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KITAB ZHIHAR

Zhihar diambil dari kata dasar zhahr (punggung). Para ulama

memilih punggung di antara sekian banyak anggota tubuh untuk

mengartikulasikan zhihar tersebut, karena setiap yang dinaiki disebut

zhahr, karena pada umumnya menaiki funggangan bisa dilakukan di atas

punggungnya. Oleh karena itu para ulama menyamakan istri dengan

kendaraan yang dinaiki.

Zhiharl adalah perbuatan yang diharamkan, sesuai dengan

firman Nlah Ta'ala,

6i3{;ii',dfur3}-frr ffy,
"...Dan mereka sungguh-sunggwh mengucapkan

suatu perkataan mungkar dan dusta, ..." (Qs. Al Mujaadilah [58]: 2),

maksudnya adalah istri bukanlah seperti ibu yang haram disefubuhi, dan

Allah Ia blaberfirman,

L Zhihar ialah perkataan seorang suami kepada istrinya: Punggungmu haram

bagiku seperti punggung ibuku atau perkataan lain yang sama maksudnya adalah

menjadi adat kebiasaan bagi orang Arab Jahiliyah bahwa bila dia berkata demikian

kepada istrinya, maka isfoinya ih.r haram baginya unfuk selama-lamanya. Tetapi setelah

Islam datang, maka yang haram untuk selama-lamanya itu dihapuskan dan istri-istri itu

kembali hatal baginya dengan membayar kaffamt (denda).
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"...tiadalah istri mereka itu ibu mereka,..-" (Qs. Al Mujaadilah

[58]: 2), dan Allah Tabla berfirman, "..., dan dia tidak menjadilan istri-

istimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, .-." (Qs. Al Ahzab [33]: 4)'

l-andasan hukum zhihar adalah Al Qur'an dan As-Sunnah'

Sedang AI'Qur'an adalah firman Nlah Tabla,

"46 €j \1 4.9; d &6'W;u-l'\
" Orang-orang yang menzhihar istrinya di antam kamu,

(menganggap istrinya sebagai iburyn, padahal) tiadalah istri mereka itu

ibu mereka,..." (Qs. Al Mujaadilah [58]: 2), dan ayat-ayat setelahnya'

Adapun dalil sunnah, Abu Daud telah meriwayatkan melalui

sanad pegangannya sendiri dari Khaulah binti Malik bin Tsa'labah, dia

berkata, "Aus bin Ash-shamit menzhihatku, lalu aku menemui

Rasulullah n$ sambil mengadu, dan Rasulullah menggugatku sambil

berkata,'Takutlah kepada Allah, karena dia adalah putra

pamanmu.', namun aku belum beranjak pergi turunlah ayat,

" Saungguhnya Allah Telah mendengar perkataan perempuan

5nng mengaiukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, "'" (Qs' Al

Mujaadilah [58]: 1)." lalu beliau bersabda,'drb harus memerdel<akan

buda?, lalu dia menjawab,'dia tidak punya apa-apa', beliau

bersabda,'drb. harus berpuasa dua bulan berfurut-turut, lalu aku

berkata,'wahai Rasulullah, dia itu orang yang sudah lanjut usia, dia tidak

akan kuat berpuasa." beliau bersabda,'iendaklah dia metnberi makan

enarh puluh orang miskin" aku berkata,'dia tidak memiliki apa-apa

untuk dia sedekahkan', beliau bersabda, 'aku sesungguhnya akan

W)AA+46\ti,ffi'6n
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membanfunya dengan safu bmq kurma', aku berkata,'wahai Rasulullah

aku akan membantunya safu 'araq yang lain', beliau bersabda,'kamu

telah berbuat kebajikan, pergilah dan berikanlah makanan pada enam

puluh omng miskin mewakili dirin5n, dan kembalilah pada putra

pamanmu."2.

Al Ashmu'i berkata, "Kata al 'araq -dengan membaca fathah

'ain dan raa'- sesuatu yang dianyam dari daun kurma, seperti zanbil

yang besar."

' Abu Daud juga telah meriwayatkan melalui sanad

pegangannya sendiri dari Sulaiman bin Yasar, dari Salamah bin Shakhr

Al Bayadhi, dia berkata, "Aku memiliki syahwat terhadap kaum

perempuan, tidak seperti syahwat yang dimiliki oleh orang selain diriku.

Tatkala memasuki bulan Ramadhan, aku khawatir menyetubuhi istriku

terus-menerus, hingga aku memasuki waktu pagi, lalu aku menzhihar

istriku hingga akhir bulan Ramadhan. Pada suai.u malam dia melayaniku,

tiba-tiba sebahagian tubuhnya tersingkap di hadapanku, tak lama

kemudian aku menyefubuhinya. Tatkala tiba waktu pagi, aku

menceritakan kabar tersebut kepada mereka, dan aku berkata, 'pergilah

bersamaku menemui Rasulullah $', mereka menjawab,'demi Allah

(kami) tidak (akan menemanimu menemui Rasulullah)', lalu aku pergi

sendiri menemui Nabi 6$, lantas aku menceritakan pengalaman yang

menimpaku pada beliau, lalu beliau bertanya, 'kamu melakukan hal ifu
wahai Salamah?, aku menjawab, 'aku melakukan hal ifu wahai

Rasulullah, dan aku siap menanggung putusan dari Allah, maka

hukumilah aku sesuai dengan apa yang Allah perlihatkan kepadamu',

beliau bersabda, 'Merdekakan seomng budak perempuan', aku berkata,

'demi Dzat yang mengutusmu membawa agama yang benar, sungguh

aku tidak memiliki budak perempuan selain dirinya, ...., beliau bersabda,

'berpuasalah dua bulan berturut-turul, aku berkata, 'bukankah aku

2 HR. Abu Daud dalam Ath-Thalaq(2/ no.2214) sanad pegangannya hasan.
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memperoleh musibah yang kuterima ifu tidak lain karena berpuasa"

beliau bersabda, 'jadi (kalau begifu), bagikanlah makanan safu wasaq

kurma di antara enam puluh orang miskin.', aku berkata, demi Dzat

yang mengutusmu membawa agama yang benar, sungguh kami telah

menjadi orang yang kosong perutnya karena kelaparan, kami tidak

memiliki makanan apapun', beliau bersabda, '(kalau begitu) temuilah

orang yang memiliki kewaiiban zakat dari kalangan Bani Zuraiq,

hendaklah dia menyerahkan zakahSa kepadamu" beliau bersabda,

'berikanlah enam puluh orang miskin safu wasaq korma, dan sisanya

silahkan kamu dan keluargamu memakannya', akhimya aku kembali

pulang menemui kaumku, lalu aku berkata, aku menemukan kesulitan

dan pandangan yang buruk di sisi kalian, dan di sisi Rasulullah $ aku

menemukan kelapangan dan pandangan yang baik, dan beliau

menyuruh kalian menyerahkan zakat kalian kepadaku."3'

Setiap suami yang sah menjafuhkan thalak, maka sah pula

menzhihar istrinya. Yaitu suami yang sudah baligh dan berakal, baik

muslim ataupun kafir, merdeka ataupun budak. Abu Bakar berkata,
,,sahnya zhihar orang yang mabuk berganfung pada thalaknya." Al

Qadhi berkata, "Demikian pula sahnya zhihar anak-anak bergantung

pada thalaknya."

Namun yang shahih, zhiharNrak-anak tidak sah, karena zhihar

merupakan sumpah yang menetapkan kalajiban membayar kafarat,

oleh karena itu sumpah yang dikeluar.kan oleh anak-anak tidak sah,

seperti sumpah dengan atas nama Allah (demi Allah). Alasan lain,

kafarat tersebut wajib karena sumpah yang di dalamnya mengandung

suatu perkataan mungkar dan dusta.

s HR. Abu Daud dalam Ath-Thalaq (Z/no. 2213) AtrTirmidzi dalam At-Tafsir

(S/no. 32991, Ad-Darimi dalam As-sunan (Z/no. 22731, dan Ahmad dalam Musnad

miliknya (4/37).
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Hal itu dihilangkan dari anak-anak, karena tanggung jawab

melaksanakan hukum dihilangkan dari dirinya. Menurut sebuah riwayat,
"Ztiharanak-anak tidak sah, karena Alhh fa'alaberhrman,

-rfC(r-.a/t -/7\Ui*-rt*
'..., Maka (wajib atasqn) memerdekakan seorang budak, ...'

(Qs. Al Mujaadilah [58]: 3), sedangkan budak tidak bisa memiliki

sejumlah budak."

Menurut kami, hal ifu sudah sesuai dengan ketenfuan redaksi

ayat yang bersifat umurn, alasan lain thalak yang dijafuhkan oleh

seorang budak hukumnya sah, sehingga menzhihanya pun hukumnya

sah, seperti orang merdeka. Sedangkan penetapan ka,r,rajiban

mernerdekakan budak berlaku bagi orang yang menemukannya, dan

zhihar tidak terus-menerus berlaku bagi oftmg yang' tidak

menernukannSla, seperti orang miskin yang ka,uajibannya bempa puasa.

Ztihar seorang kafir zhimmi hukumnya sah. Demikian Asy-

Syafi'i berpendapat. Malik dan Abu Hanifah mengatakan, "Zziharyang

dilakukan oleh seorang kaftr zhimmi tidak sah, karena dia tidak sah

membayar l<afamt, padahal kafamt tersebut berfungsi meniadakan

larangan hamm, sehingga pelarangan hamm yang dilakukannya juga

tidak sah, bukti yang menegaskan ka{amttya tidak sah, bahwasanya

kafamt adalah ibadah yang membufuhkan niat, sehingga ibadahnya

tidak sah seperti seluruh ibadah lainnya."

Sedang menurut kami, orang yang dinilai sah menjatuhkan

thalak, maka zhihanyajuga sah, seperti halnya seorang muslim.

Sedangkan pendapat yang telah mereka kemukakan itu gugur

dengan argumentasi kal,rajiban l<afarat membunuh binatang buruan

tatkala dia membunuhnya di tanah suci. Demikian juga dengan

hukuman yang dijatuhkan kepadanya.
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Kami tidak bisa menerima kalau pembayaran kafarat yang

dilakukannya tidak sah, karena memerdekakan budak dan pemberian

makanan yang dilakukannya sah hukumnya, yang tidak sah

dilakukannya hanyalah berpuasa, karena sahnya zhihar itu tidak bisa

dapat dicegah akibat terhalang menunaikan sebahagian jenis kafamt,

seperti kewajiban yang mengikat seorang budak.

Sedangkan persoalan niat menjadi persyaratan yang

dipertimbangkan bertujuan untuk membatasi jenis kafam( sehingga niat

semacam itu tidak sulit bagi orang kafir, seperti niat dalam berbagai

kinayah thalak. orang yang memiliki penyakit sesak nafas (asma) yang

cukup lama, zhihamya sah pada saat dia sembuh, seperti sahnya thalak

yang dijafuhkannya dalam kondisi semacam itu.

Orang yang tidak sah menjatuhkan thalaknya, maka zhihanya

pun tidak sah, seperti anak-anak, seorang yang kehilangan akal akibat

gila, pingsan, tidur, atau lainnya, sepengetahuan kami dalam masalah ini

tidak ada perbedaan pendapat.

Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, dan kalangan rasionalis mengatakan,
.Tidak sah zhihar yang dilakukan oleh seorang yang dipaksa (nuknh)

melakukannya." Semacam inilah fuy-Syafi'i, Abu Tsaur dan Ibnu Al

Mundzir berpendapat. Abu Yusuf berkata, "Zhihamya tidak sah."

Perbedaan pendapat tersebut dibangun atas dasar perbedaan mengenai

sah tidaknya thalak yang dilatuhkan oleh orang yang dipaksa

melakukannya, keterangan tersebut telah disampaikan.

Zhihar hukumnya sah apabila disampaikan kepada setiap

orang yang berstatus istri, dewasa ataupun 'anak-anak, muslimah

ataupun perempuan kafir dzimmi, bisa disetubuhi atau tidak. Demikian

Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat. Abu Tsaur berkata, "Zhihartidak sah

disampaikan kepada istri yang tidak bisa disetubuhi, karena tidak

mungkin menyetubuhinya, sementara zhihar bertujuan menegaskan

larangan haram menyetubuhinya. "
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Sedang menurut kami, sudah sesuai dengan ayat yang bersifat

umum, alasan lain dia adalah berstafus istri yang sah unfuk dijatuhkan

thalak kepadanya, sehingga menzhihamyajuga sah seperti istri lainnya.

Abu Al Qasim berkata, "Tatkala seseorang berkata pada

istrinya, 'Punggungmu Haram bagiku seperti punggung ibuku atau

seperti punggung perempuan lain yang bukan istrinya, atau kamu haram

bagiku, atau dia mengharamkan sebahagian anggota fubuhnya, maka

Di dalam masalah ini ada lima perincian;

Pertama; tatkala seorang suami menyamakan istrinya dengan

perempuan yang diharamkan baginya untuk (menyetubuhinya) selama-

lamanya, misalnya dia berkata, "punggungmu Haram bagiku seperti

punggung ibuku, saudara perempuan kandungku atau yang lainnya."

maka dia orang yangmenzhiharisfuinya, ini ada tiga katagori;

Pertama; seorang suami berkata, "punggungmu Haram bagiku

seperti punggung ibuku," ucapan ini merupakan ucapan yang tegas dan

kongkret (menunjukkan arti zhihafi menurut ijma' ulama.

Ibnu Al Mundzir berkat#, "Para ulama sepakat bahwa redaksi

zhihar yang tegas dan konkret dengan cara mengucapkan kata-kata,

'punggungmu Haram bagiku seperti punggung ibuku." Di dalam hadits

Khaulah istri Aus bin Ash-shamit disebutkan, "sesungguhnya dia berkata

padanya, 'punggungmu Haram bagiku seperti punggung ibuku', lalu dia

menuturkan hal tersebut pada Rasulullah $, lalu beliau menyuruhnya

membayar kafarat."

Kategori kdua; dia menyamakan istrinya dengan punggung

orang yang diharamkan (untuk dinikahi) baginya dari kalangan kerabat

dekatnya seperti neneknya, bibi dari jalur ayah dan bibi dari jalur ibu,

dan saudara perempuan kandungnya. Penyamaan semacam ini disebut

a Lihat Al fima'karya Ibnu Al Mundzir Anm.94/ 427).
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zhihar, menurut mayoritas ulama, antara lain Al Hasan, Atha', Jabir bin

Zaid, fuy-Syi'bi, An-Nukha'i, Az-Zuhri, Ats-Tsauri, Al Auza'i, Malik,

Ishaq, Abu Ubaid, Abu Tsaur dan kalangan rasionalis.

Dan keterangan tersebut adalah qaul jadid Asy-Syafi'i.

Sedangkan dalam qaul qadim, Asy-Syafi'i mengatakan, "Zzihar bdak

akan terjadi kecuali menyamakan dengan ibu atau nenek, karena nenek

juga tetap dianggap ibu, karena rdaksi yang disampaikan Al Qur'an

bersifat spesifik berhubungan dengan ibu, sehingga tatkala dia

menyimpang dari redaksi tersebut, maka sudah tidak ada kaitannya

dengan apa yang telah Allah tetapkan."

Menurut kami, mereka itu adalah perempuan yang

dihammkan karena hubungan kekembatan, sehingga Allah

menyerupakan mereka dengan ibu. Sedangkan dalam ayat tersebut

Allah telah berfirman,

@6$;ixutursj-fr#v;
"...dan sesunggahryn merel<a sungguh-sungguh mengucapkan

suatu perkataan mungkar dan dusta..." (Qt. Al Mujadilah [58]' 2),

perkataan ini ditemukan dalam masalah kami, sehingga zhihar dengan

menyamakan dengan selain ibu berlaku seperti zhihar dengan

menyamakan dengan ibu, dan hubungan keterkaitan hukum tersebut

dengan ibu, tidak bisa menghalangi penetapan hukum bagi selain ibu,

jika selain ibu serupa seperti ibu.

Katagori ketiga; dia menyamakan istrinya dengan punggung

orang yang diharamkan baginya (untuk dinikahi) selamanya selain yang

memiliki hubungan kerabat, seperti ibu yang pernah menyusuinya, bibi

tunggal susu, istri ayah dan anaknya, ibu istrinya, dan anak perempuan

tiri yang mana dia pemah bersetubuh dengan ibunya, maka dia juga

dianggap menzh iha r istrinya.
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Perbedaan pendapat dalam katagori ketiga ini sama seperti

sebelumnya, dan penjelasan kedua madzhab tersebut telah

dikemukakan, hanya saja ada penambahan masuknya ibu susuan dalam

lingkup ibu dalam arti umum, sehingga masuk ke dalam nash Al

Qur'an, sedang untuk yang lainnya, masuk ke dalam makna ibu, maka

hukum yang berlaku bagi ibu juga ditetapkan bagi mereka.

Rincian kedua; tatkala seseorang menyamakan istrinya dengan

orang diharamkan baginya (untuk dinikahi) dengan larangan yang

bersifat temporal, seperti saudara perempuan kandung istrinya dan bibi

dari istrinya, atau dengan perempuan yang bukan istrinya, di dalam

masalah ini terdapat dua riwayat dari Imam Ahmad.

Pertama; penyamaan tersebut disebut zhihar. Ini pendapat

yang dipilih oleh Al Kharqi dan menjadi pendapat para pengikut Imam

Malik. Kedua; bukan zhihar, ini adalah madzhab Asy-Syafi'i, karena dia

tidak diharamkan unfuk selamanya, sehingga penyamaan istri

dengannya tidak disebut zhihar, seperti perempuan yang haid dan yang

sedang ihram dari sekian istrinya.

Alasan pendapat yang pertama adalah, dia telah menyamakan

istrinya dengan perempuan yang diharamkan (untuk dinikahi), sehingga

kasus tersebut serupa dengan kasus kalau dia menyamakan istrinya

dengan ibunya. Alasan lain, kalau dia hanya mengatakan, "punggungmu

haram bagiku" disebut zhihar, tatkala dia berniat zhihar dengan kata-

kata tersebut, dan penyamaan dengan orang yang diharamkan (untuk

dinikahi) juga dilarang, sehingga penyamaan tersebut disebut zhihar.

Sedangkan istri yang lagi haid, dibolehkan (bagi suami) untuk

mencari kesenangan berhubungan intim dengannya di luar kemaluan,

dan istri yang sedang menunaikan ihram, halal baginya untuk melihat

dan menyentuhnya dengan syarat tanpa disertai birahi, dan di dalam

menyetubuhi satu dari kedua orang istri dalam kondisi tersebut, tidak

adi hukuman apapun, berbeda dengan masalah kami.
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Abu Bakar memilih berpendapat, "Bahwasanya zhihar tidak

akan terjadi kecuali dengan menyamakan sebahagian tubuh wanita-

wanita yang memiliki hubungan mahram dari kalangan kaum

perempuan." dia berkata, "Demikian aku berpendapat."

Apabila seorang suami menyamakan istrinya dengan

punggung ayahnya, atau dengan punggungnya dari kalangan laki{aki,

atau dia berkata, "punggungmu haram bagiku seperti punggung hev,ran

temak, atau kamu haram bagiku seperti bangkai dan darah" maka di

dalam semua penyamaan tersebut ada dua riwayat.

Pertama: Ungkapan semacam itu merupakan zhihar Al

Maimuni berkata, "aku pemah bertanya pada Ahrnad, jika seseorang

menzhihar istrinya dengan punggung seorang lelaki?', dia menjawab,

'Maka punggung seorang lelaki itu haram, maka penyamaan tersebut

merupakan zhihar."

Demikian Ibnu Al Qasim pengikut Imam Malik mengernukakan

pendapat dalam menjawab kasus kalau seseorang berkata, "Kamu

haram bagiku seperti punggung ayahku.," keterangan tersebut pemah

diriwayatkan dari Jabir bin Zaid.

Riwayat kdua; bukan zhihar. Ini pendapat mayoritas ulama,

karena hal tersebut merupakan penyamaan dengan sesuafu yang bukan

objek untuk bersenang-senang, yang serupa dengan kasus kalau

seseorang berkata, "Kamu hararir bagiku seperti harta kekayaanTaid,-"

Apakah dalam penyamaan model tersebut dikenai kalajiban

membayar kafara? Jawabannya ada dua riwayat. Pertam4 di dalam

penyamaan model tersebut dikenai ker,vajiban membayar kafamt

Karena penyamaan tersebut merupakan jenis pen5ramaan yang dilarang,

karena serupa dengan kasus kalau dia mengharamkan hartanya.

Riwajat kdua; tidak ada kalajiban apapun dalam kasus penyamaan

modeltersebut.
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Ibnu Al Qasim mengutip dari Ahmad mengenai kasus

seseorang yang menyamakan istrinya dengan punggung seorang lelaki,

bukan merupakan zhihar, dan aku tidak melihatnya dia menetapkan

kewajiban membayar kafarat apapun dalam kasus tersebut, hal ini

karena penyamaan tersebut merupakan bentuk penyamaan istrinya

dengan sesuatu yang bukan ob;ek bersenang-senang, yang serupa

dengan kasus penyamaan istrinya dengan harta orang lain.

Abu Al Khaththab berkata, mengenai kasus seseorang yang

berkata, "Kamu haram bagiku seperti bangkai dan darah' jika dia bemiat

menjatuhkan thalak dengan kata-kata tersebut, maka menjadi thalak,

dan jika bemiat menzhiharistrinya maka menjadi zhihar, dan jika bemiat

sumpah, maka menjadi sumpah.

Sedangkan jika tidak bemiat apa-apa, maka ada dua riwayat.

Pertama; pemyataan tersebut merupakan bentuk zhihar. Sedangkan

riwayat yang lain, pemyAtaan tersebut merupakan bentuk sumpah.

Namun, menurutku maksud keinginannya melakukan zhihar darr

sumpah tidak tampak secara tegqp. Wallahua'lam.

Lalu, apabila seseorang berkata, "Punggungmu menurutku

('indl), dariku (mtnnil, atau bersamaku (ma'ii) haram seperti punggung

ibuku," perkataan tersebut merupakan bentuk zhihar seperti

menggunakan huruf 'alaa,l<are-na kesemua redaksi tersebut memiliki arti

yang sama

Apabila seseorang berkata, "sebahagian besar kamu,

badanmu, tubuhmu, dirimu atau seluruh tubuhmu haram bagiku seperti

punggung ibuku," perkataan tersebut merupakan zhihar, karena dia

memberikan isyarat yang ditujukan kepada istrinya, sehingga perkataan

tersebut seperti ucapannya "Kamu (haram bagiku, ...)."

Apabila dia berkata, "Kamu seperti punggung ibuku," disebut

zhihar, karena menyatakan sesuafu yang menetapkan istrinya menjadi

haram bagi dirinya, sehingga hukum haram tersebut bisa diberlakukan
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pada perkataan tersebut, seperti kalau dia berkata, "kamu adalah

perernpuan png terthalak. "

Sebahagian ulama pengikut AgrSlpfi'i berpendapat, "Bukan

zhihar, karena di dalam perkataan tersebut tidak ada indikasi yang

menegaskan bahwa hal itu menjadi haram bagi dirinya," pendapat ini
tidak benar, karena istri tatkala disamakan dengan punggung ibunya,

diharamkan baginya.

Apabila seseorang berkata, "Kamu bagiku seperti ibuku atau

rnirip dengan ibuku," dan dia bemiat melakukan zhihar, maka perkataan

tersebut disebut zhihar, menurut pendapat mayoritas ulama, antara lain

Abu Hanifah, dan kedua kawannya yakni Asy-Syafi'i dan Ishaq.

Apabila dia bemiat menghormati dan mengagungkannya, atau

dia mirip ibunya dalam segi kedaniasaan atau sifatnya, maka perkataan

tersebut bukan zhihar, dan pemyataan yang diterima adalah pemyataan

sdami dalam menentukan niatrya. Apabila dih mengatakannya secara

mutlak, Abu Bakar berpendapat, "Kata.kata tersebut tegas dan konkret

menyatakan zhihar," ini adalah pendapat Malik dan Muhammad bin Al

Hasan.

Ibnu Abu Musa berkata, "Ada dua riwayat daliim kasus seperti

ini, yang azhhar dari kedua riwayat tersebut menyatakan bukan zhihar

sampai dia menjelaskan niatnya" ini adalah pendapat Abu Hanifah dan

fuy-Syafi'i, karena redaksi tersebut lebih banyak dipergunakan untuk

memberikan penghormatan, daripada digunakan untuk mencegah

berhubungan badan dengan istrinya, sehingga tidak langsung diartikan

zhihartanpa disertai niat, seperti kinayah thalak.

Alasan pendapat yang pertama, dia telah menyamakan istrinya

dengan sebahagian besar fubuh ibunya, sehingga dianggap telah

menyamakan istrinya dengan punggung ibunya, sehingga penyamaan

tersebut menetapkan zhihar, sama seperti kalau dia menyamakan

istinya hanya dengan punggung ibunya.
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Sedang pendapat yang shahih menurutku dalam penyamaan

pendapat hukum ini adalah, jika ditemukan indikasi yang menq3askan

zhihar, seperti dia menyampaikannya seperti sumpah, misalnya dia

berkata, "Jika kamu melakukan perbuatan ini, maka kamu bagiku

seperti ibuku," atau dia menyampaikan kata-kata tersebut dalam kondisi

bermusuhan dan marah, maka kata-kata tersebut merupakan zhihar.

Karena tatkala dia menyampaikan kata-kata tersebut seperti

menyampaikan sumpah, sumpah bertujuan melarang sesuahr\%tau

mendorong untuk meninggalkannya, dan hal tersebut hanya dipat
diwujudkan dengan mengharamkan istrinya bagi dirinya. Alasan lain,

kedudukan istri yang seperti ibunya dalam segi sifat dan kemuliaannya,

tidak berganfung pada persyaratan tertentu, sehingga hal tersebut

menegaskan bahwa dia hanya menghendaki zhihar. Munculnya kata-

kata tersebut pada saat bermusuhan dan marah merupakan bukti yang

menegaskan bahwa dia berkeinginan menyakiti istrinya dengan kata-

kata tersebut, dan menetapkan"dia wajib menjauhinya, sehingga kata-

kata tersebut disebut zhihar.

Karena masih banyak memuat kemungkinan selain zhihar,

tentunya kata-kata tersebut tidak bisa dipastikan bermaksud zhihartanpa

ada indikasi bukti yang menguatkan. Demikian Abu Tsaur berpendapat.

Demikian pula, kalau seseorang berkata, "Kamu bagiku seperti

ibuku atau mirip dengan ibuku" atau dia berkata, "Kamu adalah ibuku,

atau istriku adalah ibuku," apabila disertai indikasi yang mengarahkan

perkataan tersebut pada zhihar, maka disebut zhihar. Baik itu ditegaskan

dengan niat atau hal yang bisa menggantikan posisi niat.

Apabila seseorang berkata, "lbuku adalah istriku, atau mirip
istriku" tidak bisa disebut zhihar, karena perkataan tersebut merup.,Hkan

beniuk penyamaan ibunya dan menjelaskan sifat ibunya, bukan

menjelaskan sifat istrinya.
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Rincian ketiga; apabila seseoftIng berkata, "Kamu haram

bagiku," mala jika dia bemiat mqzhilar istinya dengan perkataan

tersebut, maka perkataan tersebut zhihar, m€nurut pendapat

mayoritas ulama. Denrikftm Abu Hanifah dan Aq$lrafi'i berpendapat.

Apabila dia berniat thalak melalui perkataannp

tersebut, rnaka kami tdah meng€rnukal@nnya dahm bab thalak, ada

dtn riwayat dalam lonrs ini. Sahh sahrryra meqntakan, perkataan

tersebut menrpakan *illar. Al tGarqi telah menyinggunggrya dahm

pernbahasan Snng ffia, sedangkan Ahrnad telah menegaskan hal

tersebut dalam riwalnt sekdonrpok P€r41ikutrya, hrahim Al Flarabi

telah menuturkannya dari Utsrnan, Ibnu Abbas, Abi Qlabah, Sa'id Un

Jubair, Maimun bln lu{ahran dan Al Bafri, mereka mengatakan, 'l'traram

ihr artinp dtilnr."

Diriuaptlon darl Ahrnad keterangan lnng menegiasl€n

bahura p€nghararnan itu ardrr1n strmpah. Dbhmpdran dari hnu Abbas,

Uatrunsanf dta Mata, "Bahupsanlp pengtrannran tersebtrt brnalma
sumpalr ddarn Kitab Allah Aawajalla, Allah Azzawaiala telatr

berftrman,

'Hai nabi, Mengap kamu menghammkan apa png Allah

halalkan bagimu;...' (Qs. At-Tatuim [66]: 1), kemudian Allah berfirman,

'sesungguhrya Nlah Telah mewajibkan kepadamu sekalian

membebasl<an diri dari sumpahmu...' (Qs. At-Tahriim 166l:2)."

Mayoritas fuqaha' menSntakan bahwasanya mengharamkan

sesuatu jika tidak diniati zhihar, maka bukanlah zhihar. Ini adalah

pendapat Imam Malik, Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. Alasan

"ll,xi'is:(,?tl?ii$

"#{;v#x;;*,
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berpendapat tersebut adalah ayat yang telah disebutkan, dan

mengharamkan sesuatu maknanya beragam, antara lain mengharamkan

akibat zhihar dan akibat haid, ihram, dan berpuasa, sehingga ungkapan
mengharamkan sesuatu tidak tegas bermakna satu dari kedua hal

tersebut, dan tidak bisa diarahkan pada zhihartanpa disertai niat, sama

seperti tidak diarahkan pada makna mengharamkan sesuatu akibat
jatuhnya thalak.

Sedangkan alasan pendapat pertama adalah, mengharamkan

sesuatu itu dia jatuhkan pada istrinya, sehingga ketika perkataan

mengharamkan tersebut bersifat mutlak itu merupakan zhihar, seperti

menyamakan istri dengan ibunya.

Pemyataan mereka bahwasanya perkataan mengharamkan itu

memiliki keragaman makna, kami bisa menjawab, keragaman makna itu
tidak pemah ada, dan perkataannya yang difujukan pada istrinya

tersebut tidak mengandung arti kecuali thalak, makna ini lebih tepat

daripada pemyataan bahwa mengharamkan sesuatu itu nrtzrrdliki

keragaman makna, karena akibat dilatuhkannya thalak, seorang

perempuan menjadi tercerai, dan hal inilah yang mengharamkannya

sekalipun ikatan perkawinan masih tetap ada, sehingga thalak menjadi

batas minimal dari kedua halyang mengharamkannya, jadi makna inilah
yang paling tepat.

Sedangkan apabila dia berkata, "Perkataan tersebut ditujukan

untuk mengharamkan dirinya sebab haid dan sejenisnya, dan dia

bertujuan menzhihar istrinya, maka perkataan tersebut merupakan

zhihar Apabila dia berniat bahwa istrinya ifu diharamkan bagi dirinya

karena faktor tersebut (haid dan sejenisnya), maka dalam perkataannya

tidak mengandung akibat hukum apapun.

Lalu, apabila dia mengungkapkan perkataan tersebut .secara

mutlak, karena ada kemungkinan dia bemiat menceritakan kondisi

istrinya, dan ada kemungkinan mewujudkan sikap mengharamkan
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istrinya akibat zhihar, oleh karena ifu perkataan tersebut tidak bisa

dipastikan bermakna zhihartanpa faktor yang memastikannya.

Lalu, apabila seseorang berkata, "Apa yang halal itu haram

bagiku', 'apa yang Allah halalkan bagiku hukumnya haram', atau, 'apa

yang kembali pada dirinya haram hukumnya." dan dia mempunyai

seorang istri, maka dia adalah orang yang men-zhihar istrinya.

