakan harta

benda yang lain Rasulullah # tidak melarangnya'

Diriwayatkan dari jalur lbnu Abu syaibah, Abu Al Ahwash

menceritakan kepada kami, dari Thariq bin Abdurrahman, dari

Sa,id bin Al Musaryib, dari Rafi' bin Khadi;, dari Rasulullah $,
beliau bersabda, " Yang boleh menanam ada tiga orang' yaifu

orang yang memifiki tanah, kemudian dia menanami tanahnya,

orang Wng diberikan tanah, kemudian dia menanami tanah

tersebut atau orang Wng menyewa tanah dengan bayaran emas

atau perak."

Abu Muhammad berkata: Hadits yang pertama -sanadnya

tidak jelas-. Jika memang hadits ini shahih, maka hadits ini

menjadi hujjah kami untuk melemahkan pendapat mereka, bukan

menjadi hujjah mereka. Karena isi hadits dari Nabi s adalah

larangan menyewa tanah, dan larangan menye\^ra tanah tanpa ada

tanaman dari pemilik tanah atau dari orang yang memberikan

tanah. Ini adalah perbedaan pendapat mereka.

Hadits Mujahid yang berasal dari Rafi' -dan tidak ada

perbedaan pendapat bahwa dia tidak mendengar hadits itu dari

Rafi'-, kemudian seandainya hadits ini shahih, tentu di dalamnya

ada larangan menye'd/a tanah dengan bayaran sebagian hasil dari

tanah tersebut. Hal ini berbeda dengan pendapat mereka

sebelumnya. Mereka melarang Sewa menyetd/a tanah dengan

bayaran madu dan garam, keduanya bukan merupakan hasil dari

tanah yang disatakan. Mereka membolehkan set /a menye\ ra

tanah dengan kayu-ka5man dan kayr bakar, keduanya itu

merupakan bagian hasil dari tanah tersebut. Maka mereka telah

melakukan perbedaan dari dua arah dan mereka menambahkan di

dalamnya sesuafu yang tidak termasuk dalam bagian tersebut.
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Mereka pun mengecualikan sesuatu yang tidak termasuk dalam
ketentuan tersebut juga -sementara emas dan pemk merupakan
bagian yang dihasilkan dari tanah,- dan mereka membolehkan
sewa menyewa dengan kedua benda ifu, serta membolehkan sewa
menyewa dengan bayaran timah dan tembaga. Semua ini keluar
dari ketenfuan yang ada.

Jika mereka berkata, "Nabi $ hanya melarang sewa
menyewa tanah dengan bayaran dari hasil yang diperoleh langsung
dari tanah?"

Maka kami berkata, "Berikanrah darir karian atas
pengkhususan semacam ini." Jika tidak, maka redaksi dari khabar
ini berlaku umurn, dan gugurlah pendapat mereka secara
keseluruhan menurut khabar ini.

Kemudian juga, kami berpendapat apa lrang ada pada
khabar ifu, kemudian kami mengecualikan sebagiannya, dimana
telah diriwayatkan se@ra shahih bahwa hadits ini menghapus
hadits sebelumnla secara yakin, berupa pemberian lahan oleh
kami unfuk diser,rakan dengan mendapatkan bagian yang telah
ditentukan dari hasil tanah tersebut. Kami melarang yang lainnya,
dan itu merupakan hujjah bagi kami, bukan hujjah bagi mereka.

Sedangkan khabar Sulaiman bin yasar, maka ifu
melemahkan pendapat mereka bukan memperkuatrya. Karena
dalam khabar ifu hanya memerintahkan unfuk menanam sendiri
tanahnya atau dia menyrruh orang lain unfuk menanami
tanahnya.

Demikianlah yang diriwayatakan kepada kami dari jalur
Ahmad bin Sy-r'aib: ziyad bin Ayyub menceritakan kepadaku, hnu
AliSryah menceritakan kepada kami, Ayyrrb As-sakhtiyani
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menceritakan kepada kami, dari Ya'la bin Hakim, dari Sulaiman

bin Yasar, dari Rafi' bin Khadij, bahwa seorang laki-laki dari

pamannya berkata kepada mereka, "Rasulullah $ melarang kami

unh-rk. menyalakan tanah kami baik dengan sepertiga, seperempat

dan dengan makanan yang telah ditentukan. Beliau

memerintahkan kepada pemilik tanah unhrk menanaminya atau

men5ruruh orang lain untuk menanami tanahnya tersebut. Beliau

tidak menyukai tanah itu diser,vakan dan yang lainnya."

Khabar Hanzhalah yang bersumber dari Rafi', maka kami

telah menjelaskan bahwa ihr adalah perkataan Rafi'. Sedangkan

menggunakan harta benda yang lain Rasulullah tidak melarangnya.

Terdapat riwayat yang shahih dari Rafi', sebagaimana yang telah

kami jelaskan, bahwa itu pendapat Rafi' sebelum adanya larangan

dari Rasulullah s, sehingga dia membatalkan sewa menyeu/a

tanah dari kehrrunan ayahnya dengan beberapa dirham. Riwayat

ini lebih utama karena beberapa alasant

Pertama, riwayat ini disandarkan kepada Rasulullah $,
sedangkan riwayat itu mauqufpada Rafi'.

Kedua, pada riwayat ini tidak ada keraguan, sedangkan

riwayat yang meragukan adalah riwayat Rafi'.

Ketiga, orang-orang yang meriwayatkan keumuman

larangan dari Rafi' adalah hnu Umar, Utsman, Imran, Isa, kedua

anak Sahl bin Rafi', Sulaiman bin Yasar, dan Abu An-Naiiasyr,

semuanya itu lebih tsiqah daripada Hanzhalah bin Qais, sehingga

keterkaitan mereka dengan khabar ini menjadi gugur.

Adapun khabar Sa'd bin Abu Waqqash, maka salah satu

jalumya adalah dari AMul Malik bin Habib Al Andalusi -dia halik-

dari Abdul Malik bin Al Majisymn, dan sanad ini dha'if-
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Sedangkan yang lainnya, dari jalur Muhammad bin

Abdurrahman bin L-abibah, riwayat ini tidak dikenal dan tidak

diketahui siapakah dia. Maka keterkaitannya gugur.

Adapun khabar Thariq, dari Sa'id, dari Rafi', maka hnu
Abu Syaibah meriwayatkannya sebagaimana yang kami jelaskan,

dari Abu Al Ahwash, dan terjadi keraguan pada riwayat tersebut.

Karena kami meriwayatkannya dari jalur Qutaibah bin Sa'id, Al
Fadhl bin Dakin dan Sa'id bin Manshur, semuanya dari Abu Al
Ahwash, dari Thariq bin AMurahman, dari Sa'id bin Al Musayyib,

dari Rafi' bin l(hadij, dia berkata, "Rasulullah # melarang se\r/a

menyevra tanah dan jual beli yang tidak diketahui takarannya.

Beliau juga bersaMa, 'Han5n tiga onng gng boleh menanatn,

tlaitu omng yang mempun5mi tanah kemudian dia menanami tanah

tetsebut, o,zrng tnng diberikan bnah, kemudian dia menanami

bnah tnng diberilan kepadan5n, abu omng yang menyewa tanah

dengan bayaran emas atau pemki" Perkataan ini fidak diabaikan
sebagai perkataan Rasulullah $.

Ibnu Abu Syaibah mengira bahwa keseluruhan adalah
perkataan Rasulullah $, lalu dia mengabaikannya dan tetap

mempertahankan sanadnya. Khabar ini bersumber juga dari Thariq

dari jalur orang yang lebih kuat hafalannya daripada Abu Al
Ahwash sebagai penjelas bahwa ifu termasuk perkataan Sa'id bin
Al Musayyib.

Sebagaimana yang diriwa5ratkan kepada kami dari jalur

Ahmad bin Syu'aib: Muhammad mengabarkan kepadaku,

Muhammad bin Ali -dan dia adalah hnu Maimun- mengabarkan

kepadaku, Muhammad menceritakan kepada kami, Sufyan

menceritakan kepada kami, dari Thariq, dia berkata: Aku
mendengar Sa'id bin Al Musayyib berkata, "Tidak layak seseorang
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menanam tanaman kecuali pada tiga tanah, yaitu tanah yang

dikuasai oleh dirinya sendiri, tanah pemberian dari orang lain dan

tanah kosong yang disewakan dengan bayaran emas ataupun

perak."

Ali berkata: Juga, seandainya benar riwayat ifu merupakan

perkataan Rasulullah,$, berarti mereka menyelisihi perkataan

Rasulullah tersebut. Karena di dalamnya terdapat larangan tentang

sewa menyev/a tanah kecuali dengan bayaran emas dan perak-

sementara kalian telah membolehkannya dengan segala macam

barang yang ada di dunia, kecuali makanan atau apa yang

dihasilkan dari tanah. Jadi kalian telah menyelisihi semua yang

telah ditentukan Rasulullah S.

Jika mereka mengaku bahwa di sini terdapat ijma dari

orang-orang yang berpendapat boleh sewa menyewa tanah

dengan bayaran emas dan perak, serta benda selain emas dan

perak sama seperti emas dan perak, maka alangkah jauhnya

keberanian mereka yang semacam ini, dan mereka mendustakan

apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Sa'id bin Manshur:

Al Ahwash menceritakan kepada kami, dari Abdul Karim Al

Jazzai, dari sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Tanah

yang kosong tidak boleh disewakan kecuali dengan bayaran emas

atau uang." Sanad hadits ini shahih-

Jika mereka berkata, "Kami menqiyaskan emas dan perak

dengan benda yang lainnya selain emas dan perak'"

Maka kami berkata, "Maka qiyaskanlah se'6/a menye\l/a

tanah ifu dengan sepertiga atau seperempat dalam akad

mudhambah."
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Jika mereka berkata, "Telah jelas larangan tentang hal

tersebut."

Maka kami berkata, "Telah ielas pula larangan untuk
mengambil serr,ra atau bagian dari sewa menyerJ/a tanah. Nabi $
telah menjelaskan bahwa yang dibolehkan hanyalah jika pemilik

tanah itu yang menanami tanahnya, atau dia memberikan tanah itu

kepada orang lain untuk ditanami atau dia membiarkannya saja."

Pendapat mereka ini nampak msak, dan mereka tidak

memiliki kaitan dalil apapun. Ketahuilah bahwa tidak ada riwayat
yang shahih tentang penyewaan tanah dengan bapmn emas atau

perak dari salah seorang sahabat pun, keorali dari Sa'd dan hnu
Abbas. Dan terdapat riwayat yar:rg shahih dari Rafi'bin l(hadij dan

hnu Umar. Kemudian diriwayatkan secara shahih bahwa lbnu

Umar menarik kembali pendapatrya dan Rafi melarang hal

tersebut.

Abu Muhammad berkata: Yang tersisa hanyalah kebolehan

seura menye'd/a tanah dengan bayaran segala macarn barang dan

dengan segala macarn yang terkandung dalam tanah, berupa

makanan atau yang lainnya. Boleh mengambil sepertiga dan

seperempat, sebagaimana yang dikatakan Sa'd bin Abi Waqqash,

Abu Yusuf, Muhammad bin Al Hasan, Ahmad bin Hanbal, Ishaq

dan yang lainnya.

Atau mendahulukan cegahan menyerdJa, sebagaimana yang

dilakukan Rafi' bin Khadij, Atha', Makhul, Mujahid, Al Hasan Al
Bashari dan yang lainnya, atau mendahulukan larangan, yaitu

dengan tidak adanya keyakinan bahwa hadits itu telah dihapus dan

yang digunakan adalah hadits yang menghapus jika memang dia

meyakininln, sebagaimana yang dilakukan hnu Umar, Thawus, Al

Qasim bin Muhammad, Muhammad bin Sirin dan yang lainnya.
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Kemudian kami mempertimbangkan pendapat tersebut,

dan kami mendapati bahwa orang yang mendahulukan kebolehan

sewa, maka dia telah keliru, karena perintah asal dalam hal ini

adalah boleh seperti yang diriwayatkan Rafi' dan yang lainnya,

bahwa Nabi db datang kepada kaum Anshar saat mereka

menyewakan ladang{adang mereka. Tanpa diragukan lagi bahwa

ladang-ladang tersebut telah disewakan, baik sebelum Rasulullah

diutus dan setelah beliau diutus.

Ini merupakan perkara yang tidak mungkin diragukan lagi

bagi orang yang memiliki akal. Kemudian terdapat riwayat shahih

dari jalur Jabir, Abu Hurairah, Abu Sa'id, Rafi', Zhahir Al Badri

dan yang lainnya dari kalangan tokoh yang ikut perang Badar serta

hnu Umar, bahwa Rasulullah melarang sewa menyewa tanah.

Maka batallah hukum dibolehkannya sewa menyewa dengan yakin

dan tanpa adanya keraguan.

Bagi orang yang mengklaim bahwa hadits yang dihapus

telah kembali ke hukum asal, dan keyakinan adanya nasakh telah

batal, maka itu merupakan ucapan pendusta dan mendustakan.

Dia berkata terhadap apa yang dia sendiri tidak tahu. Hal ini

diharamkan berdasarkan nash N Qur'an kecuali jika memang dia

dapat menunjukkan bukti yang nyata. Namun dia tidak akan

pemah menemukan jalan tersebut selamanya. Kecuali jika

memberikan setd/a tanah tersebut dengan bagian yang telah

ditenhrkan dari hasil tanah yang disarakan.

Diriwayatkan secara shahih bahwa Rasulullah $ telah

melakukan hal itu di Khaibar setelah Rasulullah melarangnya

bertahun-tahr,rr, dan akad ifu terus berlanjut hingga akhimya

Rasulullah $ meninggal dunia.
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Jelaslah bahwa larangan tersebut telah dihapuskan secara

meyakinkan, dan larangan yang selain ifu tetap ada. Allah &
berfirman,

Lii,6qWg
"Agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang

telah diturunkan kepada mereka." (Qs.An Nahl [16]: 44)

Maka merupakan hal yang mustahil jika dihapus suatu

hukum yang telah batal, kemudian Allah Sb fidak menjelaskan

kepada kita bahwa hukum itu tidak berlaku lagi, dan hukum yang

telah dihapus telah kembali berlaku. Jika demikian, berarti umsan
agama ini fidak jelas dan pandangan semacam ini batil-.

1331- Masalah: Jerami dalam akad muaraiah dibagi

antara pemilik tanah dan pengelola atas apa yang telah mereka

berdua lakukan, karena itu merupakan anugerah yang telah Allah
berikan.

1332- Masalah: Jika pemilik tanah secara sukarela

meminjamkan benih atau dirham kepada orang yang menggarap

tanahnya atau dia membantu tanpa menentukan syarat, maka hal
ifu diperbolehkan, karena ifu merupakan perbuatan baik dan

benhrk saling tolong menolong atas kebaikan dan ketalnpaan. Jika
hal ifu didahului dengan syarat dalam safu akad, maka akad ifu
Udak sah dan harus dibatalkan. Karena syarat tersebut tidak ada

ketentuannya di dalam Kitab Allah, dan itu batil. Akad Rasulullah

bersama orang-orang yang telah diberikan tanah di Khaibar itu

-:te
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telah jelas sebagaimana yang telah kami jelaskan, yaitu sebelum

mereka mengelola tanah tersebut dengan harta mereka'

1333. Masalah: Jika kedua belah pihak sepakat

melakukan akad untuk menanam di sebuah tanah, maka ifu

merupakan hal yang baik, meskipun keduanya tidak menyebutkan

apapun, maka itu merupakan hal yang baik'

Karena Rasulullah s tidak pemah menyebutkan apapun

kepada mereka, dan Rasul tidak melarang unhrk menyebutkannya,

sehingga ifu merupakan hal yang mubah. Maka tanah tersebut

harus ditanami sesuafu yang tidak harus disebutkan jenisnya-

Hanya saja jika dia menentukan suatu syarat dalam akad, maka itu

mempakan syarat yang rusak dan akad yang rusak pula, karena ifur

tidak ada dalam Kitab Allah @. Dengan demikian itu adalah batil,

kecuali jika pemilik tanah menentukan syarat agar pengelola tanah

tidak menanam pohon yang membahayakan tanahnya atau pohon

jika memang di atas tanah tersebut ada pohonnya. Maka ini

merupakan kewaiiban dan keharusan, karena dengan

melanggamya akan memunculkan kerusakan dan kehancuran bagi

pertanian.

Allah & berfirman,

'tt#r\u'llily
"sesungguhnya Allah tidak menykai oreng'orang

membuat kerusakan " (Qs. Al Qashashl2Tl:771

Dan Allah @ berfirman,

Al Muhalla - I ?15 I



"r7iii 
t 4 {,i,$"'sa$ S;ii 6;yij

"Dan (mereka) merusak tanam-tanarnan dan binatang
temak, dan Allah tidak menykai kebinasaan." (Qs. Al Baqarah

121:2051

Jadi, merusak tanaman tanpa hak merupakan tindakan

Snng dilarang -dan hanya kepada Allah kita memohon kekuatan-.
Ini adalah syarat yang ditentukan di dalam Kitab Allah, dan inilah

Sang benar dan harus diikuti.

1.334. Masalah: Tidak boleh melakukan al<ad muam'ah
sampai batas wakfu yang telah ditenfukan, tetapi demikianlah
secara mutlak, karena memang demikianlah Rasulullah S
melakukan akad dan dengan cara yang seperti ini semua para
sahabat melakukannln.