Ahmad telah menegaskannya dalam tiga uraian, yaifu karena

perkataannya tersebut menunjukkan arti umum, sehingga mencakup

istrinya akibat keumuman perkataannya tersebut. Apabila dia

menegaskan perkataannya dengan mengharamkan istrinya, atau dia

bemiat mengharamkan istrinya, maka perkataan tersebut lebih tegas

menyatakan zhihar

Di dalam kasus seseorang yang berkata, "apa yang Allah

halalkan bagiku hukumnya haram, yakni baik istri maupun harta"

Ahmad berkomentar, "Dia wajib membayar kafarat zhihar," perkataan

tersebut adalah sumpah, dan secara leteral dalarn pemyataan Ahmad ini

cukup bagi dirinya membayar satu buah kafarat.

Ibnu Aqil memilih berpendapat, "dia berkewajiban membayar

dua kafarat, untuk zhihar dan mengharamkan hartanya, karena

perkataan mengharamkan tersebut mencakup keduanya, dan masing-

masing dari kedua hal tersebut kalau dia pisahkan, maka menetapkan

kewajiban membayar satu kafarad maka demikian pula ketika keduanya

digabungkan."

Menurut kami, perkataan tersebut sekali sumpah, sehingga

tidak mewajibkan membayar dua kafarat- Seperti kasus kalau seseorang

menzhihar kedua istrinya, atau dia mengharamkan kedua perkara dari

harta kekayaannya. Pendapat yang dikemukakan oleh Al Kharqi

terbantahkan dengan alasan tersebut. Di dalam pemyataan Ahmad,

"perkataan tersebut adalah sumpah," memuat isyarat yang
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menunjukkan alasan yang telah kami kemukakan, karena sekali sumpah

tidak mewajibkan lebih dari satu kafarat

Apabila dia bemiat dengan perkataannya, "Apa yang Allah

halalkan bagiku hukumnya haram" dan perkataan lainnya yang

bermakna umum, mengharamkan harta, maka dia tidak wajib kecuali

membayar satu kafaral sumpah, karena perkataan yang umum boleh

dipergunakan untuk sesuatu yang khusus. sedangkan berdasarkan

riwayat lain yang mengatakan, "Bahwasanya perkataan haram s€bara

mutlak bukan bermakna zhihar, yang membuat dia menjadi orang yang

menzhiharistrinya dalam masalah ini, kecuali dia bemiat zhihar."

Apabila seseorang berkata, "Kamu haram bagiku seperti

punggung ibuku" maka perkataan ini tegas bermakna zhihar dan tidak

bisa diarahkan pada selain zlzihar, baik dia bemiat meniatuhkan thalak

atau tidak, segala puji bagi Allah di dalam masalah ini tidak ada

perbedaan pendapat, karena dia telah mengatakan zl'tihar secara tegas,

dan dia telah menjelaskannya dengan perkataan "haram."'

Apabila seseorang berkata, "Kamu haram bagiku seperti

punggung ibuku atau seperti ibuku," maka perkataan tersebut juga

disebut zhihar. Demikian Abu Hanifah berpendapat. Dan ini adalah

salah satu dari kedua pendapat Asy-Syaf i.

Sedang pendapat kedtnnya adalah, tatkala dia berniat

menjafuhkan thalak, maka perkataan tersebut disebut thalak, dan ini

adalah pendapat Abu Yusuf dan Muhammad, hanya saja Abu Yusuf

mengatakan, "Aku tidak bisa menerima pendapatnya yang meniadakan

zhihai'

Dan alasan mereka, bahwa perkataannya, 'Kamu haram

bagiku', tatkala dia bemiat menjatuhkan thalak, maka perkataan

tersebut menjadi thalak. Perkataan tambahan "seperti punggung iffifu"
sesudah perkataan tersebut, tidak meniadakan thalak, seperti kasus
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kalau dia berkata, "Kamu perempuan terthalak seperti punggung

ibuku."

,, Menurut kami, dia telah mengungkapkan perkataan zhihar

yang tegas dan konkret, sehingga perkataan tersebut tidak bisa disebut

thalak, seperti masalah sebelumnSn. Pemyataan mereka, "Perkataan

mengharamkan dengan disertai niat thalak, disebut pemyataan thalak,"

kami tidak bisa menerilnnya, sekalipun kami menerima akan tetapi dia

menjelaskan perkataannya dengan pem5ntaan zhihar yarry tegas,

sehingga mengerjakan sestratu sesuai dengan perkataan yang tegas lebih

utama dibanding mengerjakan sesuafu sesuai niat.

Apabila seseorang berkata, "Kamu terthalak seperti punggung

ibuku," maka isfuinya terthalak, dan perkataan "seperti punggung ibuku"

gugur dengan sendirinya, karena pertama-tama dia telah

mengungkapkan perkataan zhihar png tegas, dan memposisikan kata

"seperti punggug ibuku" sebagai sifat thalak. lalu apabila

perkataannp "seperti punggug ibuku" dia bemiat thdak,

rnaka perkataan tersebut bukanhh zlrilnr. S€P€rU kasus kalau dia

mengatakan hal ters€but secara mutlak.

Apabih dia benriat 'zhilnr, seaanglGn thalak yang dia jatuhkan

adalah thalak bain, rnaka P€rkataan tersebut seper$ mq.dzilpr

perernpuan yang bukan isfuinya, karena dia menlnmpaikan perkataan

tersebut ("seperti punggung ibuku") sesudah istrin5n terthalak bain.

Apabila berupa thalak mj'i, maka perkataan tersebut merupakan zhihar

yang sah, Al Qadhi telah menuturkannya, dan ini adalah pendapat

madzhab Asy-syafi'i. Karena dia mengungkapkan perkataan zhiharpada

seseorang yang masih berstatus istrinya.

Apabila dia bemiat ztzihardengan perkataannya, "Kamu orang

yang terthalak" maka perkataan tersebut bukanlah zhihar, karena dia

berniat zlzihar darrgat perkataan thalak yang tegas. Apabila dia berkata,

,,Kamu bagiku seperti punggung ibuku, perempuan yang terthalak,"
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maka jatuh zhihar dan thalak sekaligus, baik thalaknya berupa thalak

bain atau pun thalak rej'i, karena perkataan zhihar mendahului

perkataan thalak.

talu apabila sqseorang berkata, "Kamu haram bagiku," dan

dia bemiat menjatuhkan thalak dan zhihar sekaligus, maka perkataan

tersebut merupakan bentuk zhihar, bukan thalak, karena sebuah

perkataan tidak bisa diartikan zhihar dan thalak, namun apabila

perkataan tersebut diartikan zhihar itu lebih tepat, sehingga perkataan

tersebut diarahkan pada zl'tihar.

Sebahagian pengikut Asy-Syafi'i mengatakan, "Harus

disampaikan kepadanya, 'pilihlah apa yang kamu kehendaki,"

sebahagian mereka berkata, "Jika dia menjawab, 'Aku menghendaki

thalak dan zhihal, maka perkataan tersebut merupakan bentuk thalak,

karena dia memulai menjawab dengan perkataan thalak, apabila dia

menjawab, 'aku menghendaki *tihar dan thalak', maka perkataan

tersebut merupakan benfuk zlzihar, karena dia memulai menjawab

dengan perkataan zhihar, karena hal tersebut adalah pilihannln dan dia

wajib melaksanakan apa yang dia mulai."

Menurut kami, dia menSnmpaikan perkataan haram tersebut

dengan berniat mqr-zhihar iskinln, sehingga perkataan tersebut

bermakna zhihar, seperti kasrls kalau dia hanya'mengucapkan kata

zhihar disertai dengan niat zhihar, dan tidak bermakna thalak, karena

niatnya mendesak untuk melakukan zhihar, dan penggabungan zhihar

dan thalak sulit diwujudkan, sedangkan zhiharlebih tepat, karena makna

keduanya sama, yaitu mengharamkan ish'i, sehingga wajib

memprioritaskan sesuatu yang lebih tepat.

Sedangkan thalak maknanya adalah melepaskan, yaifu

melepaskan ikatan pemikahan. Sedangkan penghamman ditetapkan

bagi thalak hanya dalam sebahagian kondisi, bahkan kadang hukum
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haram ditiadakan dari thalak, karena perempuan yang thalak raj'i adalah
perempuan yang terthalak yang mubah (untuk disetubuhi).

Sedangkan memberi kebebasan memilih, tidak benar, karena
perkataan ini hukumnya telah berlaku.tetap sejak dia mengucapkannya,
karena dia orang yang cakap melaksanakan hukum, objek hukum bisa

diterima, oleh karena itu, kalau kita menghukumi bahwa perkataan
"haram" itu diartikan thalak, maka iddalnya dimulai sejak dia

menjatuhkan thalak tersebut, tidak bisa penghilangan hukum yang telah
ditetapkan bagi objek hukum diserahkan kepadanya, dia diberikan
kebebasan memilih dan menggantinya sesuai dengan keinginannya.

Pendapat yang lain tersebut dilandasi dengan pernyataan

bahwa dia diberikan kebebasan memilih, pendapat tersebut bataldengan
alasan yang telah kami kemukakan. Kemudian yang dipertimbangkan
adalah seluruh perkataannya, bukan hanya sesuatu yang dia u*pkun
pertama kali, karena itu kaliu dia'berkata, "Aku menjafuhkan thalak
pada istri yang ini atau yang ini," maka perkataan tersebut tidak hanya

menetapkan thalak pada istri yang pertama.

Rincian keempat, dia menyamakan sebahagian anggota tubuh
istrinya dengan punggung ibunya, atau sebahagian anggota fubuh
ibunya yang lain, maka dia disebut orang yangmen-zhiharistrinya.

Jadi, kalau dia berkata, "Kemaluanmu, punggungmu,

kepalamu, atau kulitmu haram bagiku seperti punggung ibuku, badan,

kepalE atau tangannya," maka dia disebut orang yang men-zhihar

istrinya. Demikian Malik berpendapat. Dan ketentuan ini juga telah

disampaikan langsung oleh Asy-Syafi'i.

Riwayat lain yang berbeda diceritakan dari Ahmad, "Dia bukan

orang yang men- zhihar istrinya hingga dia menyamakan sebahagian

besar istrinya, karena kalau dia bersumpah, 'demi Allah tidak akan

menyentuh sebahagian anggota tubuhnya', maka perkataan tersebut

tidak menjalar ke sebahagian anggota tubuhnya yang lain," maka
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demikian pula istri yarg dizhihar. Alasan lain, perkataan ini bukanlah

kata yang telah ditentukan dalam zhihar (manshush blaih), tidak pula

masuk dalam kandungan kata yang telah ditentukan dalam zhihar,

karena zhihar itu adalah bentuk penyamaan sebahagian besar tubuh

isfuinya, yakni penyamaan tempat bersenang-senang dengan sesuatu

yang sebahagian besamya sangat kuat diharamkan, sehingga pendapat

Ahmad lebih kuat.

Abu Hanifah mengatakan, "Apabila dia menyamakan istrinya

dengan sesuafu yang haram dilihat dari ibunya seperti kemaluan, paha

dan sejenisnya, maka dia disebut orang yang men-zhihar istrinya,

sementara jika tidak diharamkan melihatnya seperti kepala dan muka,

maka dia bukan orang yang men-zhihar istrinya, karena dia

menyamakan istrinya dengan anggota fubuh Vang tidak haram

melihatnya, sehingga dia tidak bisa disebut orang yang men-zhihar

istrinya, seperti dia menyamakan istrinya dengan istrinya yang lain."

Menurut kami, dia telah menyamakan istrinya dengan anggota

tubuh ibunya, karena itu dia disebut orang yang men- zhihar istrinya,

seperti kasus kalau dia menyamakan ishinya dengan punggung ibunya.

Berbeda dengan istri, karena kalau dia menyamakan istrinya dengan

punggung istrinya yang lain, maka dia tidak bisa disebut orang yang

men-zhihar istrinya, karena melihakrya sekalipun tidak diharamkan,

merasakan kenikmatan saat melihat hukumnya haram, dan itulah yang

akan diperoleh melalui akad nikah.

Apabila seseorang berkata, "Seperti rambut ibuku, gigi atau

kukunya, atau dia menyamakan satu dari sekian anggota fubuh istrinya

tersebut dengan ibunya, atau satu dari ketiga anggota tubuhnya," maka

dia tidak bisa disebut orang yang men-zhihar istrinya, karena kesemua

anggota hrbuh tersebut bukanlah anggota-anggota tubuhnya yang

bersifat pernanen, dan thalak tidak bisa jatuh dengan dia menyandarkan
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(memudhafkan) pada kata-kata tersebut, maka demikian juga dengan

zhihar.

Demikian pula, kalau dia berkata, "seperti suami ibuku,"

karena suami tidak menyandang predikat haram, dan dia bukan objek

bersenang-senang. Demikian juga dengan ludah, keringat dan air mata.

Apabila dia berkata, "Mukaku haram (melihat) mukamu,"

bukanlah perkataan zhihar. Ahmad telah menetapkannya. Dan dia

berkata, "ini adalah sesuafu kerap diucapkan oleh banyak orang, tidak

memiliki akibat hukum apapun," hal ini karena perkataan tersebut kerap

dipergunakan untuk selain zhihar, dan tidak mendatangkan makna

zhihar, sehingga perkataan tersebut bukanlah zhihar, seperti kasus kalau

dia berkata, "Aku tidak akan berbicara kepadamu."

[-alu apabila seseorang berkata, "Aku orang yang men-zhihar,

zhihar bagiku, haram bagiku, atau haram bagiku telah tetap," dan dia

tidak memiliki niat apapun, maka tidak ada ke'u.rajiban hukum apapun

bagi dirinya, karena perkataan tersebut bukanlah perkataan yang tegas

dan konkret (sharih) dalam zhihar, dan dia tidak bemiat melakukan

zhihar dengan perkataannya tersebut.

Apabila dia bemiat men-zhihar istrinya dengan perkataan

tersebut, atau ada indikator petunjuk tertentu yang menyertai perkataan

tersebut yang menegaskan bahwa dia menghendaki zhihar, seperti dia

menggantungkannya dengan persyaratan tertentu, misalnya dia berkata,

"Haram bagiku jika aku berbicara denganmu," maka ada kemungkinan

perkataan tersebut zhihar, karena perkataan tersebut adalah safu dari

dua jenis perkataan yang mengharamkan istri, karena zhihar sah

hukumnya dengan kata-kata kinayah yang disertai niat seperti halnya

thalak.

Ada kemungkinan perkataan tersebut tidak menetapkan

zhihar, karena syara' menyampail<m zhiharini dengan perkataan zhihar

yang sharih (tegas dan konkret). Sedangkan perkataan tersebut tidak

W - AI Mughni



sharih dalam menyatakan zhihar. Alasan lain, zhihar itu adalah sumpah

yang menetapkan kewajiban kafam( sehingga hukum zhihar tidak bisa

ditetapkan dengan perkataan 37ang tidak sharih, seperti sumpah demi

Nlah Ta'ak.

Seorang suami rnakruh menyebut istinSn dengan orang yang

diharamlon bagi dirinp (untuk dinikahi), se,perti ibunya, saudam

p€rernpuannln atau anak paerrlpuarlrllp. Sesuai dengan

yang diriu/ayatkan oleh Abu Daud dengan sanad Pqlangannya sendiri

dari Abi Tamirnah Al Haii'i, "SesrngguhnSn seseorang berkata pada

istingn, 'Wahai saudara per€mpuan kecilku', lalu Rasulullah S
batanla, 'Apkah dia audam paanpurnuT' Rasulullah mernbenci

tersebtrt dan mdamngruE.

Ahsan laln, p€rkataan terseht menyenrpai perlotaan zhilnr,

narlun isfut tdak meniadi hararn disetuhhi at<ibat P€rl€taan inl, dan

fidak menetapkan hul$rn *iIDr. IGrena Nabi C fidak P€rnah

mengatakan , "Dta drlwamlon bagimu," alasan lain

ini bukan perkataan yang sharlh dalam zhihar, dan dia tidak

bemiat melakukan zhihar dengan perkataan tersebut, sehingga hukum

haram tidak bisa diberlakukan.

Di dalam sebuah hadits dari Nabi S, "sesungguhnya lbmhim

W pemah menerima ufusan penguafi 5nng keiam, lalu dia menanyakan

kepadanya tentang Samh, lalu dia maniawab, sesungguhnya dia adalah

saudara "dan perkataan tersebut tidak dianggap sebagai

zhihar.

Rincian kelimq orang yang men-zhihar istrinya, diharamkan

baginya menyetubuhi istrinya sebelum dia membayar kafarat. Di dalam

masalah ini tidak ada perbedaan pendapat, jika kafarat yang dimaksud

adalah mernerdekakan budak dan berpuasa, sesuai firman Nlah Ta'ala,

"vW-6$i{+3}r*
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'..., Maka (wajib atasnSn) memerdekakan seorang budak,
sebelum kdua suami istri itu berampur...'(Qs. Al Mujaadilah [58t: 3),

dan firman-Nya,

-aa";\ 
Ji aia#u*aiq*i i,;s

. "fiarangsiapa.yang tidak mendapatkan ftudak), maka (wajib

atasnya) berpuasa dua bulan berfurut-furut sebelum kduanya
bercampur..." (Qs. AlMujaadilah t58l' 4).

Mayoritas ulama menegaskan bahwa pembayaran kafarat
dengan memberi makan enam puluh orang miskin ifu sama seperti
kafarat tersebut, dan haram menyetubuhinya sebelum membayar

kafarat. Mereka antara lain, Atha' , Az-Zuhri, Asy-Syafi'i, dan kalangan

rasionalis. Sedarlgkan Abu Tsaur memilih .berpendapat membolehkan

bersetubuh sebelum membayar kafamt dengan memberi makan.

Diriwayatkan dari Ahmad, keterangan yang mengindikasikan hal
tersebut, karena Nlah Ta ala tidak pemah melarang berhubungan intim
sebelum membayar l<afarat, seperti l,rafamt memerdekakan budak dan

berpuasa.

Menurut kami, perdoalan tersebut sesuai dengan hadits yang

diriwayatkan oleh Ikrimah dari Ibnu Abbas, "sesungguhnya seorang
lelaki mendatangi Nabi #, lalu dia berkata, 'wahai Rasulullah

sesungguhnya aku telah men-zhihar istriku, lalu aku menyefubuhinya

sebelum aku membayar kafamf', lalu beliau balik bertanya,'apa yang

mendorongmu melakukan hal tersebut, semoga Allah mengasihimu?,

dia menjawab, 'aku melihat gelangnya (kemaluannya) pada saat terang

bulan', lalu beliau bersabda, 'janganlah kamu berhubungan intim

sampai kamu melaksanakan apa yang Allah peintahkan
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kepadam_u." (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi, dia mengatakan hadits

hasads.

Alasan lain, dia adalah ormg yang men-zhihar isfuinya, yang

belum mernbagrar kafarat, sehingga haram bagnya berhubungan intim
dengan istrinya. Seperti kalau lafamtrrya berupa memerdekakan budak

atau berpuasa. Sedangkan persoalan dalil nash yang tidak pemah

menyinggungnya, tidak melarang mengqiyaskannya pada ketenfuan

yang telah dinash yang terkandung di dalam maknanya.

Sedangkan menumpahkan birahi dengan cara selain

bersefubuh, seperti ciuman, sentuhan dan pertemuan dua kulit lawan
jenis, di luar vagina, di dalam masalah ini ada dua riwayat pendapat.

Pertama: Penumpahan birahi dengan model semacam ifu

hukumnya haram. Ini pendapat yang dipilih oleh Abu Bakar. Yaitu

pendapat Az-Zuhn, Malik, AI Auza'i, Abu Ubaid, dan kalangan

rasionalis. Pendapat serupa diriwayatkan dari An-Nukha'i, yaifu salah

safu dari dua pendapat Asy-Syafi'i. karena perkataan yang

mengharamkan bersetubuh, maka mengharamkan segala hal yang

memotivasinya, seperti thalak dan ihram.

Rivnyat kedua; penumpahan birahi dengan model semacam

ifu tidak diharamkan. Ahmad berkata, "Aku berharap tidak ada masalah

dengan penumpahan birahi dengan model semacam itu." Ini adalah

pendapat Ats-Tsauri, Ishaq, dan Abu Hanifah. Pendapat sempa

diriwayatkan dari Malik. Ini pendapat kedua Asy-Syafi'i, karena

bersetubuh yang dimaksud di sini adalah bersefubuh yang mana harta

memiliki hubungan yang erat akibat pengharamannya, sehingga

pengharaman tersebut tidak bisa meler,ruati hubungan intim tersebut,

seperti bersefubuh dengan istri yang sedang haid.

5 HR. Abu Daud dalam Sunantya 12/ 222L1, At-Tirmidzi dalam Sunan-nw (3/
1199) dan An-Nasa'i dalam As.Sunan(6/ 34571. Sanad hadits tersebut shahih.
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Men-zhiharbudak perempuan miliknya atau budak perempuan

yang memiliki anak darinya (ummu walaaJ, hukumnya tidak sah.

Penjelasan ini diriwayatkan dari Ibnu Umar, Abdullah bin Amru, Sa'id
bin Al Musayyab, Mujahid, fuy-Syi'bi, Al Auza'i, Asy-Syafi'i, Abu
Hanifah dan para pengikutnya.

Diriwayatkan dari Al Hasan, Ikrimah, An-Nukha'i, An-Nukha'i,
Amru bin Dinar, Sulaiman bin Yasar, Az-Zuhri, Qatadah, Al Hakam,

Ats-Tsauri dan Malik, "Di dalam men-zhihar budak perempuan ada

kewajiban membayar kafarat secara sempurna, karena budak

perempuan dibolehkan baginya untuk berhubungan intim, sehingga

men- zh iha tnya juga sah, sep ert i men- zhihar istri."

Sedangkan riwayat dari Al Hasan dan Al Auza'i, "Apabila dia

selalu berhubungan intim dengannya, maka disebut zhihar, jika tidak
pemah menyetubuhinya, maka tidak men-zhihanya. Karena jika dia

tidak pernah berhubungan intim dengannya, maka hal itu seperti
pengharaman hartanya. "

Atha' berpendapat, "Dia berko,r,rajiban membayar separuh

kafarat orang merdeka, karena budak perempuan berkatajiban
menunaikan separuh dari perempuan merdeka dalam banyak ketentuan

hukum yang berlaku bagi dirinya, dan hal ini termasuk ketentuan hukum

yang berlaku bagi dirinya, sehingga kalajiban kafarafriya hanya separuh

dari orang merdeka."

Menurut kami, sesuai dengan firman Allah, " Orang-orang yang

menzhihar istri mereka, ..." (Qs. Al Mujaadilah [58]: 3), jadi Allah

merigkhususkan zhihar hanya berlaku bagi kaum perempuan yang

berstatus istri. Alasan lain, zhihar merupakan perkataan yang

berhubungan erat dengan pengharaman istri, sehingga budak

perempuan tidak diharamkan akibat perkataan zhihar tersebut, seperti

thalak, karena zhiharmerupakan adat Jahiliyah sama dengan menthalak

istri, lalu ketentuan hukumnya dikutip, objeknya ditetapkan.
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Ahmad berkata, "Abu Qilabah dan Qatadah berkata, 'zhihar

sama dengan menthalak istri pada masa Jahiliyaih." Diriwayatkan dari
Ahmad, "Sesungguhnya orang yang muvzhihar budak perempuannya

wajib membayar kafarat zhihar."

Abu Bakar berkata, "Pemyataan ini tidak bisa difulukan pada

madzhab Ahmad, karena kalau dia wajib membayar kafarat zhihar,

maka men-zhiharbudak perempuan disebut zhiharyang sah, namun dia

wajib membayar kafarat sumpah, karena men-zhihar budak perempuan

tersebut adalah bentuk pengharaman sesuatu yang mubah dari harta

miliknya, sehingga di dalam kasus ini ditetapkan kafarat sumpah, seperti
pengharaman seluruh hartanya yang lain."

Nafi' berkata, "Nabi # pemah mengharamkan budak

perempuannya, lalu Allah suruh beliau membayar kafarat
sumpahnya."6. Dan ada kenrungkinan dia tidak dikenai ko,ruajiban

apapun, hal ini berdasarkan pendapatnya dalam kasus seorang istri

tatkala dia berkata pada suaminya, "Kamu haram bagiku seperti
punggung ayahku," dia tidak dikenai kewajiban apapun.

Sedangkan apabila seseorcmg berkata pada budak perempuan

miliknya, "Kamu haram bagiku," maka dia berkeurajiban membayar

kafaratsumpah, sesuai dengan firman Allah Tabla,

"Hai Nabi, mengapa katnu mengharamkan apa 5ang Allah
halalkan bgimu;..." (Qs. At-Tahriim [66]: 1) hingga ftrman Allah,
"Sesunggwhnja Allah Telah kepdamu sel<alian

mernbebsl<an diri dari sumphmu...," (Qs. At-Tahriim 1661 21. Ayat ini
diturunkan berkenaan dengan tindakan Nabi mengharamkan budak
perernpuannya, menurut pendapat sebahagian ulama. Sedangkan

6 As-Supthi telah menyampaikannya dalam Tafsir Ad-DurAt Manbur(6/ 2401.

{fitniS-6??7;ii145

AI Mughni - @



interpretasi berdasarkan riwayat yang lain adalah, dia dikenai kewajiban

membayar kafarat zhihar, karena pengharaman ifu adalah zhihar

Pendapat yang pertama adalah yang shahih, insya Allah.

Zhihar yang dibatasi waktu hukumnya sah, misalnya seorang

suami berkata pada istrinya, "Kamu bagiku seperti ibuku selama sebulan

atau hingga akhir bulan Ramadhan," maka tatkala waktu tersebut telah

lewat, maka zhihamya hilang, dan istri halal tanpa harus membayar

kafarat, dan dia bukanlah suami yang 'a 'r'iy'(orang yang menarik kembali

zhihar-nya) dengan melakukan hubungan intim pada masa tersebut. Ini

adalah pendapat Ibnu Abbas, Atha', Qatadah, Ats-Tsauri, Ishaq, Abu

Tsaur dan salah satu dari kedua pendapat Asy-Syafi'i.

Sedangkan pendapatnya yang lain menyatakan, "Pemyataan

tersebut bukanlah zhihar" Demikian lbnu Abi Laila dan Al L-aits

berpendapat, karena syara' menyampaikan perkataan zhihar secara

mutlak (tidak dibatasi waktu), sedangkan pemyataan tersebut tidak

bersifat mutlak. Sehingga pemyataan tersebut serupa dengan kasus

kalau dia menyamakan istrinya dengan omng yang diharamkan baginya

dalam waktu tertentu tidak dalam waktu yang lain.

Thawus berkata, "Jika dia men-zhihar istrinya dalam waktu

terbatas, maka dia wajib membayar kafamt sekalipun dia telah bersikap

baik kembali." Malik berkata, "Pembatasan waktu gugur dengan

sendirinya, dan zhihar tetap berlaku secara mutlak, karena ini adalah

perkataan yang menetapkan pengharaman istri, jika demikian maka

waktunya tidak terbatas, seperti thalak."

Menurut kami, perkataan tersebut sesuai dengan hadits

Salarnah bin Shakhr dan perkataannya, "Aku telah men-zhihar istriku

hingga akhir bulan Ramadhan," dan dia mengabdrkan pada Nabi '$,
"Bahwasanya dia telah menyetubuhinya dalam sebulan tersebut, lalu

beliau suruh dia membayar kafamf, dan tidak mempertimbangkan

pembatasan tersebut."
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Alasan lain, dia telah melarang. dirinya unfuk menyefubuhi

istrinya dengan sebuah sumpah yang memiliki ker,vajiban kafarat,

sehingga zhiharyarry dibatasi waktu hukumnya sah, seperti halnya '.r/a'.

Zhihar berbeda dengan thalak, karena thalak menghilangkan

kepemilikan, sedangkan zltihar hanya berimplikasi pengharaman yang

dihilangkan dengan membayar kakrat, sehingga pembatasan waktu

zhihar itu hukumnya boleh.

ndak benar pendapat seseorang yang menetapkan kewajiban

kafamt sekalipun dia sudah bersikap baik. Karena Allah Tabla

menetapkan kewajiban kafarat hanya bagi orang-orang yang mau

kembali menarik ucapannya. Orang yang bersikap baik, namun tidak

kembali menarik ucapannya dalam kurun waktu yang mana dia telah

men-zhihar istrinya, maka dia belum dianggap kembali menarik

ucapannya, sehingga dia tidak wajib mernbayar kafamt

Berbeda dengan penyamaan dengan orang yang tidak

dihammkan baginya dalam waktu yang tidak terbatas, karena

pengharamannya tidak sempuma, sedangkan istri dalam perkataan

tersebut, dia telah menghammkannya dalam kurun wakfu tersebut

dengan pengharaman yang serupa dengan pengharaman punggung

ibunya, hanya saja kami menolak memberlakukan hukum ini bagi

dirinya, jika ini benar terbukti, maka dia bukanlah orang yang 'a'id
(menarik kembali ucapannya) kecuali dengan bersetubuh dalam masa

. 
tersebut. Ini adalah pendapat yang telah ditetapkan dari Asy-Syafi'i.

Sebagian pengikut Asy-Syafi'i mengatakan, "Jiku diu tiduk

menceraikannya setelah mert-zhihamya. maka dia orang yang 'a'id
(yang menarik kembali perkataannya) dengan membayar kafarat."

Abu Ubaid berkata, "Tatkala dia memiliki tekad yang bulat

hendak menyetubuhinya dalam kurun waktu tersebut, maka dia

berkw.rajiban membayar kafarat, jika tidak memiliki itu, maka tidak.
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Karena l<ata al 'aud (menarik kembali) ifu maksudnya bertekad hendak

menyetubuhinya."

Menurut kami, sesuai dengan hadits Salamah bin Shakhr, dan

dia tidak dikenai kewajiban membayar kafarat kecuali dengan kembali

berhubungan intim. Alasan lain, karena perkataan tersebut merupakan

sumpah yang mana dia tidak pemah melanggamya dalam kurun waktu

tersebut, sehingga dia tidak dikenai kewajiban . kafarat, seperti

bersumpah demi Allah Tabla. Alasan lain, suami yang men-zhihar

istrinya selama waktu tertentu bertekad menahan diri dari menyefubuhi

istrinya dalam kurun waktu tersebut, sehingga orang yang menetapkan

kewajiban kafarat baginya dengan alasan semacarrl itu, maka

pendapatnya seperti pendapat Thawus, maka tidak mengandung

konsekuensi hukum apapun, sesuai dengan pendapakrya, "Zhiharyang

dibatasi waktu hukumnya sah, karena pembatasan waktu tersebut tidak

memiliki pengaruh apapun."

Menaklik zhiharhukumnga sah dengan beberapa persyaratan.

Misalnya, seorang suami berkata, "Jika kamu masuk rumah, maka kamu

bagiku seperti punggung ibuku, jika si Zaid menghendaki, maka kamu

bagiku seperti punggung ibuku.," maka tatkala si Zaid menghendaki

atau dia masuk rumah, maka dia menjadi suami yang men-zhihar

istrinya, dan jika syarat yang disebutkan tersebut tidak ada, maka dia

tidak menjadi suami yang men-zhihar.

Dengan pernyataan semacam ifulah Asy-Syafi'i dan kalangan

rasionalis b"rplndapat. Karena zhihar merupakan sumpah, lehingga

boleh menakliknya sesuai dengan persyaratan '/a'. Alasan larn, zhihar

semula adalah thalak, dan mentaklik thalak dengan syarat tertentu

hukumnya sah, maka demikian pula dengan zhihar. Alasan lain, zhihar

itu pemyataan yang mengakibatkan seorang istri haram (disefubuhi),

sehingga mentakliknya dengan syamt tertentu hukumnya sah, seperti

thalak.
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Kalau suami berkata pada istinya, "Jika akumen-zhiharistriku

yang lain, maka kamu bagiku seperti punggung ibuku," kemudian dia

men-zhihar istrinya yang lain, maka dia menjadi suami yang men-zhihar

kedua istrinya tersebut semuanya.

Apabila dia berkata, 'Jika aku men-zhihar perempuan yang

bukan istriku, maka kamu bagiku seperti punggung ibuku," kemudian

dia berkata pada perempuan yang bukan istrinya tersebut, ."Kamu
bagiku seperti punggung ibuku," maka dia menjadi suami yang men-

zhihar istrinya, rnenurut ulama yang berpendapat zhihar terhadap

perempuan yang bukan istrinya disebut zhihar, ulama yang mengatakan

bukan zhihar, maka dia bukan suami yang men-zhihar istuinya.

Keterangan tersebut insya Allah akan kami sampaikan

Apabila seorang suami berkata, "Kamu bagiku seperti

punggung ibuku, jika Allah menghendaki," zhihar menjadi tidak sah.

Ahmad telah menetapkan hukum tersebut, dia berkata, "Tatkala

seorang sua(m berkata pada isfuinya, 'baginya dia seperti punggung

ibunya, jika Allah menghendaki', maka dia tidak dikenai koaajiban

apapun, karena pemyataan tersebut adalah sumpah."

Tatkala seorang suami berkata, "Apa yang Allah telah halal

haramkan bagiku, jika Allah menghendaki," dan dia memiliki isbi,

pemyataan tersebut adalah sumpah, yang mana dia tidak dikenai

ka,vajiban apapun. Denrikian Asy-Syafi'i, Abu Tsaur dan kalangan

rasionalis berpendapat. Dan sepengetahuan kami tidak ada pendapat

berbeda Snng diriwayatkan dari selain mereka.

Hal itu karena pemlntaan tersebut adalah sumpah yang harus

dibebaskan dengan manbayar l<afamt, sehingga menyatakan

pengecualian di dalam sumpah tersebut sah. Seperti

bersumpah demi Allah Ta'ala, atau seperti pengharaman hartanya. Nabi

$ bersaMa,
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' "Barangsiapa bersumpah dengan sumpah tertenfu, lalu dia

mengatakan, jika Allah menghendaki (insyaa Allah), maka tidak ada

kewajiban melanggar sumpah bagi dirinya" (HR. At-Tirmidzi, dia

mengatakan, hadits hasan Shari\.

Dalam redaksi lain disebutkan, "Siapa Snng bersumpah, lalu

dia memberikan pengecualian, maka jika dia menghendaki, dia boleh

melakukan sumpah tersebut, dan jika dia menghendaki, maka dia boleh

menarik kembali tanpa melanggar sumpah." (HR. Ahmad,

Abu Daud, dan An-Nasa'i).

Apabila seorang suami berkata, "Kamu bagiku haram, dan

demi Allah aku tidak akan mengajakmu berbicara, jika Allah

menghendaki," maka pengecualian tersebut kernbali pada kedua

pemyataan tersebut, menurut salah safu dari dua pandangan. Karena

pengecualian itu kalau posisinya mengikuti di belakang beberapa

perkataan (iumlah), maka kembali ke semua perkataan tersebut. Kecuali

dia meniatkan pengecualian tersebut unfuk sebahagian perkataan

tersebut, maka pengecualian tersebut hanya kembali pada sebahagian

perkataan tersebut.

Apabila seorang suami berkata, "Kamu bagiku seperti

punggung ibuku, tatkala Allah menghendaki', atau, 'kecuali apa yang

Allah menghendaki', atau, 'hingga Allah menghendaki', atau, 'selama

Allah menghendaki," maka seluruhnya adalah bentuk pengecualian,

yang menghilangkan hukum zhihar

Apabila seorang suami berkata, "Jika Allah menghendaki,

maka kamu haram," maka perkataan tersebut adalah benfuk
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pengecualian yang menghilangkan hukum zhihar, karena syarat tatkala

berada didepan kalimat, maka dijawab menggunakan kata sambung

faa'.

Apabila seorang suami berkata, "Jika Allah menghendaki,

kamu haram," maka itupun bentuk pengecualian, karena faa'
disembunyikan.

Apabila seorang suami berkata, "Jika Allah menghendaki,

maka kamu haram," juga sah, dan huruf /aa' diposisikan sebagai

tambahan. Apabila seorang suami berkata, "kamu haram, jika Allah

menghendaki dan Zaid menghendaki," maka dia tidak menjadi suami

yang men-zhihar istrinya, karena dia menaklikkannya dengan dua

kehendak, karena taklik zhihartidak bisa terwujud dengan salah satunya.

Abu Al Qasim berkata, "L-alu apabila suami atau istri

meninggal, atau suami menceraikannya, maka dia tidak dikenai

kewajiban membayar kafarat. Lalu, apabila dia datang kembali, lalu

mengawininya, maka dia tidak boleh menyetubuhinya sampai dia

membayar kafarat, karena melanggar sumpah itu dengan cara menarik

kembali (al 'aual, yaitu berhubungan intim, karena Allah Azzawajalla

menetapkan kewajiban kafarat bagi orang yang men'zhihar istrinya

sebelum melanggar zhihar tersebut."

Pembahasan masalah ini terbagi menjadi tiga bagian. Pertama;

kafarat tidak wajib hanya karena zhihar saja. Sehingga kalau salah

seorang di antara mereka berdua meninggal, atau suami

menceraikannya sebelum dia menarik kembali ucapannya (dengan

menyefubuhinya), maka dia tidak dikenai kewajiban membayar kafarat.

Ini adalah pendapat Atha', An-Nukha'i, Al Auza'i, Al Hasan,

Ats-Tsauri, Malik, Abu Ubaid dan kalangan rasionalis. Sedangkan

Thawus, Mu2ahid, Asy-Syi'bi, Az-hhn dan Qatadah berpendapat, "Dia

dikenai kalajiban kafarat hanya karena zhihar saja, karena zhihar

menjadi faktor adanya kafant tersebut, dan faktor tersebut benar-benar
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ada. Alasan lain, kafaraf ifu wajib karena perkataan mungkar dan dusta,

ini sudah terpenuhi hanya dengan adanya zhihar."

Asy-Syafi'i berpendapat, "Tatkala seorang suami menahannya

sesudah selesai zhihamya, selama kurun wakfu tertenfu, yang

memungkinkan bagi dirinya untuk menceraikannya, lalu dia enggan

menceraikannya, maka dia dikenai kalajiban membayar kafamt,"

karena menurut Asy-Syafi'i, benfuk penahanan tersebut merupakan bud
(menarik kembali ucapannya).

Menurut kami, sesuai dengan firman Allah Ta'ala, " Orang-

orang yang menzhihar istri mereka, Kemudian mereka hendak menaik
kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajib atasnya)

'memerdekakan seorang budak, ..." (Qs. Al Mujaadilah [58]: 3), jadi

Allah menetapkan kalajiban kafarat ifu dengan dua alasan, zhihar dan

penarikan kembali ucapannya ('aud), sehingga kafarat tidak bisa

ditetapkan dengan salah safunya, karena kafamt di dalam zhihar sama

seperti kafarat sumpah. Karena itu tidak dianggap melanggar dengan

tanpa melanggar, seperti sumpah-sumpah yang lain, sedangkan

pelanggaran di dalam zhihar itu adalah penarikan kembali ucapannya,

yaitu melakukan sesuatu yang mana dia bersumpah hendak

meninggalkannya, yaitu berhubungan intim.

Sedangkan tidak menceraikannya tidak bisa dikatakan

melanggar zhihar, tidak pula dikatakan melakukan sesuatu yang.mana

dia bersumpah hendak meninggalkannya, sehingga akibat penahanan

tersebut (tidak menjatuhkan. thalak) tidak wajib membayar kafarat.

Alasan lain, kalau penahanan istri tersebut hingga jangka waktu tertentu

dianggap sebagai 'aud (penaikan kembali ucapannya), pasti kafarat

tetap wajib bagi suami yang men-zhiharyang sedang kritis, sekalipun dia

telah bersikap baik. Asy-Syafi'i telah menetapkan bahwa kafarat tidak

wajib bagi dirinya.
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Jika ketentuan ini diberlakukan, maka suami tidak dikenai

kewajiban kafarat, tatkala salah seorang di antara mereka berdua

meninggal sebelum menyetubuhinya. Demikian juga (tidak dikenai

kewajiban kafaraf, apabila suami telah menceraikannya, baik perceraian

itu ditunda cukup lama sesudah sumpah, aiau beriringan dengan

sumpah. Dan siapapun di antara mereka berdua yang meninggal, maka

pasangannya masih berhak mendapatkan warisan darinya, menurut

pendapat jumhur ulama. Qatadah berkata, "Jika istrinya meninggal,

maka dia tidak berhak menerima warisan sampai dia membayar

kafarat."

Sedang menurut kami, sesungguhnya orang yang berhak

mendapatkan warisannya, tatkala dia membayar kafarad dia berhak

mendapatkan warisan, sekalipun dia tidak membayar kafarat, seperti

orang yang meng- 'ila'istrinya.

Kedua; tatkala suami menceraikan istri yang dizhihanya,

kemudian dia mengawininya kembali, maka dia tidak halal

menyetubuhinya sampai dia membayar kafarat baik itu thalak tiga atau

kurang dari tiga, baik dia rujuk kembali setelah adanya pemikahan

dengan suami yang lain atau sebelumnya. Ahmad telah menetapkan

ketentuan ini. Ini adalah pendapat Atha', Al Hasan, Az-Zuhri, An-

Nukha'i, Malik, dan Abu Ubaid.

Qatadah berkata, "jika istri terthalak bain, maka gugurlah

zhihar, lalu tatkala dia kembali, lalu dia menikahinya, maka dia tidak

dikenai kewajiban kafarat." Asy-Syafi'i mempunyai dua pendapat seperti

kedua madzhab tersebut.

Pendapat ketiga, "Jika istri itu terthalak bain dengan thalak

tiga sekaligus, maka zhihar tidak dianggap ada kecuali dia kembali

menikahinya," dia membangun pendapatnya tersebut berdasarkan

sejumlah pendapat mengenai kembalinya sifat thalak dalam pemikahan

yang kedua.
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Menurut kami, sesuai dengan firman Nlah Tabla yang bersifat

umum,

v+3 3;i lj1' a- 6i;;? FP u qkq.'".t:6

"6W.6*e
" Orang-orang 3nng menzhihar istri mereka, Kemudian mereka

hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajiQ
' atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri ifu

bercampur..."(9.. Al Mujaadilah t58l: 3).

Dan suami tersebut (dalam kasus ini) telah men-zhiharistrinya,

sehingga tidak halal keduanya berhubungan intim sampai dia membayar

kafarat. Alasan lain, dia telah men-zhiharistrinya, sehingga tidak halal

baginya untuk menyentuhnya sebelum membayar kafarat, seperti istri

yang tidak dithalaknya, dan alasan lain,karena zhihar adalah sumpah

yang dihilangkan dengan cara membayar kafarad sehingga hukumnya

tidak batal akibat thalak seperti halnya '/a'.

Ketiga; al 'aud (penarikan kembali ucapannya) maksudnya

adalah berhubungan intim. Jadi, tatkala dia telah berhubungan intim,

maka dia diwajibkan membayar kafarat, dan tidak wajib membayar

kafarat sebelum melakukan hal tersebut, hanya saja kafaral itu menjadi

persyaratan halalnya berhubungan intim, sehingga suami yang

menghendaki hubungan intim disuruh membayar kafarat, agar

hubungan intim itu menjadi halal baginya dengan adanya kafarat

tersebut, seperti kasus diperintahkannya melangsungkan akad nikah bagi

orang yang menghendaki halalnya seorang perempuan.

Pendapat serupa diceritakan dari Al Hasan dan Az-Zuhri. Ini

adalah pendapat Abu Hanifah, hanya saja dia tidak menetapkan

kewajiban kafarat bagi suami yang berhubungan intim, sementara
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istrinya berada di sisinya, bagi orang yang berhubungan intim seperti

omng yang tidak berhubungan intim.

Al Qadhi dan pam pengikut'r1n mengatakan , uAl 'aud

(penarikan kembali ucapanqn) tersebut maksudnya adalah bertekad

s@ara bulat hendak berhubungan intim." Hanya saja mereka tidak
pemah menetapkan ka,rnjiban lafamt bagi omng yang bertekad bulat
hendak berhubungan intim, tatkala salah seorang di antara mereka
berdua meninggal, atau suami menjafuhkan thalak sebelum melakukan
hubungan intim.

Kecuali Abu Al Khaththab, karena dia mengatakan, "Tatkala

suami meninggal sesudah bertekad bulat hendak berhubungan intim,
atau dia menjatuhkan thalak, maka dia wajib membayrar l<afamt' lni
adalah pendapat Malik dan Abu Ubaid. Namun Ahmad menolak
pendapat ini. Karena Ahmad berkata, "Malik berpendapat, 'Tatkala dia
telah memiliki kebulatan tekad (hendak berhubungan intim), maka dia
dikenai ka,rnjiban membayar kaf'amf bagaimana ini bisa terjadi? Kalau
dia menceraikannya sesudah dia memiliki kebulatan tekad, dia dikenai
karajiban kafam?."

Kecuali pendapat ifu mengikuti pendapat Thawus, tatkala dia
berbicara membahas zhihar, maka dia menetapkannya seperti thalak,
dan Ahmad tidak menyukai pendapat Thawus.

Ahmad, dalam menanggapi firman Nlah Tabla,

ijtcL;fii
"...Kemudian merel<a hendak menarik kernbati apa Jnng

mqel<a ucapkan... ' (Qs. Al Mujaadilah t58l: 3), berkata, "N Aud
(menarik kembali) maksudnln adalah al ghas5tl,an (berhubungan intim),
tatkala dia bemiat hendak berhubungan intim, maka dia harus
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membayar kafamt" orang yang berpendapat semacam ini

menggunakan landasan ftrman Nlah Tabla,

@"qs"6+"&{!;j*
. "...Maka (uniib atasng) mqnerdekakan seoftng budak

sebelum kdua suami istri ifu.berampur,..,"(Qs. Al Mujaadilah [58]: 3).

Jadi, Allah menetapkan ker,r;ajiban kafarat sesudah adanya

kehendak menarik kembali ucapannya sebelum berhubungan intim, dan

sesuafu yang haram sebelum kafarat, tidak boleh diwuludkan

mendahului kafamt. Alasan lain, fujuan dia melakukan zhihar adalah

mengharamkan istrinya, maka kebulatan tekad hendak menyetubuhinya

merupakan bentuk penarikan kembali ucapan yang menjadi fujuannya.

Alasan lain, zhihar adalah pemyataan mengharamkan, jadi tatkala dia

berkehendak menghalalkan istrinya kembali, maka dia telah menarik

kembali perkataan mengharamkan tersebut, sehingga dia disebut 'a riy'

(orang yang menarik kernbali ucapannya).

Asy-Syafi'i berpendapat, "Al bud (penarikan kembali)

maksudnya adalah menahan istri sesudah dia mengeluarkan perkataan

zhiharselama kurun waktu tertenfu, yang memungkinkan baginya unfuk

menceraikannya dalam kurun wakfu tersebut, karena men-zhiharistrinya

itu menuntut pemisahan dengan isti, sehingga menahannya merupakan

benfuk penarikan kembali apa yang dia ucapkan."

Daud berpendapat, "Al 'aud (penarikan kembali ucapannya)

maksudnya adalah pengulangan zhihar untuk kedua kalinya, karena

penarikan kembali sesuatu berarti mengulanginya kembali."

Menurut kami, al 'aud (penarikan kembali ucapannya)

maksudnya adalah melakukan tindakan yang berlawanan dengan

ucapannya, antara lain, "Al b'id fii hibatihl'maksudnya "Raaji'fii al
mauhubl' (orang yang menarik kembali barang yang telah dihibahkan),
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"Al 'a'id fii 'iddatihi' (menarik kembali janjinya) maksudnya adalah, ".4/-

barik lil wafaa' bimaa unbda"ltidak memenuhi janji yang dia lan;ikan),

dan "N 'a'id fiimaa nuhiSn" maksudn3n adalah, "faa"ila' al manhiy

bnhd' (png mengerjakan perbuatan yang dilarang).

Nlah Tablaberfirman,

@u$a;o$t?
"...Kemudian mere,l<a kqtbli (mengeqtakan) lamngan itu, ..."

(Qs. Al Mujaadilah [58]: 8). Karena suami !/ang men-zhihar istrinp itu

adalah orang yang mengharamkan hubungan intim bagi dirinya, dan

menghalangi hak istri untuk berhubungan intim, maka al bud(pe.natil<an

kembali ucapannya) itu adalah melakukan hubungan intim.

Pemyataan mereka ]Eng menegaskan bahwa al bud
(penarikan kembali ucapanngn) mendahului pernbayaran kafamt, sedang

hubungan intim difunda sesudah pembayamn kahmt, menurut kami

yang dimaksud dengan firman Allah, "..., tti* F,..."tQs. Al

Mujaadilah [58]: 3), adalah '"grurfiduuna al budei' (Mereka hendak

menarik kembali), seperti firman Allah, "g}ialt , P t51" maksudnya

"andfum dalika" "..., apabila kamu hqzdak mangerjakan shalat,...,"

dan firman Allah,

i{V't;:A'b7}fr'(;(ty
"Apabila kamu membaa N Quran hmdaHah kamu meminta

perlindungan,..." (Qs. An-Nahl [16]: 98).

Apabila ada pertanyaan, ini adalah interpretasi (takw,:|,

kemudian kata al 'aud tersebut mernberi faedah merretapkan karajiban
kafamt cukup dengan adanya kebulatan tekad saja, kami dapat

menjawab, daliltakwilseperti yang akan kami kernukakan berikut ini.
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Sedang perintah membayar kafamt ketika adanya kebulatan

tekad, kafarat diperintahkan sebagai persyamtan kehalalan berhubungan

intim, seperti perintah thaharah bagi orang yang herrdak mengerjakan

shalat sunah, dan perintah niat bagi orang yang hendak berpuasa,

sedangkan imasak (penahanan istri hingga kurun waktu tertenfu),

bukanlah disebut 'aud (penarikan kembali ucapannya), karena

penahanan istri (tidak dicerai) tersebut bukanlah bud dalam zhihargng
dibatasi waktu, maka demikian pula di dalam zhiharyang bersifat mutlak

(tak terbatas).

Alasan lain, a/ 'aud (penankan kembali ucapannya) maksudnya

adalah melakukan tindakan yang berlawanan dengan apa yang dia

ucapkan, sedangkan penahanan istri bukanlah tindakan yang

berlawanan dengan ucapannya. Pemyataan mereka bahwa zhihar

menuntut istri terthalak bain, tidak benar, yang benar zhihar menunfut

pengharaman istri dan menjarhir,ln, karena itu z.hihar yang dibatasi

wakfu hukumnya sah, alasan lain karena Allah berfirman,

1j6t:16fii
' "Kemudian mqela hqdak memrik kqnbli ap garg muel<a

uapkan,-.. "(Qs. Al Mujaadilah [58]: 3), sedang "rsutma' berfaedah

" tarAakhi' (perlahan{ahan, tidak segera), sedangkan penahanan istri (a/

imasal) tidak perlahan{ahan 0angsung).

Adapun pemyataan Daud, tidak benar, karena Nabi S
menyuruh Aus dan Salamah bin Shakhr membayar kafarat tanpa

mengulang perkataan zhihar. Alasan lain, a/ 'aud (penankan kembali

ucapannya) diperunfukan bagi tindakan yang diucapkannya, bukan

ucapannya, seperti penarikan kembali hibah, janji dan mengerjakan

perbuatan yang dilarang.

Alasan yang menegaskan batalnya sejumlah pendapat tersebut

adalah, zhihar merupakan sumpah yang hanya bisa dihilangkan dengan
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membayar kafamt, sehingga kafamt hdak wajib kecuali dengan

melanggamya, yaitu melakukan sesuafu yang dia telah bersumpah

hendak meninggalkannya, seperti sumpah-sumpah yang lain, dan

kafaratwalib akibat melanggar sumpah tersebut seperti sumpah-sumpah

yang lain. Alasan lain, sumpah tersebut adalah sumpah yang menuntut

meninggalkan hubungan intim, sehingga kafamt sumpah tidak wajib

kecuali akibat melakukan hubungan intim tersbbut seperti 'ila'.

Abu Al Qasim berkata, "Apabila seorang suami berkata pada

perempuan yang bukan istrinya, 'kamu bagiku seperti punggung ibuku',

maka dia tidak boleh menyetubuhinya sampai dia membayar kafamt"

Men-zhihar perempuan yang bukan istrinya hukumnla sah,

baik dia menyampaikan perkataan tersebut seorang perempuan

tertenfu, atau dia berkata, "Setiap perempuem bagiku seperti punggung

ibuku." Baik dia menyampaikan perkataan tersebut secam mutlak, atau

pun dia menaklikannya dengan persl,raratan pernikahan, jndi dia berkata,

"setiap perempuan yang kunikahi, dia bagiku seperti punggung ibuku."
Tatkala dia menikahi perempuan gnng telah dizlzihamya, maka dia tidak

bollh menyetubuhinya sampai dia memba3nr kafamt

Pendapat senrpa diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab

Radhiyallahu Anhu. Demikian, Sa'id bin Al Musalyab, Urwah, Atha', Al
Hasan, Malik dan Ishaq berpendapat. Dan ada kernungkinan, hukum

zhihar tidak berlaku tetap sebelum adanSn ikatan perkawinan. Ini
pendapat Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. Keterangan ini
diriwayatkan dari Ibnu Abbas, sesuai dengan firman Allah Tabla,

dlu$rSj"-rr
"Aang-omng 4nng. menzhihar isti mereka, ..." (as. Al

Mujaadilah [58]' 3), sedang perernpuan png bukan istrinya bukanlah

istrinya.
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Alasan tain, zhihar merupakan berrfuk sumpah, yang mana
syara'telah menyampaikan hukumnya bersifat terbatas bagi perempuan
yang berstahrs istri, sehingga tidak berlaku tetap bagi
perempuan yang bukan ishi seperti 'ila',|<ara'a Nlah Ta ataberfirrnan,

"Kepada lang meng-ilaa,istinja difun bnggah
ernpi bulan (lannqn)..." (Qs. Al Baqamh lzlt 2261. Alasan lain, dia
bukanlah perempuan lnng berstatus ishi, sehingga mqyzhilnnp
hukumnya tidak sah, seperti budak perernpuannya, alasan lain dia
mengharamkan perempuan yang diharamkan (untuk disefubuhi),
sehingga dia tidak dikenai ka,rrajiban apapun, seperti kasus kalau dia
berkata, "Kamu haram," dan alasan lain zhihar adalah jenis

pengharamart, sehingga pengharaman tersebut tidak bisa mendahului
pemikahan, seperti halnya menjatuhkan thalak.

Menurut kami, masalah tersebut sesuai denga keterangan yang
telah diriwayatkan oleh Al Imam Ahmad dengan sanad pegangannya

sendiri, dari Umar bin Al Khaththab, sesungguhnya dia berkata
mengenai seseorang yang berkata, "Jika aku menikahi si fulanah, maka
dia bagiku seperti punggung ibuku," lalu dia menikahinya, Umar bin AI
Khaththab berkata, "Dia wajib membayar l<afarat zhihar," alasan lain,

zhihar merupakan benfuk sumpah yang dihilangkan dengan membayar
kafamd sehingga melakukan zhihar sebelum menikah hukumnya sah,

seperti halnya bersumpah demi Allah Tabla.

Sedangkan ayat di atas (" Orang-orang yang menzhihar istri
mereka, ...1' (Qs. Al Mujaadilah [58]: 3), menegaskan bahwa
pengkhususan tersebut muncul menempati posisi kenyataan yang

dominan terjadi, karena yang dominan bahwa seseorang itu men-zhihar

istrinya, sehingga pengkhususan tersebut tidak menetapkan
pengkhususan hukum zhiharyang hanya berlaku bagi perempuan yang

;6 i;5 Fj isfi u';,firi,]y.

@ - Al Mughni



berstatus istri. Seperti pengkhususan penyebutan anak tiri perempuan.

yang ada dalam pemeliharaannya, tidak menetapkan pengharaman ifu

hanyi berlaku secara khusus bagi dirinya (tetapi juga bagi anak tiri

perempuan yang tidak dalam pemeliharaannya).

Sedangkan /a' hukumnya berlaku spesialis bagi istrinya,

karena suami bertujuan mernbuat menderita istrinya, tidak bertujuan

mernbuat menderita perempuan selain istrinya. Kafamt diwajibkan

dalam kasus ini, karena perkataan mungkar dan dusta.

Zhihar berbeda dengan thalak dari dua sqf. Pertam4 thalak

telah melepaskan ikatan perkawinan, dan tidak mungkin melepaskan

ikatan perkawinan ifu sebelum adanya akad nikah, sedangkan z.hihar

penghamman..berhubungan intim, sehingga mendahulukan zlzihar atas

akad nikah hukumqn sah, seperti haid.

Kdua thalak menghilangkan akad perkawinan, sehingga

thalak fidak boleh mendahului akad perkawinan, sedangkan zhiharhdak

menghilangkan akad perkawinan, akan tetapi pernbolehan hubungan

intim bergantung dengan pers!/aratan, sehingga boleh

mendahulukannya. Sedangkan merr-zhiharbudak perempuan, dinilai sah

sebagai sumpah, yang menetapkan ka,rnjiban mernbayar kafamf, fidak

wajib membaSnr kaf-amt zhihar, karena dia tidak berstatus istrin5n pada

saat dia membayar kafamt berbeda dengan permasalahan kami.

Tatkala seomng suami berkata, "Setiap perernpuan lang
akan kunikahi, maka dia bagiku seperti pung5Jung ibuku," kemudian dia

menikahi beberapa orang perempuan, dan dia hendak menarik kembali

ucapannla (menyetubuhinSn), rnaka dia dik€nai ker,rnjiban mernbayar

satu l<afamf, baik dia menikahi mereka dalam satu akad ataupun

beberapa kaliakad yang terpisah. Ahmad telah menetapkan hal ini.

Ini adalah pendapat Unpah dan Ishaq, karena perkataan

tersebut merupakan sekali sumpah, sehingga juga satu kali.
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Seperti kasus kalau seorang suami menzhihar keempat orang istrinya

dengan satu kata.

Diriwayatkan dari Ahmad, "setiap akad nikah memiliki satu

kafarat,jadi kalau seseorang menikahi dua orang perempuan dalam satu

akad, dan dia hendak menarik kembali ucapannya (menyefubuhi), maka

dia dikenai kewajiban membayar

menikahi perempuan yang lain,

ucapannya (menyetubuhi), maka

ka fa ra t lain yang berbeda. "

kafarat Kemudian tatkala dia

dia hendak menarik kembali

dikenai kewajiban membayar

Keterangan tersebut juga diriwayatkan dari Ishaq, karena akad

bagi istri ketiga, yang mengakibatkan berlakunya zhihartelah terpenuhi,

dan dia hendak menarik kembali ucapannya (menyetubuhi) setelah

pembayaran kafarat unfuk kedua istrinya yang.pertama kali dinikahinya,

sehingga dia dikenai kewajiban membayar satu kafarafuntuknya, seperti

kalau dia men-zhihanya pertama kali.

Kalau seorang suami berkata pada perempuan lain yang bukan

istrinya, "Kamu bagiku seperti punggung ibuku," dan dia berkata,

"Maksud perkataanku itu adalah, dia seperti ibuku dalam hal

mengharamkannya pada saat itu saja," maka keinginannya tersebut bisa

dipatuhi. Namun, apakah pemyataan tersebut bisa diterima dalam

menetapkan hukum zhihafl Pemyataan tersebut memuat dua

pandangan. Pertama, pernyataan tersebut tidak bisa diterima, karena

perkataan tersebut adalah perkataan yang sharih (tegas) menunjukkan

zhihar, karena itu pengalihan zhiharke selain zhihartidakbisa dit&ma.

Kedua; bisa diterima, karena perempuan yang bukan istrinya

haram baginya, sama seperti ibunya haram baginya.

Abu Al Qasim berkata, "Kalau seseorang berkata, 'Kamu

bagiku haram', dan maksud perkataannya adalah pada saat ifu saja (saat

dia berkata), maka dia tidak dikenai kewajiban apapun, sekalipun dia

menikahinya, karena dia orang yang berkata benar. Dan kalau maksud

satu

dan

dia
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perkataannya adalah setiap saat, maka dia tidak boleh menyetubuhinya,

sekalipun dia telah menikahinya, sampai dia membayar kafarat zhihar."

Sedangkan tatkala maksud perkataan seseorang pada

perempuan yang bukan istrinyn, "Kamu bagiku haram" adalah

menyampaikan informasi tentang kehammannya pada saat ifu, maka dia

tidak dikenai kalajiban apapun, karena dia omng yang berkata benar,

karena dia menyifati perernpuan 5nng bukan istrinya tersebut dengan

sifatrya yang tepat, dan dia tidak mengeluarkan perkataan mungkar dan

dusta.

Demikian juga kalau dia mengucapkan perkataan tersebut

s@ara muflak, dan dia tidak mernpungni niat apapun, maka dia tidak

tilraitamiibnapopun, karena dia berkata benar.

Apabila dia bernraksud m€ngluramkannlra setiap saat, maka

perkataan tersebut disebut dihar, karena p€rlataan "tlaram,' jika yang

dia kehendak decrgan perkataan tersebut adalah dtihar, disebut zhilnr
bagi isfui, rnaka dernikian pula bagi per€rnpu.rn yang bukan isbinSn,

sehingga perkataan tersebut seperti ucapannlra, "Kamu bagiku sepati
punggung ibuku."

Abu AI Qasim berkata, "Kalau seseorang mqt-zhihar istinSn,

dan terrynta dia sorang budak perempuan, lalu dia belum mernbalnr

Irafamtsropai dia mernilikiryp, rnalo panilrahan menjadi fasakh batal
dengan sendirinln), dan dia fidak boleh menyetubuhiqa sampai dia

lafamt"

Secara garis besar perr4Btaan tersebut mak$dnt/a adalah,

*ilnr fng dihrjukan pada sethp istri, baik b€rstatus budak ataupn
p€rernpuan merdela. Jadi, tatlGla s@rang suami mqyzhilnr ishinya

Sang berstatus budak, lah da menrilikfrlB, rnalo pernilohan menjildi

far*h(batal dengan sendirfuap). ,
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"vw"6*c

Para pengikut madzhab kami memiliki pendapat yang berbeda

mengenai masih berlakunya hukum zhihar. Al Kharqi dalam masatah ini
menuturkan , " Zhihar masih tetap berlaku, dan dia tidak halal

berhubungan intim sampai dia membayar kafarat." Demikian Malik, Abu
Tsaur dan kalangan rasionalis berpendapat. Dan Asy-Syafi'i telah
menetapkan hukum tersebut.

Al Qadhi berkata, "Pendapat yang menjadi madzhab ini seperti
yang diutarakan oleh Al Kharqi." yaitu pendapat Abu Abdullah bin
Hamid, sesuai dengan firman Nlah Ta ala,

" Orang-orang 5mng menzhihar istri mereka, Kemudian mereka

hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajib

atasnya) memerdekakan seomng budak, sebelum kdua suami istri ifu
bercampur..." (Qs.Al Mujaadilah [58]: 3)."