Begitu pula Umar mengeluarkan kaum Yahudi Khaibar,
ketika dia berkehendak pada akhir masa kekhalifahannya.
Menentrkan syarat unktu dalam akad ini merupakan syarat yang
tidak ada dalam Kitab Allah, -hal itu batil- dan menyelisihi apa

Snng telah dilakukan Rasulullah S. Rasulullah # bersabda,

8. z.!.rs -ie G';l ,lL'*1"\J ,t". U
" Barangsiapa tmng melahtl<an arnalan tnng frdak

berdasarkan perkara (slnrtat) kami, maka ia tertolak."

Sedangkan para ulama yang berteda tentang hal ini
dicantumkan dalam bab mudharabah.
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1335. Masalah' Jika salah satu pihak ingin membatalkan

akad, maka itu boleh dilakukan, sebagaimana yang telah kami

jelaskan. Jika salah satu dari keduanya meninggal dunia, maka

batallah mu'amalah tersebut.

Karena Allah @ berfirman,

Wiy*i,L6313
'Dan frdaklah seorang membuat dosa melainkan

kemudharatannya itu kembali kepada dirtnya sendii'" (Qs' Al

An'aam 16lz 7641

Jika ahli waris dari pemilik tanah menetapkan kelanjutan

akad ini sedangkan pengelola rela, maka keduanya boleh

melanjutkan akad yang telah disepakati tersebut. Begifu juga jika

pemilik tanah menetapkan akan mewariskan tanahnya kepada

pengelola dengan kerelaan mereka, maka hal itu diperbolehkan,

sebagaimana yang berlaku pada masa Rasulullah # dan terjadi

pula pada masa sahabat,@ tanpa adanya perbedaan pendapat

dari seorang sahabat Pun.

1336. Masalah: Jika pemilik tanah ingin mengeluarkan

pengelola tanah setelah dia menanam, atau pengelola ingin keluar

dari akad setelah dia menanam karena ada yang meninggal dari

salah safu mereka atau saat keduanya masih hidup, maka hal itu

diperbolehkan. Pengelola tanah wajib melakukan pengelolaan

tanah, wajib pula bagi ahli waris untuk melanjutkan akad sehingga

munculnya hasil yang dapat diambil manfaat dari tanaman yang

ada unhrk kedua belah Pihak.

l..
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Karena keduanya melakukan akad tersebut dengan akad
yang benar, maka itu harus diikuti. Rasulullah S melakukan hal

tersebut dan ifu ada dalam ketentuan Kitab Allah. Ini merupakan

kebenaran dan akad yang harus dipenuhi.

Apa yang ada di luar ketentuan Allah merupakan
penyalahgunaan harta dan perusakan terhadap tanaman. Dan
telah diriwayatkan secara shahihtentang larangan tersebut.

L337- Masalah: Jika salah satu pihak ingin mengakhiri
akad, sementara pengelola telah menggarap tanah, membajak dan
telah memberi pupuk pada tanah tersebut namun dia belum

menanam, maka hal itu diperbolehkan, dan pemilik tanah
memberikan bayraran kepada pengelola dengan upah yang

setimpal dengan pekerjaannya yang telah dia lakukan dan harga
pupuk jika memang dia tidak dapat menemukan pupuk yang sama

dengan pupuk yang telah digunakan. Hal ifu berlaku jika memang
pemilik tanah ingin mengeluarkan pengelola tanah tersebut,

karena memang belum berlangsung akad muzaftr'ai diantara

mereka berdua. Sementara ketenfuan yang telah kami jelaskan

tidak berlaku.

Allah S berfirman,

u3;t5-&ttS

"Dan squafu tnng pafut dihormati berlaku hukum
qishash. "(Al Baqamh l2l: l94l

Pekerjaan yang telah dilakukan mempakan kehormatan,

maka pemilik tanah harus memberikan balasan pengganti dengan
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yang semisal dari yang dia lakukan, sementara pupuk itu

merupakan hartanya, maka tidak boleh diambil kecuali dengan

kerelaan dirinya.

1338. Masalah' Jika pengelola adalah orang yang

menginginkan untuk keluar, maka dia boleh melakukan hal itu,

dan dia tidak mendapatkan apapun dari pekerjaannya itu. Jika

memungkinkan dia bisa mengambil pupuk miliknya secara utuh,

maka dia boleh mengambil pupuk itu. Namun jika dia tidak mau

melakukan, maka Udaklah mengapa. Karena itu adalah pilihan dia

untuk keluar. Sedangkan pemilik tanah tidak melakukan

kezhaliman sedikitpun, dan pemilik tanah tidak boleh

mencegahnya. Pengelola tanah memiliki hak pilih untuk

menyempumakan pekerjaannya dan menyempumakan syaratnya

serta keluar dari akad atas kehendaknya dan dia tidak

mendapatkan apa pun, karena dia memang tidak melakukan

kezhaliman tanpa adanya kerelaan dari dirinya sendiri.

1339. Masalah: Jika salah satu dari keduanya

mendapatkan hasil panen yang mencapai batas wajib zakat, maka

dia wajib menunaikannya. siapa yang hasilnya tidak mencapai

batas wajib zakat, maka tidak wajib baginya menunaikan zakat.

Tidak boleh menentukan syarat untuk membalnr zakat dari

salah safu pihak kepada yang lainnya, berdasarkan ftrman

Allah &,

UA'-:',:S 3i S; t'11; 1,* 3L d^517i
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"Dan frdaHah seorang membuat dosa melainkan
kemudharatann5n ifu kembali kepada diinya sendiri, dan seorang
yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain." (es. Al
An'aam [6\ 164')

Setiap orang memiliki kewajiban hukum sendiri.

Menenfukan syarat unfuk menggugurkan kewajiban zakat
dari dirinya dan mewajibkannya kepada orang lain merupakan
syarat 5ang ditenfukan oleh syetan, dan menyelisihi perintah Allah.
Syarat yang semacam ini tidak boleh sama sekali.

Kedua orang yang berakad mampu mencapai apa yang
mereka kehendaki tanpa menenfukan syarat yang dilaknat ini, dan
itu terjadi jika ada kesepakatan akad antara keduanya bahwa salah
safu dari keduanya mendapatkan empat sepersepuluh dari
tanaman atau empat lima pertiga atau yang seperti ini, maka akad
ini menjadi sah.

1340. Masalah: Jika mu'amatah Srang dilakukan itu
nrsak, maka dikembalikan kepada pemilik tanah, seperti tanah
yang telah ditanami, baik tanaman yang ada ifu banyak ataupun
sedikit.

Dalil dari hal tersebut adalah bahwa tidak halal mengambil
sevua tanah atau bagian dari hasil tanah kecuali dangan adanya
al.e.d muzara'ah dengan bagian yang dijadikan milik bersama yang
telah ditentukan dari hasil tanah yang dikelola tersebut. Jika
demikian, maka itu adalah hak tanah, sehingga tidak boleh
memberikan tanah dan apa yang dihasilkan tanah unhrk orang
yang mengelolanya tanpa adanya kerelaan dari pemilik tanah. Hal
ini berdasarkan firman Allah &,
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;yCiu,rL1{{Jr;\l'Js:;ui
"Janganlah kamu saling memakan harb seelnarnu dengan

jalan 5nng bafil."(Qs. An Nisaa' l4l:291

Tidak boleh memberikan bibit pengelola dan pekerjaannya

unfuk pemilik tanah tanpa kerelaan dirinya sendiri, maka keduanya

harus dikembalikan kepada masing-masing yang memiliki hak dari

hasil panen tanah Sang telah Allah @ berikan, sebagaimana firman

Allah &, " Dan sauatu tnng patut dihormati berlaku hukum

qishash." (Qs. Al Baqarah l2l t94 ) Tanah merupakan

kehormatan yang dilindungi sebagai harta dari pemiliknya, maka

bagi pemilik boleh dan berhak untuk menuntut balas setimpal

dengan apa yang menjadi haknya dari hal yang telah Allah &
perbolehkan dalam bermuamalah. Sedangkan bibit milik orang

lang mengelola tanah adalah kehormatan yang dilindungi sebagai

hartanya, maka dia boleh dan menjadi haknya menunfut balas

setimpal dengan apa yang menjadi haknya seperti apa yang telah

Allah S perbolehkan dalam mu'amalah tersebut. Maka apa yang

kami katakan ini menjadi kewajiban dan keharusan.
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Akad Al Mugharasah

1341. Masalah: Siapa yang menyerahkan tanah kosong
miliknya kepada orang lain untuk ditanami, maka hal ifu tidak
boleh kecuali dengan dua hal, yaitu adakalanya jika hasil biji-bijian,
benih atau batang tanamannya hanya untuk pemilik tanah saja,

Ialu pengelola tanah itu menyewa untuk ditanami, mengurusi dan
mengelolanya pada wakfu yang telah ditentukan dan harus dengan
bayaran yang telah ditenfukan, atau dengan sebidang tanah yang

ditentukan dan hak milik sendiri atau milik bersama, maka
pengelola sebab kerja tersebut berhak mendapatkan apa yang
berlaku pada waktu yang telah ditenfukan setimpal dengan apa
yang disewakan. Ini adalah sewa menyewa seperti seluruh akad
sewa menyewa yang ada.

Alasan yang kedua yaitu jika pengelola tanah melakukan
apa yang telah kami jelaskan dan dengan menanam dan
merawahya, serta dia memperoleh ifu semua dari yang mereka
berdua kelola dengan mendapatkan hasil setengah, sepertiga,
seperempat, atau bagian yang telah ditenfukan, dan dia tidak
memiliki hak terhadap tanah tersebut sama sekali -dan yang
semacam ini boleh dan baik-, namun wakfu yang ditentukan
hanyalah waktu yang mutlak, bukan pada waktu tertentu dan
hukum dari apa yang telah kami jelaskan sebelum adanya hukum
muzara'ah memiliki kemiripan dalam segala hal tanpa adanya
pengecualian.

1342. Masalah, Jika pengelola ingin keluar sebelum apa
yang ditanamnya dapat memberikan hasil, dan sebelum dia
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mendapatkan hak untuk dirinya, maka dia boleh melakukannya

dan dia mengambil apa yang telah dia tanam-

Begitu juga jika pemilik tanah yang mengeluamya dari

pekerjaan, karena dia belum mendapatkan hasil, dan jika dia tidak

keluar sampai menghasilkan manfaat dan apa yang dia tanam

telah berkembang, maka dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali

apa yang telah disepakati dalam akad, karena dia telah mengambil

manfaat dari tanah tersebut, maka dia berhak mengambil haknya,

dan hakn5n itu adalah apa yang telah disepakati dalam akad

tersebut.

Dalilnya adalah seperti apa yang telah kami jelaskan pada

permulaan pembicaraan kita dalam bab muzan'ah, yaitu

Rasulullah $ memberikan tanahnya kepada kaum Yahudi l(haibar

agar mereka mengelola tanah tersebut dengan jiwa dan hayta

mereka, kenrudian mereka mernperoleh setengah dari hasil tanah,

berupa tanaman ataupun buah-buahan, dan beliau mendapatkan

setengah dari hasilnya.

Begitu juga, diriwayatkan kepada kami dari jalur Hammad

bin Salamah, dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', dari hnu Umar,

dia berkata' Rasulullah #t memberikan tanah l(haibar kepada

orang-orang Yahudi, dimana mereka mendapatkan setengah dari

setiap tanaman dan kurma serta segala sesuatunya-

Ini berlaku umum dari setiap yang dihasilkan tanah tersebut

dari hasil pekerjaannya, bempa pohon, tanaman ataupun buah-

buahan. Semua ihr masuk dalam pekerjaan yang dilakukan sendiri

oleh mereka dan harta mereka, tidak ada bedanya antara bercocok

tanam atau merawat pePohonan.
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Secara pasti dapat dipahami bagi setiap orang yang

dewasa, bahwa tanah Khaibar dan apa yang ada di dalamnya
terdapat sekitar dua ribu pekerja dan menghasilkan delapan puluh

ribu wasaq kurma, dan ini tetap dalam pengelolaan mereka lebih
dari lima belas tahun, empat tahun dari sejak Nabi $ masih hidup,

dua tahun setengah pada masa Abu Bakar dan sepuluh tahun
pada masa khalifah Umar rgg, hingga akhimya Umar mengusir

mereka di akhir masa kekhilafahannya. Pasti diantara mereka ada

yang menanami tanah tersebut dengan tangannya sendiri.

Malik berkata: Al mugharasah adalah jika seseorang

memberikan tanah yang kosong kepada orang lain unfuk ditanami
dari hartanya sendiri, sehingga mencapai hasil tertenfu, kemudian

dia melakukan akad untuk mengawasi tanah tersebut dan
mengawasi apa yang ditanam.

Abu Muhammad berkata: Hal ini tidak boleh sama sekali,

karena ini merupakan sewa menyewa yang tidak jelas, karena
tidak diketahui berapa yang akan mencapai hasil. Mungkin saja

tidak mencapai hasil, dan tidak diketahui apa yang ditanam,
berapa jumlah yang ditanam.

Yang paling mengherankan dari perkataannya adalah
sampai mencapai hasil tertentu. Padahal dalam tanaman itu
terdapat perbedaan orkup tajam, tidak dapat dipastikan sama

sekali, terkadang sebagian tanaman mencapai masa muda,

terkadang ada yang gugur, dan terkadang ada yang

perfumbuhannya lambat. Permasalahan ini tidak terbatas dari apa
yang ditanam, mungkin saja dia hanya menanam safu pohon atau

dua pohon, dan itu membufuhkan biaya dan menuntut
kepemilikan sebagian bidang tanah yang luas dan ifu merupakan
jual beli gharar dengan harga yang tidak jelas, dan memunculkan
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akad jual beli dan akad seru.ra sekaligus, memakan harta dengan

cara yang batil.

Serva menyetuta yang tidak lelas merupakan penentuan

syarat yang tidak ada ketenhrannya dalam Kitab Allah &, dan itu

batil. Pendapat ini membawa berbagai bencana. Kami tidak

pemah mengetahui seorang pun yang berpendapat semacam ini

sebelumnya. Pendapat ini tidak memiliki huijah baik dari Al

Qur'an, hadits, riwayat yang lemah, ucapan sahabat, pendapat

tabi'in yang kami kenal, qiyas, ataupun pendapat yang bisa

dipertanggungjawabkan. Jika demikian, maka tidak boleh

berpendapat dengan yang semacam ini.

1343. Masalah: Bagaimana hukumnya bagi orang yang

melakukan al<ad muzan'ar5 atau mu'arnalah pada pohon atau

bercocok tanam, kemudian pengelola tanah mulai menanami dan

merawat pohon tersebut serta bercocok tanam, kemudian

kepemilikan tanah tersebut berpindah kepada orang lain yang

tidak melakukan akad itu dengan cara diwariskan, dihibahkan,

disedekahkan, atau diperjualbelikan.

Adapun unhrk tanaman, baik telah nampak atau pun

belum, maka tanaman tersebut menjadi milik orang yang

menanam, dan tanahnya dipufuskan oleh kedua belah pihak yang

berakad, dan bagi pihak yang baru memiliki tanah ihl dia

mengambil bagian dari keduanya dengan memutuskan atau

melanjutkan pada awal mula pemanfaatan tanah tersebut, dan

bukan sebelumnya, karena dia tidak boleh menanam kecuali

dengan hak dan tanaman yang ditanam tenhr berbeda dengan

tanah yang dimiliki dari pihak pertama kepada pihak kedua.
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Adapun mu'amalah pada pepohonan dengan upah

sebagian yang dihasilkan pohon tersebut, maka selama pohon itu
belum berbuah, maka ia tidak menjadi milik siapapun. Jika telah
berbuah, maka buah itu menjadi milik orang yang memiliki pohon.
Jika pemilik yang bam menghendaki pengelola itu tetap mengelola

tanah tersebut, maka hal ifu diperbolehkan, dan jika keduanya

ingin memperbaharui mu'amalah, maka itu pun diperbolehkan.

Jika pemilik tanah ingin mengeluarkan pengelola tanah dari
pekerjaannya, maka ifupun diperbolehkan, dan pengelola

mendapatkan upah yang setimpal dari pemilik tanah tersebut,

karena dia telah bekerja pada tanah yang menjadi miliknya atas

perintah dari dirinya.

Adapun unfuk bercocok tanam dan kepemilikan tanah yang

telah berpindah, maka harus dilakukan penetapan atas mu'amalah
tersebut, atau keduanya bersepakat unfuk memperbaharui akad

yang lain. Jika dia ingin mengakhiri akad tersebut, maka itu boleh

dilakukan oleh pemilik, dan bagi orang yang menanam boleh

mengambil bagiannya dari yang dia telah tanam, sebagaimana jika

yang mengakhiri akad itu adalah orang yang mengelola lahan itu
terlebih dahulu, sebagaimana yang telas kami jelaskan sebelumnya.