Dan suami dalam masalah tersebut, telah men-zhihar igtrinya,

sehingga dia tidak halal menyenfuhnya, sampai dia membayar l<afarat

Alasan lain, zhihar benar-benar sah bagi dirinya, dan hukumnya tidak
gugur akibat thalak yang menghilangkan kepemilikan dan kehalalannya,

maka lebih-lebih kalau kehalalannya diperoleh melalui kepemilikan

hamba sahaya oleh dirinya (bukan melalui perkawinan). Alasan lain,

zhihar tersebut merupakan sumpah yang mengesahkan penetapan

kafarat, sehingga kafarattersebut hukumnya wajib, bukan selain kafarat,

seperti sumpah-sumpah yang lain.

Abu Bakar Abdun bin Al Aziz mengatakan, "Zhihar gugur

akibat kepemilikannya terhadap hamba sahaya tersebut, dan apabila dia

menyetubuhinya, maka dia telah melanggar sumpah, dan dia dikenai
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kewajiban membayar kafarat sumpah, seperti kasus kalau dia men-

zhihar istrinya, dan dia ternpta hamba sahaya, karena dh telah keltnr

dari status istri."

Pemyataan Abu Balor tersebut menetapkan bolehnSra

berhubungan intim dengannlra sebelum mernbayar l<afamt Karena dia

telah menggugurkan zhihardan mengubahnya menjadi sumpah, seperti

pengharaman hamba sahayanya, jadi apabila dia memerdekakannya

sebagai bentuk pembayaran l<afamhya, maka sah menumt '.dua

pendapat, karena apabila. dia menikahin5n sesudah memerdekakan

tersebut, maka dia halal baginln tanpa harus membayar kafamt, karena

dia telah membayar kafant dengan memerdekakannya, dan

kecukupan kafamt tersebut sebagai kafant yang wajib akibat sumpah

tersebui tidak bisa tercegah, sama seperti kasus kalau dia berkata, "Jika

aku memiliki budak perempuan, maka mernerdekakan budak

perempuan adalah ka,vajiban terhadap Allah bagiku," lalu dia merniliki

budak per€mpuan, lantas dia mernerd*alcnnf. Sedang apabila dia

menrerdekakannya bukan sebagai l<aknt, kernudian dia menikahinp,

maka hukum zlzilr,rkqrtbrtli berlaku, dan dia tidak halal baginya sampai

dia membayar l<afamt

Abu Al Qasim berkata, "Kalau seorang suami mq-zhilar
keenrpat ishinya dengan satu kalimat, rnaka dia tidak dikenai keuniiban

melebihi s€lht kafamt"

Secara garis besar pernyataan tersebut maksudnya adalah,

tatkala seoftmg suami mqr-zhihar isbinya 5nng berjumlah empat orang

dengan sahr perkataan, misalnln dia berkata, "Kalian bagiku seperti

punggung ibuku," maka dia ftdak dikenai keuajiban melebihi satu

kafamt, tanpa ada khilaf dalam rnadzhab ini.

Ini adalah pendapat Ali, Umar, Unuah, Thawus, Atha',

Rabi'ah, Malik, Al Auza'i, Ishaq, Abu Tsaur, dan Asy-Syafi'i dalam gaul

qadim. Sedang Al Hasan, An-Nukha'i, Az-Zuhui, Yahya Al Anshari, Al
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Hakam, Ats-Tsauri, kalangan rasionalis dan Asy-Syafi'i dalam qaul jadid

mengatakan, "Dia dikenai kalajiban kafarat untuk masing-masing istri,

dia telah menetapkan zhihardan penarikan kembali ucapannya (al 'aud1

bagi masing-masing istri, karena itu wajib bagi dirinya membayar l<ahmt

unfuk masing-masing iski, seperti kalau dia men-zhihamya secara

terpisah."

MenUrut kami, permasalahan tersebut sesuai dengan pendapat

Umar dan Ali yang bersifat umum, yang telah diriwayatkan oleh Al
Atsram dari mereka, dan sepengetahuan kami di kalangan para sahabat

tidak ada orang yang menentang pendapat mereka berdua, sehingga

pendapat tersebut telah menjadi ilma'. Alasan lain, zlzihar ifu adalah

kalimat yang menetapkan kewajiban l<afamf akibat melakukan findakan

yang berlawanan dengan kalimat tersebut, sehingga tatkala kalimat

tersebut diproyeksikan unfuk sekelompok orang, maka menetapkan

kev.rajiban safu kafand seperti halrya sumpah derni Allah Ta'ala.

Berbeda dengan kasus tatlola dia mqr-zhihar keernpat isfuinya

dengan beberapa kalimat, rnaka setiap kalimat menetapkan keunjiban

l<afamt yang dapat menghilangkan kalimat tersebut dan melebur

dosanya. Sedangkan di dalam perrnasalahan tersebut hanya safu

kalimat, karena itu satu kafamtdaptmenghilangkan akibat hukum dari

kalirnat tersebut dan melebur dosanla, sehingga kalimat tersebut tidak

menyisakan akibat hukum apapun.

Yang difahami dari pemyataan Al Kharqi, "Tatkala seoftmg

suami men-zhihar keempat istinya dengan beberapa kalimat, misalnya

dia berkata pada masing-masing ishi, 'Kamu bagiku seperti punggung

ibuku," yaifu'setiap sumpah memiliki konsekuensi l<afamt

Ini adalah pendapat Urwah dan Atha'. Abu AMullah bin

Hamid mengatakan, "Al madzhab adalah hanya ada satu riwayat

pendapat dalam kasus ini." Al Qadhi mengatakan, "Al madzhab

menurutku adalah ketemngan ynng telah dikernukakan Abu Abdullah."
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Abu Bakar mengatakan, "Di dalam kasus ini ada riwayat lain
yang berbeda, yaitu cukup baginSn mernbayar srtht kafamt," dan dia

manilih pendapat tersebut, dan dia berkata, "Pendapat yang telah kami

kemukakan ini mengikuti Umar bin Al Khaththab, Al Hasan, Atha',
hmhim, Rabi'ah, Qabishah dan Ishaq, karena l<ahmt zhiharmerupakan

hak Allah Tabla, sehingga kakmnp fdak berulang-ulang akibat
pengulangan faktomyd, seperti hukuman (had), berdasarkan hal

tersebut, thalak dikecualikan. "

Menurut kami, pemyataan tersebut adalah sumpah yang

teriadi benrlang-ulang, yang difuiukan pada setiap orang Snng berbeda,

sehingga setiap sumpah merniliki konsekuensi lafamt Seperti kasus

kalau dia telah membavar lafant kernudian dia kembali melakukan

zlTilnr.

Alasan lain, pemyataan tersebut adalah sQumlah sumpah,

lnng rnana dia tidak meJanggar salah satu dari sejumlah tersebut dengan

sumpah 5nng hin, sehingga stu l<afanf tdak menghilangkan

seiumlah sumpah tersebut, sep€rti hukum asli sumpah 5nng haryn
dihilanglon dengan stu kafamt

Alasan lain, zhilnr mengandung muatan yang menetapkan

keuajiban lefant, sehingga jumlah kafamt disesuaikan dengan jumlah

zhilnr SnnS ditujukan pada objek png berbeda-beda, seperti kasus

pembunuhan. Berbeda dengan hukuman (had), karena hukuman

tertolak akibat bukti-bukti yang absurd.

Sdangkan apabila seorang stnmi mq-zhiharseomng isfuinya

benrlamg-ulang, dan dia belum memrbagar kafamt, rnaka cukup

menrbayar afu kafam( karena pelanggaranqp hanya sekali, sehingga

haryn unjib membayar satu kafamt Sep€rfi kalau sumpah itu dilakukan

hanya sekali.

Tatkala seorang suami mqt-zhiLnr istrinln, kemudian dia
berkata gada istrin5n yang lain, "Aku menyertakanmu bersaman5a, atau
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kamu orang yang ikut menyertainya, atau kamu seperti dia," dan dia

bemiat men-zhiharistri yang kedua, maka dia menjadi orang yang men-

zhihamya, yang menurut sepengetahuan kami tidak ada perbedaan

pendapat. Demikian Asy-Syafi'i dan Malik berpendapat.

Apabila dia mengucapkan zltiharsecara mutlak, maka dia juga

menjadi orang yang men-zhihariskinya, tatkala dia men-zlziharisfui yang

pertama. Abu Bakar telah menufurkannya. Demikian Malik
berpendapat.

Abu Al Khaththab berkata, "ada kemungkinan dia fidak

menjadi orang yang men-zhihar ishinya." Dernikian AsySyafi'i

berpendapat, karena pemyataan tersebut tidak sharih dalam zhihar, dan

dia tidak bemiat zhihar, sehingga pemyataan tersebut bukanlah zhihar.

Seperti kasus kalau dia mengeluarkan pemyataan tersebut

sebelum men-zhihar istrinya yang pertama, karena memuat

kemungkinan dia ikut menyertainp dalam segi keberagamann5ra,

permusuhan, atau dalam perkawinan, atau dalam keburukan prilakunya,

sehingga pemyataan tersebut tidak dikhususkan dengan zhihar keqnli
disertai niat, seperti redalsi kinafrah lainnp.

Menurut kami, penyertaan dan penyamaan ifu harus dalam

satu objek tertentu, sehingga objek tersebut wajib menggantungkannya

dengan objek yang telah disebutkan berbarengan dengan objek tersebut,

seperti jawaban pertanyaan dalam kasus tatkala pertanyaan disampaikan

kepadanya, "Apakah kamu memiliki isfui?," lalu dia menjawab, "Aku

telah mencemikannya." Seperti bthaf dengan ma'thuf 'alaih, sifat

dengan maushuf (yang disifati).

Pendapat mereka, bahwa pemyataan tersebut adalah kata

kinaSah, yang mana dia 6dak b€rniat zhihar. Menurut pendapat karni,

indikasi y*s **r,Uuktikan adanln ntat tdah terpenuhi, sehingga fidak

perlu niat.
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Pendapat mereka, bahwasanya pemyataan tersebut masih

memuat kemungkinan lain. Menurut pendapat kami, indikator pefunjuk

yang telah kami sebutkan, menghilangkan kernungkinan lain tersebut,

sekalipun masih menyisakan kemungkinan lain yang tenrngguli,

sehingga kemungkinan lain tersebut diabaikan, seperti kemungkinan lain

dalam perkataan yang jelas.

Abu AI Qasim berkata, "Kafarat zhiharadalah memerdekdkan

budak perempuan mukmin yang fidak cacat, yang menggf,nggu

(membahayakan) kinerjanya secara n3nta. "

Di dalam permasalahan ini ada tiga permasalahan;

Patam4 kafarat bagi omng lang men-zhihar, yang mampu

memerdekakan budak, adalah memerdekakan budak perernpuan. Tidak

cukup membayar kafarat selain mernerdekakan budak perempuiul

tersebut, yang sepengetahuan lorni Udak ada khilaf di antara ulama.

landasan hukum ket€ntuan tersebut adalah firman Allah

Ta'ala,

{:; i;ii, t}6 vLa;;l? f # n Qk g.'u.56

" Onng-orang 5ang manzhihar istri mereka, Kernudian mqel<a

hqdak menarik kembali ap tnng mereka uapkan, Maka (wajib

atasnya) memerdekakan seorang budak,..." (Qs. AI Mujaadilah [58]: 3),

hingga firman-Nya,

"Ehmngsiapa Sang tidak mendaptlan (budak), maka (wiib
atasn5a) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelun kdibnja

.." (Qs.Al Mujaadilah t58l: 4).

kAJ lia*"#i=#iY*;,qi*
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Dan sabda Nabi $ kepada Aus bin Ash-Shamit pada saat dia

men-zhihdr istrinya, " Dia harus memerdekakan budak perempuan," aku

berkata, "Dia tidak mendapatkan (budak perempuan)," Nabi bersabda,

" Dia hatus berpuasa," dan sabda Nabi kepada Salamah bin Shakhr pun

demikian. Jadi, apabila seseomng mendapatkan budak perempuan, dan

dia tidak membufuhkannSra, atau dia mernpunyai sejurnlah uang lebih

unfuk memenuhi kebufuhannln, dan dia bisa mendapatkan budak

perempuan dengan nominal uang tersebut, maka tidak mencukupinya

kecuali memerdekakan budak tersebut, karena keberadaan perkam yang

diganti, tatkala menukar dengan pengganti tidak mencukupi, maka

kemampuan mengadakan nominal uang yang setara dengan harga

perkara yang diganti tersebut, mencegah penukamn dengan yang lain,

seperti air dan nominal uang lnng setara dengan harga air, mencegah

beralih ke tayamum

Kedua; tidak cukup bagi dirinSa kecuali memerdekakan budak

perempuan mukmin dalam l<afant zhihar, seperti sejumlah sumpah

lainnya. Ini zhahir madzhab ini. ini adalah pendapat Al Hasan, Malik,

Asy-Syaf i, Ishaq dan Abu Ubaid. Dari Ahmad ada riwayat kedua, yaitu

dianggap cukup memerdekakan budak perempuan &immi dalam

kafamt selain kafant pembunuhan, seperti kafarat zhihar dan lain

sebagainya

Dan ini menjadi pendapat Atah', An-Nukha'i, Ats-Tsauri, Abu

Tsaur, kalangan rasionalis dan lbnu Al Mundzir, karena Nlah Ta'ala

menyatakan budak perempuan secara mutlak dalam kafant zhihar ini,

sehingga sesuatu yang memenuhi persyaratan kemuflakan tersebut

harus dianggap mencukupi.

Menurut karni, permasalahan tersebut sesuai dengan

ketemngan yang telah diriwayatkan oleh Mu'awiyah bin Al Hakam, dia

berkata, "Aku memiliki seorang budak perexnpuan, lalu akupun

menemui Nabi # Aku lantas bertanln, 'apakah wajib bagiku
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mernerdekakan budak perernpuan?', lalu Rasulullah S bertan5n

padanya, 'dimana Allah?, dia lalu menjawab, 'di atas langit.', lalu beliau

kernbali bertanya, 'siap aku?, dia lalu menjawab, 'engkau adalah

ufusan Allah.', lalu beliau bersabda, 'mqdelalanlah dia, karem dia

budak perqnpmn mulonin." Muslim dan An-Nasa'i telah

mernpublikasikanqd

Jadi, Nabi mernbuat alasan mengenai kebolehan

mernerdekakannya sebagai pengganti budak p€rernpuan yang wajib bagi

dirinya, bahwa dia budak perempuan mukmin, sehingga alasan tersebut

menegaskan bahwa Udaklah mernerdekakan budak png
uaiib bagi dirin3n keqnli budak perernpuan mukmin. Alasan lain,

karajibanryn adalah mernbapr katant dengan mernerdekakan budak,

sehingga tidak mencukupi keuali mernerdekakan budak perernpuan

mukmin, seperti kafamt dalam kasus penrbunuhan. Dan redaksi png
bersifat mutlak disamakan dengan redatsi png dibatasi, ditinjau dari

segi qias, jika diternukan mal$ud lnng sama di dalam redaksi png
'mtrtlak tersebut, dan harus mernbatasinya, sehingga kami sepakat

bahuasangra tidakiah mencukupi kecuali mernerdekakan budak yang

bersih dari cacat yang menggans[lu (mernbahafkan) kinerjanya secara

ngah, sehingga pembatasan dengan bersih dari kekufuran lebih utama.

Ketiga Tidaklah mencultupi bagrnp kecuali mernerdekakan

budak yang tidak cacat, yang dapat mengganggu pekerjaannya secara

nlata. Karena fujuan pembebasan tersebut adalah menyerahkan segala

hal fng berguna yang bersumber dari pekerjaannya tersebut, dan dia

bisa b€raktivitas untuk dirinSn sendiri, dan hal ini tidak bisa. terpenuhi

bila disertai cacat !,ang mengganggu pekerjaannya secara n5nti,
sehingga mernerdekakan budak png buta dianggap tidak mencularpi,

karern oftmg buta tidak mampu beraktifitas dalam mayoritas pekerjaan.

7 Mrslim telah mempublilosilonn!,a (1/ Ivlasld dan tempat-ternpat shalat/ 33,/
382), Arr.Nasa'i dalam Sunan-rya ll/ tzln, Abu Daud dalam Sunan-ny $/ 930t
13/ 32821dan Ahmad dalan MustdlGrtanlra (V hlm. M7, MgI
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Seorang budak lumpuh, dan budak yang terputus kedua

tangan atau kedua kakinya juga dianggap tidak mencukupi, karena

kedua tangan adalah alat untuk bertindak, sehingga tidak mungkin bagi

dirinya melakukan pekerjaan tanpa kedua tangan, sedang kedua kaki

adalah alat berjalan, sehingga dia tidak memiliki kesiapan untuk

melakukan pekerjaan yang banyak dengan hilangnya kedua kaki.

Kelumpuhan anggota tubuh (tangan dan kaki) sama seperti terpotong

dalam hal kecukupan membebaskan budak ini.

Pembebasan budak yang gila secam kontinyu dianggap tidak

mencukupi, karena ada dua muatan yang terkandung di dalam diri

orang gila, yaifu hilangnya fungsi sejenis dan adanp hal lnng
menggangu pekerjaan. Demikian Malik, Asy-S3nfi'i, Abu Tsaur dan

kalangan rasionalis berpendapat.

Diceritakan dari Daud, "bahwasanya dia membolehkan setiap

budak perempuan, yang rnema sebutan budak bisa dilayangkan

kepadanya, dengan mengambil sisi kemutlakan redaksi budak tersebut.".

Menurut kami, pernffiasan budak ini merupakan juis kaf'amt,

sehingga dianggap tidak mencukupi kalau membayar kafamt dengan

jenis yang tidak bisa disebut l<afamt Seperti memberi makan, karena

tidak cukup memberi makan bempa makanan yang dimakan ngengat

(musauaaa$ tidak pula makanan berupa makanan yang busuk, sekalipun

ifu disebut makanan. Dan aSnt tersebut dibatasi dengan ketenfuan yang

telah kami sebutkan.

Pembebasan budak yang terputus safu tangan atau safu

kakinya dianggap tidak mencukupi. Pernbebasan budak yang lumpuh

safu tangan atau satu kakinya juga dernikian. Dan pembebasan budak

yang terpufus jempol tangannSa, jari telunjuk atau jari tengah tangannp
juga dianggap tidak mencukupi, karena fungsi tangan hilang dengan

hilangnya kesemua anggota tubuh tersebut.
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Pembebasan budak yang terputus jari kelingking dan jari manis

dari salah safu'tangannyd dianggap tidak mencukupi, karena fungsi

kedua tangan mayoritas hilang akibat terpufusnya jari-jari tersebut.

Apabila setiap safu jari tangannya terpufus, maka boleh

membebaskan budak semacam ifu, karena fungsi kedua telapak tangan

tetap ufuh. Terpufusnya ujung jari jempol sama seperti terpufus

sdmuanln, karena fungsi jempol hilang akibat terpufus tersebut, karena
jernpol memiliki dua ruas. Apabila selain jernpol, maka tidak dilarang,

karena fungsinp tidak hilang, karena iarFiari selain jernpol 1BnS

terputus menjadi seperti iari-iari png pendek-pendek, hingga kalau

seandainp seluruh jari-jarinya selain jernpol, yang masing-masing dari
jari-iari tersebut ujungnya terputus, maka tidak menghalangi kecukupan

mernbebaskan budak semacam ifu.

Apabila dua ruas dari sebuh jari terputus, maka jari tersebut

seperti terpufus semuan!,a, karena terputusnya dua nns jari tersebut

dapat menghilangkan fungsi jari tersebut. Keterangan ini semua adalah

madzhab As5r-S1nfi'i.

Abu Hanifah berpendapat, "Pernbebasan budak 5nng terputus
salah safu dari kedua tangan atau salah satu dari kedua kakiqn
dianggap mencukupi. Kalau tangan dan kakin5n semuanya terpufus

secara selang-seling, rnaka pembebasan budak senncam ifu dianggap

cukup, karena fungsi sejenis masih tetap utr.rh, sehingga dia cukup buat

kafamt seperti budak 5nng buta sebelah matanya. Sedangkan jika

kedmqn terputus dari safu arah, rnaka pernbebasan budak semacam ini
tidak mencukupi, karena fimgsi dari hal tersebut hilang."

Menurut kami, terputus tangan dan kaki secara selang-seling

ini menrpengaruhi pekerjaan budalq dan mengganggu (pekerjaannya)

secara nV6h, rnaka pernbebasan budak ssnacam ini fidak mencukupi,

seperti kasus kalau kedrnnla terputr.rs dari satu arah. TerputusrSB

tangan dan kaki berbeda dengan btrta sebelah mata, karena buta seMah
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itu tdak menggangu Siekeriaannya secara n5nta. Dan

mempertimbangkan gangguan tersebut lebih diutamakan daripada

mempertimbangkan fungsi dari jenis budak tersebut, karena kalau

penciumannya hilang atau kedua daun telingan3n terputus, penrbebasan

budak dengan jenis seperti ini dianggap mencukupi, sekalipun

kehilangan fungsi dari ienis tersebut.

Pernbebasan budak Snng pincang dianggap tidak mencukupi,

jika tingkat kepincangannp sangat kentara serta sangat buruk, karena

dapat mengganggu pekerFannln, sehingga pincang sernacam ini seperti

terpufusnya kaki, sedang apabila kepincangannlp sedikit, keclkupan

penrbebasan budak senncam ini tidak tercegah, karena garyBuannya

relatif sedikit.

Pernbebasan budak Snng buta sebelah matan5aa dianggap

mencukupi, menuntt pendapat mereka serntr.l. Abu Bakar mengatakan,

"Di dalam rnasalah ini ada pendapat lain yang berbeda, lnifu
pembebasan budak lnng buta sebelah rnataqn dianggap tdak

mencukupi, karena buta sebelah rnata merupakan kekurangan lnng
mencegah sahn5n kurban, dan mencegah kecukupan dalam hadyr,

karena serupa dengan her,rnn png buta kedua matanya." Namun, Snng

shahih adalah pendapat 5nng telah kami kernukakan.

Karena fujuan pernbebasan budak adalah menyenrpumakan

sejumlah kedudukan hukum hamba tah.ya dan mengubah statts hamba

sahaya menjadi pemilik seiumlah aktifitas dirinya. Dan buta sebelah

mata tidak menghalangi hal tersebut. Alasan lain, buta sebelah mata

tidak mengganggu pekeriaannlb, sehingga seruPa dengan terprrtr.rsnln

salah safu dari kedua datrn telinga

Buta sebelah mata be6eda dengan buta kedua mata, karena

buta kedtra mata dapat menggan(Klu pekerjaannya secara nyata,

menghalangi banyak akfifitas, dan menghilangkan fungsi sejenis.
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Buta sebelah mata berbeda dengan terpufusnya salah safu dari

kedua tangan dan kedua kaki, karena dia tidak bisa melakukan dengan

salah safu dari kedua tangan dan kedua kaki, suatu pekerjaan yang

dilakukan dengan kedua tangan dan kedua kaki. Sedangkan orang yang

buta sebelah matanya masih Inampu melihat menggunakan salah satu

dari kedua matan5/a, sesuafu 5nng bisa dilihat dengan kedua matanya.

Sedangkan hewan kwban dan hadyu, apabila mumi buta

sebelah tidak mencegah keabsahan kedua hal tersebut, namun lnng
mencegah keabsahan keduanya adalah tertutupnya bola mata dan

lenyapnya anggota yang tampak elok. Alasan lain, di dalam kurban tidak

mencukupi hewan yang terputr.rs telinga dan tanduknya, sedangkan

dalam rnasalah pernbebasan budak, dianggap mencukupi kecuali sesuatu

yang mengganggu pekerjaannya.

Pernbebasan budak gnng terputr.rs kedtn daun telinganya

dianggap mencukupi. Dernikian, Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i

berpendapat.

Sedangkan Malik dan Zufar berpendapat, "Budak sernacam ifu

tidak mencukupi, karena kedua tdinga adalah duabrrah anggota tubuh,

yang mengandung diyat (denda), yang keduanya serupa dengan kedua

tangan."

Menurut kami, terputusnln kedua telinga tidak mengganggu

pekerjaannya secara nyata, sehingga pembebasan budak perempuan

semacam ini tidak mencegah keabsahan kafamt, seperti kekurangan

pendengaran, berbeda dengan terpufusnya kedua tangan.

Pembebasan budak lnng terpotong hidungnya dianggap

mencukupi sesuai dengan alasan tersebut. Penrbebasan budak yang fuli

dianggap mencukupi, tatlola dia mengerti dengan bahasa isyarat.

Pembebasan budak yang bisu dianggap mencukupi, tatkala bahasa

isyarafurya dapat dimengerti dan dia mengerti bahasa isyarat orang lain.

Ini adalah madzhab Asy-Syafi'i dan Abu Tsaur.
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Kalangan rasionalis mengatakan, "Tidak mencukupi, karena

fungsi sejenis itu telah hilang, sehingga budak semacam ihr serupa

dengan budak yang kehilangan akal." Inilah yang ditetapkan dari

Ahmad. Karena kebisuan adalah c:lca/ kekurangan yang sangat

kentara, yang menghalangi dia unfuk mendapatkan sejumlah status

tertenfu, seperti jabatan hakim dan menjadi saksi. Karena mayoritas

orang tidak mengerti bahasa iqBrahrya, sehingga kebisuan membuakrya

menderita di saat dia tidak dipakai.

Apabila bisu dan tuli berkumpul (dalam diri hamba sahaya), AI

Qadhi mengatakan, "Pembebasan budak semacam ini tidak

mencukupi." Ini adalah pendapat sebahagian ulama pengikut Asy-Syaf i.

Karena terkumpul dua kekumngan dalam diri hamba sahaya semacam

ini dan hilangnya kedua fungsi sejenis.

Alasan pendapat ]lang menganggap cukup adalah, bahwa

bahasa isyarat menduduki posisi perkataan dalam segi mernberikan

pemahaman. Sangat banrk putusan hukum yang diberlakukan bagi

dirinya, sehingga pembebasan hamba sahaya sema@rn ini dianggap

mencukupi, seperti orang yang kehilangan indra penciurnannya.

Sedangkan pembebasan omng yang kehilangan indra penciumannya

dianggap mencukupi, karena kekurangan tersebut tidak mengganggu

pekerjaannya dan tidak pula mengganggs aktifttasnya yang lain.

Sedangkan pembebasan budak yang sakit, jika dia masih

diharapkan kesembuhannya, seperti sakit panas dan sakit lain yang

senrpa dengannya, maka dianggap mencukupi untuk l<afamt Sementara

jika tidak bisa diharapkan kesembuhannya, seperti sakit paru-paru [tBC)
dan sejenisnya, maka pembebasan budak semacam ini tidak mencukupi,

karena penyakit semacarn ini jamng hilang kembali, dan tidak mudah

melakukan pekerjaan dengan masih adanya penyakit tersebut.

Sedangkan pernbebasan budak yang kurus bawaan lahir, jika

dia masih bisa melakukan pekeriaannya dengan kondisi semacam ini,
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maka dianggap mencukupi, jika tidak mudah melakukan pekerjaannya,

maka tidak mencukupi. Pembebasan budak yang bodoh (al ahmaq),

yaifu orang yang kerap melakukan kesalahan dengan akalnya,

melakukan sejumlah perbuatan yang tidak memiliki kemanfaatan, dan

memandang kesalahan sesuafu yang tepat dan benar, orang yang jatuh
pingsan selama beberapa wakfu, orang dikebiri, orang yang terpufus
zakamya, orang yang vaginanya tersumbat daging dan orang yang

sudah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaannya,

dianggap mencukupi, karena sesuatu yang tidak mengganggu

pekerjaannya, tidak mencegah pengalihan status budak menjadi perniilik

sejumlah fungsi dirinya dan menyempumakan status hukum dirinya,
sehingga kecukupan pembebasan budak semacam ini terpenuhi, seperti
budak yang bersih dari sejumlah cacat.

Pembebasan budak yang suka melakukan kejahatan, budak
yang digadaikan, dan pembebasan budak oleh orang yang jafuh pailit,
jika kita mengatakan sah pembebasan mereka, pernbebasan budak yang

ditangguhlGn kebebasannya pada saat pemiliknya menin ggal (mudabbal

dan budak hasil perzinaan dianggap mencukupi, karena sernpumanya
pernbebasan bagi diri mereka.

Pembebasan budak yang dighasab dranggap tidak mencukupi,

karena dia tidak bisa bebas untuk melakukan sejumlah fungsi Snng
dimilikinya. Tidak mercukupi pembebasan budak yang pergi jauh yang

terputus informasinya, kabar keberadaannya tidak diketahui, karena

hidupnya tidak diketahui, karena sahnya pembebasan dirinya tidak

diketahui oleh dirinya.

Sedangkan jika kabar keberadaannya tidak terpufus, maka

pembebasannya dianggap mencukupi, karena pembebasan tersebut

adalah pernbebasan yang sah. Pernbebasan ianin tidak sah, karena

segala ketenfuan hukum dunia belum diberlakukan bagi dirinya. IGrena
itu tidak wajib mengeluarkan zakat fibah unfuk janin. Di samping itu
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kelahiran dan hidupnya tidak bisa diketahui secara pasti. Pernbebasan

hamba sahaya yang mempunyai anak dari fuannya dianggap tidak

mencukupi, karena kebebasannya telah diperoleh melalui faktor selain

kafamt, dan kepemilikan dalam diri hamba sahaya yang mempunyai

anak dari tuannya tidak sempuma, karena ifu tidak boleh menjualnya.

Thawus dan Al Battiy mengatakan, "pembebasan hamba

sahaya yang mempunyai, anak dari fuannya dianggap mencukupi,

karena pembebasan tersebut adalah pembebasan lnng sah."

Pembebasan budak yang sedang mencicil kebebasannya yang

telah membayar sebahagian cicilannya dianggap tidak mencukupi, insya

Allah kami akan menyampaikan masalah ini dalam pernbahasan

sejumlah kafarat.

Abu Al Qasim berkata, "Barangsiaba yang tidak mendapatkan

(budak), Maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-funrt."

Para ulama sepakat, bahunsanSn suami lpng mervzhihar

istrinln tatkala tidak mendapatkan budak, keunjibanqp adalah berpuasa

dua bulan berturut-turut. Hal ini seqni dengan firman Nlah Ta'ala,

'q6 +iaia96#id;r1i,f
"Barangsiapa Wng tidak mandapatkan hudak), Maka (wajib

atasnya) berpuasa dua bulan bqturut-furut sebelurn

berampur..." (Qs. AI Mujaadilah [58]: 4), dan hadits Aus bin Ash-

Shamit dan Salamah bin Shakhr.

. Para ulama sepakat bahwa siapa yang mendapatkan budak

yang tersisa unfuk memenuhi kebutuhannya, dia tidak boleh beralih ke

puasa.-Apabila dia memiliki budak, yang mana dia masih membutr:hkan

pelayanannya, karena lumpuh, lanjut usia, sakit, kebanggaan sejumlah

omng atau sejenisnya, yakni segala hal yang menyulitkan dirinp unfuk

melayani dirinya sendiri, atau dia termasuk omng yang tidak terbiasa
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melayani dirinya sendiri, dan dia tidak mendapatkan budak yang tersisa

untuk melayaninya, maka dia tidak wajib memerdekakan budak.

Seperti inilah AsySyafi'i berpendapat. Abu Hanifah, Malik
dan Al Auzali berpendapat, "Tatkala seseorang mendapatkan budak,

maka dia wajib memerdekakannya, dan dia tidak dibolehkan beralih ke
puasa, baik dia membufuhkan pelayanannya atau tidak, karena Allah
menetapkan persyaratan dalam beralih ke puasa dia tidak mendapatkan

budak, melalui firman-Nya,

'Elanngsiapa gng tidak mendapatkan hudak)...' (Qs. Al
Mujaadilah [58]: 4), dan orang ini adalah orang yang mendapatkan

budak."

Apabila dia mendapatkan uang yang setara dengan harga

budak tersebut, dan dia membutuhkannya, maka dia fidak harus

membelinya. Seperti inilah Abu Hanifah berpendapat. Malik
mengatakan, "Dia harus membelinya, karena mendapatkan uang yang

setam dengan harga budak t<irsebut, seperti mendapatkan budak."

Menurut kami, sesuafu png menjadi habis untuk memenuhi

kebufuhan seseorang, rnaka hal tersebut dianggap sesuafu yang tidak

ada, 5rang mernbolehkan beralih ke pengganti, seperti apabila seseorang

yang mendapatkan air, yang rnema dia mernbufuhkannya karena

kehausan, maka dia dibolehkan beralih ke tayamum

Apabila dia memiliki seorang budak yang menjadi pelayan, dan

dia termasuk orang yang terbiasa melayani dirinya sendiri, maka dia

wajib memerdekakannya. Karena dia adalah orang yang mempunyai

kelebihan unfuk mernenuhi kebufuhannya, berbeda dengan orang yang

tidak terbiasa melayani dirinya sendiri, karena dia akan menanggung

4i*
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beban berat pada saat memerdekal{an budaknya, dan menyi

banyak kebutuhannya.

Apabila dia menriliki s@mng budak yang meniadi pelaSnn

ishinya, dan iskinya ternrasuk orang !,ang te$iasa harus dihyani, atau

dia merniliki seorang budak lnng mencari makan dengan

tanah mereka, memiliki nrmah yang dia ternpati, memiliki perkebunan

yang dia menrbutuhkan hasilnya untuk biaya hidupnya, atau dia merniliki

barang dagangan, yang labanya tidak cukup untuk biaya hidupnya,

maka dia tidak wajib mernerdekakan budak.

Apabila dia merasa cukup dari sekian banfk hal tersebut,

yakni segala hal yang mernungkinkan bug.yu membeli budak dengan

kekayaan lebih tersebut, maka dia wajib mernerdekakan budak, karena

dia orang yang mendapatkan budak.

Apabila dia merniliki budak per€rnpuan png melaSani dirinln,
yang memungkinkan bagi dia menjualrya sekaligus membeli dtra budak

dengan uang hasil penjulan budak tersebut, dan dia meftrs r ctrkup

dengan petayanan salah safunya, dan menrerdekakan png hinnya,
rnah dia wajib mernerdekakan budak, karena di dalam merna'dekakan

budak tersebut tidak mqrimbulkan dampak yang mengganggu

kebutuhannln

Dernikian juga, kalau dia merniliki bantnk pal€ian png sangat

mahal harganya, yang melebihi harga seiumlah paloian bagi omng
seperti dirinya, yang memungkinkan baginln untuk menjualnya sekaligus

membeli kebutuhan dan mernbeli budak, rnaka dia wajib

merrerdekakan budak tersebut.

Apabila seseorang merniliki sebtnh rumah, lrang
mernungkinkan bagi dirinya unhrk menjualnya, sekaligus mernbeli rurnah

yang cukup untuk tenrpat tinggalnla dan menrbeli budak, atau merniliki

tanah pekarangan yang sisa kecukupanngn dari tanah pekarangan ifu

memungkinkan bagi dirinya unfuk membeli budak, maka dia wajib
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memerdekakannya, dan dia masih memiliki kecukupan yang haram bagi

dirinya unfuk menerima zakat dengan kondisi kecukupan semacam ini.
jadi, tatkala ada sisa kelebihan harta dari semua kebufuhan tersebut,

maka membayar kafamt menjadi wajib di dalam sisa kelebihan harta

tersebut. Madzhab Asy-Syafi'i di dalam semua bagian pembahasan ini
seperti pendapat kami.

Apabila dia memiliki seorang gundik (sriWh), maka dia tidak

wajib memerdekakannya, karena dia membufuhkannya. Apabila

memungkinkan baginya.unfuk menjualnSra dan membeli gundik yang lain

dan seorang budak perempuan yang hendak dia merdekakan, maka dia

tidak wajib melakukan hal tersebut, karena ker,rlajiban kafant
berhubungan langsung dengan dirinya, sehingga budak yang lain tidak

bisa menggantikan posisinya, apalagi jika harganya lebih rendah dari

gundik tersebut.

Apabila dia seorang Snng berkecukupan pada saat tiban5n

kervajiban mernbayar kafamt, han5n saja aset yang dia miliki jauh (dari

tempat tinggalnya), maka apabila aset tersebut diharapkan bisa datang

dalam waktu dekat, maka tidak dibolehkan beralih ke puasa, karena

keberadaan aset yang semacam ifu sama seperti menunggu untuk

membeli budak.

Apabila harus menunggu datangnya aset tersebut dalam wakfu

yang sangat lama, maka tidak dibolehkan beralih ke puasa dalam

masalah selain kafarat zhihar, karena tidak ada masalah dalam

menunggu kedatangan aset tersebut.

Apakah hal tersebut dibolehkan dalam kafarat zhihafl, ada dua

pendapat dalam masalah ini. pefian4 tidak dibolehkan. Karena masih

mendapatkan jerlis kaf-arat yang pertama, yang tersimpan di dalam

kekayaannya. Sehingga l<afamt zhihar senrpa dengan sejumlah l<afamt

lainnya. Kdua dibolehkan beralih ke puasa. Karena dia diharamkan
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mencampuri istrinya. Sehingga dia dibolehkan beralih ke puasa, karena

unfuk memenuhi hajat tersebut.

Apabila munci.rl persoalan, kalau seseorang tidak mendapatkan

air dan nominal yang setara dengan harga air, maka dia dibolehkan

beralih ke tayamum, sekalipun dia mampu mendapatkannya di wilayah

tempat tinggalnya. Menurut kami, thaharah itu hukumnya wajib karena

hendak mengedakan shalat, dia tidak dibolehkan menunda shalat hingga

melev,rati wakfunya, sehingga kebufuhan akan hal telsebut yang

mendorong beralih ke tayamum, berbeda dengan permasalahan kami,

alasan lain kalau kami melamngnya untuk bertayamum, karena merniliki

kemampuan mendapatkannya di wilaSnh tempat tinggalnln, maka

keringanan bertayamum hilang, karena setiap orang memiliki
kernampuan mendapatkan hal tersebut.

Apabila dia mendapatkan nominal yang setara dengan harga

seorang budak, namun dia Udak mendapatkan budak yrang hendak dia

beli, maka dia dibolehkan beralih ke puasa. S€perfi losus kalau dia

mendapatkan nominal uang lpng setara dengan harga air, namun dia

tidak mendapatkan air 5nng hendak dia beli.

Apabila dia mendapatkan budak, !,ang dfual dengan harga

lnng melebihi standar harga urnurn, lnng bisa menghabiskan

kekaSnann3a, maka tidak wajib mernbelirya, karena di balik pernbelian

budak tersebut membuat dialrtuh miskn.

Apabila -targa budak tersebut Udak menghabiskan

keltapanqn, ada dua pandangan. Pqbnq dia unjib mernbelinga,

karena dia orang lrang mampu mendapatkan budak dengan harga !,ang
bisa dia penuhi, yrang Udak menghabi{*an keloyaanqp. Sehingga kasus

ini serupa dengan kasus kalau budak tersebut dijtnl dengan harga

standar unum.
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Kedua; dia tidak wajib membelinya, karena dia tidak

mendapatkan budak dengan harga standar umumnya budak, yang

membuat dia serupa dengan orang yang tidak mendapatkan budak.

Landasan dari kedua pendapat tersebut adalah, seseorang

yang tidak mendapatkan air, tatkala dia mendapatkannya dengan harga

melebihi harga air pada umumnya. Jadi, apabila dia mendapatkan

budaknya seharga budak pada umumnya, .hanya saja budak tersebut

adalah budak yang berlevel tinggi, yang total harganya bisa mencukupi

untuk membeli beberapa budak dari jenis yang lain, maka dia tetap

wajib membelinya, karena budak tersebut sudah sesuai dengan harga

budak pada umumnya, dan pembelian budak dengan harga sebesar itu

tidak dianggap sebagai bentuk kerugian yang memiskinkan dirinya,

justru kerugian tersebut terletak dalam memerdekakannya. Namun, hal

tersebut tidak menghalangi kalajiban memerdekakan budak tersebut,

seperti kasus kalau dia adalah pemilik budak tersebut.

Abu Al Qasim berkata, "Apabila seseorang meninggalkan

puasa sehari misalnya dalam kurun wakfu dua bulan karena ada uzur,

maka dia boleh meneruskan puasanya. Sedangkan apabila dia

meninggalkan puasa sehari saja tanpa uzur, maka dia harus memulainya

dari awal."

Para ulama telah menyepakati kauajiban berturut-turut dalam

melaksanakan puasa kafarat zhihar. Dan mereka pun telah menyepakati

bahwa apabila seseorang telah berpuasa selama setengah bulan,

kemudian dia menghentikan puasa tanpa uzur, dan meninggalkan

puasa, maka dia wajib memulai puasa dua bulan tersebut dari awal.

Mengapa demikian, tentunya hal ini sesuai dengan redaksi ayat

Al Qur'an dan As-Sunnah yang menghendaki demikian. Makna

berturut-turut (tatabu) yaitu adanya kontinuitas (muwalahl antara puasa

yang dilakukan setiap selama dua bulan tersebut. Sehingga dia tidak

boleh meninggalkan puasa sehari saja selama dua bulan, dan tidak boleh
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berpuasa selain kafarat Dalam hal berturut-turut tidak perlu niat, namun

cukup melakukannya saja, karena berturut-turut merupakan persyamtan

ibadah, dan persyaratan ibadah tidak memerlukan niat, akan tetapi yang

wajib adalah niat melakukan puasa. Ini adalah salah satu dari sejumlah

pandangan para pengikut madzhab AsySyafi'i.

Pandangan yang lain, niat berfurut-turut hukumnya wajib pada

setiap malam, karena penggabungan suafu ibadah ke ibadah 5rang lain,
jika itu menjadi persyaratan, maka meniatkannya hukumnSn wajib,
seperti menjamak dua shalat. Pandangan kan7A niat berturut-furut
cukup pada malam pertama saja.

Menurut kami, berturut-turut dalam melakukan ibadah itu
hukumnya wajib, sehingga memerlulen niat, seperti kontinuitas di
antara beberapa rakaat shalat. Beltda dengan menjamak antam dua

shalat, karena shalat jamak adalah benfuk keringanan, sehingga perlu

niat melakukan keringanan tersebut. Pernyataan yang telah mereka

utamkan itu menjadi batal dengan adanyn kewajiban kontinuitas di
antara bebempa rakaat shalat tersebut.

Para ulama telah meqppakati bahwa perempuan lrang
berpuasa secam berhrrut-furut, tatkala dia haid sebelum menyelesaikan

puasa secara sernpuma, maka dia harus mengqadhairyn tatkala dia
telah suci dan dia melanjutkan kernbali bilangan puasanln, karena haid

tidak bisa dihindari dalam kunm uralfu dua bulan, kecuali menunda
puasa hingga masa menoparse, nanrun di dalam penundaan puasa

kafant hingga masa tersebut menghauntirkan puasa, lnrena ada

kemungkinan dia meninggal sebelum sernpat berpnsa.

Nifas sama seperti haid, dalam segi tidak memutus

keberurutan puasa menunrt salah safu dari kedua pandangan pendapat.

Karena posisinSTa sama dengan hail dalam berbagai ketentuan hukum

yang diberlakukan dalam haid. Alasan lain, buka puasa dianggap tidak
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terjadi pada saat haid dan nifas akibat menjalani keduanya. Akan tetapi

masa haid dan nifas tersebut ibarat waktu malam bagi mereka berdua.

Pandangan kdua nifas memufus keberurutan ptrasa, karena

nifas mempakan faktor yang mernbatalkan ptras, yang masih bisa

dihindari, dan tidak terjadi pengulangan dalam setiap tahun, oleh karena

itu nifas memutus keberurutan puasa, seperti meninggalkan pu.tstt tanpa

ada rrzur, dan nifas tidak bisa diqiyaskan dengan haid, karena

kejadiann5n lebih jarang dibandingkan haid, dan masih bisa untuk

menghindariqa.

Apabila seseorang meninggalkan puasa karena alasan sakit

yang menghawatirkan keselamatan jiwanya, keberurutan puasa juga

tidak terputus. Keterangan ini telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas.

Demikian Ibnu Al Musayyab, Al Hasan, 'Atha', Asy-Sya'bi, Thawus,

Mujahid, Malik, Ishaq, Abu Ubaid, Abu Tsaur, Ibnu Al Mundzir dan Asy-

Syafi'i dalam Qaul Qadim berpendapat.

Dalam Qaut Jadid, AsySyafi'i mengatakan, "keberurutan

puasa menjadi terputus akibat sakit tersebut.," ini adalah pendapat Sa'id

bin Jubair, An-Nukhati, Al Hakam, Ats-Tsauri, dan kalangan rasionalis,

karena dia meninggalkan puasa atas kemauannya sendiri, sehingga dia

wajib memulai puasa dari awal, seperti kalau dia meninggalkan puasa

karena alasan bepergian.

Menurut kami, dia meninggalkan puasa karena suafu faktor,

yang mana dia tidak merniliki kehendak apapun di dalamnya. Sehingga

hal tersebut tidak memutus kebenrrutan puasa, seperti seorang wanita

yang meninggalkan puasa karena alasan haid. Alasan yang telah mereka

sebutkan tertolak dengan alasan tersebut.

Apabila kondisi sakitrya tidak menghawatirkan keselamatan

jiwanya, akan tetapi sakit tersebut membolehkan buka puasa, Abu Al

Khaththab mengatakan, "D dalam masalah ini ada dua pandangan

pendapaf. Pertama; sakit tersebut tidak memutus keberurutan puaSa,
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yang menyerupai sakit yang menghawatirkan keselamatan jiwanya.

Kedua; memutus keberurutan puas, karena dia meninggalkan puasa

atas kemauannya sendiri, sehingga keberurutan puasa menjadi terpufus,
seperti kasus kalau dia meninggalkan puasa tanpa ada uzur sama

sekali."

Sedangkan wanita hamil dan mengrusui, jika mereka
meninggalkan puasa karena menghawatirkan kesehatan diri mereka,

maka mereka seperti orang sakit. Sernentara jika mereka meninggalkan
puasa karena menghawatirkan kedua anak mereka, maka di dalam
permasalahan ini ada dua pandangan pendapat.

Pertam4 keberurutan puasa tidak terputus, Abu Al Khaththab
memilih pendapat ini. Karena, buka puasa tersebut merupakan buka
puasa yang dibolehkan bagi mereka akibat faktor yang tidak ada

keterkaitan sama sekali dengan kematran mereka, sehingga keberurutan
puasa tidak terputus, sama seperti kasus kalau mereka meninggalkan
puasa karena menghawatirkan kesehatan diri mereka.

Kedue keberurutan puasa meniadi terputus, karena
kehawatiran tersebut diperunfukan bagi kepentingan selain mereka.

Karena itu, mereka wajib membayar fidyah di samping kalajiban
mengqadhai puasa.

Apabila dia meninggalkan puasa karena gila atau jafuh

pingsan, keberurutan puasa tidak menjadi terpufus, karena faktor
tersebut menrpakan uzur, yang sama sekali dia tidak merniliki kehendak
unfuk menjalaninya, seperti haid.

Apabila seseorang meninggalkan puasa karena alasan

bepergian yang membolehkan buka puasa, pemyataan Ahmad mernuat

dua ker,nungkinan. Yang azlzhardi antara keduanya adalah, buka puasa

karena alasan tersebut tidak memutus keberunrtan puasa. Karena

Ahmad, dalam. riwayat Al Atsram mengatakan, "Bepergian berbeda

dengan sakit, dan tidak semestin5ra ptnsa t<afamtifulebih kuat posisinya
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dibanding puasa Ramadhan." S@ara leteral pemyataan ini menegaskan

bahwa bepergian karena alasan tersebut tidak memutus keberurutan

puasa.

Ini adalah pendapat Al Hasan. Dan ada kernungkinan

keberurutan puas menjadi terpufus akibat meninggalkan puasa karena

alasan tersebut. Ini adalah pendapat Malik dan kalangan rasionalis. Pam

ulama pengikut madzhab Asy-Syafi'i merniliki pendapat yang beragam,

di antaranya ada yang mengatakan, "Di dalam kasus ini ada dua

pendapat seperti dalam'kazus sakit," dan di antara mereka ada Snng

mengatakan, "hanya ada safu pandangan, keberurutan puasa menjadi

terputus, karena bepergian terjadi atas kemauannya sendiri, sehingga

memutus keberurutan puasa, sama seperti kasus kalau dia meninggalkan

puasa tanpa ada uzur sarrn sekali."

Pandangan perzdapat perbmry buka puasa karena alasan

bepergian tersebut merupakan buka puasa karena ada faktor/ uzur yang

membolehkan saja, sehingga keberurutan puaia menjadi terpufus akibat

adanya uzur tersebut, seperti uranita lnng meninggalkan puasa karena

alasan haid. Buka puasa sernacarn ini berbeda dengan buka puasa tanpa

ada uzur, karena buka puasa seperti ini tidak dibolehkan.

Apabila dia makan, sedang dia mengira fajar belum terbit,

namun temyata fajar benar-benar telah terbit, atau dia membatalkan

puasa, saat dia mengira bahwa matahari telah benar-benar terbenam,

namun temyata belum terbenam, maka dia telah meninggalkan puasa,

sedang dalam persoalan terpufusnya keberurutan puasa ada dua

pandangan yang dikemukakan. Peftama; keberurutan puasa tidak

terputus, karena ada uzur (dugaan yang keliru). Kedua; buka puasa itu

memutus keberurutan puasa, karena buka puasa tersebut akibat dia

melakukan tindakan (dugaan)yang keliru, sehingga kasus ini menyerupai

kasus kalau dia menduga bahwa dia benar-benar telah menyelesaikan

puasanya dua bulan penuh, namun temyata dugaannya salah.
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Apabila dia meninggalkan puasa karena lupa akan ka,vajiban

keberurutan puasa, atau dia tidak mengerti kewajiban tersebut, karena

dia menduga bahwa dia telah menyelesaikan puasa dua bulan penuh,
maka kebenrrutan puasa menjadi terputus, karena dia telah
meninggalkan puasa akibat ketidakmengertiannya akan kewajiban
tersebut, sehingga hal tersebut menrutus keberurutan puasa, seperti
kasus kalau dia menduga bahwa puasa yang wajib adalah safu bulan.

Apabila dia dipaksa malGn atau minum, misalnya makanan
dan minuman dimasuk*an ke dalam mulufuiya, rnaka puasaryp tidak
batal. Apabila dia makan karena takut (ancaman), Al eadhi
mengatakan, "puasanya fidak hd," dan dia tidak menufurkan
pemyataan selain itu.

Di dalam masalah tersebut ada pandangan lain yang berbeda,
yaifu puasanya batal, atas dasar ini apakah buka puasa semacam ifu
memufus keberurutan ptnsa? Ada dr,ra pandangan dalam masalah ini.
Pertam4 tidak memufus kebenrnrtan puasa, karena pemalsaan
sernacam ifu rnerupakan uzur png membolehkan buka puasa, sehingga
menyerupai sakit. Kdm; keberurutan puasa menjadi terpufus. Ini
adalah madzhab Asy-S3pfi'i, karena dia mernbatalkan puasa sesuai

dengan kemauannya sendiri akbat uzur lrang langka teriadi.

Apabila. dia meninggalkan puasa di tengah-tengah melakukan
puasa dua bulan tanpa ada uzur, atau dia memufus keberurutan puasa

dengan diselingi puasa nadzar, qadha', sunah atau puasa l<afaratyang
lain, maka dia wajib mernulai puasa dua bulan dari awal. Karena dia
telah menghilangkan keberurutan puasa yang menjadi persyaratan

puasa kafarat Dan puasanya sah sesuai dengan niakrya. Karena wakfu
tersebut bukanlah wakfu yang ditenfukan secara khusus bagi puasa

kafamt Karena itu, boleh melakukan puasa di luar waktu tersebut.

Berbeda dengan bulan Ramadhan, karena Ramadhan adalah bularr yang
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telah ditenfukan untuk mdakukan puersa, yang tdak pafut

melakukannya di luar bulan tersebut.

Apabila dia memiliki ker,rajiban puasa nadzar 5nng waktunya

tidak ditenfukan, maka dia harus menundanya hingga dia menyelesaikan

puasa l<afamftrya. Apabila puasa nadzar tersebut telah dipastikan

pelaksanaannya pada waktu tertenfu, maka dia boleh menunda

pelaksanaan puasa kafarat sesudah selesai puasa nadzar, atau dia

mendahulukan puasa kafarat daripada puasa nadzar jika

memungkinkan.

Apabila puasa nadzar itu dilakukan beberapa hari dalam setiap

bulannya, misalnya hari Kamis atau hari-hari terang bulan, maka'dia

harus mendahulukan puasa kafaratdaipada puasa nadzar tersebut, dan

sesudah selesai puasa kafarat, dia harus mengqadhainya, karena kalad

dia memenuhi nadzarnya terlebih dahulu, maka keberurutan puasa

menjadi terpufus, dan dia wajib memulai puasa kafamt dari awal,

sehingga pemenuhan nadzar ini membuat dia tidak mudah unfuk

kembali membayar kafamt puasa, sedangkan nadzar masih mungkin

mengqadhainya, sehingga pembayaran kafarat ini menjadi faktor/ uzur

yang membuat dia bol6h menunda pelaksanaan puasa nadzamya,

seperti orang sakit.

Abu Al Qasim berkata, "Apabila dia melakukan hubungan

intim dengan istrinya pada malam hari di saat dia sedang berpuasa,

maka hubungan intim ifu membatalkan puasa yang telah dia lakukan."

Demikian, Malik, Ats-Tsauri, Abu Ubaid dan kalangan rasionalis

berpendapat.

Karena, Allah Ta'ala berfirman

W6+iuq-a#y=,#i6t
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"..., Maka (wajib atasn5n) berpuasa dua bulan bedurut-furut

sebelum berampur, ..." (G, Al Mujaadilah [58]: 4). Jadi,

Allah menyuruh berpuasa dua bulan yang bersih dari hubungan intim,

sedangkan dia tidak menunaikan puasa dua bulan sesuai dengan apa

yang Allah perintahkan, sehingga puasa png telah dilakukan itu tidak

cukup memenuhi persyaratan tersebut.

Seperti kasus, kalau dia berhubtmgan intim di siang hari,

karena zhihar ifu merupakan perkataan yang mengharamkan hubungan

intim, dan ifu tidak terbatas siang hari saja, sehingga di dalam persoalan

pengharaman hubungan intim malam rnaupun siang hari kedudukannln

sama, seperti i'tikaf.

Al Atsram telah meriwayatkan dari Ahmad, "Keberurutan

puasa tidak terputus akibat hubungan intim di malam hari ini, dan dia

boleh menenrskan puasanla." Ini adalah madzhab AsySyafi, Abu
Tsaur dan lbnu Al Mundzir. Karena hubungan intim di malam hari ini

adalah hubungan intim 5nng fidak membatalkan puasa. Sehingga

hubungan intim ini tidak menetapkan keurajiban harus mengulang dari

awal, seperti berhubungan intim dengan istrinya yang lain.

Atasan lain, keberurutan puasa manifestasi dari

kesinambungan puasa yang dilakukan hari ini dengan hari sebelumnya

tanpa ada pernisah. Dan kesinambungan ini terlihat nyata, sekalipun dia

berhubungan intim di malam hari. Dan melakukan larangan sebelum dia

sernpat menyelesaikan kalajiban puasa l<alLamts@ara penuh, jika fidak

menghilangkan keberurutan puasa yang menjadi perqlaratan puas,
maka tidak bisa menghalangi keabsahan puasa tersebut dan

kecukupannya sebagai kahmt

Seperti kasus, kalau dia berhubungan intim sebelum berpuasa

dua bulan, atau dia berhubungan intim di malam pertama puasa dua

bulan tersebut, serta keesokan harinya dia berpuasa, dan bagi orang

semacam ini, mengerjakan puasa sebelum berhubungan intim adalah
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satu-satunya cara yang dia tempuh, baik dia melanjutkan atau memulai

puasa dari awal.

Apabila dia menyetubuhinya, atau menyetubuhi istrinya yang

lain di siang hari dari dua bulan tersebut s@ara sengaja, maka hal ifu

mengakibatkan puasanya batal, dan keberurutan puasa menjadi terpufus

menurut ijma' ulama, jika dia tidak memiliki uzur.

Apabila dia menyetubuhinya, atau menyetubuhi istrinya yang

lain di siang hari dari dua bulan tersebut karena lupa, maka hal ifu

membuat puasanya batal, dan keberurutan puasa menjadi terpufus

menurut salah safu dari dua riwayat, karena berhubungan intim ifu
karena lupa tidak dianggap sebagai uzur.

Riwayat lain yang berbeda diceritakan dari Ahmad,

"Berhubungan intim karena lupa tidak mernbatalkan puasa, dan tidak

menjadikan keberurutan puasa menjadi terpufus." Ini adalah pendapat

Asy-Syafi'i, Abu Tsaur dan lbnu Al Mundzir. Karena dia telah melakukan

perbuatan yang membatalkan pwma karena lupa, yang menyerupai

kasus kalau dia makan karena lupa.

Apabila dia dibolehkan berhubungan intim karena ada uzur,

lalu dia berhubungan intim dengan isfuinp yang lain di siang hari, maka

keberurutan puasa menjadi terpufus. Karena hubungan intim tersebut

tidak berpengaruh mernufus keberurutan puasa. Apabila dia

berhubungan intim dengan istrinya yang dizlzihamya, maka seperti

berhubungan intim dengannya di malam hari,.apakah kebemrutan puasa

menjadi terpufus?

Ada dua pandangan dalam masalah ini. PerhmqApabila dia

berhubungan intim dengan istrinya png lain di malam hari, kebenrrutan

puasa tidak terpufus, karena berhubungan intim tersebut fidak

diharamkan bagi dirinyn, dan tidak pula menghilangkan kesinambungan

puas, karena ifu kebenrrutan puasa tidak terpufus, seperti makan di
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malam hari. sepengetahuan kami di dalam masalah tidak ditemukan
perbedaan pendapat.

Apabila suami yang men-zhiharistrinya menyenfuh sebahagian

anggota fubuhnya, atau dia bersenfuhan kulit dengan lawan jenisnya

selain vagina, menurut pandangan lnng menyatakan batilnya puasa

akibat perbuatan tersebut, maka hal tersebut memufus keberurutan
puasa. Karena batalnya puasa akibat perbuatan tersebut menghilangkan

kontinuitas puasa, jika tidak menghilangkan kontinuitas puasa, maka

keberurutan puasa tidak terputus. Wallahua'lam.

Abu Al Qasim berkata, "Apabila suami yang men-zhihar

istrinya tidak mampu berpuasa, maka (wajib atasnya) memberi makan
enam puluh orang miskin."

Para ulama telah menyepakati bahwa suami yang men- zltihar
istrinya tatkala tidak mendapatkan budak, dan tidak mampu berpuasa,

ka,vajibannya adalah memberi makan enam puluh orang miskin, sesuai

dengan apa yang telah Allah perintahkan dalam Kitab-Nya, dan apa
yang telah di sampaikan dalam hadits Nabi-N5n $, baik dia tidak
'mampu berpuasa karena lanjut usia atau sakit yang dihawatirkan
memperlambat kesembuhannya akibat berpuasa atau semakin parah

sakitnya, atau karena besar nafsu syahwatnya, sehingga dia tidak bisa

menahan dirinya untuk berhubungan intim, karena Aus bin Ash-Shamit
tatkala Rasulullah $ menyuruhnya berpuasa, istrinya berkata, "Wahai

Rasulullah dia orang yang sudah tua, dia tidak kuat unfuk berpuasa,"
beliau bersabda, "Suruh dia mernberi makan enam puluh omng miskin."

Dan tatkala beliau menyunrh Salamah bin Shakhr berpuasa,

dia berkata, "Bukankah aku mendapatkan apa yang kudapatkan ini
tiada lain karena puasa?," beliau bersabda, "Suruh dia memberi makan
(enam puluh orung mishn). " Jadi, beliau men1ruruh dia beralih ke

mernberi makan, tatkala beliau menerima kabar bahwa dia besar nafsu

syahwatnya, dan syahwat yang menghalanginya unfuk berpuasa.
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' Kami menqiaskan dengan kedua hal tersebut kasus gnng

menyerupainya dalam se4i ilat yang dikandungnya, dia dibolehkan

beralih ke memberi makan enam puluh orang miskin, tatkala dia tidak

mampu berpuasa karena alasan sakit, sekalipun sakitnya dihampkan

dapat sqJera hilang. Karena dia termasuk kedalam kategori orang yang

disebutkan dalam firman Nlah Tabla,

@'6rr:e?vr|Wj#
"...Maka siap Sang tidak kuasa ft,wjiblah atasnSa) mqnbqi

mal<an enam puluh omng miskin..." (Qs. Al Mujaadilah t58]: 4).

Alasan lain, dia tidak mengetahui kupun sakit itu berakhir,

sehingga ketidakmampuan berpuasa karena sakit menyerupai besamya

nafsu syahwat. Dia tidak dibolehkan beralih ke memberi makan karena

alasan bepergian, karena bepergian tidak melemahkan dirin5ra unfuk

berpuasa, bepergian memiliki batas akhir yang menjadi ternpat

fujuann3n, dan berpergian termasuk perbuatan yang dilakukan atas

kernauan sendiri.

Yang wajib dalam mernberi makan adalah mernberi rnakan

enam puluh oftrlg miskin. Kurang dari itu dianggap tidak menarkupi.

Seperti inilah Asy-Syafi'i berpendapat. Abu Hanifah mengatakan, "Kalau

seseormg mernberi makan safu omng miskin selama enarn puluh hari,

maka mernberi makan tersebut telah mencukupi." Al Qadhi Abu AI

Husain telah menceritakan pendapat tersebut dari Ahmad, karena omng

miskin ini belum mendapatkan haknSn dari kafamf dengan mengambil

rnakanan unfuk sehari. Sehingga dia boleh diberi makan dafi kafamt,

seperti hari pertama.

Menurut kami, pernraBahhan tersebut sesuai dengan firrnan

Allah Tb'ala,
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"...(wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh omng

miskin..." (Qs. Al Mujaadilah [58], 4). Sedangkan orang tersebut hanya

memberi makan safu orang, sehingga dia tidak mengikuti perintah

Allah.

Alasan lain, dia tidak memberi makan enam puluh orang

miskin, sehingga memberi makan tersebut tidak mencukupi kewajiban

kafamt. Seperti kasus kalau dia menyemhkan kafarat (memberi makan)

kepadanya dalam safu hari. Alasan lain, kalau menyerahkan kafarat

kepadanya boleh dalam beberapa hari, pasti menyerahkan kafant
sekaligus dalam sehari juga boleh, seperti zakat mal dan zakat fitrah.