Jika hak milik berpindah setelah nampaknya buah, maka

buah itu dibagi unfuk orang yang mengelola tanah dan orang yang

memiliki tanah tersebut berdasarkan kesepakatan keduanya, dan
pemilik tanah yang baru tidak mendapatkan apapun.
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,liit.s sl;ilL4v
KITAB MUATVIAIAHDENGAN OBYEK

BUAH-BUAII\N

L34/'- Masalah: Hulnam bermualah dengan obyek buah-

buahan adalah sunnah, yaitu seseorang menyerahkan pohon

miliknya, -pohon apapun itr.t-, seperti kurma, anggur, jasmine,

pisang atau yang lainnSn, kepada orang yang sanggup unfuk

menyirami; -dan orang yang menggali, memupuk dan

menyiraminya harus diberi upah tahunan,- jika itu termasuk

pepohonan yang perlu disirami dengan menggunakan kincir air

atau irigasi-; perlu penyerbukkan pohon kurma dan mengafur

pengkembangannya; menanam jika butuh unfuk menanam dan

menjaganya sampai tumbuh sempuma, baik kelak dilmmpulkan

atau dikeringkan; jika itu termasuk buah-buahan yang dikeringkan,

atau mengeluarkan minyaknya; jika ihr termasuk buah-buahan

yang harus dikeluarkan minyaknya, atau sampai tiba masa

penjualannya; jika itu termasuk buah-buahan yang dijual, dengan
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upah yang disebutkan -dari buah-buahan tersebut, atau sesuafu

yang terdapat pada pohonnya; -seperti setengah, sepertiga,

seperempat, yang lebih banyak atau yang lebih sedikit dari ukuran

ifu,- sebagaimana yang telah kami katakan dalam pembahasan

muzara'ah, yait:t hasilnya dibagi secara adil.

Dalil dalam hal ini adalah riwayat yang telah kami sebutkan
terkait dengan kerja sama Rasulullah # di Khaibar.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abu
Daud; Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Ya'qub bin
hrahim bin Sa'd menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan

kepada kami, dari Muhammad bin lshaq, Nafi' maula hnu Umar

menceritakan kepadaku, dari Abdullah bin Umar, dia berkata:

Umar bin Al Khaththab berkata, "Wahai manusia,Ts sesungguhnya

Rasulullah $ pemah menjalin kerjasama dengan seorang Yahudi

di Khaibar, hanya saja kita bisa mengusir mereka (kaum Yahudi)
jika kita mau, barangsiapa yang mempunyai harta (yang dikelola

oleh seorang Yahudi), maka ambillah, karena aku akan mengusir

mereka." I alu dia mengusir mereka.

Abu Muhammad berkata: Mayoritas ulama bertendensi

dengan riwayat di atas, hanya saja kami meriwayatkan dari Al
Hasan dan tbrahim tentang kemakruhan hal tersebut, sedangkan

Abu Hanifah tidak melegalkannya, kecuali Zufar.

hnu Abu [-aila, Sufuan Ats-Tsauri, Al Ar.rza'i, Abu Yusuf,

Muhammad, Asy-Syafi'i, Malik, Ahmad, Abu Sulaiman dan yang

lainn5n tidak membolehkannya.

Sementara Malik membolehkannSra dalam setiap pohon

yang kuat akamya, kecuali pohon yang hanya sekali panen dan

75 Di sebtrtkan dalam Sunan Abu Daud, bahwa Umar berkata: Hai mantrsia.
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buahnya bisa dipetik berulang kali, seperti pisang, tebu dan

sa!ruran, maka dia tidak membolehkannya. Dia juga tidak

membolehkan bermualah dengan obyek sayuran, kecuali untuk

benfuk penyiraman secara khusus.

Asy-Syafi'i tidak membolehkannya menurut salah safu

pendapatnya yang masyhur, keanali pohon kurma dan anggur.

Diantara sahabat Abu Sulaiman juga ada yang tidak

membolehkannya, kecuali pada pohon kurma saja.

Abu Muhammad berkata: Barangsiapa yang tidak

membolehkan muamalah tersebut, kecuali pada pohon kurma

saja, atau pada pohon kurma dan anggur, atau hanya pada

sebagian pepohonan dan tidak pada sebagian yang lainnya, atau

hanya pada kondisi tertentu dari penyiraman dan tidak yang

lainnya, maka dia menyelisihi hadits Nabi S, sebagaimana yang

telah kami sebutkan sebelumnya, dan mereka termasuk orang-

orang yang mengingkari pendapat Abu Hanifah- Maka pendapat

mereka tidak dianggap.

Para ulama yang mengikuti pendapat Abu Hanifah

berhujjah dengan mengatakan, bahwa ijanh itu tidak sah kecuali

dengan upah yang telah ditentukan.

Abu Muhammad berkata: Akad muzara'ah dan

memberikan pepohonan (untuk dirawat) dengan upah yang diambil

dari sebagian hasilnya bukanlah merupakan akad iiarah. Karena,

penamaan dalam agama itu adalah hak perogratif

Rasulullah $ dari Rabbnya, dimana Allah @ berfirman,
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Tfu frdak lain hanyalah nama-narna yang kamu dan bapak-

bapak kamu mengadakannya; Allah tidak menurunkan suafu
un untuk (menyembah) ntn."(Qs. An-Najm 1521:23).

Ditanyakan kepada mereka (yaitu para ulama yang tidak
membolehkan muamalah dalam buah-buahan): "Kenapa kalian

membatalkan al<ad mudharabah @agi hasil) dengan dalil ini (iarah
tidak boleh kecuali dengan upah yang telah diketahui), dan kalian

mengatakan, bahwa akad ini upahnya tidak diketahui?"

Jika mereka berkata: Apakah al<ad mudharabah baE hasil)

disepakati? Maka kami jawab: Penyerahan lahan untuk dikelola,
yang drupah dengan sebagian dari apa yang dihasilkan darinya,
dan juga hal penyerahan pohon (untuk diriwayat) yang juga diupah
dengan apa yang dihasilkan darinya. Akad ini telah disepakati
dengan yakin dari perbuatan Nabi I dun aktifitas seluruh sahabat
beliau $, dimana tidak ada seorang pun dari mereka yang

menyelisihi perbuatan ini. Tidak ada seorang pun dari mereka

5nng tidak mengelola tanah Khaibar, kecuali karena adanya udzur
sebab sakit, lemah atau umsan yang menyibukkan4ra.

Bersamaan dengan hal itu, maka setiap orang yang tidak
bisa mengelola tanah sebab salah safu udzur tadi, maka dia
mengetahui perkara tanah Khaibar, dimana tadisi ini tems
berkesinambungan tahun demi tahun sampai berakhimya
kekhilafahan Umar ig, -ini adalah ijma' yang diyakini lagi

disepakati-, perkara ini bukanlah seperti apa yang telah mereka
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klaim, berupa kebatilan dan prasangka dusta terkait dengan ima'
terhadap mudharabah yang tidak diriwayatkan kecuali dari enam

orang sahabat &. [-alu mereka menentang tradisi Khaibar dengan

berkata, 'Penduduk Khaibar ada yang budak dan ada juga yang

merdeka. Apabila mereka adalah seorang budak, maka seseoftmg

yang bermualah dengan budaknya dalam hal ini misalnya,

hukumnya adalah boleh. Namun jika mereka (penduduk Khaibar)

adalah orang:orang yang merdeka, maka apa yang diambil dari

mereka ihr, posisinya sama seperti iizph. Karena, tidak ada satu

pwr khabar yang menyebutkan, bahwa Rasulullah $ mengambil

jizyahdari mereka, bukan zakat'."

Ini adalah pendapat yang mereka tarik berdasarkan

kedustaan, kebohongan dan tak tahu malu lagi bodoh. Bagaimana

bisa mereka mengatakan hal ini, sementara mereka adalah

kelompok pertama yang menentang hukum ini? Mereka tidak

berbeda pendapat, bahwa orang-orang yang dikuasai dari

penduduk Khaibar ihr adalah orang merdeka. Jika seorang Imam

mengetahui kebudakan mereka, maka dalam diri mereka ada

bagian seperlima, dan penjualan untuk pembagian harga jual

mereka.

Bagaimana bisa mereka berkata, "Bisa saja mereka

(penduduk Khaibar) adalah budak." Sedangkan Umar i$ mengusir

mereka dengan hadimya para sahabat &, sesuai dengan janji

Rasulullah $ tentang pengusiran kaum Yahudi dari jazirah Arab?

Bagaimana mungkin Umar membolehkan unhrk

menghabiskan budak kaum muslimin, sementara dalam diri

mereka ada bagian anak-anak yatim dan para janda? Orang yang

menisbatkan hal ini kepada Umar adalah orang sesat lagi

menyesatkan, bahkan kepada Rasulullah $-
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Diriwayatkan secara shahih, bahwa Nabi S ingin mengusir

mereka (kaum Yahudi), namun kemudian beliau ingin membiarkan
mereka, lalu beliau pun membiarkan mereka hingga kaum

muslimin -sendiri yang berkehendak- mengusir mereka. ndak
boleh menuduh bahwa Nabi S menyia-nyiakan sifat kebudakan

kaum muslimin.

Perkara yang mustahil adalah, bahwa mereka (penduduk

Khaibar) merupakan budak Nabi $ secara khusus, karena

Nabi $ tidak mengambil ghanimah. kecuali seperlima dari

seperlima, dan bagian beliau ifu bersama kaum muslimin. Orang-

orang mengatakan, bahwa beliau adalah Ash-Shafi (orang yang

bersih). Tidak ada safu orang muslim pun yang mengatakan,
bahwa semua orang yang beliau kuasai adalah budak beliau 6$.

Seandainya memang benar apa yang mereka klaim, berupa

kebatilan itu (mereka adalah budak beliau), maka tanpa diragukan

lagi beliau pasti memerdekakan mereka. Sebagaimana yang

diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Al Bukhari;
Ibrahim bin Al Harits menceritakan kepada kami, Yahya bin Abu
Bukair menceritakan kepada kami, Zuhair (hnu Mu'awiyah Al
Ju'fi) menceritakan kepada kami, Abu Ishaq (As-Sabi'i)

menceritakan kepada kami, dari Amr bin Al Harits (ipar

Rasulullah #1176 dan saudara ummul mukminin Jurvairiyah binti Al
Harits, dia berkata, "Ketika Rasulullah $ wafat, beliau tidak

meninggalkan dinar dan dirham, budak laki-laki dan perempuan,

dan iuga tidak meninggalkan apapun, kecuali baghal beliau yang

putih, senjata dan tanah yang telah disedekahkan."

76 Tambahan ini berasal dan Shahih Al Bukhan(4/461.
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Rasulullah S membagikan kepada orang yang mengelola

tanah di Khaibar, sebagaimana yang telah diriwayatkan kepada

kami dari jalur periwayatan Muslim, Zuhair bin Harb menceritakan

kepada kami, Ismail bin Aliyah menceritakan kepada kami, dari

AMul Aztz bin Shuhaib, dari Anas, bahwa

Rasulullah $ memerangi wilayah l(haibar... -kemudian dia

menyebutkan kelengkapan hadits ini-, dan di dalam hadits

tersebut terdapat redaksi, "L-antas kami dapat menguasai wilayah

Khaibar, kemudian para tawanan itu dikumpulkan. lalu Dihyah

datang menemui Nabi shallallahu alaihi wa sallam, dia berkata,

'Wahai Rasulullah berilah aku seorang budak wanita dari tawanan

ini'. Beliau bersabda, 'Pergilah dan bawalah budak perempuan'-

Dihyah lalu mengambil Shafiryah binti Hqni."77 Kemudian dia

menyebutkan kelanjutan hadits ini.

Abu Muhammad berkata: Semua negeri dapat dikuasai,

dan sebagian penduduk negeri ada yang melakukan akad damai

unfuk mendapatkan jaminan keamanan, sehingga mereka pun

tinggal sebagai ahli dzimmah lagi merdeka. Diriwayatkan secara

shahih, dari hadits Umar, dia berkata, "Sebagaimana

Rasulullah S membagi tanah Khaibar." Maka dapat dipastikan

orang-orang yang masih tinggal di sana itu adalah orang-orang

merdeka.

Perkataan mereka (ulama yang fidak membolehkan

muamalah dalam buah-buahan): "sesungguhnya yang diambil dari

mereka (penduduk Khaibar) adalah ii4/ah-" Ini adalah perkataan

orang yang tidak bertal$/a kepada Allah &-

77 HR. Muslim (shahih Muslim, L/4031
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Bagaimana bisa separuh (dari hasil tanaman) itu disamakan

dengan jizyali?

Hak orang-orang yang memiliki lahan yang dibagikan atas

mereka adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang Yahudi

unfuk menggantikan pekerjaan mereka, begitu juga dengan orang-

orang dimana Umar menyampaikan khutbah kepada mereka,

sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya, dan

memerintahkan mereka unhrk mengambil harta mereka,

hendaklah mereka memperhatikan lahannya ketika Umar ingin

mengusir kaum Yahudi dari Khaibar.

Atsardalam hal ini mutawatirlaE zhahir, seperti harta yang

dimiliki oleh Umar, lalu dia menjadikannya sedekah, dan juga

seperti perkataan lbnu Umar terkait sebab pengusiran kaum

Yahudi, "Kami pergi ke Khaibar, lalu kami membagi-bagikan harta

kami." Bagian para ummul mukminin adalah sebagian lahan dan

sumber air, serta sebagian mereka ada yang mendapatkan

beberapa wasaq, sementara peninggalan orang-orang yang hijrah

ke Khaibar hingga saat ini ada pada ahli waris mereka. Maka

tampak jelaslah igauan mereka yang pandir itu.

Yang mengherankan adalah, bahwa mereka itu berkata,

"Jika hal ini adalah ima', maka Abu Hanifah dan Zufar menjadi

kufur." Maka kami berkata, "Udzur katidaktahuan mereka berdua

seperti udzur orang yang membaca Al Qur'an, lalu dia salah

dalam membacanya, kemudian mengganti, menambah dan

menguranginya, sementara dia sendiri mengira bahwa bacaannya

ifu benar. Sedangkan orang senantiasa memegangi hujjah sebagai

benfuk perlawanan kepada Rasulullah $, maka tanpa diragukan

lagi, dialah orang yang kafir."
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Ulama fikih Asy-Syafi'i melakukan penyimpangan dengan

berkata, "Apabila akad musaqah pada pohon kurma ihr disahkan,

maka pasti keabsahan ini juga berlaku pada pohon anggur, karena

kedua pohon ini berkewajiban unhrk dizakati- Sedangkan

pepohonan selain keduanya tidak terkena kewajiban zakat."

Abu Muhammad: Ini adalah pendapat yang fasid dan qigs
yang bodoh. Dikatakan kepada mereka, "Jika buah kurma adalah

buah-buahan yang mempunyai biji, maka wajib menganalogikan

semua buah-buahan yang mempunyai biji dengan kepemilikan biji

ifu, dan jika buah kurma itu manis, maka wajib pula

menganalogikan setiap buah-buahan yang manis dengan sifat

manisnya ihr. Jika tidak demikian, maka apa yang menyebabkan

ka,vajiban zakat sebagai hujjah dalam penggarapannya dengan

upah yang diambil dari buahnya?"

Abu Muhammad juga berkata: Buah kurma itu tampak,

sehingga bisa dilindunE, begifu juga dengan buah anggur.

Ali berkata: Begifu juga buah tin, buah kenari dan yang

lainnp. sedangkan larangan ulama fikih Maliki untuk bermualah

dengan obyek buah pisang dan sayLran merupakan klaim tanpa

dalil.

Apabila mereka berkata: Kata musaqah (akad siram

tanaman) menunjukkan pada siraman.

Maka kami menjawab: Siapakah yang menamakan

muamalah ini dengan nama musaqah, sehingga mereka

menjadikan nama ini sebagai hujjah? Kami tidak mengetahui narna

itu dari Rasulullah # d* tidak pula dari salah seorang sahabat r$.
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Sementara kami menamakan muamalah ini hanya dengan nama

m usa'adah (tolong-menolong).

Tanpa diragukan lagi bahwa di Khaibar juga ada sayuran

dan selumh fumbuhan yang fumbuh di tanah Arab, seperti delima,
pisang, tebu dan sa!ruran, lalu Nabi $ menjalin kerja sama dengan

kaum Yahudi yang ada di sana dengan memberikan upah separuh

dari setiap apa yang dihasilkannya.

1345. Masalah: Tidak boleh mengajukan persyaratan

bagi pemilik lahan dalam akad muzara'ah, mugharasah dan

muamalah dalam buah-buahan; baik dalam hal pekerja, budak,

irigasi, ember, tali, timba, pekerjaan, pupuk dan syarat lainnya.

Hal ifu semua terserah penggarap lahan, karena pensyaratan

Rasulullah $ terhadap mereka adalah agar mereka menggarapnya

dengan biaya yang diambil dari harta mereka. Maka semua

pekerjaan itu wajib dilakukan oleh penggarap. Namun jika pemilik

lahan mau menyediakan semua ihr, maka hal itu bagus, karena

Allah S berfirman,

"#|J5if\?3{;
"Dan kamu melupakan keubmaan di antara

kamu;'(Qs. Al Baqarah l2h 2371.

L346- Masalah: Setiap apa yang telah kami paparkan

dalam aL<ad muzara'ah, maka ketentuannya demikian; tidak boleh

sedikit pun dirubah dari beberapa masalah tersebut, sehingga kami

tidak perlu lagi unhrk mengulang ulasan tersebut.
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L347 - Masalah: Tidak boleh mengajukan persyaratan

dalam akad mwara'ah dan juga penyerahan pohon (untuk

dikelola) dengan upah bagian yang telah ditentukan dari hasilnya,

dimana semua pekerjaan terkait hal di atas, itu diserahkan kepada

penggarap; baik untuk membangun pagar, menambal yang retak,

menggali surnur dan mengurasnya, menggali mata air dan

membersihkannya, menggali irigasi dan membersihkannya,

menggali sungai den membersihkannya, membuat penampungan

air dan memperbaikinya, membangun tempat dan

memperbaikinya, membuat alat penyiraman, lembing dan kincir.

Karena setnua ifu adalah syarat yang tidak terdapat dalam Al

Qur'an, sehingga synrat itupun batil. Namun jika pemilik pohon

melakukan semua ifu tanpa memberikan s5/arat, maka hal itu

boleh-boleh saja. Karena, As-Sunnah menyebutkan, bahwa syarat

atas mereka (penggarap) adalah agar mereka melakukan

penggarapan dengan menggunakan harta dan jiwa mereka. Semua

ini bukan terrnasuk kebuh.rhan tanah dan pohon.

Sedangkan alat penanaman dan penggalian, alat

penyiraman, alat merapikan pohon, alat pemupukan, kendaraan

dan para pekerja, semua ini terserah pihak penggarap- Karena

semua pekerjaannya membutuhkan hal tersebut, sehingga

keberadaan semua itu pun wajib bagi mereka.
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KITAB MENGHIDUPKAN I-AFIAN MATI,
HAK PENGGARAPAN [AFI,AN,

PEMBATASAN IAHAN, BURUAN YANG
LEPAS, ORANG YANG MEI{\IIA.T.IYIAKAN

HARTANYA DAN HARTAT{YA YANG
RUSAK DI I,AUT

1348. Masalah: Setiap lahan yang tidak berhran, dan

tidak ada yang mengetahui bahwa lahan itu pemah digarap pada

saat masuknya Islam, maka lahan ifu milik orang yang lebih dulu

menggarap dan menghidupkannya, -baik adanya rekomendasi

dari pemerintah dia melakukan hal itu atau tanpa adanya

rekomendasi-. Karena dalam hal tersebut seorang Imam dan

pemerintah tidak memiliki wewenang, -walaupLrn lahan ifu berada

diantara perkampungan dalam suafu negeri-. Tidak ada seorang

@l - AlMuhatla



pun yang boleh membatasi sebidang tanah yang lebih dahulu

digarap oleh orang lain setelah diutusnya Rasulullah $-
Apabila pemerintah memberikan hak penggarapan kepada

seseorang, maka hal ini tidak mempengaruhinya, dan dia tidak

boleh membatasinya, karena ada orang yang lebih dahulu

menggarapnya. Namun jika penggarapan lahan tersebut

berdampak negatif bagi penduduk sekitar, maka tidak ada seorang

pun yang boleh memilikinya; baik adanya rekomendasi dari

pemerintah atau yang lainnya, seperti tempat unfuk mengambil

garam dan air, penampungan air hujan, lahan pasar, jalan,

mushalla dan lain sebagainya.

Sedangkan lahan yang dimiliki dengan cara menghidupkan

lahan tersebut atau dengan cara yang lainnya, kemudian lahan itu

dirusak dan dikosongkan sehingga menjadi seperti sediakala, maka

lahan ihr milik orang yang menghidupkannya kembali- Tidak ada

seorang pun yang boleh memiliki lahan tersebut untuk selamanya

dengan cara menghidupkannya. Apabila pemiliknya itu fidak

diketahui, maka pertimbangan tentang hal ini diserahkan kepada

pemerintah, dan lahan ini tidak boleh dimiliki kecuali ada

rekomendasi darinya.

Para ulama berselisih pendapat dalam hal ini: Abu Hanifah

berkata: I-ahan mati tidak serta merta menjadi milik orang yang

menghidupkannya, kecuali ada rekomendasi dari pemerintah-

Malik berkata: Apabila orang-orang bersengketa dalam

sebuah lahan, karena tidak lama telah digarap, maka lahan ini

tidak bisa dimiliki oleh seorang PUn, kecuali dengan keputusan

pemerintah. Sedangkan pembatasan lahan yang ada di tengah-

tengah padang sahara dan tidak digarap, maka lahan itu milik
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orang yang menghidupkannya. L-alu apabila dia meninggalkannya

dalam beberapa hari sehingga lahan ifu kembali seperti semula,

maka lahan itu menjadi milik orang kedua yang menghidupkannya

lagi dan kepemilikan orang pertama gugur.

Demikian juga yang dia katakan terkait dengan buruan yang

telah dimiliki, kemudian lepas, maka buruan ifu milik orang yang

mendapatkannya. Apabila ditelinga buruan itu ada anting atau

yang lainnya, maka anting yang ada pada buruan ifu milik

pemburu yang pertama, sedangkan her,van buruannya milik

pemburu yang kedua.

Al Hasan bin Hagy berkata: Tidak ada lahan mati (yang

boleh digarap), kecuali di daerah Arab saja.

Abu Yusuf berkata: Barangsiapa yang menghidupkan lahan

mati, maka lahan ifu menjadi miliknya. Rekomendasi pemerintah

tidak ada artinya, hanya saja pemerintah memiliki data batasan

lahan mati tersebut. Apabila seseorang tinggal agak lauh dari

penguasa setempat, lalu seandainya penguasa itu berteriak, dan

suaranya tidak terdengar di tempatnya itu, maka lahan yang masih

mendengar teriakan tersebut tidak bisa dimiliki, kecuali ada

rekomendasi dari pemerintah.

Sedangkan Abdullah bin Al Hasan, Muhammad bin Al

Hasan, Asy-Syafi'i, Abu Ats-Tsaur, Abu Sulaiman dan para

pengikutr5ra berpendapat sebagaimana pendapat kami.

Ulama yang mengikuti madzhab Hanafi berhujjah dengan

sebuah khabar, dari jalur periwayatan Amr bin Waqid, dari Isa bin

Yasar, dari Makhul, dari Junadah bin Abu UmayTah, dia berkata:

Kami singgah di Dabiq,78 dan diantara kami ada Abu Ubaidah bin

78 Dabiq adalah sebuah desa yang terletak tidak jauh dari Halb.
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Al Jarrah, lalu Habib bin Maslamah membunuh seorang tentara

Romawi, lantas Abu Ubaidah ingin membagi harta rampasannya

itu menjadi seperlima. Habib berkata kepadanya, "Sesungguhnya

Rasulullah $ memberikan harta rampasan itu bagi orang yang

membunuh." Mu'adz bin Jabal berkata kepada Habib, "Tidak

wahai Habib, sesungguhnya ry mendengar

Rasulullah $ bersabda, y6\ t y) U.tb 6 ;#). U,3t

'sesunggwhnya yang meniadi milik seseorang adalah apa yang

dindhai oleh Imamnyi." Mereka (ulama fikih Hanafi) berkata:

Apabila ada lahan mati yang tidak seorang lebih utama unfuk

memilikinya, maka lahan itu menyempai apa yang ada dalam kas

negara. Kami tidak mengetahui ke-sytbhafan dari mereka, kecuali

hal ini.

Ali berkata: Atsardi atas maudhlt',karena berasal dari jalur

periwayatan Amr bin Waqid, dia merupakan periwayat yang

matuk menunrt kesepakatan ahli ilmu dan atsar, -kemudian ifu

menjadi hujjah terhadap mereka, karena mereka adalah kelompok

pertama yang menyelisihinya, sehingga mereka memperbolehkan

henuan buman dimiliki oleh orang yang membumnya tanpa ada

rekomendasi dari pemerintah. Apabila mereka mengklaim hal ini

adalah ijma', berarti mereka dusta, karena diantara para tabiin ada

seseorang yang melarang mengambil hewan buruan di negeri yang

wajib diperangi dan menjadikannya sebagai ghanimalr.

Atsaryang dusta ini tidak bisa dijadikan bantahan terhadap

hukum Rasulullah #, yaifu barang rampasan perang adalah milik

orang yang membunuh dan lahan mati ifu adalah milik orang yang

menghidupkannya.

-t-
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Sedangkan penyerupaan lahan dengan apa yang ada dalam

kas Negara, maka hal ini adalah sebuah qiyas, sementara semua

qirys ihr adalah batil. Karena, apa yang ada dalam kas Negara

adalah harta yang dimiliki dan diambil melalui jizyah, atau sedekah,

atau harta yang ada di kas Negara itu ada yang merawafurya,

sedangkan lahan ini tidak diketahui siapa yang merawatrnya. Tidak

boleh menganalogikan sesuafu yang tidak diketahui orang yang

merawatnya, atau tidak ada yang merawatrya, dengan sesuaht

yang telah diyakini ada yang merawahSa.

Seandainya qtyas ini benar adanya, maka meng'qiyasl<Nr

lahan mati yang Udak ada perawatrya dengan hewan buruan dan

kup, itu lebih utama dan lebih identik. Tetapi tidak ada nashyang

menguatkan mereka, dan tidak pula qiyas yang mereka lakukan

dengan baik.

Seandainya khabar yang maudhu'ini shahih, maka khabar

ini pasti juga menjadi hujjah kami. Karena Nabi $ telah

memutuskan, bahwa lahan mati itu menjadi milik orang yang

menghidupkannya. Beliau $ adalah Imam yang tidak ada Imam

bagi orang png telah mengikuti beliau. Beliau adalah orang yang

disebutkan oleh Allah &,

" (Ingatlah) suatu hari (yang di han itu) Kami panggil tiap
'umat 

dengan pemimpinnya." (Qs. Al Israa' 1171:711.

Nabi $ adalah Imam kita, kita dan segala hamba-Nya

bersaksi kepada Allah & atas hal tersebut. Tidak ada Imam bagi

kita selain beliau. Kita memohon kepada Allah ffi agar Dia tidak

membiarkan kita bersama Imam selain beliau. Barangsiapa yang
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menjadikan Imam selain beliau, maka hukumnya akan

mengalahkan hukum beliau 4S, namun kemudian hukum ifu akan

tertolak dan akan diketahui. Sedangkan kita meminta kepada

Allah @ agar terlepas dari hal tersebut.

Terkait dengan pendapat Malik, maka sangat jelas

kerusakannya. Karena dia membagikan bagian dimana kami tidak

pemah mengetahui ada seorang pun sebelum dia yang

melakukannya. Tidak ada penjelasan dari Al Qur'an, As-Sunnah,

tidak pula ada riwayat yang buruk sekalipun, dan iuga qiyas yang

berkaitan dengan hal itu.

Sementara hal yang paling menakjubkan dari hal ini adalah,

bahwa Malik tidak menjadikan lahan mati yang tidak satu pun

memilikinya unfuk orang yang menghidupkannya, dimana

Allah & telah menjadikan lahan mati itu untuk orang yang

menghidupkannya melalui lisan Rasul-Nya $, kemudian Dia

menjadikannya sebagai harta yang dimiliki, dimarra Allah @ telah

haramkan unfuk diusik dalam Al Qur'an dan juga melalui lisan

Rasul-Nya ,S. Karena beliau bersabda,

.?,;'{.*'-AGL rsic 2 oy,

" Sesungguhnya darah kalian dan harta haram atas kalian-"

Nabi,S menjadikan lahan mati ini menjadi milik orang

yang menghidupkannya, sebagaimana pendapat yang telah kami

paparkan tentang lahan mati yang digarap kemudian dikosongkan,

juga seperti herr.ran buman yang melepaskan diri. Sesuatu yang

mengakibatkan gugumya kepemilikan lantaran pengosongan dan

pelarian diri, maka itu bukan bagian dari dalil Al Qur'an, As-
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Sunnah, bukan dari riwayat yang buruk sekalipun dan juga bukan

dari qiyas.

Demikian juga, lahan yang akan digarap atau diperebutkan

oleh orang-orang bisa memungkinkan adanya dampak negatif

terhadap penduduk desa dan kota, atau tidak ada dampak negatif

sama sekali terhadap mereka. Apabila dalam hal ini ada dampak

negatif, maka pemerintah tidak boleh memberikan hak

penggarapan kepada seorang pun, dan dia tidak boleh

menimbulkan bahaya bagi mereka. Namun, jika dalam hal ini tidak

berdampak negatif bagi mereka, maka golongan manakah antara

dia dan orang jauh yang akan menggarapnya? Maka tidak ada

faidah sedikit pun dalam hal ini bagi pemerintah. Demikian juga,

pembagian Abu Yusuf dan Al Hasan bin Ha5y juga rusak, karena

ini adalah pendapat tanpa dalil, sehingga pendapat ini pun batil.

Abu Muhammad berkata: Dalil yang shahih terkait dengan

pendapat kami adalah, yaitu apa yang diriwayatkan kepada kami

dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib An-Nasa'i, Yunus bin

AMul A'la menceritakan kepada kami, Yahya -yaihr hnu Bukair-

rnenceritakan kepada kami, dari Al l-aits -hnu Sa'd-, dari

AMullah bin Abu Ja'far, dari Muhammad bin Abdurrahman bin

Naufal -yaitu Abu Al Aswad-, dari Urwah bin Az-Zubair, dari

Aisyah Ummul Mukminin, dari Rasulullah $, beliau bersabda,

.e'i-f ;6 *1y4 1 A3i t"i J
"Bamngsiapa yang menghidupkan lahan mati yang tidak

dimiliki oleh seomng pun, mal<a dia lebih berhak atasnya."

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Al Bukhari, Yahya

bin Bukair menceritakan kepada kami, Al L-aits menceritakan
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kepada kami, dari Ubaidillah bin Abu Ja'far, dari Muhammad bin

Abdurrahman bin Urwah, dari Aisyah, dari Nabi $, beliau

bersabda,

.e6;i'#*:y46:rf kA
"ir*grruru yang menggarap tahan tmng tidak dimitiki

oleh seomng pun, maka dia tebih berhak atasnya."

Urwah berkata: Umar bin Al Khaththab memutuskan

dengan hal ini.

Abu Muhammad berkata: Khabar di atas merupakan nasrl

dari pendapat kami. Khabarini mematahkan pendapat orang yang

tidak menjadikan perkara itu seperti yang berlaku di atas, kecuali

dengan izin selain dari Nabi $; baik secara umum maupun dalam

suatu pembahasan yang tidak ada di dalam pembahasan yang

lainnya. Alasan yang lainnya adalah, karena pendapat orang yang

mengatakan, siapa yang menggarap lahan mati, kemudian

dikosongkan lagi, maka lahan mati itu milik penggarap yang lain.

Allah S berfirman,

6 fi rl;;'fifr $\i:t-,)
?Ja'.:;$iL|K

"Dan tidaHah patut bagi laki'laki yang mukmin dan tidak

(pula) bagi perempuan yang mukmin, apbila Allah dan Rasul-N3m

telah mqtetapkan suafu ketetapan, akan ada bagi merel<a pilihan

(yang lan) tentang wuen mereka." (Qs. Al Ahzaab [33]: 36).

s; yt t(6
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Jadi, setiap ketentuan yang telah ditentukan oleh

Rasulullah # d* setiap pemberian yang telah diberikan oleh

beliau, maka tidak ada seorang pun yang datang setelah beliau, -

tidak seorang Imam dan yang lainnya- menentang hal tersebut,

dimana tidak ada pula yang memasukkan hukum lain di dalamnya.

Diriwayatkan secara muttashil -sebagaimana yang engkau

ketahui- bahwa Umar bin Al Khaththab memutuskan dengan hal

tersebut, dan tidak ada seorang pun dari kalangan para sahabat rg
yang menyelisihi kepuhrsan itu.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Daud;

Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, AMul
Wahhab -yaitu Ibnu Abdul Majid Ats-Tsaqafi- menceritakan

kepada kami, Agytrb -yaifu As-Sakhtiyani- menceritakan kepada

kami, dari Hisyam bin Urwah, dari aSnhnya, dari Sa'id (bin Zaidzg
bin Amr bin Nufail, dari Nabi $, bahwa beliau bersabda,

,,

.t*

" Barangsiapa yang menghidupkan lahan mati, mal<a lahan

ifu miliknya, dan irq zhalim (penanaman se@ra zhalim) tidak

memiliki hak;'

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib;

Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, hnu Wahb

menceritakan kepada kami, Haiwah bin Syuraih mengabarkan

kepadala,r, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Naufal, dari

79 Tambahan ini terdapat di dalam Sunan Abu Daud.

)b ,3"A'"^1*t{;i ^* $'ti +( u
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Urwah bin Az-Zubair, bahwa dia berkata , " Irq zhalim (penanaman

secara zhalim) adalah orang yang menggarap lahan yang sudah

rusak milik beberapa orang, dimana mereka fidak bisa

memwatryra, lalu mereka membiarkannya hingga rusak."

Abu Muhammad berkata: Istilah irq zhalim ini

dimunculkan oleh Urwah, dan Urwah itu memang benar- Hal ini

dilegalkan oleh ulama fikih Maliki.

Diriwayatkan juga dari jalur periwayatan Ahmad bin

SSnr'aib; Muhammad bin Yahya bin A5yub dan Ali bin Muslim

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yahya berkata: AMd
Wahhab -yaitu hnu AMul Majid Ats-Tsaqaft- menceritakan

kepada kami, Ayl,ub -yaitu As-Sakhtiyani- menceritakan kepada

kami, Ali bin Muslim berkata: Abbad bin Abbad Al Muhallabi

menceritakan kepada kami, kemudian Ayyub dan Abbad sepakat,

keduanya dari Hisyam bin Urwah, dari Wahb bin Kaisan, dari Jabir

bin Abdullah, bahwa Rasulullah S bersabda,

L$r c, ,?i W.xi ^* 0'rl t"i a
!'',bxi'#W et4l.^oJ-? il )e W

"Bamngsiapa yang menghidupkan lahan mati, maka

dalam hal ini dia mendapatkan pahala, dan apa yang dimalan oleh

buruk darinya, maka ia adalah sedekah baginya."

ndak ada gunanya mengambil pendapat seorang imam

terkait dengan sedekah ini, dan tidak ada pula pahala di dalamnya.