Firman Allah tersebut menegaskan secara konkret bahwa Allah

menyuruh jumlah orang miskin, bukan jumlah hari. Omng yang

mengatakan boleh menyerahkan kafant kepada safu orang

mempertimbangkan aspek jumlah hari, bukan jumlah omng miskin.

Maksud yang terkandung di dalam kata "hari pertama"

tersebut adalah dia belum mendapatkan haknya dari kafaraf, dan pada

hari kedua dia telah mendapatkan haknya dan mengambil makanan

untuk sehari, sehingga tidak dibolehkan memberikan makanan

kepadanya pada hari kedua, seperti kasus kalau seseorang berwasiat

sesuafu untuk enam puluh omng miskin.

Abu Al Qasim berkata, "Masing-masing orang miskin

memperoleh satu mud gandum putih (atu mud 675 gt.l, atau setengah

srla'kurma kering atau gandum merah."

Secara garis besar maksud persoalan tersebut adalah, takaran

makanan untuk seluruh kafamt adalah satu mud gandum putih untuk

masing-masing orang miskin, atau setengah sia'kurma kering atau

gandum merah. Di antara orang yang berpendapat safu mud gandum
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putih adalah Zaid bin Tsabit, hnu Abbas dan hnu Umar. Al Imam

Ahmad telah menceritakan hal tersebut dari mereka, dan Al Atsram

telah meriwayatkannya dari mereka, dari Atha' dan Sulaiman bin Musa.

Sulaiman bin Yasar berkata, "Aku pemah menjumpai sejurnlah

orang, temyata mereka memberi makan unfuk kafant sumpah,--safu

mud biji gandum dengan takamn mud yang sangat kecil, yang sama

seperti mudNabi $."
Abu Hurairah mengatakan, "Boleh memberi makan satu mud

dari lenis rnakanan apa pun png ditemukan." Seperti inilah, Atha', Al
Auza'i dan Asy-Syafi'i berpendapat. Sesuai dengan hadits yang telah

diriwayatkan Abu Daud melalui sanad pegangannya sendiri, dari Atha',
dari Ar.rs bin saudam laki-lak Ubadah bin Ash-Shamit, "Ses

Nabi $ mernberi kepadanya (maksudryn kepada orang yang men-

zhihar istrinya) lima belas sia'gandum merah unfuk merrberi makan

enarn puluh omng miskin."8.

Al Atsram telah meriuralntkan melalui sanad p€{langannln

sendiri dari Abu Hurairah, hadits tentang oftmg yang berhubungan intim
di saat puira Rarnadhan, "Nabi $ manbawa satu kantong kulit berisi

lima belas srlai lalu beliau bersabda, 'Ambil ini dan sdekahkanlah ia."g.

Jika ketentuan png berlaku bagi orang yang berhubungan

intim tersebut telah ditetapkan berdasarkan hadits tersebut, maka

ketenfuan tersebut juga dapat diberlakukan bagi suami yang men-zhihar

isfuinf dengan mengqiaskan padanya, alasan lain adalah mernberi

rnalon tersebut adalah memberi makan Srang bersifat wajib. Sehingga

tat<arannya tidak berbeda akibat perbedaan jenis makanan yang

8 HR. Abu Daud dalam Sunan miliknya (2/ 22181, AI Albani menilai shahih hadits
ini.

9 Ahrnad telah mempublikasikannya dalam Musnad miliknya (69441, ini adalah
hadis shahih.
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dikeluarkan, seperti zakat fitrah dan membayar fidyah akibat

menghilangkan sesuatu yang mengganggu kepala (menggundul).

Malik mengatakan, "Masing-masing orang miskin dua mud

dari semua jenis makanan." Di antara orang-orang yang mengatakan

dua mud berupa gandum (qunhl adalah Mujahid, Iluimah, Asy-Sya'bi

dan An-Nukha'i, karena kafamt tersebut merupakan kafamt yang

memuat kerLn;iban puasa dan memberi makan, sehingga masing-masing

orang miskin memperoleh setengah sha' seperfi fidyah menghilangkan

yang mengganggu kepala.

Ats-Tsauri dan kalangan rasionalis berkata, "Makanan berupa

gandum dua mud, sedang berupa kurma kering dan selai safu sia'unfuk
masing-masing orang miskin, sesuai dengan sabda Nabi $ dalam hadits

Salamah bin Shakh,'Suruh dia metnberi makanan safu wasaq kutma

kering.," Al Imam Ahmad dalam Al Musnad, Abu Daud dan lain-lain

telah meriwayatkannyalo.

Al Khallal telah meriwa5ntkan melalui sanad yang menjadi

pegangannya sendiri dari Yusuf bin Abdullah bin Salam, dari Khaulah,

Rasuiullah bersafia kepadaku, "Sunth dia memberi makan enam puluh

onng miskin safu wasaq kurma kering. " Di dalam riwayat Abu Daud

"Satu kantong kulit berupa kurma kering sama dengan enam puluh

sha'."

Ibnu Majah telah meriwayatkan melalui sanad pegangannya

sendiri dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Rasulullah $ membayar kafarat

menggunakan takaran sha'berttpa kurma kering, dan beliau menyuruh

10 Abu Daud dalam Sunan-nya telah mempublikasikann5n (2/ 22131, At-Tirmi&i
dalam Sr.rrarrnya (5/ 3299), Ad-Darimi 12/ 22731, dan Ahmad dahm MusmdnVa(4/
371.

EI - Al Mughni



para sahabat, 'Maka brangskp tidak mendapatkan, maka (owjib

atasnjn) setengah sha' gandwn."Ll.

Al Atsram telah meriwayatkan melalui sanad pegangannya

sendiri dari Umar ig, dia berkata, "Suruh dia memberi makan unfuk

(l<afamtku, safu sia' kurma kering atau selai, atau setengah sia'
gandum putih."l2. Alasan lain, memberi makan ifu adalah memberi

makan sejumlah orang miskin. Sehingga memberi makan ifu sebesar

safu sha'kurma kering dan selai, atau setengah sha'gandum putih,

seperti zakat fitrah.

Menurut kami, perrnasalahan ifu sesuai dengan hadits 5nng
telah Al linam Ahmad , Isma' 'ila' mqrceritakan kepada

kami, Ayub menceritakan kepada kami, dari Abu Yazid Al Madani, dia

berkata, "seomng wanita dari Bani Bayadhah datang mernbawa

setengah wasaq selai, lalu Nabi $ berkata pada orang yang men- zhihar

isfuin5n, 'Suruh dia mqnbql nnkan ini, l<arena takamn dua mud selai

sebn dagan afu mud gandunt putih."

Ini adalah tels hadits menetapkan ukumn mernberi makan.

Dan yang menegaskan bahura mernberi makan itu sebesar srrht mud
gandum putih adalah pendapat Zaid, hnu Abbas, Ibnu Umar dan Abu

Humimh. Sepengetahuan l<ami Udak ada seorang pun di kalangan pam

sahabat menentang mereka, sehingga ketenfuan ini telah menjadi ijma'

sahabat.

Sudanglon yang menegaskan bahwa memberi makan ifu
sebesar setengah sha'benrpa kurma kering dan selai adalah hadits yang

telah diriwaptkan Atha' bin Yasdr, "Sesungguhnya Rasulullah #t
bersaMa pada Khaulah ishi Aus bin Ash-Sharrtit,'Pergilah menqnui si

11 hnu Majah telah mernpublikasikannlp dahm Sunan miliknp lL/21121, sru:rrd
pqFngannya dha'if, karena di dalamryn ada periwayat bemama Umar bin AMullah
bin Ya'la Ab-Tsaqafi. Al Haftzh berkata, dia periwa5lat yang dha'if.

12 Abdurrazaq telah mempublikasikannlp dahtm Mushannaf miliknya (8/ 5O7/
16075), Al.Baihaqi dalam Sunan miliknya (10/ 55, 56).
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rttbn Al Anshart, l<arena di sisirya ada setengah wz,saq kurma kering,

beliau menyampaikan kabar kepadaku bahwa beliau hendak mengambil

harta zakat, lalu ambilah, lantas suruh dia menyedel<ahkannSa kepada

enam puluh orang miskin."l3.

Di dalam hadits Aus bin Ash-Shamit, "Nabi $ bersabda,'Aku

akan membanfunya sebsar safu kantong kulit baupa kutma kuing.',

aku berkata, 'wahai Rasulullah aku akan membanfunya sebesar safu

kantong yang lain', beliau bersabda, 'sunguh kanu telah bqbuat

kebailan, pergilah, lalu beri mal<an dengan mal<anan tetsebut sebgai

l<afamu5n kepada enam puluh orzng miskin, dan kemblilah l<anu

kepda puta pmanmu."l4.

Abu Daud telah meriwayatkan melalui sarnd pqlangannya

sendiri, dari Abu Salamah bin AMurmhman, sesungguhnya dia berkata,

"Al 'amq adalah saht zinbil, Snng talcrannya mencapai lima belas sial
sehingga dva 'anq sama dengan tiga puluh sha', yarrg rrma masing-

masing omng miskin memperoleh setengah sha'." Alasan lain, hfamt
tersebut merupakan kafamt yang mencakup keuajiban berpuasa dan

mernberi makan. Sehingga masing-masing orang miskin memperoleh

setengah sia'kurma kering dan selai seperti fidyah menghilangkan hal

yang menggangu rambut.

Sedangkan riwa5nt Abu Daud, "ElahwasanSla s*rht 'araqsetam

dengan enaln puluh sha'," dia menilai dha'if riwayat tersebut, dan selain

riwayat tersebut lebih kuat daripada riwayat ini. Dan di dalam hadits

tersebut terdapat sesuatu yang menunjukkan kedha'ifan hadits tersebut,

karena ketemngan tersebut masih dalam rangkaian saMa Nabi $,
" saunggahn5n'aku akan' metnbntwSa afu anq kumra kuin!, lalu

13 Al Baihaqi telah mempublikasikannp dalam Surnn Al KubnlT/ 389,390) dan

Sa'id bin Manshur dalam Srazdn miliknya (2/ 15/ 1824), Al Baihaqi berkata, ini adalah

hadits mursal.
14 HR. Abu Daud dalam 54narz milikryn 12/ no. 22141, Ahmad &lam Musnad

milikryn (6/ 41O,411.), sanad peganganrrya hasan.
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istrinya berkata, 'Aku akan membanfunya salt araq yang lain', beliau

bersabda, 'Bedlah nakan dengan makanan tersebut unfuk kafamfug

kepada enam puluh oftng miskin."Jadi, kalau safu 'amq setaradengan

enarn puluh sha', maka kafamtrya sebesar L2O sha', tidak ada

seorangpun lnng mengatakan demikian.

Sedangkan hadits orang 3nng berhubungan intim di bulan

Ramadhan, lrang nr;ma Rasulullah $ memberikan lima belas sha'

kepadanya, lalu beliau bersabda, "Sdekahkanlah makanan rhy''mernuat

kemungkinan bahwa beliau berrnaksud menganggap cukup dengan

menrberi rnakan sebesar ifu, tatkala seseorang tidak mendapatkan

makanan yang lain. Karena ifu, keffla dia mengabarkan kepada beliau

bahwa dia mernbufuhkannSn, maka beliau menyuruh dia mernakannya.

Di dalam tiadits Al Mutblaq Alaih disebutkan, "Mendekati dua

puluh sha'," ini bukan rnadzhab Ahmad, karena hadits tersebut

menegaskan bahwa Nabi $ m@ganggap cukup dengan sebahagian

makanan !,ang mana dia fidak mendapatkan rnakanan yang lain.

Hadits Aus bin saudara Ubadah bin Ash-Shamit adalah hadits

murl, Atha' meriwayatkannSn dari Aus, namun dia fidak pernah

berjumpa dengannya, hanya saja hadits itu menjadi landasan hukum

kami, karena Nabi $ mernberikan rnakanan sat.t bmq kepadanya dan

isfuiryn ikut rnernbanfunSn dengan srihs bmq yang lain, sehingga total

sernuanya menjadi tiga puluh shai kami mencoba menggabungkan

hadits-hadits tersebut dengan hadits-hadits kami dengan

menginterpretasikannya pada hukum jawaz, dan hadits-hadits kami

diinterpretasikan pada ketenfuan yang dianggap mencukupi.

Interpretasi ini telah diktntkan bahwa Ibnu Abbas periwayat

sebahagian hadits-hadits tersebut, dan madzhabnya adalah sa,tl.s mud

gandum putih dianggap mencukupi untuk kafarat Demikian juga Abu

Humirah, dan semua keterangan yang telah kami sebutkan serta ijma'

1nng telah dikutip oleh Sulaiman bin Yasar. Wallahua'lam.
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Pembahasan mengenai kafarat memberi makan ini masih ada

tiga topik. Yaifu prosedur/ mekanisme pemberian makan, jenis

makanan, dan omng yang berhak memperoleh makanan. Sedangkan

mengenai prosedur pemberian makan, yang wajib adalah memberikan

kepada setiap orang miskin takaran yang wajib diperolehnya dari

lnfarat

Kalau seseorang menyediakan sarapan pagi sejumlah orang

miskin, atau menyediakan mereka makan malam, prosedur.memberi

makan tersebut dinilai tidak mencukupi, baik penyediaan makan

tercebut sesuai dengan takaran png wajib, lebih sedikit atau lebih

bunfk.

Kalau seseorang menyediakan srapan pagi masing-masing

sait mud, dinilai tidak mencukupi kecuali, dia memberikan safu rzud

tersebut kepadangn. Ini adalah pendapat madzhab AsySyafi'i.

Riwayat lain yang berbeda diceritakan dari Ahmad,

"Elahwasan5ra prosedur tersebut dinilai mencukupi, jika dia menyediakan

mereka takamn yang wajib yang diperoleh mereka." Ini adalah pendapat

An-Nukha'i dan Abu Hanifah.

Anas pemah memberi makan untuk fidlrah puasa. Ahmad

berkata, "Dia menyediakan makanan yang sangat banyak dan

menyediakan sejumlah mangkuk besar." Dan Ahmad jugi menufurkan

hadits Hammad bin Salamah, dari Tsabit, dari Anas.

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Ta'ala, .

"($,,41ry*?YL9WL#

"...Maka siapa 5nng tidak kuaa (wafiblah absnSa) memberi

makan enarn puluh omng miskin,..." (Qs. Al Mujaadilarh [58]: 4).

Dan orang tersebut telah menyediakan makanan mereka,

sehingga sudah semestinyia prosedtr tersebut dinilai mencukupi. Alasan
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lain, dia telah menyediakan makanan sejumlah orang miskin tersebut,

sehingga prosedur tersebut dinilai mencukupi, seperti kalau dia

memberikannya.

Menurut kami, prosedur y'ang dikutip dari para sahabat adalah

memberi makan mereka (al ith'anl. Sedang di dalam pemyataan Zaid,

Ibnu Abbas, hnu Umar dan Abu Humirah, disebutkan, "Safu mudwfiik
masing-masing orang fakir." Padahal Nabi $ telah menyuruh Ka'ab

dalam membayar fidyah karena menghilangkan perkara yang

mengganggu, "Berikan tiga sha' malanan kepada enam omng miskin."

Alasan lain, makanan t€rsebut adalah kekayaan yang wajib

diberikan kepada orang-orang fakir menurut syara', sehingga wajib

memberikan tersebut kepada mereka, seperti zakat.

Apabila kita mengatakan bahwa proseddr tersebut dinilai

memenuhi persyaratan keurajiban kakmt memberi makan, rnaka

diqnratkan dia harus sampan pagi mereka seban5nk

enarn puluh mud, atau lebih, agar dia bisa memberi mereka takaran

5nng u/ajib.

Apabila kita mengatakan bahwa prosedur penyediaan sampan

mereka tersebut dinilai mernenuhi perqraratan kamjiban kafamt

memberi makan, lalu dia kepada mereka sebanyak enam

puluh mud, dan dia berkata, "Makanan ini dibagi secara merata di

antara kalian," lantas mereka menerimanya, maka prosedur tersebut

dinilai mernenuhi pers5raratan keuajiban l<afamt mernberi makan.

Karena, dia telah memberikan mereka kebebasan berfindak terkait

rnakanan tersebut, dan mernpersilakan mereka memanfaatkannln

sebelum dibagi. Ini zhahir rnadzhab AqrSyaf i.

Abu AMullah bin Hamid berkata, "Prosedur tersebut dinilai

memenuhi persyaratan kanajiban mernberi makan sekalipun fidak

mengatakan 'dibagi s@ara m€trata', karena ucapannya, 'ambilah

makanan unfuk lafamfi<u ifu', menunfut adanya pernerataan perolefian,
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karena pemerataan perolehan tersebut merupakan ketentuan hukum

kafamt."

Al Qadhi berkata, "Jika dia mengetahui bahwa takaran yang

menjadi haknya telah diterima oleh masing-masing (orang miskin), maka

prosedur tersebut dinilai memenuhi persyaratan kafarat memberi

makan, dan jika dia tidak mengetahui, maka dinilai tidak memenuhi

persyaratan kafarat memberi makan. Karena pada dasamya dia harus

menyelesaikan tanggungannya, selama dia tidak mengetahui hak

tersebut telah sampai kepada penerimanya."

Argumen pendapat pertama adalah bahwa dia telah

menyerahkan hak tersebut kepada penerimanya secara umum, lalu

mereka menerimanya, sehingga dia terbebas dari tanggungan tersebut,

seperti sejumlah pembayaran utang kepada orang-orang yang telah

memberi utang kepadan5n.

Keberurutan memberi rnalon hukumnya tidak vrajib. Ahmad

telah menetapkan di dalam riwayat Al Atsmm. Suatu pertaqnan telah

dikemukakan kepadanln, "seseorang dikenai kamjiban kaf'amt

sumpah, lalu dia memberi makan safu orang miskin hari ini, lalu orang

miskin yang lain sesudah beberapa hari, dan sesudah itu dia memberi

makan orang miskin yang lain, hingga genap sepuluh hari?," Ahmad

berpandangan bahwa hal tersebut bukanlah suatu masalah (1nng

mempengaruhi keabsahan ker,rnjiban l<afamt menrberi makan).

Hal itu karena Allah Ta ala tidak menjadikan keberurutan

dalam pemberian makanan sebagai persyaratan kafamt memberi

makan. Kalau dia berhubungan intim di tengah-tengah memberi makan,

maka tidak wajib baginya untuk mengulang memberi makan yang telah

dilakukan. Seperti inilah Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i berpendapat.

Malik berkata, "Dia harus memulai dari awal, karena dia berhubungan

intim di tengah-tengah mernbayar kafamt zhihar, sehingga dia harus

memulai dari awal, seperti halnp berpuasa."
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Menurut kami, dia berhubungan intim di tengah-tengah

pembayaran kafarat yang tidak disyaratkan harus adanya keberurutan.

Karena ifu fidak wajib memulai memberi makan dari awal, seperti

berhubungan intim dengan isfoinSra Snng lain, atau seperti hubungan

intim di tengah-tengah pernba5nmn l<akmt sumpah, dengan alasan

inilah l<afanfmemberi makan berteda dengan puasa.

Abq Al Qasim bakata, "Kalau seseomng memberikan kepada

orang miskin dva mud dari dua kafant dalam sehari, maka prosedur

tersebut telah meniukupi, menurut salah safu dari dua riwa5nt."

Ini adalah pendapat madzhab AsySyaf i. Karena dia

menyerahkan takaran lrang wajib ke sejumlah oftmg yang wajib

menerimanya, sehingga prosedur pernberian makanan tersebut telah

mencukupi

Seperti kasus, kalau dia kepadanya dua mud

dalam dua hari. Sedangkan riwaS;at Snng lain, "prosedur pemberian

makanan serncam itu dinilai tidak menrenuhi persyaratan lafamt
mernberi rnakan."

Ini adalah pendapat Abu Hanifah, karena dia telah

mendapatkan makanan unfuk sehari dan l<afarad sehingga prosedur

penyerahan makanan untuk kali kedua dalam hari yang

sarrrEr, dinilai tidak mernenuhi persyraratan l<afamt merrtberi makan.

Seperti kasus, kalau dia menyerahkan dua mud tersehut

kepadangn dari satu lafamt Berdasarkan riwayat yang terakhir ini,

pemberian l<afamt itu hanya mencukupi unfuk salah safu dari dua

kakmt tersebut, apakah dia boleh menarik kernbali l<afamt yang

lainnya?

Maka perlu dilihat jilo dia memberitahukan kepadanya

pernberian png lain ifu sebagai kafamt, maka dia boleh menarik

kembali, jika Udak memberitahukannya, maka tidak boleh menarik
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kembali. Dan bisa disimpulkan dia tidak akan menarik kembali hal

tersebut, sesuai dengan keterangan yang telah kami sebutkan dalam

pembahasan zakat.

Riwayat pendapat yang pertama analoginya lebih tepat dan

kuat. Karena memperhitungkan jumlah orang miskin lebih diutamakan

daripada jumlah hari. Kalau dia menyerahkan kedua kahmt tersebut

kepadanya dalam dua hari, malo prosedur tersebut dinilai telah

mernenuhi persyaratan kafamt mqnberi makan.

Seperti kasus, kalau si pemberi kafamt itu berjumlah dua

orang, maka prosedur pemberian makanan tersebut dinilai mencukupi

buat mereka, maka demikian pula tatkala si pemberi l<afamt berjumlah

safu omng.

' Kalau dia memberikan enam puluh mud kepada tiga puluh

orang fakir dari satv l<afamf, maka ketiga puluh oftmg tersebut dinilai

telah mernenuhi persyaratan kafant mernberi rnalon dari enam puluh

mud tersebut, dan dia hendaknya memberi makan tiga puluh oftmg
yang lain.

Apabila dia memberi makan enarn puluh orang dari dua

kahmt, maka prosedur tersebut telah mencukupi bagi dirinya, menurut

salah safu dari dua riwalnt, dan tidak mencukupi, menurut riwapt 5nng
lain, kecuali unfuk tiga puluh orang.

Topik kedua adalah makanan yang mencukupi (mempnuhi

persyamtan) dalam kakmt memberi rnakan adalah jenis rnakanan yang

mencukupi unfuk zakat fihah, lnifu gandum putih, selai, kurrna kering

dan anggur. Baik bahan pangan ifu makanan pokok atau bukan.

Sedangkan selain jenis makanan tersebut, menurut pendapat

Al Qadhi, "Mengeluarkan bahan pangan iersebut, baik ifu makanan
pokok di wilayahnya, atau bukan, karena tels hadits menyampaikan

hanln mengeluarkan jenis-jenis panganan tersebut, sesuai dengan
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keterangan yang ditemukan dalam sejumlah hadits yang telah kami

riwayatkan. Alasan lain, jenis panganan kafarat ifu sama dengan jenis

panganan yang dikeluarkan irnfuk zakat fitrah, sehingga selain jenis

tersebut tidak mencukupi, seperti kalau yang dikeluarkan ifu bukan

makanan pokok di wilayahnya."

Abu Al Khaththab berkata, "Menurutku, mengeluarkan semua

jenis bebijian yang menjadi makanan pokok di wilayahnya, dinilai

mencukupi (memenuhi s5nrat kafarat memberi makan), seperti jagung,

jewawut (dukhn), dan beras. Karena Nlah Ta'ala berfirman,

@FSs#6
'...Wifu dari makanan yang biasa kamu beril<an kepada

keluargamu...' (Qs. Al Maa' idah [5]: 89)."

Bahan makanan selna@m ifu termasuk makanan yang bisa dia

berikan kepada keluarganya, sehingga harus dinilai mencukupi sesuai

dengan makna zhahir teks ayat tersebut. Ini adalah pendapat madzhab

Asy-Syafi'i.

Apabila seseorang mengeluarkan selain makanan pokok di

wilayahnya, yang kualitasnya lebih baik, maka dia telah menambah

kebaikan, namun kalau kualitasnya lebih rendah dari makanan pokok di

wilayahnya, maka dinilai tidak mencukupi. Sedangkan makanan tersebut

kualitasnya lebih baik.

Yang paling utama, menurut Abu Abdullah, adalah

mengeluarkan bahan makanan jenis bebijian. Karena dengan ini, dia

berusaha keluar dari perbedaan pendapat. Bebijian ini mempakan

kondisi bahan pangan yang sernpuma. Karena bebijian bisa disimpan,

dan dia bisa mempersiapkann5n unfuk sejumlah kemanfaatannlra yang

lain. Berbeda dengan selain bebijian.
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[-alu, apabila dia mengeluarkan jenis tepung, maka hukumnya

boleh, tetapi harus melebihi takaran mud, yang beratnya melebihi satu

mud gandum, atau dia mengeluarkannya dbngan cara ditimbang, karena

bebijian itu memiliki cangkang, karena itu takaran bebijian lebih banyak

daripada takaran tepung.

Al Atsram berkata, "Pertanyaan pernah dikemukakan kepada

Abu AMullah, '(Apakah boleh) seseorang memberi makan berupa

gandum dan tepung?', lalu dia menjawab, 'adapun jenis bahan pangan

yang telah disampaikan dalam hadits adalah gandum putih, tetapi jika

seseorang memberikan tepung kepada mereka dengan cara ditimbang,

maka hukumnya boleh."

Asy-Syafi'i berkata, "Memberi makan jenis tepung tidaklah

mencukupi, karena tepung bukanlah kondisi bahan pangan yang

sempuma, karena kehilangan sejumlah sisi kernanfaatannya, karena ifu

tidak boleh mernberi makan jenis tepung seperti bubur harisah."

Menurut kami, hal ifu sesuai dengan firman Alah Tb'ala,

6Lfr6 t71 beg: ,fr i6rly"f:K,

@F$i
"...Mal<a kaffamt (melanggar) sumpah ifu, ialah mqnbei

makan sepuluh omng miskin, Wifu dari makanan 3ang biasa l<amu

beikan kepada keluargatnu,..." (Qs.Al Maa'idah [5]: 89).

Tepung termasuk dari jenis makanan yang biasa dia berikan

kepada keluarganyra. Karena tepung ifu bagian dari gandum, dan dia

benar-benar telah mencukupi mereka dari biaya pembersihan kulitnya

dan penggilingannya, dia telah menyiapkannya dan memberikannya

dalam kondisi siap dimakan. Tepung berbeda dengan bubur harimh.

Karena bubur mudah rusak dalam waktu dekat, dan dalam kondisi
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tersebut tidak bisa dimanfaatkan unfuk Snng lain selain dimakan.

Berbeda dengan masalah karni ini.

Di dalam masalah mengeluarkan panganan jenis roti, ada dua

riwaSnt dari Ahmad. PeXama dinilai mencukupi. Al Kharqi memilih

riwayat ini. Ahmad telah menetapkannSn s@ara tertulis dalam riwayat

Al Atsram. Karena, dia pemah bertanya kepada Abu AMullah, "Ada

seseomng lnng mengambil tiga bdas l<afi dan dua pertiga tepung, dan

makanan tersebut unfuk membayar kafamt sumpah, lalu dia

mengolahnya menjadi roti unfuk orlng-omng miskin, dan membagi-

bagikan roti kepada sepuluh ormg miskin, apakah pemberian roti

tersebut dinilai mencukupingn?," Ahmad menjawab, "ltu Snng kusukai,

narnun jenis makanan yang telah disampaikan dalam hadits, agar dia

memberi makan mereka satu mud gandum putih, tetapi jenis panganan

ini iika dia telah melakukanryn, aku berhamp hal tersebut bisa

mencukupinya."

Menurutku, Allah Ta'ahbqlirtan,

'4{atfri5t
"Mernberi makan sepufuh omrTg miildrr,..." (Qs. Al Maa'idah

[5]: 89]. &ang tersebut telah mernberi makan sepuluh omng miskin,

dan telah memenuhi hak mereka masingmasing *it mud, maka

Ahmad berkata, "Aku berharap perrberian makanan jenis tepung

tersebut bisa mencukupinln. "

Ini adalah pendapat sebahagian ulama pengikut rnadzhab Aq7.,

Spfi'i. Al Atsmm meriwaSntkan dalarn kesenrpatan yang lain, "Ahmad

pemah ditanya oleh seseorang tentang kafant, 'Apakah aku boleh

memberi makan mereka b"rupa roti dan kurma kering?', Ahmad

menjawab, 'Di dalam mernberi rnakan ini fidak ada jenis kurma.', dia

bertanla kembali, 'lalu kalau mernberi roti?', Ahmad menjawab, 'Udak
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boleh, tetapi harus (berikan makanan) bempa gandum putih atau tepung

dengan cam ditimbang."

Secara leteral pernyataan tersebut menegaskan, mernberi

makan jenis roti dinilai tidak mencukupi. Ini adalah pendapat ma&hab

AqrSyafi'i. Karena, makanan jenis roti telah keluar dari kondisinya png
sempuma dan bisa unfuk disimpan dalam jrmska waktu lama. Sehingga

roti serupa dengan bubur harimh.

Namun, pendapat 1Bng p€rtarna lebih baik, karena Allah

Ta'ala berfirman, "..., manbai nnlan sepuluh oftng mislfi4 tnifu dari

rrnkanan Sang biasa kanu benlan kqada kelmnganu,..." (Qs. Al

Maa'idah tSl: 89). Roti termasuk rnakanan yang biasa dia berikan

kepada kelmrganyn. Sedangkan rnasalah bisa disimpan dalam jangka

u/akfu lama, bukan fujuan l<afamt

IGrena kafamt telah ditenh.rkan berupa makanan 1nng bisa

menambah kalori fubuh omng misldn dalam sehari, ini menegaskan

bahwa tujuan kafamtadalahmenrberi rnakanan ynng cukup bagi dirinln
unfuk sehari. Dan dia tdah menyediakannya unfuk langsung dirnakan

yang umumnya untuk menambah kalori fubuh, dan dia telah

mencukupinya dari biagn pengolahannln, sehingga roti menyerupai

kasus kalau seseorang mernbersihkan gandum dan mencucinya.

Sedanglon bubur lmrieh, at kabuh ('ashida\, dan jenisnya

tidak mencukupi untuk mernbalnr kahnt berupa mernberi rnakan.

Karena kedua jenis rnalranan ini telah kdtnr dari jenis makanan pokok

lnng umurnnya menrerlukan lauk pauk. Sedangkan tepung awiq,
menurut pendapat yang shahih tidak menankupi karena telah keluar dari

jenis rnakanan pokok, rurnrun ada kerntmgkinan tepung swh bilx_

dinilai mencukupi, karena tepung awiq menjadi makanan pokok di

sebahagian n€gara.

Campuran roti dan tepung awQ yang apabila dibmt adonan

kurang dari satu mud dfu'tilrri tidak mernenuhi perspratan lafamt
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memberi makan. [-alu, jika seseorang mengambil saht mud gandum,

atau 1 2/3 kati tepung dan dia mengolahnya menjadi roti, maka

memberi roti tersebut dinilai memenuhi persgnratan l<afamt memberi

makan. Al Kharqi mengatakan, 'Dua katrdinilai memenuhi persgaratan

kafamtmemberi makan."

Al Qadhi berkata, 'Satu mudtqsebut bisa mendatangkan dua

kati." Hal ifu karena pada umumnya dua /<af (kat) roti tidak ada kecuali

terbuat dari bahan yang totalnp satu mud. Satu mud itu jika

menggunakan kati, Damaskus setara dengan lima uqijah, dan kumng

dari lima uqi5ah, ini jika diberlakukan untuk gandum putih, sedangkan

iika jenis makanan yang dikeltnrkan berupa selai, maka fidak

mencukupinya kecuali dtn kali lipat dari ifu, sesuai dengan ketenfuan

yang telah kami tetapkan.

Membayar kafamt bot pa uang tidak mencukupi. Al Maimun

dan Al Atsram telah merir.vaptkan pendapat tersebut. Ini adalah

pendapat madzhab Aqr$Bfi'i. Sebahagian pengikut madzhab kami

telah melakukan rnterpretasi riwaSrat lain yang berbeda diui pern5ntaan

Ahmad, yaitu bahwa l<afantbaryauang dinilai mencukupi

Yaifu keterangan yang telah diriwayatkan oleh Al Atsram,

"Seseomng bertanya kepada Ahmad, dia berkata, 'aku telah

memberikan lima danh unfuk menrbaSnr kakm?.', lalu Ahrnad

menjawab, 'sernestinya kamu merninta arahan kepadaku sebelum kamu

memberikan (tnng tersebut), karena aku tidak akan pemah mernberikan

arahan apapun kepadamu, tetapi berikan uang yang tersisa sesuai

dengan arahanku." Ahmad tidak berkomentar apapun mengenai apa

yang dia berikan.

Ini bukanlah riwaSnt, dia tidak berkomentar apapun mengenai

apa lnng dia b€rikan, karena hal tersebut rnasih diperselisihkan. Jadi,

dia tidak berpandangan sempit yang menyulitkannya dalam masalah

png masih diperselisihkan ini.
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Topik ketiga; penerima l<afarat adalah orang-orang miskin,
yang berhak mendapatkan zakat. Sesuai dengan firman Nlah Tabla,

@'6rr:e?vLFWl#
"...Maka siapa 5nng tidak Kuasa (wajiblah absnja) membei

makan enam puluh omng miskin..." (Qs. Al Mujaadilah t58l: 4).

Dan orang-orang fakir rnasuk kedalam istilah tersebut. Karena

di dalam diri mereka juga ada sifat kerniskinan dan bahkan lebih dari itu.

Tidak ada khilaf dalam masalah ini. sedangkan orang-omng kaya, tidak

ada hak bagi mereka yang tersimpan dalam lafamt Baik ifu termasuk
golongan penerima zakat seperti pmjurit dan orang 3nng difundukkan

hatinya (mu'allafah), atau bukan termasuk golongan penerirna zahat.
' 

Karena, Allah Ta'alamengkhususl<an kafanf bagi omng-orcng

miskin. Pam pengikut madzhab ltarni mernptrnpi pendapat png
beragam mengenai budak mul<abb (3Bng sedang mencicil pernbebasan

dirinya), Al Qadhi dalam Al Mujamd dan Abu Al Khaththab dalam Al
Hidulph mengatakan, "Kafarat tdak bol€h diberilon kepadanp." Ini
adalah pendapat madzhab Aq$yafi'i.

Asy-Sfrif Abu Ja'far dan Abu Al Khaththab dalam Mas'il
milik mereka mengatakan, "Kafarat boleh diberikan kepadanya." Ini
adalah pendapat madzhab Abu Hanifah dan Abu Tsaur. Karena dia

mengambil dari zakat unfuk menutupi kebutuhanryn, sehingga dia

menyerupai omng miskin.

Argumentasi pendapat p€rtarna adalah Allah mengkhr.rsuskan

kafamt bagi orang-orang miskin. Sedangkan budak mukakb adalah

golongan lain yang berbeda, sehingga tidak boleh menrberikan l<afamt

kepada mereka, seperti para prajurit dan mu'altafah.

Alasan lain, tafant telah ditenfukan dengan mernberi

rnalonan pokok sehari unfuk masing-masing orang mishn, dan
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dialokasikan kepada orang lrang membufuhkannlTa unfuk meningkatkan

kalori tubuh. Sdangkan budak mukatab tidak bertuiuan untuk itu,

sehingga dia tidak di kategorikan sama seperti oftmg miskin.

Pernberian kafamt berbeda dengan zakat, karena orang-orang

kaSn boleh menerima zakat, mereka adalah para pmjurit, amil (para

petugas penarik zakat), mu'allafah, dan, omng-orang yang berutang.

Alasan lain mukatab itu orang kaln dengan hasil pekerjaannya atau

dicukupi oleh perniliknp, sehingga dia menyempai amil.

. Di antara mereka tidak ada khilaf magenai ketidak bolehan

memberikan kakmt kepada budak. Karena biaf hidupnya wajib

ditanggung oleh perniliknla, dan dia bukan termasuk golongan

penerirna zakat. ndak boleh pula memberikan l<afamt kepada ummi

onladl<ar.aadia berstatr.rs budak perernpuim yang biagn hidupnSn wajib

ditanggung oleh pernilikrya, dan hasil pekerjaanqn diperuntuk*an bagi

perniliknya. Dan fidak boleh puh menrberikan lafamt kepada omng

yang biaya hidupnln menf,rdi tanggrngannSp.

Kami telah menyinsgung keterangan tersebut dalam

pernbahasan zakat. Sedangkan memberikan kakmt kepada

pasangannya, ada dua sestrai dengan kaentuan memberikan

zakat kepadan5n.

Mernberikan kahmtkepadaorang kafu hukumnya tidak boleh.

Seperti inilah Asf$nfi'i berpendapat. Abu Al Khaththab mengeluarkan

1Bng berbeda dalam memberi mereka, sesuai dengan

riwayat tentang mernerdekakan mereka. Ini adalah pendapat Abu Tsaur

dan kalangan rasionalis. Karena Allah Ta'ala berftrman, "..., membmi

makan sepuluh oftng misldn,..." (Qs. Al Maa'idah [5]: 89). Dan Allah

menSnmpaikannp secam sehingga mereka (omng l<afir)

ternrasuk ke dalam teks 5ang mutlak tersebut.

Menurut kami, dia adalah oftmg kafu, sehingga Udak boleh

mernberikan kahmt kepadaqn, seperti oftrnsfomng miskin dari
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kalangan kafu harbi (yang memerangi Islam), dan kalangan rasionalis

membolehkan mernberi orang kafir, padahal ayat tersebut ditakhsis

dengan orang-orcmg kahr harbi, sehingga kami menganalogikan orcUng

kafir lainnya dengan merd<a.

Kafarat boleh diberikan kepada anak-anak dan orang danrasa,

jika mereka termasuk golongan orang yang mengkonsumsi makanan

tersebut. Jika dia mernberikan makanan kepada anak-arnk, maka dia

harus menyerahkannSn kepada unlinln unfuk menerima makanan

tersebut bagi dirinSn, karena anak-anak tdak sah melakukan

penerimaan hak tersebut.

Sedangkan oftrng yang tidak terbiasa i rnakanan

tersebut, maka zhahir pemyataan Al Kharqi adalah Udak boleh

memberikan makanan tersebut kepadanSn, karena dia tidak terbiasa

mernakannya, sehingga mma saia dengan mernberi uang.

Abu Al Khaththab mengatakan, "Prosedur tersebut dinilai

mencukupi, karern dia omng miskin, yang beftak menerfuna zakat,

sehingga dia serupa dengan orang de\ rasa." Jika kita mengatakan boleh

memberikan kafamt kepada budak mul<akb, rnaka pernilik budak

tersebut boleh merrberikan l<afamrttya kepada budak mukatabnSn.

Karena, dia boleh mernberikan zakahrya kepadaryn

Memberikan kafantkepada orang lnng secara lahiriah terlihat

fakir hukumnla boleh. Lalu, jika ternpta dia orang kaya, apakah l<afarat

telah mencukupi baginya? Ada dua pandangan sesuai dengan kedua

riwayat tentang pernberian zakat. Apabila dia ternyata omng kafir atau

budak, maka haryn ada satu pendapat pitu pernbd'rcrn kafamt frdak

mencukupi baginln.

Abu Al Oasim b€rkata, "Apabila seseoftmg mernulai berpuasa

zhihar sejak awal S1a'ban, rnaka dia harus mminggalkan puasa pada

hari raya Idul Fitui, dan melanjutkan puasa ynng telah dilaln*annya.

Demikian juga, apabila ses@Errg mernulai sejak awal Dzul Hijjah, maka
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dia harus meninggalkan puasa pada hari raya Qurban dan hari Tasyriq,

dan melanjutkan puasa yang telah selesai dia lakukan."

Secara garis besar pemyataan tersebut maksudnya adalah

tatkala puasa zhihar diselingi waktu yang tidak sah menunaikan puasa

kafamt, misalnya dia memulai puasa dari awal Sya'ban, maka puasa

zhihardiselingi oleh Ramadhan dan hari raya Idul Fitri, atau dia memulai

dari bulan Dzul Hijjah, maka diselingi hari mya Qurban dan hari Tasyriq,

maka keberurutan puasa tidak menjadi terputus akibat hal tersebut, dan

boleh melanjutkan puasa yang telah selesai dia lakukan.

Asy-Syafi'i berpendapat, "Keberurutan puasa menjadi terputus,

dan dia wajib memulainya dari awal, karena dia meninggalkan puasa di
tengah-tengah masa dua bulan dengan sesuafu grang masih biasa bagi

dirinya unfuk menghindarinya, sehingga dia sama seperti tatkala dia

meninggalkan puasa dengan selain hal tersebut,. puasa nadzar atau

l<afamtyanglain."

Menurut kami, itu adalah wakfu dimana syara' melamngnya
unfuk berpuasa kafamt, sehingga kebemrutan puasa tidak menjadi
'terpufus, seperti haid dan nifas.

Apabila mereka memperhnyakan bahwa haid dan nifas tidak
bisa dihindari, kami bisa menjawab, "Mfas kadang bisa dihindari,
misalnya dengan cara mexnulai puasa dalam kondisi hamil, dan haid bisa

dihindari jika masa sucinya lebih dari dua bulan, misalnya dia memulai
puasa tepat setelah dia suci dari haid, di samping alasan ini kebenrrutan
puasa tidak menjadi terpufus akibat haid atau nifas tersebut.

Makmum tidak boleh mufamqah (berpisah) dari imamnln
tanpa ada uzur, dan makmum masbuk boleh masuk ikut shalat bersama

imam tersebut di tengah-tengah shalatrya, sekalipun dia mengetahui
keharusan berpisah dari imam sebelum shalat selesai.
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Riwayat lain memberikan penjelasan tentang hari Tasyriq, 'dia

boleh berpuasa l<afamt pada hari Tasyriq, dan dia fidak boleh

meninggalkan puasa kecuali pada hari raya Qurban'. Berdasarkan

keterangan ini, maka jika dia meninggalkan puasa kafamt pada hari

Tasyriq, maka dia harus memulai puasa kafamt dari awal, karena hari

Tasyriq mempakan hari dimana dia bisa melaksanakan puasa unfuk

l<ahmt, lalu dia meninggalkannya, maka keberurutan ptrasa terputus

seperti selain hari Tasglriq

Jika ini terbukti benar, rnalo iika dia mernulai puasa kafamt

dari awal Sya'ban, maka puasa selama bulan Sya'ban dianggap

mencukupi unfuk puasa satu bulan, baik hitungannlra kumng ataupun

genap (tiga puluh hari)."

Sedangkan bulan Slnwal, dia fidak boleh memulai dari awal

Syrawal, karena arrnl $nwal adalah hari Raya Idul Fitui, dan berpuasa

pada hari raya Idul Fibi hukumnSn hamm. Sehingga dia tranrs memulai

puasnya di hari kedua bulan Syawal, dan menggenapkan safu bulan

dengan hitungan tiga puluh hari.

Apabila dia memulai dari awal bulan Dzul H$jah hingga al,hii

bulan Muharram, maka dia harus mengqadhai empat hari, dan prosedur

tersebut telah mencukupinya, karena dia telah memulai puasa dua bulan

dari awal dtn bulan tersebut.

Apabila dia mernulai puasa dtn bulan dari hari Raya Idul Fitui,

rnaka puasa pada hari Raya ldul Fibi hukumnya fidak sah. Sedangkan

puasa pada hari yang tersisa dari bulan SSntral dan bulan Dzul Qa'dah

hukumnSn sah. Dan dia terhifung berpuasa sebulan penuh selama Dzul

Qa'dah, baik hitungan harinya kurang atau genap (tiga puluh hari).

Karena dia mernulai dari aunl Darl Qa'dah. Sedangkan bulan

S5nwal, jika hituhgan haringra genap (tiga puluh hari), maka dia berpuasa

sehari dari bulan Dzul Hiiiah sebagai pengganti hari Raln Idul Fiti, dan

prosedur seperti ini dinilai mencukupi bagi dirinya.
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Apabila hitungan harinln kumng dari tiga puluh, maka dia

berpuasa dua hari dari bulan Dzul Hijjah, karena tidak memulai

puasanya dari awal bulan Syawal.

Apabila dia mernulai puasa dari awal hari Tasyriq, dan kita

mengatakan "Puasa yang dilakukan padq hari Tasyriq hukumnya sah

sebagai puasa fardhu" maka hifungannya disesuaikan dengan bulan

Muharram, dan menyempumakan pu.Fa pada bulan Dzul Hijjah genap

tiga puluh hari dari bulan Shafar. Apabila kita mengatakan, "Puasa yang

dilakukan pada hari Tasynq hukumn5n fidak sah sebagai puasa fardhu,"

maka dia harus berpuasa dari bulan shafar menggantikan puasa hari

Tasyriq.

Apabila seseorang memulai puasa dua bulan dari awal bulan

dan (atau) di pertengahan bulan, rnaka hukumnya boleh. Sepengetahuan

kami fidak ada khilaf dalam rnasalah ini. Karena bulan adalah istilah

Snng digunakan unfuk mengartikulasikan waktu 5nng berada di antam

dtn bulan sabit dan unkfu gnng larnanp tiga puluh hari.

Sehingga prosedur apapun dia berpuasa, maka dia telah

menunaikan ka,r,rajiban. Ja{i, apabila dia memulai puasa dari awalbulan,

lalu dia berpuasa dua bulan dengan cam mdihat bulan.sabit, maka

prosedur tersebut dinilai mencukupin5n, baik hifungan dua bulan ifu

masing-masing genap tiga puluh hari atau kurang, menurut ijma' ulama.

Seperti inilah, Ats-Tsauri, ulama Imk, Malik di kalangan

penduduk Hejaz, AslrSlnfi'i, Abu Ubaid dan lain-lain berpendapat,

karena Nlah Ta blaberfirman,

@x"pi;i:r?q;t
"...Maka hendaHah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan

bqturut-turut..." (Qs. An-Nisaa' l4lz 921. Dan ini adalah puasa dua

bulan berturut-turut.
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Apabila dia memulai dari pertengahan bulan, lalu dia berpuasa

enam puluh hari, maka prosedur puasa tersebut dinilai mencukupinya,

juga tanpa ada khilaf di kalangan para ulama. Ibnu Al Mundzir

mengatakan, "Para ulama yang meriwayatkan hal tersebut sepakat

membolehkan prosedur tersebut."

Sedangkan jika dia berpuasa safu bulan dengan cara melihat

bulan sabit, dan safu bulan berikutnya dengan hifungan jumlah hari., lalu

dia berpuasa lima belas hari dari bulan Muharram, sedang bulan Shafar

berpuasa sebulan penuh, dan berpuasa lima belas hari dari bulan Rabi'ul

Awwal, maka prosedur puasa tersebut dinilai mencukupinya, baik ifu

bulan Shafar genap (tiga puluh hari) ataupun kurang, karena pada

dasamya dalam berpuasa ifu adalah mempertimbangkan masuknya awal

bulan dengan melihat bulan sabit.

Akan tetapi kami meninggalkan pertimbangan tersebut dalam

persoalan puasa satu bulan yang dimulai dari pertengahan bulan, karena

mempertimbangkan hal tersebut fidak mernungkinkan. Sedangkan di

dalam puasa safu bulan 5nng mernungkinkan mernpertimbangkannya,

maka wajib mempertimbangkan hal tersebut. Ini adalah madzhab Asy-

Syafi'i dan kalangan rasionalis.

Ada pandangan lain , "Tidak mencukupinya

kecuali dua bulan dengan menghitung iumlah hari, karena kami kefika

menjumlahkan lima hari dari bulan Shafar dengan lima belas hari dari

bulan Muharram, sehingga hasilnya safu bulan penuh, maka memulai

puasa satu bulan kedua juga dimulai dari pertengahan bulan." Ini adalah

pendapat Az-Zuhn.

Apabila seseomng berniat puEsa di bulan Ramadhan fujuannya

unfuk membayar kafamt, maka puasa tersebut tidak mencukupinya, baik

untuk Ramadhan maupun unfuk memba3nr kafarat, dan kebemrutan

puasa menjadi terputus. Baik dia perang lang bertempat tinggal
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menetap ataupun musaftr, karena pu.rs r l<afant diselingi oleh buka

puasa yang tidak diqnriatkan.

Mujahid dan Thawus Hata, 'Rrasa tersebut mencukupinya

unfuk keduaduanya." Abu Hanifah berkata, "Jika dia orang yang

berternpat tinggal menetap, rnala Rrasa tersebut mencukupinya unfuk

Rarnadhan bulon lafant, karern mengkhususkan niat bukan

perq,ramtan dalam puasa Rarnadhan. Apabih dia sorang musafir, maka

puasa tersebut mencukupingn untuk bfamthd<aiRamadhan. "

Kedtra pengikufuiya mengatakan,'RJasa tersebut mencukupi

untuk Ramadhan bukan UAA dahm kondisi bepergian maupun

berada di tempat tinggalnp."

Menurut kami, Rarnadhan ifu tdah ditentukan unfuk puitsit

Ramadhan, dihammkan berpuasa untuk selain Ramadhan, sehingga

puasa tersebut tidak menarlnrpirrya rrrtrk sdain Rarnadhan. Seperti dua

hari rap. Dan tidak menodnrpi urfuk Rarnadhan, karena Nabi $
bersaMa, " SaungguhnSa satrya annl pbwbn ifu berganfung pda
nkt, dan saunguhry,a bgi sdiap orug ifu blaan sauai dengan ap
Sang dia niati."

Sedangkan ofttng tersehrt tdak b€rriat melaksanakan puasa

Rarnadhan, maka puasa tersebut dinihi tftl,ak mencrrkupinya, dan tidak

ada hal png membedalon antara berada di terrpat tinggalnya maupun

sedang bepergian. Karena masa tersebut adalah masa 5nng tdah

ditentukan (untuk puasia narnaanail

Sedangkan diperbolehlranrryp be6uka puasa dalam kondisi

bepergian tnnlralah benfuk sernata. Sehingga tatkala dia

mernaksakan diri, dan dh berpuasa, rnaka puasa ifu kembali kepada

ketentuan aslinp (tidak boleh buka pnsa).

Sementara jika dia bepergian di Ramadhan yang menengah-

nengahi puasa l<afamt, dan dia mainsFlkan pu.rsa, maka keberurutan
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puasa tidak terpufus, karena Ramadhan adalah masa yang tidak pafut

unfuk melaksanakan pua,s kafamt. Sehingga keberurutan puasa tidak

terputus akibat dia berbuka puasa, seperti waktu malam.

Abu Al Qasim berkata, "Apabila seorang yang merF zltihariht

adalah budak, maka dia tidak boleh mernbalnr kafamt kecuali dengan

berpuasa. Tatkala dia berpuasa maka tidak mencukupi bagiryn kectnli

dua bulan berturut-furut. "

Telah kami kernukakan bahunsanSra zhihar seomng budak

sah. Sedang l<akmttya adalah dengan berpr.rasa, karena

Alhh fa bhberfirnan,

@Eag;i#i69i,;s
"Barangsiapa gang tidak mandaptkan (budak), maka (waiib

atasn5n) b*pwa dua bulan bqturut-turut." (Qs. Al Mujaadilah [58],

41.

Dan seomng budak tersebut tidak mampu mernbapr trafant

dengan memerdekakan budak. Sehingga dia stafusnya seperti oftmg

merdeka yang bangkrut, bahkan lebih bunrk kondisinya dibanding orang

bangkrut tersebut.

Zhahir pernyataan Al Kharqi menjelaskan bahwasanya fidaklah

mencukupi bagi seorang budak kecuali berpuasa, baik dia mendapatkan

izin tuannya unfuk mernba5rar kakmt dengan mernerdekakan budak

atau pun tidak.

Keterangan ini telah diceritakan dari Al Hasan, Abu Hanifah

dan Asy-Syafi'i. Riwalnt lain 3nng berteda diceritakan dari Ahmad,

"Jika dia mendapatkan izin fuannya unfuk membayar kafamt dengan

kekayaan tertenfu, maka memba5nr kafamt model tersebut

boleh."
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Ini adalah pendapat madzhab Al Auza'i dan Abu Tsaur.

Karena berkat izin fuannya dia menjadi orang yang mampu membayiar

kafamtdengan kekayaan tertenfu, sehingga hal tersebut dibolehkan bagi

dirinya, seperti lapknya oftmg bebas.

Berdasarkan riwalnt tersebut, maka dia boleh membayar

l<afamt dengan memberi makan ketika lemah unfuk berpuasa. Apakah

dia boleh memerdekakan budak? Ada dua riwayat. Pertama; ini

diceritakan dari Malik, dia berkata, "Aku berharap kafamt memberi

makan bisa mencukupi bagingn."

Kawann5n takni hnu Al Qasim menolak pendapabrya

tersebut, dia berkata, "Tidaldah mencukupi bagingra kecuali berpuasa."

Hal ifu karena memerdekakan budak menetapkan akibat hukum berupa

kepemilikan wala:, hak perunlian dan hak warisan, dan hak tersebut

Riwajnt kduE dh boleh memerdekakan budak. Ini adalah

pendapat Al Auza'i. Abu Bakar telah memilih riwayat ini. karena orcrng

lnng sah kafamt dengan memberi makan, maka sah

membalar kafamt dengan memerdekakan budak, sahnya

mernerdekakan fidak bisa terhalangi sekalipun dia tidak merniliki hak

waris.

Seperti kasus, kalau seseoftmg memerdekakan budak yang

berbeda agama dengannya. Alasan lain, karena tujuan memerdekakan

budak adalah menggugurkan unsur kepemilikan budak tersebut,

memperoleh kernbali fungsi dirinya, dan menrbebaskan dirinya dari

penderitaan akibat perbudakan.

Sedangkan segala furunan yang diperoleh akibat

mernerdekakan tersebut, bulGnlah fujuan memerdekakan budak.

Sehingga keabsahan memerdekakan budak untuk mencapai fujuan

tersebut tidak dapat dicegah hbqn karena tertolak mendapatkan

sebahagian dari furunan akibat memerdekakan tersebut.

3.
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Argumentasi riwayat pertama adalah bahwa budak merupakan

kekayaan, yang tidak merniliki kekayaan, sehingga pembalaran

kafarahya dengan mernberi kekayaan, sama artinya dengan

pembayaran kafarat menggunakan kekaSnan orang lain, sehingga

pembayaran kafarat tersebut tidak mencukupi baginya. Seperti kasus,

kalau dia memerdekakan budak selain dirinya dat'. kafarafrtya.

Berdasarkan kedua riwayat tersebut, budak tidak dikenai

ka,r,rajiban membayar kakmt dengan mernberi kekayaan, sekalipun dia

mendapatkan izin fuann3a dalam mernbapr kafamt dengan memberi

kekayaan. Karena, kauajibannya adalah berpuasa, sehingga dia tidak

dikenai kewajiban selain berpuasa. Seperfi kasus, kalau seseorang ynng

berkecukupan (kaya) mengizinkan oftrng merdeka yang bangkrut

membayar ka fara t dan kekapannya.

Apabila budak tersebut tidak nurmpu berpuasa, lalu dia

mendapatkan izin fuanqn unfuk mernbaSar kafarat dengan apapun

5nng dia kehendaki yakni mernerdekakan dan memberi makan, maka

dia hanya dibolehkan mernberi makan, karena orang lnng Udak

ditetapkan kawajiban mernerdekakan saat dia mampu berpuasa, maka

di saat dia tidak mampu berpuasa tidak unjib untuk memerdekakan

budak, seperti orang bebas yang bangkrut. Alasan lain dia harus

menanggung beban pembalBran yang besar saat menerima (ker,rnjiban

memrbebaskan) budak.

Hal tersebut tentunln tdak alon terjadi dalam menerima

kev.rajiban memberi makan, karena di dalam memberi makan
' pembayarannya relatif ringan- Hal ini diperbolehkan tatkala dia

mendapatkan izin tuannyra unfuk mernbalpr kafaratsebelum dia menarik

kembali ucapannya ('aud.

Jadi, apabila dia telah menarik kernbali ucapannya, maka

kauajiban kafarat menjadi tanggungannya, kemudian baru (apabila) dia

mendapatkan izin tuannya dalam mernbaSnr kafamt, di samping hal
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tersebut pembayaran kafamt itu harus berdasarkan pertimbangan yang

lain, yaifu apakah di dalam pembayaran l@knt, png dipertimbangkan

itu keadaan di saat wajib membayar kakmf, atau iuis kafamf yang

paling bemt. Insya Allah kami akan menerangkan hal tersebut.

Namun, berdasarkan pertimbangan apapun, tatkala dia

berpuasa, maka tidaklah mencukupi baginya kecuali dua bulan berturut-

furut, karena dia masuk ke dalam ftrmen Alah gnng bersifat umum,

@s*it#
"...,Maka (waiib atas4a) berpuaa dua bulan bertuntt-turut, ..."

(Qs. Al Mujaadilah [58]: 4).

Alasan lain, puasa tersebut adalah puEra l<afarat, sehingga di

dalam pelaksanaannya budak dan orang merdeka kedudukannya sama,

seperti kafamt sumpah. Seperti inilah, Al Hasan, Asy-Sya'bi, An-

Nukha'i, Az-Z,rhri, AsSrqaf i dan Ishaq berpendapat.

Dan sepengetahuan lomi fidak ada seomngpun yang

menentang mereka, kecuali pendapat png diritm3ntkan dari Atha',
yaitu kalau budak itu berpuasa safu bulan, maka hal ifu telah

mencukupinya; An-Nukha'i pernah berpendapat dernikian, namun dia

menarik pendapatrya, kernbali ke pendapat sekelompok ulama tersebut.

Hal yang dipertimbangkan dalam kafamt adalah keadaan di

saat wajib membayar kafamt, menurut pendapat yang azhhardari kedua

riwayat. Yaifu makna yang tampak dari pemlntaan Al Kharqi, karena

dia mengatakan, "Tatkala seseoftmg melanggar zumpah, dan temyata

dia seorang budak, lalu dia belum mernbalnr l<ahmt hingga dia

merdeka, maka dia wajib berpr.rasa, dan selain puasa dinilai tidak

mencukupinSn."

Demikian juga Al Atsmm mengatakan, *Aku pemah

mendengar Abu Abdullah ditanya tentang seorang budak yang
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bersumpah dengan sumpah tertenfu, lalu dia melanggamya, dan

temyata dia seorang budak, lalu dia belum membalar kafantfungga dia

merdeka, 'apakah dia harus menrbayar kafamt seperti kahmt oftmg

bebas, atau kahmf budak?'.

Dia menjawab, 'dia hanrs mernbayar kafamt seperti kafamt

budak. Karena dia membayar kafamtyang wajib bagrnya pada saat dia

melanggar bukan saat dia bersumpah.' Aku bertan5ra padaqn, 'dia

bersumpah pada saat dia berstatus s@rang budak, dan dia melanggar

saat dia oreng yang merd&d?', diil menjawab, 'saat dia melanggar'.

Dan dia mengeluarkan arSumentasi, dia berkata, 'apakah kamu tahu

saat dia berstafus budak, -kernudian dia dimerdelolon- dia harus

dihukum cambuk seperti hukurnan cambuk 5nng diberikan kepada

budak."

Ini adalah salah satu dari sekian pendapat AsySyafi'i.

berdasarkan riwayat ini, kanlnrpan dan kebangkrutannf

dipertimbangkan pada saat keuaiiban mernbaSnr kafant ditehpkan

kepadan5n, apabila dia orang yarg berkecukupan (ka1n) saat urajib

mernbayar l<ahmt, malo kewajiban mernerdelakan budak sudah

berlaku tetap bagi dirin3za, sehingga fdak gugur akibat dia iatuh bangkrut

sesudah keuaiiban tersebtrt b€rlah tetap.

Apabila dia orang yang bangkrut, maka karajibannSa adalah

berpuasa. [.alu tatkala dia tdah men]di oftmg png berkeukupan,

sesudah melaksanakan karaiiban ptffi, rnaka dia fidak wajib beralih

unfuk mernbebaskan budak.

Sedang menurut riuralpt kedr.ra, yang dipertimbangkan di

dalam l<afamt adalah jenis kahnt yang paling berat seiak masa

keurajiban mernbalnr kafamtb€rlaku hingga masa penrba3nmn kafamt

Jadi, ketika dia mendapatkan budak dalam rentang waktu antara

kamjiban, mernbaSar hingga pernbayaran lafant maka fidak

mencukupirya kecuali mernerdekakan budak.
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Ini pendapat kedua AsySyafi'i. Karena memerdekakan budak

adalah hak yang wajib ditunaikan dalam benhrk tanggungan (hingga)

mendapatkan kekayaan secara funai, sehingga di dalam pembayamn

kafarat yang dipertimbangkan adalah satu dari dua jenis yang paling

berat, seperti haji.

Asy-Syafi'i memiliki pendapat ketiga, yang dipertimbangkan

dalam kafamt adalah keadaan saat mernenuhi ketr,rajiban membayar

kafarat.lni adalah pendapat Abu Hanifah dan Malik, karena kewajiban

membayar kafamt adalah hak yang memiliki pengganti dari jenis yang

berbeda, sehingga yang dipertimbangkan adalah keadaan saat

memenuhi ko;,rajiban memba5lar l<afamt tersebut, seperti wudhu.

Menurut kami, kafamtitu wajib atas dasar penyucian diri (dari

perkataan mungkar dan dusta) , sehingga yang dipertimbangkan dalam

kafamt kondisi saat mulai wajib mernbayar l<ahnf, seperti hukuman

(hadt.

Atau menurut kami, "Siapa yang dikenai kewajiban berpuasa

dalam mernbayar l<afamt maka dia tidak wajib membayar kafamf selain

berpuasa, seperti budak tatkala dia hendak memerdgkakan. Berbeda

dengan wudhu, karena kalau dia bertayamum, kernudian dia

mendapatkan air, maka tayamumnya batal. Sedangkan di dalam kasus

ini, kalau dia berpuasa, kemudian dia mampu memerdekakan budak,

maka puasanya tidak batal.

Dan yang dipertimbangkan di dalam wudhu bukanlah keadaan

saat menunaikan wudhu, karena menunaikan wudhu adalah

mengerjakannya, tetapi lrang dipertimbangkan adalah menunaikan

shalat pada waktunya, shalat berbda dengan wudhu.

Sedangkan haji adalah ibadah Snng wajib dilakukan sekali

dalam seumur hidup, dan semuanya adalah waktu ibadah, jadi tatkala

dia mampu menunaikannya dalam sebahagian rentang wakfu haji, maka

dia wajib menunaikannya, berbeda dengan masalah kami ini.
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Kemudian pernSntaan yang telah mereka utarakan batal

dengan pertimbangan budak tatkala dia hendak memerdekakan (tatkala

dia merdeka), dia tidak r,rnjib beralih ke mernerdekakan budak, sekalipun

disertai ketenfuan yang telah mereka utamkan.

Apabila muncul pertanSnan, 'Budak tergolong orcng yang

tidak berkarajiban mernerdekakan budak, dan pembebasan budak ifu

tdak menarkupi baginlp, tatkala lebih ihr fidak

mencukupinSn, rnaka dia fidak dikenai keuajiban mernerdekakan budak

akibat penrbahan status, b€rMa dengan rnasalah kami ini?. I{arni bisa

menjawab, 'Ketenhnn ini fidak merniliki akibat hukum apapun."