Seandainya dia melarang hal itu, berarti dia telah bermaksiat

kepada Allah &.
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Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Daud; Ahmad bin
Abdah Al Amali menceritakan kepada kami, Abdullah bin Utsman

menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al Mubarak
menceritakan kepada kami, Nafi' bin Umar Al Jumahi
memberitakan kepada kami, dari hnu Abi Mulaikah, dari Urwah
bin Az-Zubair, dia berkata, "Aku bersaksi bahwa
Rasulullah $ memutuskan, bahwa bumi adalah bumi Allah, para

hamba adalah para hamba Allah, dan barangsiapa yang

menghidupkan lahan mati, maka dia lebih berhak atasnya. Orang-
orang datang menemuiku dengan membawa ini, dari Nabi $."

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Abu Daud; hnu
As-Sarah8o menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan

kepada kami, Yunus -yaitu Ibnu yazid- mengabarkan kepada kami,

dari Ibnu Syihab, dari Ubaidillah bin Utbah, dari Ibnu Abbas, dari
Ash-Sha'b bin Jatstsamah Al Laitsi, bahwa Rasulullah S bersabda,

-LyT.:+, vf ;+ \
" Tidak ada pembatasan lahan, *u"uut bagi Attah dan

Rasul-Nya."

Maka pemerintah tidak boleh memberikan batasan sedikit
pun pada suatu lahan agar tidak digarap.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Daud; Ahmad bin
Sa'id Ad-Darimi menceritakan kepada kami, Wahb bin Jarir bin
Hazim menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari hnu Ishaq,

dari Yahya bin Urwah bin Az-Zubair, dari ayahnya, bahwa ada

seorang lelaki yang menanam pohon kurma di lahan orang lain,
maka Rasulullah $ memutuskan bahwa lahan itu untuk pemilik

80 Naman5n adalah Ahmad bin Amru.
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lahan, dan beliau memerintahkan kepada pemilik pohon kurma,

agar mencabut pohon kurmanya itu dari lahan tersebut.

Urwah berkata: Seorang sahabat Rasulullah $ menceritakan

kepadaku, dan menr-rnrtlm dia adalah Abu Sa'id Al Khudri, lalu alar

melihat seorang lelaki sedang menebang akar pohon kurma.

Abu Muhammad berkata: Inilah yang benar, selain orang

yang memiliki lahan tidaklah boleh menggarapnya. Sosok Urwah

tentu tidak samar lagi, dia adalah seorang sahabat yang riwayatnya

lebih shahih daripada yang lainnya. Dia pemah melaksanakan

umrah bersama Umar bin Al Khaththab dari Makkah ke Madinah,

dia juga masih bisa bertemu dengan generasi setelahnya.

Ketentuan perkataan ini bukanlah seperti pendapat Malik, yaitu

jika pohon yang dicabut itu tidak bermanfaat, maka harga nominal

pohon yang dicabut itu ditanggung oleh orang yang menanamnya;

baik dia suka atau pun tidak suka, dan lalu orang yang menanam

pohon itu membiarkannya untuk pemilik lahan; baik dia suka atau

pun tidak suka.

Mereka (ulama fikih Maliki) senantiasa memberikan

keputusan kepada manusia terkait harta mereka yang diharamkan

tanpa menggunakan dalil. Orang yang melampaui batas; jika dia

berbuat zhalim, dimana kezhalimannya itu tidak dibolehkan, maka

hartanya itu boleh diambil kembali, selama Allah dan Rasul-

Na # tidak mewajibkan unhrk mengambilnya.

Allah S berfirman,

"i.'ir'{b ri ;tl ifi-'rA ;;
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"Dan barangsiapa yang melangar hukum-hukum Allah,

maka sungguh dia telah berbuat zhalim terhadap diriryn sendii."
(Qs. Ath-Thalaaq [65]' 1).

Diriwayratkan dari lalur periwayatan Abu Ubaid; Ahmad bin

Khalid Al Himshi menceritakan kepadaku, dari Muhammad bin

Ishaq, dan Az-Zrhn dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari

a5nhnya, dia berkata: Umar bin Al l(haththab menyampaikan

khutbah di atas mimbar ini, dia berkata, "Wahai manusia,

barangsiapa yang menghidupkan lahan mati, maka lahan ifu
miliknSn." Hal ini juga disampaikan oleh Ali di tengah-tengah para

sahabat secara terang-terangan, dan tidak ada seorang pun dari

mereka Snng mengingkarinp.

Dirir,rayatkan pula dari jalur periwayatan Abu Ubaid;

Ahmad bin Utsman menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin

Al Mubarak, dari Hakim bin Ruzaiq, dia berkata: Alnr membaca

surat Umar bin AMul Aztz yang ditujukan kepada ayahku,

"Barangsiapa yang menghidupkan lahan mati dengan bangunan

atau tanaman, selama itu bukan termasuk harta suatu kaum yang

mereka perjual belikan atau mereka menghidupkan sebagian dan

membiarkan sebagian yang lain, maka dia membolehkan orang

lain unfuk menghidupkannya. Sedangkan jika lahan itu tertuka

untuk urnum, maka seluruh kaum muslimin boleh mengambil air

dan garam darinya, atau mengistirahatkan tunggangan mereka di

sana, karena merekalah yang memiliki lahan itu, sehingga tidak

boleh seorang pun memilikinya secara pribadi."

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Sufyan

bin Uyainah; dari Amr bin Yahya bin Qais Al Mazini, dari ayahnya,

dari Abyadh bin Hamal, -yaitu Al Mazini-, dia berkata: Aku

meminta hak penggarapan tempat garam
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Rasulullah # y*g ada di Ma'rib. Beliau pun memberikan aku

hak untuk menggarapnya. [-alu ada yang berkata kepada beliau,

"L-ahan itu tempat air yang mengalir." Maka beliau bersabda, "Jika

demikian, maka jangan."

Abu Muhammad berkata: Jika ada yang mengatakan,

Rasulullah $ memberikan hak penggarapan, Abu Bakar, Umar,

Utsman dan Mu'awiyah juga memberikan hak penggarapan- Maka

apa maksud pemberian hak penggarapan bagi mereka ifu?

Kami katakan: Rasulullah S adalah orang yang memiliki

hak untuk memberikan batasan dan memberikan hak penggarapan

sebuah lahan, dan orang yang seandainya beliau memberikan sifat

kebudakan kepada seseorang, maka orang itu menjadi budak

beliau. Sedangkan selain beliau, maka mereka melakukan hal itu

karena adanya pertikaian dan perselisihan. Tidak ada huiiah bagi

orang lainnya selain beliau S.
Abu Muhammad berkata: Mengembala bukanlah cara untuk

memiliki sebuah lahan. Bahkan barangsiapa yang menghidupkan-

nya, maka lahan ihr menjadi miliknya, dan dikatakan kepada para

pemilik hanran, "Pergilah dan menjauhlah dalam mengembala."

Karena kepemilikan bisa diperoleh hanya dengan cara

menghidupkan. Sedangkan mengembala tidak termasuk dalam

kategori menghidupkan. Seandainya mengembala itu termasuk

menghidupkan lahan mati, maka orang yang mengembala itu

memiliki lahan yang dia buat mengembala tersebut. Ini adalah

kebatilan yang jelas; baik pada sisi leksikal bahasa atapun dalam

syariat.

Sebagian ulama fikih Maliki berhujjah untuk pendapat

mereka tentang her,rnn buruan yang melarikan diri dengan
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bantahan paling lemah yang pemah didengar, dia berkata,
"Hewan buruan yang melarikan diri posisinya seperti orang yang

mengambil air dari sumur yang dimiliki dengan menggunakan

embemya, lalu air ifu mengalir ke dalam surnur tersebut." Maka
apakah lantaran hal itu dia kemudian berserikat dalam kepemilikan
terhadap air yang ada di sumur tersebut?

Abu Muhammad berkata: Mengambil air dari sumur itu
adakalanya status surnur ifu mubah (boleh diambil aimya) atau

mutamallakah (sumum5ra dimiliki secara pribadi). Apabila status

sumur it.t mubah, maka dia boleh mengambil dari sumur ifu
berkali-kali lipat dari aimya yang telah mengalir ke dalam sumur

tersebut, dan dia juga boleh membiarkannya. Sebagaimana oftmg-
orang ynng membiarkan sesuafu yang tidak berharga bagi mereka
dari harta-harta mereka, dan mereka juga membolehkan siapa saja

yang mau mengambilnya, seperti biji buah-buahan, jerami, kotoran
hs.ruan dan lain sebagainya.

Jika pemilik semua ini tidak membiarkannya dan tidak
membolehkan seorang pun unfuk mengambilnya, maka hal itu
tetap menjadi miliknya. Apabila seseorang boleh mengambilnya,

maka fidak boleh mengambil harta seseorang -baik sedikit

ataupun banyak-, kecuali adanya pelegalan darinya, atau dilegalkan
melalui agama Allah &.

Rasulullah $ telah me-nashdalam saManya, ry)Fl U

lrjl ',y *t ,t r !, ,A, ii iilr '*jf f.L, ,, 
,,a*unsriupu yans

merebut milik seorang muslim dengan menggunal<an sumpahngn,

maka Allah meunjibkan neraka bagin5n, walaupun berupa babng
kayt arak." L-antas manakah menurut mereka -mereka adalah

orang-orang yang melakukan qiyas dengan sangkaan mereka-
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yang lebih banyak; batang kayu arak, susu atau himar alas, dimana

tiaptiap dari semua ini sebanding dengan satu harta, atau juga

tanah yang sebanding dengan beberapa harta?

Apabila status sumur ifu dimiliki, maka orang yang

mengambil air darinya; adakalanya dia memang membutuhkan air

yang dia ambil atau tidak membutuhkannya. Apabila dia

membuh-rhkan air ihr, maka dia boleh mengambil air dari sulnur

tersebut sesuai dengan air yang mengalir ke dalamnya, atau lebih

banyak, atau berkali-kali lipat jika dia membutuhkannya. Namun

jika dia tidak membuhrhkannya, maka dia tidak boleh mengambil

sedikit pun air sumur itu; baik sedikit atau pun banyak. Maka

jelaslah igauan dan kebingungan orang bodoh ini.

L349 " Masalah: Cara menghidupkan lahan mati adalah

mencabut apa yang ada di dalamnya; baik rumput, pohon atau

tumbuh-tumbuhan, dengan niat menghidupkan lahan mati, bukan

niat untuk mengambil rumput dan mencari kayu saja, atau dengan

cara mengalirkan air pada lahan ifu dari sungai atau mata air, atau

menggali sumur di lahan tersebut unfuk menyiraminya, atau

dengan cara menanaminya dengan tumbuh-fumbuhan atau

pepohonan, atau memberikan pupuk atau sesuafu yang bisa

dijadikan pupuk, seperti tanah organik atau abu, atau dengan cara

menebang pohon, atau juga dengan menghilangkan tanah yang

kurang bagus dari permukaannya, sehingga memungkinkan

baginya unfuk menanatni lahan tersebut, atau dengan cara

memagarinya unfuk dibangun. Ini semua adalah cara unfuk

menghidupkan lahan mati menurut pemahaman bahasa Arab,

dimana Allah & telah menjelaskan kepada kita melalui lisan Nabi-

Nya #. Lahan yang telah digenangi oleh air yang berasal dari
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sumur, mata air, sungai, atau irigasi, maka itu menjadi miliknya
dan dia berhak menggarapnga, karena dia telah menghidup
kannya.

Tidak ada perbedaan pendapat -secara indera dan bahasa-

bahwa, mencari kayr dan mengambil rumput unfuk herr.ran

gembala bukan dinamakan menghidupkan lahan mati. Sedangkan

Iahan yang dikuasai oleh seseorang dengan mengerahkan para
pekerla dan penolongnya, maka lahan itu menjadi miliknya, bukan
milik mereka. Karena Rasulullah $ bersabda,

"Saungguhnya perbuatan ifu terganfung niat, dan bagi
setiap orang al<an mendapatl<an apa 5nng dia niatlen."

1350. Masalah: Barangsiapa yang dari lahannya keluar
tambang perak, emas, tembaga, besi, timah, qazdtr, mercury (air

raksa), gararn, celak, yakut, zammd, bafu delima, nrbi, kristal,

kadzdzan atau apapun ifu, maka ifu menjadi miliknya, diwariskan

darinya, dan dia juga boleh menjualnya. Pemerintah tidak memiliki
hak bersama dia pada benda tersebut, tidak juga bagi yang lainnya.

Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman.

Malik berkata: lahan ihr menjadi milik pemerintah.

Abu Muhammad berkata: Pendapat ini batil, karena
Allah S berfirman,

|*4vrL1i.F$YJLU{
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"Janganlah l<amu saling memakan harta s*amamu dengan

jalan 5nng batil." (Qs. An-Nisaa' [4]: 29).

Rasulullah # jrgu bersabda,

-/t/ ti. :-9) { 6P
2a

"Barangsiapa yang menghidupkan lahan mati, maka lahan

ifu milikn5n dan kefurunannya."

Beliau juga bersabda,

y,t ;; ri:* ,-er\r'u t:b';;
/ .i o. o.J*)l ;f L-t

" Barangsiapa yang mengghashab sejengkal tanah, maka

Dia akan membebankannya tuiuh lapis bumi pada Hari Kiamat-"

Beliau pun juga bersabda lainnya,

i.z z.?tr
" Sesungguhn5n darah dan harta kalian hanm atas kalian."

Andai aku tahu, dengan dasar apa lahan yang dia miliki

dengan cara me\ rarisi atau menghidupkannya bisa keluar dari

kepemilikannya karena munculnya barang tambang di lahannya

ifu, sementara kami tidak mengetahui pendapat ini disandarkan;

baik kepada Al Qur'an, As-Sunnah, riwayat yang buruk sekalipun,

pendapat orang sebelumnya yang kami kenal, giyas, dan tidak pula

kepada pendapat yang benar. Aku bertanya kepada Malik, tentang

masjid yang di dalamnya muncul barang tambang, atau seandainya

"&va'rfr"id

a

5;r;E?lrrsic2Ly
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tambang itu muncul di dalam masjid Al Haram, atau di dalam
masjid Rasulullah S, atau di kuburan kaum muslimin. Maka

apakah pemerintah boleh mengambil masjid Al Haram itu,
mengambil masjid Rasulullah $ dan kuburan, kemudian

pemerintah melarang manusia dari semua itu dan mencegah orang

yang ingin mendatanginya? Pendapat ini tidak mepunyai landasan

hukum.

1351. Masalah: Barangsiapa lnng membuat irigasi atau

menggali surnur atau mata air, maka air yang keluar darinya

adalah milikn5ra, sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Seseorang tidak boleh menggali lahan Srang sekiranya bisa

membahalrakan mata air, atau surnur, atau irigasi, atau sungai itu,

atau lnng sekiranya hanya untuk menyedot aim5ra saja. Pada

dasamya dalam hal ini tidak ada batasan selain apa yang telah

kami sebutkan. Karena, jika seseorang memiliki sebuah lahan,

maka dia memiliki apa yang ada di dalamnSra, seperti air. Maka

tdak boleh mengambil harta ifu kecuali seperti yang kami

sebutkan sebelumnya.

Diriwa5atkan kepada kami dari jalur periwayatan Ismail bin

Ulay4nh, dari seorang lelaki, dari Sa'id bin Al Musayyib.

Diriun5ntkan pula dari jalur periwayatan Muhammad bin
Muslim Ath-Tha'ift; dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Sa'id bin
Al Musa5ryib, bahwa Rasulullah $ bersaMa,

,Gtr; o:lk: W i;--Jlr
oc

;11
ltfr

.Gtr:0."* *:61 it f-;t
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" Batasan sumur yang baru adalah duapuluh lima dzira',

batasan sumur yang kuno adalah lima puluh dzira'."

Diriwayatkan juga dari Sa'id bin Al Musayyib dan Yahya bin

Sa'id Al Anshari dari perkataan keduanya, dengan redaksi yang

sama.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Asy-Sya'bi dan Al Hasan,

bahwa batasan surnur adalah empat puluh dzira'trntuk tempat

minum dan unfuk mendemm unta dan kambing-"

Diriwayatkan dari hnu Al Musalryib, bahwa batasan surnur

unfuk tanaman adalah tiga rafus dzin'. Diriwaptkan pula dari

Ikrimah, bahwa batasan antara dua mata air adalah dua rafus

dzira'. Sementara dalam hal ini Malik tidak mempunyai batasan.

Abu Hanifah berkata: Batasan sulnur unhrk tempat minum

dan menderum unta adalah empat puluh dzin', batasan surnur

untuk menyirami tanaman adalah enaln puluh dzira'dari setiap

sisi, hanya saja tali ember untuk kedua sumur ini lebih panjang,

sedangkan batasan sumur mata air adalah lima rahrs dzira'-

Pendapat Abu Hanifah ini tidak pemah diketahui dari

kalangan ulama sebelumnya tentang surnur untuk menyirami

tanaman, dan dia telah menyelisihi orang yang diutgs terkait

dengan hukum ini.

Yahya bin Sa'id berkata dalam pendapatnya yang telah

disebutkan, 'Itu adalah Sunnah." Ulama fikih Maliki berhujjah

tentang jari-jari wanita dengan perkataan Yahya bin Sa'id, "ltu

adalah Sunnah." l-antas kenapa mereka berhujjah dengan

perkataan Yahya bin Sa'id ini?
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1352- Masalah: Terkait penyiraman lahan dari sungai
yang tidak dimiliki oleh seseorang; hukum yang berlaku adalah,

bahwa penyiraman itu untuk lahan yang di atas, lalu unfuk lahan
yang ada di atasnya lagi; dimana penyiraman lahan yang paling

bawah itu dilakukan setelah lahan yang paling atas terpenuhi
kebutuhannya. Hak dalam hal ini adalah permukaan lahan paling

atas telah dipenuhi air, sehingga lahan ifu tidak meresap air
tersebut dan air ifu tertahan karena adanya tanggul dan
penghalang, kemudian tanggul ifu dilepaskan agar air mengalir ke
lahan di bawahnya, sehingga lahan yang di atas tidak menahan air
yang lebih banyak; baik lahan yang di atas merupakan lahan baru

-baik berupa kepemilikan atau ihya '(menghidupkan lahan mati)-
daripada yang paling bawah, atau keduanya satna, atau yang
paling atas itu lebih lama. Aliran air dari sungai itu tidak bisa

dimiliki, begitu juga air dari irigasi. Perputaran dan pembagian air
ifu batal, kecuali suafu kaum menggali irigasi dan membangunnya,
maka mereka boleh membagi airnya itu sesuai dengan kadar
kebuhrhan mereka.

Penjelasan akan hal itu adalah, bahwa apa yang telah
diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abu Daud; Abu
AI Walid -yaitu Ath-Thayalisi- menceritakan kepada kami, Al Laits

-yaifu hnu Sa'd- memberitakan kepada kami, dan Az-Zthri, dari
Urwah bin Az-Zubair, dari Abdullah bin Az-Zubair, dia berkata: Az-
Zubair berbantahan dengan seorang lelaki Anshar tentang irigasi di
daerah Harrah, yang digunakan oleh orang-orang untuk menyiram

[ahan). Orang Anshar itu berkata, "Lepaskanlah air ifu agar
mengalir." Az-Zubair tiak mau melakukannya. Lalu

Rasulullah g bersabda, t3lri A|bt)i i ;:: U *t " simmitah

(lahanmu) wahai Zubair, kemudian alirkanlah kepada tetanggamu."
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Orang Anshar itu pun marah, dia berkata, "Wahai Rasulullah,

apakah karena dia adalah sepupumu?" Maka rona wajah

Rasulullah # pr., berubah, kemudian beliau bersabda, j y,

):d, A g'; & ";gt u--;zt " siramilah (ahanmu), kemudian

tahanlah air itu hingga kembali ke tanssul (sampai meluap)."

1353. Masalah: Barangsiapa yang menanam

pepohonan, maka dia pun memiliki apa yang dinaungi oleh

rantingnya ifu ketika pohon itu telah fumbuh sempuma. Namun

jika dahannya itu menyebar ke tanah oftrng lain, maka dia harus

memotongnya.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abu

Daud; Mahmud bin Khalid menceritakan kepada kami, bahwa

Muhammad bin Utsman menceritakan kepada kami, dia berkata:

AMul Aziz -Snifu Ad-Darawardi- menceritakan kepada kami, dari

Umar bin Yahya AI Mazini, dari ayahnya, dari Abu Sa'id Al
Khudri, dia berkata: Ada dua lelaki yang bertikai, mengadu kepada

Rasulullah $82 terkait dengan batasan pohon kurma, lalu beliau

memerintahkan (untuk mengukw) pelepah pohon kurma itu, lalu

pohon ifu pun diukur, lantas beliau memutuskannya.s Maksudnya

memufuskan tentang ujungnya. Sedangkan dahannya lnng
menyebar ke tanah orang lain, maka karena adanya saMa

Rasulullah #,?r? 'd* €tib €iv> L1 " S*unssuhntn darah

Di dalam Sunan Abu Daud menggunakan redalsi, 'Kemudian tahanlah air
lU'
Tambahan ini berasal dari Sunan Abu Daud.
Penjelasan tentang hadits ini terdapat dalam Sunan Abu Daud, Sraitu "Lalu
kadar pelapah ihr didapati ltjvh dzira'," atau "lima dzin'."

81

82

83
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dan hara kalian haram atas kalian " Jadi, tidak boleh bagi seorang

pun unfuk memanfaatkan harta oran lain, kecuali pemiliknya itu
rela.

1354. Masalah: Barangsiapa yang meninggalkan hewan

funggangannya di tanah lapang dengan menyia-nyiakannya, lalu

hewan ifu diambil oleh seseorang, kemudian dia merawatnya,

sehingga hetr,ran itu tumbuh sehat, atau barangnya teggelam di laut

atau sungai, sehingga dia terdampar di sekitar laut atau sungai itu,

lalu seseorang. mengambil barang tersebut, atau seseorang

menyelam dan mengambil barang tersebut, maka semua ifu tetap

menjadi hak pemiliknya yang pertama, dan orang yang

mengambilnya itu tidak sedikit pun mempunyai hak atasnya,

kerena Nabi S bersabda,

?t?"{*'^5llt}fr rsir12 oy

" Sesungguhnya darah dan harta kalian haram atas kalian-"

Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat.

Sebagaimana yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur

periwayatan Sa'id bin Manshur; Hasyim menceritakan kepada

kami, Manshur -yaitu Ibnu Al Mu'tamir- menceritakan kepada

kami, dari Ubaidillah bin Humaid Al HimSnri, dia berkata: Aku
mendengar AsySya'bi berkata, "Barangsiapa yang memiliki hewan

funggangan, lalu dia meninggalkannya, maka her,rnn itu menjadi

milik orcmg yang merawatnya." Aku berkata kepadanya,

"Diriwayatkan dari siapa wahai Abu Amr?" Dia berkata, "Jika aku

mau, akr akan menyebutkan kepadamu demikian dan demikian
dari para sahabat Rasulullah #i."
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Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur;

Khalid -yaitu hnu Abdillah Ath-Thahhan Al Wasithi- menceritakan

kepada kami, Mutharrif -yaitu Ibnu Tharif- menceritakan kepada

kami, dari Asy-Sya'bi, tentang seseorang yang menyia-nyiakan

he',r,ran funggangannya, lalu tunggangan itu diambil dan dirawat

oleh orang lain, dimana Asy-Sya'bi berkata, "Masalah ini telah

dipuhrskan, yaihr; jika halan ihr ditinggalkan di padang nrmput,

tempat yang aman dan banyak air, maka pemiliknya lebih berhak

atasnya. Namun jika hewan itu ditinggalkan di tempat yang

mengkhawatirkan atau padang sahara, maka orang yang

mengambilnya itu lebih berhak atasnya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah: Abu

Usamah menceritakan kepada kami, dari Utsman bin Ghiyats, dia

berkata: Al Hasan pemah ditanya tentang orang yang

meninggalkan herpan tunggangannya di tanah yang tandus, lalu

ada seseorang yang mengambilnya dan dia merawatrya, sehingga

hev,ran ifu menjadi baik. Al Hasan menjawab, "HetA/an ifu milik

orang yang merawahya."

Utsman bin Ghiyah berkata: Al Hasan juga pemah ditanya

tentang perahu yang tenggelam di lautan, di dalam perahu itu

terdapat harta milik orang-orang yang cukup banyak, dia

menjawab, "Harta yang didamparkan oleh lautan ifu ke pantainya,

kemudian ada orang yang menyelamatkannya, maka harta itu
menjadi miliknya."

Abu Muhammad berkata: Ini adalah pendapat Al [-aits, dia

menjele$elekkan perkara ini dengan menggunakan perkataan

seorang sahabat yang tidak pemah diketahui ada orang yang

menyelisihinya, yaifu dia berpendapat dengan perkataan Asy-

AtMuhalla - EI



Sya'bi dan Al Hasan. Karena golongan para sahabat ifu tidak
pemah ada yang menyelisihinya.

1354- Masalah: Orang yang menemukan hartanya -jika
dia mau mengambilnya kembali- tidak wajib memberikan biaya
perawatan hartanya itu kepada orang yang menemukannya,
karena dia tidak diperintahkan untuk melakukan hal itu, sebab

orang yang menemukan barang itu adalah mutathawwi'(orang
yang melakukan kebaikan karena Allah) dengan biaya yang telah
dia keluarkan.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Sa'id bin
Manshur: Husyaim menceritakan kepada kami, Daud bin Abu
Hind mengabarkan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, bahwa ada

seseorang yang kehilangan untanya yang kurus, lalu ada orang lain
yang menemukannya dan membiayainya, sehingga unta itu sehat

dan gemuk. lantas pemilik unta tersebut mendapati untanya ifu di
tangan orang yang menemukannya, lalu dia menggugatnya kepada
Umar bin Abdul Aziz. Maka Umar bin Abdul Aziz pun
memutuskan, bahwa orang yang menemukan unta itu
mendapatkan ganti rugi dari biaya yang telah dia keluarkan, dan
dia mengembalikan unta itu kepada pemiliknya.

AsySya'bi berkata: Sedangkan pendapatku adalah,

pemiliknya boleh mengambil untanya seperti apapun yang dia
dapati, baik gemuk atau pun kums, dan dia tidak wajib
mengeluarkan apapun.
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1355. Masalah: Seseorang boleh membuka apa saja

yang dia kehendaki dari temboktya; baik jendela ataupun pintu,

atau merobohkan apa saja yang dia kehendaki pada tembok

rumahnya, atau pada gang bunfu atau gang yang tembus, dan

mengatakan kepada tetangganya, "Bangunlah sesuatu yang masih

dalam hakmu, berupa apa saja yang dapat menutttpi dirimu,"

kecuali dia dilarang untuk dapat melihat tetangganya itu. Ini adalah

pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Abu Sulaiman. Dimana ini

adalah pendapat yang keliru, karena setiap orang yang memiliki

hak lebih berhak dengan haknya itu. '

Tidak dihalalkan bagi tetangga memanfaatkan pagar

tetangga yang lain, kecuali ada nash tentang hal tersebut. Tidak

ada bedanya antara tetangganya itu merobohkan pagamya, lalu

dia tidak dipaksa untuk membangunnya kembali dan berkata

kepada tetangganya, "Tutupilah dirimu jika kamu mau"-, dan

antara dia merobohkan pagamya sendiri.

Tidak ada bedanya antara membuka atap dan kamar

mmah, agar dapat melihat darinya. Tidak ada bedanya pula antara

membuka jendela agar terang dan membukanya dernikian, kedua

hal ini masih memungkinkan untuk melihat dari sisi itu. Tidak ada

dalam Al Qur'an, As-Sunnah. bahkan dalam riwayat yang buruk,

dan juga dalam pendapat sahabat yang melarang seseorang unfuk

membuka hak dan pagamya, sebagaimana yang dia inginkan.

Apabila mereka berhujjah dengan khabar, )l* lt ,:)? 1
" ndak boleh melakukan sesuafu yang membahayakan diri sendii

dan orang lain," maka khabar ini pun udaklah shahih, karena
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khabar ini diriwayatkan secara mursal, atau diriwayatkan dari jalur
periwayatan yang di dalamnya terdapat Zuhair bin Tsabit, dimana
dia merupakan periwayat yang dha'if, hanya saja maksud khabar
ini memang shahih.

Tidak ada bahaya yang lebih besar daripada melarang
seseorang untuk menggunakan hartanya, lantaran menjaga
manfaat orang lain. Hal ini adalah perbuatan yang jelas berbahaya.

Sedangkan mengenai melihat, maka larangannya ifu adalah
wajib, dengan dalil yang diriwayatkan kepada kami dari jalur
periwayatan Al Bukhari; Ali bin Abdullah bin Al Madini
menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan
kepada kami, Abu Az-Zinad menceritakan kepada kami, dari Al
A'ruj, dari Abu Hurairah, dia berkata: Abu Al Qasim $ bersabda,

;ii',, g'L%, |!fL dLt 
(rtLi ';O/

.rtJ

.ZtL-*'6; t ^:";'-lili
" Seandainya ada seseorang yang melihatnu tanpa izin, lalu

engkau melemparinya dengan tongkat, lalu engkau mencukil
matanya, maka engkau tidak mendapatkan dosa."

Diriwayatkan juga kepada kami dari jalur periwayatan yang

lain dengan menggunakan redaksi, iQA "dengan bafu kerikil,"

dimana yang ini lebih shahih.

1356. Masalah: Tidak boleh seorang pun mengalirkan

air atapnya atau mmahnya ke pekamngan tetangganya. Apabila
tetangganya ifu mengizinkannya, maka tetangga ifu boleh menarik
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ucapannya kembali kapan saja dia mau, karena sabda

Rasulullah S bersaMa,

it?'&b rlqi3lic2Ly
"sesunggwhnya darah dan harta kalian haram atas kalian."

Jadi, mengalirkan air rumahnya ke pekarangan tetangganya

adalah bentuk penggunaan hartanya pada harta orang lain, dan

hal ini haram baginya. Sedangkan dalam hal dipertolehkannya hal

ini, maka ih-r berlaku selama masih ada izin, karena dia tidak

memilikinya dengan cara menguasainya, dimana tidak diragukan

lagi bahwa izin terhadap sesuatu pada hari ini bukan termasuk izin

untuk hari esok. -Semoga Allah selalu memberikan taufikNya--

L357. Masalah: Seseorang tidak boleh merokok di

hadapan tetangganya, karena hal ifu membahayakan-

Allah @ mengharamkan perbuatan yang membahayakan seorang

muslim.

Setiap orang boleh meninggikan bangunannya sekehendak-

nya, walaupun hal ihr dapat menghalangi tetangganya dari angin

dan matahari, karena dia tidak menghalanginya dengan selain apa

yang dibolehkan baginya. Setiap orang boleh membangun apapun

di tanah miliknya; baik kamar mandi, tempat pembakaran roti,

penggilingan, bahkan dia boleh menuhrpinya, atau juga bentuk

yang lainnya. Karena tidak ada nash yang mencegah sedikit pun

dari hal itu.
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1358. Masalah: Seseorang tidak boleh melarang
tetangganya unfuk menyandarkan kayu ditemboknya, dimana dia
bisa dipaksa untuk melakukan hal itu (membolehkan), -baik dia
suka atau pun tidak-; jika orang yang bersangkutan ifu tidak
mengizinkannya. Apabila pemilik pagar ingin merobohkan
pagamya, maka hal ifu adalah haknya, dan dia harus berkata
kepada tetangganya, "sanggahlah kayumu" atau "Cabutlah
kayrmu, karena aku akan merobohkan pagarku," dan pemilik
kayu itu harus dipaksa unfuk melakukan hal itu.

Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan kepada kami dari
jalur periwayatan Malik; dari Ibnu Syihab, dari Al A'-j, dari Abu

Hurairah, bahwa Rasulullah S bersabd u, ')f Oi i:)V 'f'bf '€\ t)

\r9 e W " Tidak boleh seoremg pun dari kalian melarang

tetangganya untuk menyandarkan sebuah kayt ditemboknya."
Kemudian Abu Hurairah berkata, "Mengapa aku melihat kalian
melarang unfuk menancapkan kayr tersebut? Demi Allah, Dia
(Allah) akan melemparkan kayu itu ke pundak kalian."&

Ini adalah perkataan Abu Hurairah, dan tidak diketahui
seorang pun dari golongan sahabat & yang menyelisihinya. Dan

ini adalah pendapat ma&hab kami.

Abu Hanifah dan Malik berkata: Dia tidak boleh meletakkan
kaytrnya di tembok saudaranya.

Abu Muhammad berkata: Ini adalah pendapat yang

menentang dan juga mengenyampingkan khabar yang ada. Kami
tidak mengetahui mereka mempunyai hujjah, kecuali sebagian

4 Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunanrya melalui jalur
periwayatan Mtrsaddad, dan Ibnu Abu Khalf, dari Su[,ran, dari Az-
Zului.....dan setenrsnln.
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mereka menyebutkan sabda Rasulullah S, Eryf: [16; O1

?r? 'pk)b"S*ungguhny, darah dan harta kalian haram atas

kalian."

Ali berkata: Orang yang berpendapat dengan pendapat ini

adalah orang yang berpendapat dengan pendapat itu, semua

pendapatrya adalah benar dan itu dari Allah S. Semua wajib bagi

kita untuk mendengarkan dan menaatinya, dimana sebagiannya ifu

tidaklah bertentangan dengan sebagian yang lainnya.

Allah S berfirman,

6lt$;6{ir 6r6li.l{; tA
iiiif i,X;;;';dteiAUA

@ri"l
"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mulmin dan tidak

(pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya

telah menetapkan suafu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan

6nn7 lain) tenkng untsan mereka. Dan Barangsiapa mendurhakai

Allah dan Rasul-Nya, maka sunggahlah dia telah s*at, sesat yang

nyata;'(Qs. Al Ahzaab [33]: 36).

Ulama yang memufuskan tentang sytf'ah (hak membeli

lebih dahulu), pengguguran kepemilikan setelah sempumanya,

pembatalan penjualan setelah keabsahannya, memutuskan tentang

aqilah, mengganti apa yang tidak mereka rusak, membolehkan

harta mereka dalam hal itu, -baik mereka suka ataupun udak-,

adalah ulama 5rang memufuskan tentang tetangga yang meletakkan

tArJ

i;g;:L|K,

I
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kayr di tembok pagamya, dan melarang untuk mencegah hal
tersebut.

Seandainya mereka mengamalkan hukum ini, sehingga
mereka membolehkan buah kurma dan penyewaan mmah yang di-
ghashab, -semua ini berlaku bagi orang yang membelinya dari
orang yang meng-ghashab secara batil-, maka hal itu lebih utama
bagi mereka. Sedangkan yang wajib adalah mengamalkan seluruh
Sunnah.

Kami katakan: Harta kami hukumnya haram bagi selain

kami, kecuali Dzat yang mengharamkan dan menghalalkannya.

Sebagian mereka berkata: I{habar ini diriwayatkan dengan
redaksi "I{hasyabatan" dengan menggunakan harakat fathah pada
akhimya, karena kata ini berbentuk funggal?" Maka kami berkata,
"Kalian tidak membolehkan seorang tetangga (untuk meletakkan
kaytr dipagar tetangganya); baik hanya satu kayu atau pun lebih.
lalu kenapa kalian meninggalkan riwayat ini? sementara setiap
kayu di alam ini adalah kaytr, dan tidak boleh bagi seorang
tetangga melarang tetangganya unfuk meletakkan kayu
ditemboknya. Maka dalam kedua riwayat ini hanya ada satu
hukum." -Semoga Allah selalu memberikan taufiq-Nya.-

1359" Masalah: Setiap orang yang memiliki air di dalam
sungai yang dia gali, atau irigasi yang dia gali, atau mata air yang
dia keluarkan, atau sumur yang dia keluarkan aimya, maka dia
lebih berhak akan setiap air itu selama dia membutuhkannya,
dimana dia tidak boleh mencegah kelebihan air tersebut, bahkan
dia dipaksa unfuk memberikannya kepada orang yang
membutuhkannya. Dia juga tidak boleh mengambil konpensasi
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darinya; baik dengan menjualnya atau pun dengan yang lainnya.

Alasannya adalah apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur

periwayatan Jarir; dari Al A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu

Hurairah, dia berkata: Rasulullah $ bersabda,

.Kt y;&,:at J:;iily
" Kelebihan air tidak boleh dicegah, agar rumput tidak

tercegah (untuk tumbuh) dengannya."

DiriwaSntkan pula dari jalur periwayatan Abu Daud; An-

Nufaili8s menceritakan kepada kami, Daud bin Abdurrahman AI

Aththar menceritakan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Abu
Al Minhal, dari lyas bin AM, dia berkata, "Flasululluh .$ melarang

untuk menjual kelebihan air."85

1360. Masalah: Tempat yang dipenuhi oleh air, baik

berupa sungai, kolam atau irigasi, lalu aitu itu menjadi banyak,

maka air itu milik orang yang memiliki tempat tersebut

sebagaimana adanya. Lalu jika pada suatu hari aliran air ihl

berpindah -walaupun setelah seratus tahun-, maka dia tetap

menjadi miliknya dan juga ahli warisnya. Air yang dialirkan oleh

sungai itu dari salah satu tepi kepada tepi yang lainnya, lalu

kadamya tetap sebagaimana adanya, maka dia ihr menjadi milik

orang yang memilikinya.

Dia adalah AHullah bin Muhammad, guru Abu Daud As-Sijistani.
Di dalam Sunan Abu Daud menggunakan redaksi, "Sesungguhnya

Rasulullah #..." dun hadits sebelumnya juga terdapat dalam Sunan Abu
Daud, derryan sanad yang telah disebutkan oleh pengarang.

85

t36
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Ulama fikih Maliki berpendapat dengan pendapat yang
menyelisihi pendapat di atas, dimana pendapatnya ini batil, karena
perubahan aliran air itu tidak menggugurkan kepemilikan orang
yang memilikinya, dan tidak bisa menghalalkan harta yang telah
Allah @ haramkan baginya. Ini adalah hukum di dalam agama
tanpa adanya dalil. Rasulullah $ bersabda,

.?t?"€:-" EGI:' rsiv2 oy

" Saungguhnya darah dan harta lalian haram atas kalian."

1351- Masalah: Tidak ada lahan mati yang bisa

dihidupkan, kecuali itu dilakukan oleh seoftmg mustim, sedangkan
jika itu dilakukan oleh kafir dzimmi, maka itu tidak bisa. Karena
Allah @ berfirman,

irr4 U,Li.i * dri- & 6*i 5L
" Saungguhnya bumi (ini) kepunjnan Allah; diwariskan-Nya

kepada siapa yang dihendaki-Nya dai hamba-hamba-Nya." (es. Al
A'raaf l7l:128).

Allah & j,rgu berfirman,

@ <;;*afiG2e-G;#fi51
"Bahwasanya bumi ini diwmisi hamba-hanba-Ku yang

shalih." (Qs. AI Anbiyaa' [2U: 105).

Para hamba-Nya ifu adalah kita, bukan orang-orang kafir.
Maka kitalah orang-orang yang Allah & wariskan bumi ini. Bagi

Allah lah segala pujian yang banyak.
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KITAB PERWAKII.AN

1362. Masalah: Perwakilan itu boleh dilakukan untuk

mengumsi harta dan her,r.ran sembelihan; menuntut hak dan

menunaikannya; melakukan qishash terkait dengan pembunuhan

dan yang lainnya; menyampaikan pemikahan; jual-beli dan seu/a-

menyetrra. Semua hal ifu bisa dilakukan oleh orang yang hadir

ataupun yang tidak hadir; yang sakit atau pun yang sehat, dimana

mereka semua itu sama. Sementara menunfut hak itu adalah wajib

tanpa adanya perwakilan, kecuali dia memang membebaskan

pemilik hak dari haknya.

Penjelasan hal di atas adalah, bahwa diutusnya

Rasulullah $ adalah sebagai wakil untuk menegakkan hukuman

had, menegalrJ<an hak-hak bagi manusia, dan mengambil sedekah

(zakat) dan membagikannya. Bilal adalah orang yang nafkahnya

ditanggung oleh Rasulullah,$, dia adalah orang yang mengwus

tanah beliau yang ada di Khaibar dan Fadak. Diriwayatkan kepada



kami dalam pembahasan kurban, dari jalur periwayatan Al-laits;
dari Yazid bin Abu Habib, dari Abu AI Khair, dari Uqbah bin Amir
AI Juhani, dari Rasulullah $, bahwa Uqbah memberikan seekor
kambing kepada beliau, lalu beliau pun membagikannya diantara
para sahabatnya.

Kami pun menyebutkan dalam pembahasan haji, dari jalur
periwayatan sufyan bin uyainah; dari Ibnu Abi Najih, dari
Mujahid, dari Abdurrahman bin Abu [-aila, dari Ali, dia berkata,
"Rasulullah $ memerintahkan aku unfuk mengums unta kurban
beliau, agar aku membagikan kulit dan dagingnya.,,

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Abu Daud;
ubaidullah bin sa'd bin Ibrahim bin Sa'd menceritakan kepada
kami, (pamanku, yaifu Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada
kami),87 ayahku yaifu Ibrahim bin sa'd menceritakan kepada kami,
dari Muhammad bin Ishaq, dari Abu Nu'aim wahb bin Kaisan, dia
berkata: Aku mendengar Jabir bin Abdulllah berkata: Aku hendak

pergi ke Khaibar, lalu Rasulullah S bersaMa kepadaku, '*31 v1

*'!q'e:rt ,,1 '+ 
o*;.1 og bi'fc e;e? ,^r'iro -pr,Xi

git 'Apabila engkau -nnu-ui wakilku di l{haibar, ambiltah

darinya lima belas wasaq. Jika dia meminta tanda pengenal
kepadamu, maka letakkanlah tanganmu di atas pundaknya."
Dalam khabar ini mengandung pembenaran Rasulullah $, jika
wakil ifu telah mengetahui kejujurann5n tanpa bukti.

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Muslim; salamah
bin Syabib menceritakan kepada kami, Al Hasan bin A,yan

87 Tambahan ini terdapat dalam sunan Abu Daud, sedangkan hadits ini
diringkas oleh pengarang.
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menceritakan kepada kami, Ma'qil menceritakan kepada kami,

dari Abu Qaz'ah Al Bahili, dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id Al

Khudri, lalu dia menyebutkan tentang hadits kurma kering, dan

bahwa Rasulullah S bersabda, l-ii, 'U UI tS?tS t^:F tX:"Juallah

kurmanya, dan belikanlah unfuk kami dari hasil peniualannya."

Diriwayatkan dari lalur periwayatan Abu Daud; Hajjaj bin

Abu Ya'qub Ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami, Mu'alla bin

Manshur menceritakan kepada kami, AMullah bin Al Mubarak

menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami,

dari Fe-Zrhri, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Ummu Habibah

Ummul Mukminin, bahwa dia adalah istri Ubaidillah bin Jahsy, lalu

Ubaidillah meninggal dunia di negeri Habsyah. Kemudian raja An-

Najasyi menikahkannya dengan Nabi $, dia juga memberikan

mahamya -sebagai wakil dari beliau- sebanyak empat ribu dirham,

kemudian dia mengirim Ummu Habibah kepada

Rasulullah $ didampingi oleh Syurahbil bin Hasanah. Khabar ini

dinukil dengan nukilan yang sempuma.

Rasulullah # j,rgu memerintahkan (mer,vakilkan) unhrk

melaksanakan hukuman qishash, rajam, cambuk dan potong

(tangan dan kaki).

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Daud; Ubaidullah

bin Umar bin Maisarah menceritakan kepada kami, Hammad bin

Zaid menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id Al Anshari,

dari Basyir bin Yasar, dari Sahl bin Abu Hatsmah dan Rafi' bin

Khudaij, bahwa Muha5ryishah bin Mas'ud dan AMullah bin Sahl

pergi bersama menuju Khaibar, lalu keduanya berpisah di sebuah

pohon kurma, kemudian AMullah bin Sahl dibunuh. Maka orang-

orang pun mencurigai seorang Yahudi, lantas saudaranya yaihr
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Abdurrahman bin Sahldan dua keponakannya, yaitu HuwaSyishah
dan Muhayyishah datang menemui Rasululluh #. Abdurrahman

menceritakan kejadian yang menimpa saudaranya, -dan dia paling

kecil diantara tiga orang itu-. Maka Rasulullah S bersabda, $St
'$lt " Yang paling fua, yang palingfua" atau beliau bersabda, iq;.

f'1, "Hendaklah yang paling tua tebih dulu berkata." [-alu

keduanya fiuwa5ryishah dan Muhayryishah) mencerikan tentang
kejadiannya.

Abu Hanifah berkata: Aku tidak menerima perwakilan

orang yang hadir (yang ada di satu lokasi), dan juga orang yang

tidak hadir yang jaraknya kurang dari tiga hari pejalanan, kecuali
orang yang hadir dan orang yang kami sebutkan itu sakit, serta
adanya keridhaan dari pihak yang berselisih.

Pendapat ini menyelisihi As-Sunnah, dan merupakan
pembatasan suahr perkara tanpa adanya dalil, dimana kami tidak
pemah ketahui ada yang berpendapat demikian sebelumnya.

Ulama fikih Maliki berkata: Kami tidak akan membicarakan
tentang hak-hak, kecuali dengan perwakilan pemilik hak.

Perkataan ini juga batil lantaran apa yang telah kami
sebutkan sebelumnya, dan juga karena firman Allah &,

;t-.tat:rf $:ri{b-,r?;r13,3
"Jadilah l<amu orang yang benar-benar penegak keadilan,

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

Allah & jugu berfirman,

@ - AtMuharla



iS :fr, ;,ti',F i36(5 *;'urit6 "li iy WGi
"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengeriakan)

kebajikan dan takwa, dan iangan tolong-menolong dalam berbuat

dosa dan ." (Qs. Al Maa'idah [5]: 2).

Jadi, berdasarkan apa yang telah kami sebutkan, maka

wajib hukumnya unfuk mengingkari kezhaliman, dan menuntut hak

untuk orang yang hadir maupun yang tidak hadir, -selama orang

yang hadir tidak membiarkan haknya-; baik melalui perwakilan

atau pun tidak.

Menunfut hak hukumnya wajib, dimana penunfutan ini

tidak terhalang oleh perkataan seseorang, "Barang kali orang yang

memiliki hak tidak ingin menuntutnya." Dikatakan kepadanya,

"Allah & memerintahkan untuk menuntutnya." Maka, keyakinan

ini tidak bisa digugurkan dengan adanya dugaan (zhan).

1363. Masalah: Tidak boleh melakukan penvakilan

terkait dengan masalah thalak, memerdekakan budak, menjadikan

budak sebagai budak mudabbar, merujuk istri, memeluk agama

Islam, bertobat, pengakuan, pengingkaran, akad hibah

(pemberian), pemahfan, pembebasan hak, al<ad dhaman (jaminan),

murtad, qadzaf (menuduh zina), sulh (perdamaian), penikahan yang

dapat diterima tanpa menyebutkan nama mempelai pria dan

wanita. Karena jika itu dilakukan maka ifu berarti menetapkan

hukum yang masih belum tetap sama sekali, juga merupakan

benhrk membatalkan akad yang telah tetap, serta memindahkan

kepemilikan dengan ucapan.
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Jadi, seseorang tidak -boleh berbicara unfuk mewakilkan
kepada yang lainnya, kecuali adanya nash yang manuajibkannya,
sedangkan tidak ada nashyang membolehkan contoh-contoh yang
telah disebutkan di atas.

Pada dasamya, tidak boleh seseorang berbicara dan
menenfukan hukum sebagai wakil dari orang lain, karena
Allah S berfirman,

UA i522;4G 3j s;W 1,# i:- g s3

'Dan tdaHah seorang membuat dosa melainkan
kemudhantannya kembali kepada di*ya sendiri; dan seorang

tnng berdosa frdak akan memikul dosa or€ng lain." (es. Al
An'aam 161,7641.

Semua yang telah kami sebutkan di atas merupakan
perbuatan yang konsehpensianya ditanggung oleh orang lain,
dimana png dipufuskan oleh seseorang yang bertindak sebagai
wakil dari yang lainnya hukum adalah batil. -semoga Allah selalu
memberikan taufik-Nya. -

L364. Masalah: Sang Wakil tdak boleh berlebihan
dalam malakukan apa yang diperintahkan oleh pihak yang
mer,vakilkan. Jika dia melakukan tindakan yang berlebihan, maka
hal itu tidak dianggap. Namun jika gagal melakukannya, maka dia
harus menjamin perkara ifu. Karena Allah S berfirman,

6-i3i -r;-.i'n( SyVl-, * S
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" (Tetapf jangankh kamu melampaui batas, karena

Allah tidak menytkai orang-orang yang melampaui

batas." (AI Baqarah [2]: 190).

Allah & j.rgu berfirman,

W dii u, ++, r&b:'"t .&,;s.;t ;s
" Oleh sebab ifu barangsiapa yang menyererng kamu, maka

dia, seimbang dengan serangannya terhadapmu." (Qs.

AI Baqarah l2l: L94).

Oleh karena itu, sang wakil wajib melakukan apa yang

diperintahkan oleh pihak yang mewakilkan, seperti dia diperintah

agar menjualkan sesuatu miliknya dengan harga yang telah

ditentukan, atau dia membelikannya sesuatu dengan harga yang

telah ditentukan pula. Lalu dia menjual atau membeli dengan

harga yang lebih tinggi atau yang lebih sedikit (dari harga yang

telah ditentukan), -walaupun menggunakan uang (selain dinar dan

dirham)-, maka. kelebihannya itu tidak ditetapkan oleh pihak yang

mewakilkan, sementara jual-beli ini bukan untuk pihak yang

mewakilkan dan juga dinyatakan tidak terlaksana, karena sang

wakil tidak diperintahkan untuk melakukan hal tersebut.

Jika seseorang mewakilkan kepadanya untuk menjual atau

membeli, Ialu jika sang wakil membelikan untuknya dengan harga

standar atau dia menjual dengan harga standar pula, maka akad ini

sah. Namun jika tidak demikian, maka akad ini tertolak (tidak sah).

Demikian juga, orang yang menjual milik omng lain, atau

membelikan untuknya tanpa ada perintah dari lang mo,ruakilkan,

maka penjualan ini tidak sah, dan orang kedua ifu tdak boleh

membuat hansaksi ini terjadi, karena hal ini adalah pelulusan batil
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yang tidak dibolehkan. Sedangkan pembelian itu terlaksana bagi

wakil, dan pendapat yang lainnya. Ini adalah pendapat tanpa dalil

dan juga merupakan hukum yang batil.

Dalam pembolehan hal tersebut, sekelompok ulama

berhujjah dengan hadits Urwah AI Bariqi dan Hakim bin Hizam,
bahwa Rasulullah S memerintahkan salah satu dari keduanya,

agar dia membelikan beliau seekor kambing seharga satu dinar,

lalu dia membeli dua ekor kambing. Dia lantas menjual salah sahr

kambing ifu seharga safu dinar, kemudian dia membawa satu dinar
itu kepada Nabi $ beserta seekor kambing. Kedua khabar ini

munqathi' dan Udak shahih.

1365. Mas:alah: Pekerjaan wakil dalam apa yang

diperintahkan oleh pihak lrang mer;,rakilkan itu berlaku, lagi

terlaksana bag, pihak yang manrakilkan, selama wakil tdak
mengetahui bahwa pihak yang mewakilkan telah mencabut

izinnp. Namun apabila hal itu telah dia ketahui, maka hukumnya
tidak berlaku dan apa yang dilakukan itu fasakh (tdak sah).

Sedangkan setiap pekerjaan yang dia kerjakan dari apa

yang diperintahkan oleh pihak yang matakilkannya, sejak

pencabutan izin perwakilan hingga sampainya kabar pencabutan

itu kepadanya adalah sah; baik masa antara hal ifu lama ataupun

sebentar.

Demikian juga pendapat tentang pencabutan seorang Imam

terhadap jabatan gubemur, wali dan hakim. Tentang pencabutan

izin mereka bagi orang yang mengangkat mereka sebagai

wakilnya, maka tidak ada perbedaan. Karena, dia telah mencabut

izinnya, tanpa memberitahukan yang bersangkutan, setelah dia
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menjadikannya sebagai wakil dan memutlakkannya untuk

mengumsi pembelian, penjualan, penyembelihan, menikahkan

mempelai wanita dan pria yang telah ditentukan adalah sebuah

penipuan.

Allah @ berfirman,

W p1 7y 3i-wt13 lfft;'"iti 6lShL

@e*i
"Mereka hendak menipu Allah dan orang-oftng tnng

beriman, padahal mereka hanya menipu diinya sendii sedang

mereka tidak sadar." (Qs. Al Baqarahl2l:9)

Rasulullah $ bersabda, (r'p#;
"Barangsiapa yang menipu kami, maka dia bukan

termasuk golongan kami."

Jadi, pencabutan pihak yang meurakilkan kepada seorang

wakil itu adalah batil, kecuali dia berkata atau mengirim surat

kepadanya atau berwasiat kepadanya, dengan mengatakan,

'Apabila utusanku sampai kepadamu, berarti aku mencabut

izinmu." Maka inilah yang shahih, karena dia mempunyai hak

untuk mengahr hak-haknya, sebagaimana yang dia kehendaki.

Apabila utusan itu sampai kepada wakil, maka pencabutan izinnya

perwakilan ifu sah, dan seorang wakil itu tidak boleh mencegah

pihak yang mer,,tuakilkan, dari pencabutan lz:r:. wakilnya dan

menjadikan wakil yang lainnya, karena perwakilan dalam hal itu
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sah. Tidak ada dalil atas pencegahan wakil dari pencabutan orang
yang dia kehendaki dan menjadikan wakil orang yang dia
kehendaki.

Jika ada yang berkata: Sesungguhnya dalam har ini
terdapat dhararbagi penentang (wakil)?

Maka kami katakan: Dalam hal ini tidak ada dhanrsedikit
pun, bahkan semua dharar ifu adalah tindakan pencegahaan
terhadap usaha seseorang dalam menunfut hak-haknya dengan
tanpa di dasari oleh Al Qur'an yang meurajibkan hal tersebut, dan
tidak pula As-sunnah.lni adalah tindakan yang tidak diizinkan oleh
Allah &.

1366- Masalah: Akad wkatah itu batar rantaran
meninggalnln pihak yang mannkilkan, baik berita itu telah sampai
kepada sang unkil atau pun tidak sampai. Hal ini berbeda dengan
kematian seorang Imam. Karena jika seorang Imam ifu meninggal
dunia, maka hukum sernua para walinya itu masih tetap berlaku
sampai seorang Imam mencabut izin mereka. Hal ifu sesuai
dengan firman Allah &,

W1*it-#71
"Dan frdaklah seoft,ng membuat dosa melainkan

kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri." (es.Al An'aam
[6]: 164)

sebuah harta akan berpindah kepada ahli warisnya lantaran
kematian pihak yang mewakilkan, sehingga tidak berlaku hukum
yang datangnya bukan dari wakil mereka. Namun tidak demikian

@l - Ar Muhaua



halnya dengan seorang Imam, karena kaum muslimin

membufuhkan orang yang mengurusi urusan mereka- Para

panglima Rasulullah $ terbunuh dan beliau mengetahui kematian

mereka semuanya, lalu Khalid bin Al Walid memegang tampuk

kepemimpinan tanpa diangkat oleh Rasulullah S, sehingga dia

kembali dengan membawa para tentara kaum muslimin, dan

Rasulullah # prt membenarkan haltersebut.

Di saat Rasulullah S meninggal, sedangkan para walinya

yang berada di Yaman, Makkah, Bahrain dan lainnya, hukum

mereka tetap berlaku sebelum sampai kepada mereka kabar

kematian beliau. ndak ada seorang pun dari kalangan sahabat ($

yang menyelisihi hal ini.
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KITAB MUDTTARABAH ATAU QIRADH

(BAGI FI,ASIL)

1367 - Masalah: Akad qaadh sudah ada sejak zarnan
jahiliyah. Bangsa Quraisy adalah bangsa yang mahir dalam
perdagangan, tidak ada sumber penghidupan bagi mereka selain
berdagang. Diantara mereka ada orang jompo yang sudah tidak
bisa berjalan, wanita, anak kecil, dan anak yatim, sehingga
mereka, orang yang mempunyai kesibukan dan orang yang sakit
memberikan harta secara mudharabah kepada orang yang

menjadikan harta itu sebagai modal untuk berdagang, dengan
mendapatkan bagian yang telah ditentukan dari keunfungan.

Rasulullah $ membiarkan praktek tersebut dalam Islam,

dan kaum muslimin melakukannya dengan penuh keyakinan yang

tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya. Jika dalam hal ini
masih ada perbedaan pendapat, maka tidak perlu dipedulikan,
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karena akad ini adalah penukilan yang sempuma dari zaman

Rasulullah $ dan pengetahuan beliau tentang hal itu-

Rasulullah $ pergi dengan membawa harta Khadijah r$ sebagai

qiradh.

1368. Masalah: Qiradh hams menggunakan dinar dan

dirham, tidak boleh menggunakan yang lainnya, kecuali jika

pemilik modal itu memberikan barang dagangan kepada

pengelola, lalu dia memerintahkan untuk menjualnya dengan harga

yang telah dibatasi, kemudian hasil penjualan itu dijadikan sebagai

qiradh. Karena hal ini (qiradh menggunakan dirham dan dinar)

telah disepakati, sedangkan selainnya itu masih diperselisihkan,

dimana tidak ada nash yang membolehkannya, dan tidak ada

hukum bagi seseorang terkait dengan hartanya, kecuali yang

dilegalkan oleh nash.

Diantara ulama yang melarang untuk melakukan qiradh

dengan selain pada dinar dan dirham adalah Asy-Syafi'i, Malik,

Abu Hanifah, Abu Sulaiman, dan selain mereka.

1369- Masalah: Qiradh tidak boleh menggunakan batas

walrtu yang ditentukan, kecuali apa yang disebutkan oleh nash

atau ijma'.

Seseorang tidak boleh mensyaratkan budak atau pekerja

unfuk bekerja bersamanya, atau mensyaratkan bagian dari

keuntungan untuk si fulan, karena syarat ini tidak ada dalam Al

Qur'an, sehingga syarat ini batal.
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ulama fikih Maliki dan Ulama fikih Asy-Syafi'i bertentangan
dalam masalah ini, lalu mereka berkata tentang qiradh
sebagaimana yang telah kami paparkan. Kemudian mereka
berkata tentang musaqah, yaitu bahwa akad musaqah itu udak sah
kecuali sampai wakfu tertentu. Demikian juga mereka berkata
tentang muzara'ah dalam tempat yang mereka perbolehkan. Tidak
ada pertedaan antara sesuafu dari hal tersebut -bersamaan dengan
perbedaan pendapat diantara mereka terkait dengan muzara'ah
dan musaqalr dengan sunnah yang ada terkait hal tersebut, dan
mereka juga meninggalkan qlyas. -semoga Allah selalu
memberikan taufik-Nya. -

1370. Masalah: Qiradh tidak sah, kecuali pemilik modal
dan pengelola ifu menyebutkan bagian dari keuntungan yang
mereka kelola, seperti seperenam, seperempat, sepertiga, separuh
dan lain sebagainSn.

Keduanya juga harus menjelaskan keunfungan bagi masing-
masing dari keduanya. Karena jika tidak demikian, maka akad ini
bukanlah qiradh dan bukan juga urf, sehingga apa yang dilakukan
oleh pengelola itu menjadi batal.- Semoga Allah senantiasa
memberikan taufik-Nya.-

1371. Masalah: Pengelola tidak boleh memakan sedikit
pun dari modal yang ada, dan tidak pula membeli pakaian dengan
menggunakannya; baik dalam perjalanan ataupun fidak.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan
AMurrazzaq; dari Sufuan Ats-Tsauri, dari Hisyam bin Hassan, dari

@l - ArMuhana



Ibnu Sirin, dia berkata, "Apa yang dimakan oleh pengelola itu

menjadi utang kepada sang pemilik."

Diriwayatkan secara shahih dari hrahim dan Al Hasan,

bahwa biaya pengelola diambil dari modal, hrahim berkata,

"Pakaiannya juga demikian." hnu Sirin berkata, "Tidaklah

demikian." Sedangkan pendapat kami dalam hal ini adalah

pendapat Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Abu Sulaiman.

Abu Hanifah dan Malik mengatakan: Apabila pengelola itu

tidak bepergian, maka sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Namun apabila dia bepergian, maka dia boleh makan, membeli

pakaian dan transport dengan mengambil dari modal tersebut

secukupnya, hal ini dilakukan jika memang modal itu banyak.

Namun jika tidak demikian, maka tidak boleh. Hanya saja Malik
berkata: Pengelola ketika tidak bepergian, dia boleh memakan

darinya dengan menggunakan uang ftukan dinar dan dirham).

Ini adalah pembagian yang sangat fasid, karena Udak

didasari oleh dalil. Berapakah kadar modal yang banyak, dimana

mereka membolehkan hal tersebut di dalamnya, dan berapakah

kadar modal yang sedikit, dimana mereka melarang hal tersebut di
dalamnya?

Semua ini adalah batil, karena hal ini merupakan qarat
yang tidak terdapat dalam Al Qur'an. Maka dalam hal ini tdak
boleh ada pensyaratan, lalu jika tidak boleh ada pensyaratan,

berarti dia memakan harta dengan cara batil. Kemudian juga

modal ifu tidak akan diketahui, berapa pengeluarannya dan berapa

sisanya. Keharaman yang sedikit adalah haram, walaupun itu

seberat bfii sawi, dan kehalalan yang banyak adalah halal,

walaupun itu berupa dunia dan seisinya.
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Apabila mereka berkata: Dia adalah pengelola unfuk
mengembangkan modal tersebut.

Maka kami katakan: Benar, memang kenapa?
sesungguhnya dia adalah pengelola unfuk mendapatkan
keunfungan yang dia harapkan, karena dia juga berusaha unfuk
mendapatkan bagian dirinya sendiri.

1372- Masalah: Setiap keuntungan yang dihasilkan oleh
pengelola harta ifu, maka keduanya (pemilik modal dan pengelola)
boleh saling membaginya. Namun jika keduanya tidak melakukan
hal itu, dan menyerahkan urusan ifu kepada pengelora, kemudian
dia mengalami kerugian dalam harta tersebut, maka tidak ada
keurntungan bagi si pengelola. Apabila keduanya itu membagikan
keunfungan, maka masing-masing dari keduanya itu memiliki apa

5nng menjadi haknya, sehingga kepemilikannya itu tidak akan
gugur darinya. Karena, keduanya bekerjasama atas hal ini, dan
masing-masing dari keduanya itu memiliki bagian dari keunfungan
tersebut.

Apabila keduanya membagikan keunfungan ifu, maka akad
ini disepakati kebolehannya. Namun apabila keduanya itu tidak
membagikan keunfungan tersebut, berarti keduanya terah
melakukan kebaikan dengan membiarkan hak keduanya ifu,
dimana hal ini mubahdilakukan.

1373. Masalah: Tidak ada dhaman (ganti rugi) bagi
pengelola dalam harta yang rusak, walaupun semuanya itu rusak,
tidak pula dalam kerugian yang dia alami, dimana pemilik modal
tidak memiliki sesuafu, kecuali pengelola berlebihan atau menyia-
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nyiakan, maka dia harus menggantinya. Hal ini berdasarkan saMa

Rasulullah #, ?t? '€ "* €,rii €igl'01 " s.rurssrhnya danh

dan harta dan darah kalian haram atas kalian."

L374- Masalah: Siapapun dari keduanya yang ingin

menghentikan kerjasama ini, maka hal ifu boleh baginya, dan

pengelola dipaksa unfuk menjual barang dagangan dengan segera;

baik rugi atau pun untung. Karena dalam akad qiradh itu tidak ada

tenggang waktu.

Dikarenakan dia tidak mempunyai tenggang waktu, maka

orang yang sudah tidak mau melakukannya itu tidak boleh dipaksa

untuk terus melakukan pekerjaan yang salah satu dari keduanya itu

tidak menginginkan hartanya dan yang satunya lagi tidak

menginginkan pekerjaan itu. Tidak boleh pula mengakhirkan

penjualan barang dagangan tersebut, karena dalam pengakhiran

itu tidak diketahui berapakah harga barang; baik harga itu naik dan

tumn. Sedangkan pendapat yang mewajibkan mengakhirkan

penjualan tersebut keliru. Tidak wajib bagi seseorang

meminjamkan hartanya unfuk orang lain agar bisa dikembangkan

untuk dirinya sendiri.

Yang mengherankan dari ulama yang ma,ruajibkan hal ini

adalah, mereka memaksa pemilik modal unfuk bersabar sampai

ada pasar untuk penjualan barang dagangan tersebut, agar

pengelola bisa mendapatkan kekayaan dari harta selainnya. Dia

tidak tahu, bahwa pemaksaannya itu bisa menyebabkan kematian

diri pengelola, keluarga pengelola atau yang lainnya, lantaran

kelaparan dari makanan yang bisa menopang hidup mereka. Hal
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ini tentunya sudah menyelisihi hakikat yang seharusnya terjadi. -
Semoga Allah selalu memberikan taufik-Nya.-

1375. Masalah: Jika pengelola harta itu melampaui
batas, lalu dia mendapatkan keuntungan; jika dia membeli dalam
tanggungannya, kemudian menimbang dari harta qiradh, maka
hukumnya seperti hukum peng-ghashab, sehingga dia menjadi
penanggung bagi harta itu jika rusak, atau bagi apa yang rusak dari
harta itu sebab melampaui batas, dan keuntungan ifu milik pemilik
modal, karena pengelola ifu membeli unfuknya.

Jika dia membeli untuk dirinya sendiri dengan
menggunakan harta qiradh, maka pembelian itu fasid lagi tu-
fasakh. Jika pemilik-sn tidak ditemukan, maka keunfungan ifu
unfuk orang-orcmg miskin, karena keunfungan ifu adalah harta
yang udak diketahui pemiliknya. Ini adalah pendapat An-Nakha'i,
AsySya'bi, Hammad bin Abu Sulaiman, hnu Sy,brumah dan Abu
Sulaiman. -Semoga Allah selalu memberikan taufik-Nya.-

1376. Masalah: Siapapun diantara keduanya (pemilik
harta dan pengelola) yang meninggal dunia, maka qindh itu batal.
Apabila yang meninggal dunia itu adalah pemilik harta, maka harta
itu menjadi milik ahli waris. Rasulullah $ bersaMa,

.?t?'&t-'E?lr rsic2 oy.

"Sesungguhn5m darah dan harA lalian haram afls l<alian.,,

Namun apabila yang meninggal dunia ihr adalah pengelola
harta itu, maka Allah @ berfirman,

I ?ss I - At Muhana



W1,*3,L637i
" Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan

kemudharatannya kembali kepada dirinya sendii." (Qs. Al An'aam

[6], 154).

Akad yang berkaitan dengan harta adalah hak bagi mayit

bukan ahli waris, hanya saja pekerjaan pengelola setelah kematian

pemilik harta bukan termasuk melampaui batas, dan pekerjaan ahli

waris setelah kematian sang pengelola harta itu merupakan

perbuatan yang membawa kebaikan unhrk harta.

Allah S berfirman,

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengeriakan)

kebajikan dan takwa." (Qs. Al Maa'idah [5]: 2).

Jadi, tidak ada tanggungan bagi pengelola, tidak pula bagi

ahli warisnya, jika harta itu msak bukan karena kelalaian.

Sedangkan semua keuntungannya menjadi milik pemilik modal,

atau ahli warisnya, sementara pengelola atau ahli waris yang dalam

keadaan demikian hanya mendapatkan upah standar dari

pekerjaannya. Karena Allah S berfirman,

u3Aai-&ag

"Dan pada sesuafu yang pafut dihormati, berlaku hukum

qishash;' (Qs. Al Baqarah l2l: 1941.

Jadi, unfuk memberikan apresiasi pekerjaannya, maka dia

wajib mendapatkan imbalan yang sesuai dengan pekerjaannya ih.r,

'trtrii'li &WG;
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karena dia telah melakukan kebaikan lagi menolong atas suatu
kebajikan.

1377 - Masalah: Apabila si pengelola harta itu membeli
seorang budak wanita dengan menggunakan harta giradh,lalu dia
menggaulinya, maka dia adalah orang yang berzina, dimana wajib
dikenakan hukuman had, karena pada dasamya budak unnita itu
milik orang lain, sedangkan stafus anak yang dihasilkannya dari
budak wanita itu adalah merdeka untuk pemilik harta. Demikian
juga dengan anak her,uan temak.
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