Jika ketentuan tersebut (tidak urajib menrbaSnr kafamt dangarr

menrerdekakan budak) telah terbukfi ada, maka tatkala dia menjadi

oftmg yang berkankupan, lalu dia ingin beralih memerdekakan budak,

hal ini dibolehkan baginl,a menurut rnakna yang tampak dari pemyataan

Al Kharqi, karena dia Hata, "Siapa yang sudah mernulai berpuasa,

lalu dia mampu menyernbetih hannn hady,r, rnaka dia tidak wajib keluar

dari puasaq;a kecuali, dia menghendaki."

Pern5nlaan tersebut menegaskan bahwa tatkala seseoftrng

menghendaki, maka dia boleh beralih ke memerdekalan budak dan itu

mencukupinya, kecuali orang png melanggar sumpah itu berstatus

budak, dia fidak menriliki pilihan lain kecuali berpr.nsa, sekalipun dia

sudah merdeka.

Ini adalah pendapat AqfSlrafili sesuai dengan pendapat 3nng
telah kami sepakati. Hal ifu karena mernerdekakan budak adalah

kamjiban pokok, sehingga tetap menorkupinya, seperti kamjiban
pokok lainnya.

Sedangkan jika kondisi kesulitan tenrs-menerus menrbelit

dirinya, hingga dia mernulai menunaikan puasa, rnaka dia tidak wajib

beralih ke mernerdelolon bLdak, tanpa da khilaf dalamrnadzhab ini.
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Ini adalah madzhab AsyrSya'bi, Qatadah, Malik, Al Auza'i, Al
Laits, Asy-Syafi'i, Abu Tsaur dan Ibnu AI Mun&ir. Dan pemyataan

tersebut adalah salah satu dari kedua pendapat Al Hasan.

Seiangkan Ibnu Sirin, Atha', An-Nukha'i, Al Hakam,

Hammad, Ats-Tsauri, Abu Ubaid dan kalangan rasionalis memilih

berpendapat, "Dia wajib memerdekakan budak, karena dia mampu

menunaikan kewajiban pokok, sebelum dia selesai menunaikan

kewajiban pengganti, sehingga dia wajib kernbali ke kewajiban pokok,

seperti orang yang bertayamum, yang mendapatkan air sebelum

menunaikan shalat, atau di tengah-tengah menunaikan shalat."

Menurut kami, dia tidak mampu memerdekakan budak

sebelum dia sempat melakukan puasa, sehingga keurajiban puasa itu

tidak gugur dari dirinya. Seperti kasus, kalau kondisi kesulitan itu terus-

menerus (membelitnya) hingga selesai menunaikan kewajiban puasa,

tidak bisa disamakan dengan wudhu.

Karena, kalau seseorang mendapatkan air setelah tayamum,

maka wudhunya batal, sedang di dalam kasus ini berbeda dengan

wudhu. Alasan lain, dia mendapatkan kanajiban yang diganti
(memerdekakan budak), sesudah dia memulai menunaikan puasa

sebagai pengganti, sehingga dia tidak wajib beralih ke kewajiban yang

diganti (memerdekakan budak). Seperti orang yang melakukan haji

tamatfu', yang mendapatkan her,rran hadyu sesudah dia memulai

menunaikan puasa fujuh hari.

Apabila kita mengatakan bahwa yang dipertimbangkan dalam

kafamt adalah keadaan di saat wajib mernbayar kahrad maka waktu

wajib membayar kafaraf di dalam zhiharadalah saat dia menarik kembali

ucapannya ('aud), bukan waktu melakukan zhihar. Karena, kafarathdak
wajib dibqyar sampai dia menarik kembali ucapann!,a

Sementara waktu wajib membayar kahntsumpah adalah saat

melanggar sumpah bukan wakfu melakukan sumpah. Sedangkan kafamt
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dalam kasus pembunuhan adalah saat hilangnya nyawa bukan waktu

melukai.

Pembayamn kafant dimuka sebelum tibanyra unktu wajib

membayar kafamt sarrrir artinya menyegerakan lafamt sebelum

berkewajiban mernbayar kafamt karena ditemukannSn faktor yang

ma.r,rajibkan kafamt Seperti menyegerakan penrbayaran zakat sebelum

tiba wakfunya(haul dan sesudah terpenuhinya nishab zakat.

[-alu, tatkala suami yarlg marzlzihar ifu orang kafir, maka

pembayaran kafamttya berupa mernerdekakan budak atau mernberi

makan. Karena dia sah mernerdekakan budak atau mernberi makan di

luar kafarat, sehingga hal itu sah dia lakukan di dalam kafamt

Dia tidak boleh berpuasa, karena puasa adalah ibadah mumi,

sedang orang kafir bukan omng yang cakap/ boleh melakukannya.

Alasan lain, puasanya fidak sah di ltnr ka{amt, maka fidak sah pula di

dalam kafarat Di dalam mernerdekakan budak, Udaldah mencukupin3n

kecuali, memerdekakan budak perempuan mukmin.

[-alu, apabila budak perernpuan mukmin itu berada di bawah

kepemilikannya, atau dia mendapatkann5n sebagai warisan, maka budak

perempuan mukmin ifu mencukupi unfuk mernbalnr l<afamttrp.

Jika tidak demikian, maka tidak ada m.rng bagiq,a untuk

mernbeli budak perernpuan mukmin, karena pernMian seormg muslim

oleh orang kafir hukumnSn fidak sah, dan pembapran l<afannya hanSn

dengan cara mernberi makan, kecrrali dia berkata pada seorang muslim,

"Merdekakan budakmu sebagai kafanfial, dan alu siap menanggung

harga jual budak tersebut.," rnaka pernbelian model tersebut hukumnlra

sah, menurut salah satu dari dm ritmpt.

Apabila seomng kafr dzimmi rnasuk Islam sebdurn mernba5nr

kafarat berupa mernberi makan, rnaka ketentuan hukum yang berlalu

bagi dirinya seperti ketentuan hul$rn yang b€rlaku bagi budak yang
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merdeka sebelum membayar kafamt berupa puasa, sesuai dengan

keterangan yang telah dilelaskan. Karena seorang kafir dzimmi yang

telah masuk islam memiliki kesamaan dengan budak tersebut.

Apabila seseorang melakukan zhihar, dan dia adalah seorang

muslim, kemudian dia murtad, lantas sernasa murtad dia berpuasa untuk

kahmrttya, maka puasa tersebut hukumnya tidak sah.

Sedangkan jika dia (omng murtad) membayar kafamt dengan

memerdekakan budak atau memberi makan, maka Ahmad

mengeluarkan pendapatrya secara mutlak, "Pembayaran kafamt

tmebut tidak mencukupinya. "

Al Qadf,i berkata, "Persoalan tersebut dihentikan tanpa

kepufusan hukum, lalu jika dia telah kembali memeluk Islam, maka kami

memastikan bahwa pembayaran kafamtrya telah mencukupinya.

Sedangkan apabila dia meninggal atau terbunuh, maka kami

menrastikan bahwa pembayaran kafamttya tidak sah, seperti semua

aktifttasnga yiang lain. "

Abu Al Qasim berkata, "Siapa yang berhubungan intim
sebelum membayar kafarut, maka dia orang yang durhaka, dan dia tetap

wajib memb ayar kafaral tersebut. "

Telah kami singgung dimuka, bahwasanya suami yang men-

zhihar istrinya, dia diharamkan berhubungan intim dengan istrinya

sebelum membayar kafarat, sesuai dengan firman Nlah Tabla,

"...sebelum kdua suami isti ifu bercampur..." (Qs. Al
Mujaadilah [58]: 3).

Jadi, apabila dia berhubungan intim, maka dia telah

mendurhakai Tuhan-nya, karena menentang perintahnya, dan kafant
tetap menjadi keurajiban yang harus ditanggungnya. Karena l<afamthdak

"sw-6xe
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gugur sesudah dia berhubungan intim tersebut akibat meninggal dunia,
thalak maupun yang lainnya

Pengharaman isbinln bagr dirinya tetap berlaku apapun
kondisinya, hinggu dia mernbayar kafamt lni adalah pendapat mayoritas
ulama. Keterangan tersebut telah diriwayatkan dari sa'id bin AI
Musay+rab, Atha', Thawus, Jabir bin Zaid, Muwarriq Al 'ljliy, Abi Mijlaz,
An-Nukha'i, AMullah bin udzainah, Malik, Ats-Tsauri, AI Auza'i, Asy-
Slnfi'i, Ishaq, dan Abu Tsaur.

Al Khallal telah meriwaSzatkan dari Ash-Shalt bin Dinar, dia
berkata, "Aku pemah bertanSn kepada sepuluh fuqaha' tentang suami

!,ang men-zhihar istrinya yang berhubungan intim sebelum mernbayar
kafam?', mereka menjawab, 'dia hanya dikenai keruajiban salr.t lafamt,,
Mereka adalah Al Hasan, hnu sirin, Bakar Ar Muzani, Muwaniq Al
'ljliy, Atha', Thawus, Mujahid, Ikrirnah dan eatadah. waki' berkata,
"Aku menduga orang kesepuluh adalah Nafi,."

Diceritakan dari Amru bin Al Ash, "Dia dikenai ker,vajiban
membayar dua kafarat" keterangan tersebut diriwayatkan dari
Qabishah, sa'id bin Jubair, Az-zrhri dan eatadah. Atasannya,
berhubungan intim tersebut menetapkan karuajiban satu l<afamt, dan
zhiharmqretapkanker,vajibantraf-amtyanglain.

Abu Hanifah berkata, "Kafarat tidak lagi menjadi beban
kewajibannya. Kafarat hanyalah syarat pembolehan sesudah
berhubungan intim, sama seperti kafamt sebelum berhubungan intim."
Driwayatkan dari sebahagian utama, "Kafarat tersebut guguri karena
waktu pembayaran kafamttelah habis, karena kafamtituwajib sebelum
berhubungan intim."

Menurut kami, perrnasalahan tersebut sesuai dengan hadits
salamah bin Shakhr, pada saat dia mqr-zhihar istrinya, kernudian dia
berhubungan intim sebelum mernbalnr kafarat, lalu Nabi S
men5ruruhnya membayar safu l<afamt
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Alasan lain, zhihar dan penarikan kembali ucapannya ('aua)

telah terpenuhi, sehingga dia masuk ke dalam firman Allah Ta'ala yang

bersifat umum, "..., Kemudian mereka hendak menank kembali apa

yang mereka ucapkan, Maka (owjib atasn5n) mqnerdekal<an seonng

budak,..." (Qs. Al Mujaadilarh [58]' 3).

Sedangkan pemyataan sebahagian ulama, "Wakfu kafant

telah habis.," terbantahkan dengan argumentasi yang telah kami

kernukakan, yaifu dengan shalat dan seluruh ibadah lainnya yang wajib

diqadhai sesudah kehilangan kesernpatan melakukannya pada

unktunya.

Abu Al Qasim berkata, "Tatkala seotang istri berkata pada

suaminya, 'kamu bagiku seperti punggung alnhku', maka dia. bukanlah

ishi yang men-zhiharsuaminya, dan dia wajib membayar kafamt zhihar,

karena dia telah melontarkan perkatdan mungkar dan dusta."

Secara garis besar maksud pernyataan tersebut adalah, tatkala

seoftmg isti berkata pada suaminya, "kamu bagiku seperti punggung

ayahku," atau dia berkata, "Jika aku menikah dgngan si fulan, maka dia

bagiku seperti punggung ayrahku," rnaka perkataan tersebut tidak

disebut zhihar.

Al Qadhi berkata, "Hanya ada safu riwayat, dia bukan istri

yang men-zhihar suaminya." Ini adalah pendapat mayoritas ulama,

antara lain Malik, Asy-Syafi'i, Ishaq, Abu Tsaur, dan kalangan rasionalis.

Az-Zuhri dan Al Auza'i mengatakan, "Perkataan tersebut

zhihar.," keterangan tersebut diriwayatkan dari Al Hasan dan An-

Nukha'i, hanya saja An-Nukha'i berpendapat, "Jika dia melontarkan

perkataan tersebut sesudah dia menikah, maka hal ifu bukanlah

perkataan yang mengandung konsekuensi apapun," karena mungkin

mereka beralasan bahwa dia adalah salah safu dari pasangan suami istri,

yang mexrzhihar pasangannya png lain, sehingga dia disebut orang

yang merr zhihar, seperti halnya suami.
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Menurut kami, permasalahan tersebut sesuai dengan firman
Allah Tabla, " Orang-orang lang menzhihar istrinya di antam kamu, ..."
(Qs. Al Mujaadilah t58]: 2). Jadi, Allah mengkhususl<an zhihartersebut
bagi mereka (kaum laki-laki).

Alasan lain, zhihar ifu perkataan yang menetapkan
pengharaman diri istri, yang mana pihak laki-laki (suami) memiliki

karenangan menghilangkannya, sehingga zhihariniberlaku khusus bagi

laki{aki, seperti thalak. Alasan lain, kehalalan diri istri adalah hak yang

dimiliki suami, sehingga ishi Udak merniliki ke'u,renangan

menghilangkannya, seperti seluruh hak-hak suami lainnya.

Jika benar demikian, maka riwayat dari Ahmad dalam masalah

kafarat, bermacam-macam, sekelompok ulama meriwayatkan darinya,
"Dia dikenai kewajiban mernbayar l<afant zhihar."

Sesuai dengan hadits png diriwayatkan oleh Al Atsram
dengan sanad miliknya sendiri dari hmhim, "sesungguhnya Aisgah binti
Thalhah berkata, 'Jika aku menikah dengan Mush'ab bin Az-Zubair,
maka dia bagiku seperti punggung agnhku', lalu aku bertanya kepada

sejumlah ulama Madinah, lalu mereka mengeluarkan pendapat, 'dia

dikenai ker,vajiban membayar kafamt-"

Ali bin Mushir telah meriwayatkan dari Asy-Syaibani, dia

berkata, "Aku dan Abdullah bin Al MughaffalAl Muzani duduk di dalam

masjid, tiba-tiba seorang lelaki datang dan duduk mendekati kami, lalu

aku bertanya, 'siapa kamu?', lalu dia menjawab, 'aku adalah budak yang

dimerdekakan oleh Aisyah binfi Thalhah, yang telah memerdekakanku
karena zhihanya, Mush'ab bin Az-Zubair telah melamamya, lalu dia
berkata, 'Dia bagiku seperti pun55lung ayahku, jika aku menikah
dengannya, kemudian sesudah ifu dia ingin menikah dengannya, lalu dia
meminta fatwa sejumlah sahabat Rasulullah S, saat ifu mereka
jumlahnya sangat banyak, lalu mereka menyuruhnya agar

EI - AI Mughni



memerdekakan budak, dan menikah dengannya, akhimya dia

memerdekakanku dan menikah dengannya. "

Sa'id meriwayatkan kedua hadits ini berupa ringkasan. Alasan

lain, istri tersebut adalah pasangan hidup yang melontarkan perkataan

mungkar dan dusta, sehingga dia wajib membayar kafarat zhihar, seperti

pasangannya yang lain. Alasan lain, karena yang wajib adalah l<afamt

sumpah. Sehingga dalam kafamt sumpah pasangan suami istri

kedudukannya sama, seperti bersumpah derni Allah Ta'ala.

Riwagnt kduq dia tidak dikenai kauajiban kafamt Ini adalah

pendapat Malik, Asy-Syafi'i, Ishaq dan Abu Tsaur, karena perkataan ifu

mumi perkataan mungkar dan dusta, dan bukan perkataan zhihar,

sehingga perkataan tersebut fidak menetapkan kauajiban kafamt,

seperti halnya celaan dan fuduhan berzna.

Karena perkataan tersebut bukan perkataan zhihar, maka

perkataan tersebut tidak menetapl<an l<afamt zhihar, seperti seluruh

perkataan lainnya, atau pengharaman yang dilontarkan dari orang yang

tidak sah melakukan zhihar. Sehingga kasus tersebut serupa dengan

men- zh iha r budak perempuannya.

Riwa5nt ketiga; dia dikenai kev.rajiban membayar kafarat

sumpah. Ahmad berkata, "Atha' telah mengemukakan pendapat yang

baik, dia memposisikannya seperti oftmg yang mengharamkan sesuafu

bagi dirinya, misalnya makanan dan perkara yang serupa dengannya."

Analogi ini lebih sesuai dengan madzhab Ahmad dan lebih menyerupai

kaidah-kaidah usul fiqihnya, karena perkataan tersebut bukanlah zhihar

Perkataan mungkar dan dusta yang mumi tidak menetapkan

k*rajiban kafarat zhihar, dengan bukti seluruh perkataan dusta lainnya,

zhihar sebelum menarik kembali ucapannya, dan zhihar terhadap budak

perempuan dan ummu
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Alasan lain, perkataan tersebut adalah benfuk pengharaman

gnng tidak menetapkan penghamman hal Snng menjadi objek perkataan

tersebut, sehingga fidak menetapkan kafarat zhihar Seperti

penghamman seluruh perkam halal lainnya. Alasan lain, perkataan

tersebut adalah benfuk zhihar terhadap orzrng yang bukan istinya,
sehingga menyerupa i zlzihar tertadap budak perempuannya.

Sedangkan hadits Aistrah binti Thalhah yang menerangkan

tentang pembebasan budak, bisa iadi pernbebasan budak sebagai

pembayaran l<afamt sumpahnp, karena jika pernbebasan budak adalah

salah safu jenis kafamt sumpah, sehingga hadits tersebut

diinterpretasikan pada makna ini, karena fakta yang muncul dari dirinya

bukanlah zlzihar.

Pemyataan Ahmad dalam riwayat Al Atsram, tidak

menetapkan ka,vajiban kafamt zhilar, akan tetapi dia hanya berkata,

sikap kehati-hatian hendaknSa dia mernbayrar kafarattersebut. Demikian

Ibnu Al Mundzir menceritakan. Dan tidak ada keraguan sedikitpun

bahwa sikap kehati-hatian ifu mernbalnr kafamt dengan jeris l<afant
yang paling berat, karena dia ingin kelmr dari khilall Akan tetapi

pernbebasan budak tersebut bukanlah sesuatu yang wajib bagi dirinya,

karena perkataan tersebut bukan perkataan yang ditetapkan secara

tertulis dan bukan pula yang merniliki kesamaan dengan yang telah

ditetapkan secara tertulis.

Perkataan tersebut hanyalah benfuk pengharaman perkam

halal selain zhihar, sehingga serupa dengan kasr.rs kalau dia

menghammkan budak perempuan atau makanannya. Ini adalah

pendapat Atha' . Wallahua'lam.

Ketika kami mengatakan, 'Dia dikenai keurajiban membalnr
kafarat," maka l<afamt tidak wajib bagi dirinlra sampai dengan strami

menyefubuhingn, dan dia melakukanqn s@ara sukarela.
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Jadi, apabila dia menceraikannya, atau salah satu dari

pasangan suami istri itu meninggal sebelum sempat menyetubuhinya,

atau memaksanya untuk berhubungan intim, maka dia tidak dikenai

ketvajiban kafamt Karena perkataan tersebut merupakan sumpah,

karena kafamt sumpah hukumnln tidak wajib sampai sebelum sumpah

ifu dilanggar, seperti seluruh sumpah lainnSp.

Kafarat tidak wajib dibayar dimuka sebelum berhubungan

intim, seperti seluruh sumpah lainnya, narnun boleh dibayar dimuka

karena alasan tersebut, dan dia wajib memperkenankan suaminya unfuk

menyefubuhinya sebelum mernbaSar kafamt Karena, hubungan intim

itu merupakan hak suami yang unjib dipenuhinya, sehingga sumpahnya

tidak menggugurkan hak tersebut.

Alasan lain, perkataan tersebut bukanlah zhihar. Akan tetapi

hanya bentuk pengharaman perkam Snng halal, sehrngga perkataan

tersebut tidak menetapkan pengharaman tersebut, sepeti kasus kalau

dia mengharamkan makanan miliLsUn.

Diceritakan, "Bahwa makna 3nng tampak dari pemyataan Abu

Bakar adalah, 'Dia tidak boleh memperkenankan dirinya unfuk

disetubuhinya sebelum membayar kafamt, dianalogikan dengan orang

laki-laki." Ini pemyataan yang tidak bagus, karena orang laki-laki zhihar

yang dilontarkannya sah, sementara zhihar dari istri tidak sah, alasan

lain kehalalan berhubungan intim itu adalah hak laki-laki (suami),

sehingga dia memiliki ker,venangan menghilangkannya, dan kehalalan

berhubungan intim itu adalah hak yang harus dipenuhi istui. Sehingga

dia tidak memiliki kev,renangan menghilangkannya. Wallahua'lam.

Abu Al Qasim berkata, "Tatkala seorang suami men-zhihar

istrinya berulang-ulang, lalu dia belum mernbayar kafarat, maka cukup

membayar saht kafant"

Ini adalah ketentuan yang tampak nyata dari madzhab ini. Baik

zhihar tersebut diucapkan di safu tempat atau di beberapa tempat,
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sambil bemiat menegaskan (b'ldd, memulai dari awal, atau bemiat

secara muflak. Sekelompok ulama telah meriwayatkannya dari Ahmad.

Abu Bakar, Ibnu Hamid dan Al Qadhi telah memilih pendapat tersebut:

Keterangan tersebut telah diriwayatkan dari AIi &. Demikian

Atha', Jabir bin Zaid, Thawus, AsyS3n'bi, Az-Zuhi, Malik, Ishaq, Abu

Ubaid, dan Abu Tsaur berpendapat. Dan keterangan tersebut menjadi

pendapat Asy-Syafi'i dalam qaul qadim.

Telah diriwayatkan dari Ahmad tentang kasus seseorcmg yang

bersumpah dengan sumpah yang sangat banyak, "Jika dia berniat

menegaskan sumpah tersebut, maka wajib satu l<afamt" Dari

pemyataan ini bisa dipahami bahwa jika dia bemiat memulai kembali

dari awal, maka wajib dua kafarat Demikian Ats-Tsauri dan Asy-Sdi'i
dalam qaul jadid berpendapat.

Kalangan rasionalis berkata, "Jil<a zhihar diucapkan di safu

tempat, maka wajib safu l<afamt, sedang jika di beberapa tempat, maka

wajib membayar beberapa l<afamt" Keterangan tersebut telah

diriwayatkan dari Ali, Amru bin Dinar dan Qatadah, karena zlzihar iht
adalah perkataan yang menetapkan pengharaman istri, jadi tatkala dia

bemiat memulai kernbali dari awat, maka ketenfuan hukum zhihartelap
melekat dengan setiap kali mengucapkan kata-kata zhihar, seperti

thalak.

Menurut kami, pengulangan zhihar ifu adalah perkataan yang

tidak berakibat pengharaman diri ishi, sehingga tidak wajib mernbayar

lafamt zhihar akibat pengulangan zhihar tersebut, seperti bersumpah

demi Allah Ta'ala. Tak sarnar lagi bahwa pengulangan zhihar frdak

berakibat pengharaman, karena isfui sudah diharamkan dengan

perkataan 56ng pertama, dan pengtrammannya tidak bertambah lama.

Alasan lain, perkataan Sang pertama itu adalah perkataan

png merniliki keterkaitan dengan kafamt Jadi, tatkala dia mengulang-
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ulang perkataan tersebut, maka cukup baginya membayar sahs. kafarat,

seperti bersumpah demi Allah Tabla.

Sedangkan thalak, apabila lebih dari tiga, maka tidak memiliki

ketentuan hukum apapun menurut ijma' ulama. Dengan argumentasi

ini, pemyataan yang telah mereka sebutkan menjadi batal. Sedangkan

thalak yang ketiga menetapkan pengharaman yang lebih, yaitu

pengharaman sebelum menikah dengan laki-laki lain dan berhubungan

intim.

Berbeda dengan zhihar yang kedua, tidak ada pengharaman

akibat zhihar yang kedua, sehingga zhihar yang kedua sama seperti

thalak yang melebihi thalak yang ketiga, gmg tidak memiliki ketentuan

hukum apapun, maka demikian pula zhiharyang kedua.

Sedangkan apabila dia telah memba5nr kafamt dat', zhihar

yang pertama, kemudian dia mur-zhihamya kembali, maka dia dikenai

ka,vajiban kahrat yang kedua tanpa ada khikf. Karena zhihar yang

kedua ini seperti zhihar yang pertama, karena dia telah mengharamkan

istri yang halal, sehingga zhihar kedua menetapkan ke'u,rajiban kafamt

seperti zhiharyang pertama, berbeda dengan zhiharsebelum membayar

kafarat

Niat adalah syarat sahnya kafamt, sesuai dengan sabda Nabi

$, "sasungguhnya sahnya amal perbuatan ifu berganfung niatnya."

Alasan lain, pembebasan budak itu bisa jadi posisinya sebagai

pemberian secara sukarela, kafantyang lain, atau nadzar. Sehingga dia

tidak bisa memalingkannya ke kafant zhiharini kecuali dengan niat.

Ketentuan niatnya adalah, dia bemiat memerdekakan budak,

puasa atau memberi makan sebagai kafarat zhihar. Kalau dia

menambahkan kata-kata "wajib," maka ini berfungsi menguatkan

(bentuk pembayaran kafarat tersebut). Jika tidak, maka niat kafarat

zhihar saja dinilai sudah mencukupi.
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Apabila dia hanya bemiat menunaikan kewajiban l<afamt saja,
tidak bemiat kafarat zhihar, maka niat tersebut belum mencukupinya,
karena kewajiban itu bentuknya bermacam-macam, bisa unfuk l<afarat
maupun nadzar. Sehingga wajib membedakan kevuajiban tersebut.

Tempat niat bersamaan dengan pembayaran kafamt atau
sesaat sebelum pembaynran kafamt Inilah keterangan yang telah
ditetapkan secara tertulis oleh Asy-S5nfi'i. sebahagian pengikutrya telah
menyampaikan keterangan tersebut.

Sebahagian ulama mengatakan, "Pembaya ra^ l<afamttidaklah
mencukupi sampai dia menyertakan niat kafaraf. Apabila kafamrtrya

berupa puasa, maka disyaratkan harus niat puasa kafarat di setiap
malam, sesuai dengan sabda Nabi $, 'Tidak sah puasa bagi omng yang

tidak bemiat puasa di malam hari.', jika terkumpul sejumlah kafamt
yang wajib baginya dari jenis perbuatan yang sama, maka dia tidak wajib
menenfukan faktor penyebabnya." Demikian Asy-Syafi'i, Abu Tsaur dan
kalangan rasionalis berpendapat. Sepengetahuan kami fidak ada
seoftmgpun yang menentang pendapat ini.

Jadi, berdasarkan riwayat ini, kalau seorang suami yang men-
zhihar keempat istrinya, lalu dia memerdekakan seorang budak sebagai
(kafaral zhihamya, maka pembebasan budak itu telah mencukupi unfuk
salah seorang di antara mereka, dan halal bagin5ra satu omng istri yang

tidak ditentukan.

Karena, pembebasan ifu mempakan hal yang wajib dari jenis

perbuatan yang sama. Sehingga niat png muflak telah mencukupinya.
seperti kasus, kalau dia mempunyai ka,rnjiban puasa dua hari dari bulan

Ramadhan

Analogi madzhab ini adalah, dia harus melakukan pengundian

di antara mereka, sehingga kelmrlah ishi png halal di antara mereka
melalui proses pengundian tersebut. Ini adalah pendapat Abu Tsaur.
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Asy-Syafi'i berkata, "Dia boleh memberikan kafarat unfuk
slapapun di antara mereka yang dia kehendaki, sehingga dialah istri
yang halal." Pemyataan ini mendorong dia unfuk memilih antara istri
yang mana yang halalbaginya atau yang diharamkan atas dirinya.

Apabila zhihar tersebut dilontarkan terhadap ketiga orang

isbin3n, lalu dia memerdekakan seorcung budak unfuk salah seomng di

antara mereka, kernudian dia berpuasa dua bulan berturut-furut unfuk

ishinya yang lain, talu dia menderita sakit, akhim5;a dia memberi makan

enarn puluh orang miskin unfuk isfuiqn yang lain, maka pemba5nmn

kahmttqsebut telah mencukupiq;a, dan kesernua istinya halal baginya

tanpa proses pengundian, fidak pula hanrs menenfukan omngnya.

Dengan ketenfuan seperti inilah, AsySyafi'i dan kalangan

rasionalis berpendapat. Abrr Tsaur berkata, "Dia hams melakukan
pengundian di antara mereka. lalu siapa gang undian itu jafuh pada

dirinlp, maka pembebasan budak dipenrntukkan bagi dirinya. Kemudian

dia melakukan pengundian di antara kedua isfui yang tersisa, lalu siapa
yang undian ifu jatuh pada dirinSn, maka puasa diperunfukkan bagi

dirinya dan memberi makan unfuk isfoi ketiga. Karena masing-masing

dari kesemua jenis kafamttersebut, kalau terpisah, maka perlu dilakukan
pengundian, maka demikian pula tatkala kesemua jenis kafarat itu
terkumpul menjadi safu. "

Menurut kami, pernbayarm t<afamt tersebut telah memenuhi
persyaratan unfuk ketiga orang isfuinya, dan keharaman zhihar telah
hilang, sehingga dia tidak perlu melakukan pengundian. Seperti kasus,

kalau dia memerdekakan tiga orang budak sekaligus untuk zhihar
mereka.

Sedangkan jika kafamf terdiri dari beberapa jenis, seperti

zhihar, pembunuhan, berhubungan intim di bulan Ramadhan dan

sumpah, Abu Al Khaththab berkata, "sahnya pembayaran kafamthdak
perlu menyebutkan penyebabnya secara spesifik. "
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Ini adalah madzhab fuy-Syafi'i. Karena kafamt adalah ibadah

wajib, sehingga sahnya pembayaran kafant tidak perlu menyebutkan

penyebabnya secara spesifik, seperti kalau kafant itu dari jenis

perbuatan yang sama.

Al Qadhi berkata, "Ada kemungkihan penyebutan penyebab

lafant se*ara spesifik menjadi persyaratan, dan niat secara mutlak tidak

mencukupi." Para pengikut madzhab AsSrSSnfi'i telah menceritakannya

dari Ahmad

Ini adalah madzhab Abu Hanifah, kedua kahmtituadalah dua

ibadah dari dua jenis yang berbeda, sehingga wajib mengkhususkan niat

unfuk keduanya. Seperti kasus, kalau dia mernpunyai kewajiban puasa

qadha' dan nadzar.

Jadi, berdasarkan pendapat tersebut, kalau seseorang dikenai

kerr,rajiban saht kafam4 yang penyebabnya tidak diketahui, lalu dia

membayar satu kali kafamt, maka hal tersebut telah mencukupinya,

menurut pandangan pendapat pertama, gnng telah dikernukakan oleh

Abu Bakar

Sedangkan menurut pandangan pendapat kedua, seyogyanya

dia wajib membayar kafamt sesuai dengan jumlah penyebab kafarat,

yang masing-masing kafarat unfuk safu penyebab, seperti orang yang

lupa meninggalkan shalat di hari tertenfu, yang tidak diketahui macam

shalatrya, maka dia wajib mengerjakan shalat lima waktu.

Kalau seseorang mengetahui bahwa dia mempunSni keurajiban

puasa sehari, namun dia tidak mengetahui, apakah ifu puasa qadha'

atau nadzar?, maka dia wajib berpuasa dua hari. lalu apabila dia

mempunyai keunjiban puEsa tiga hari, namun dia tidak mengerti apakah

ketiga hari itu dari l<afamf sumpah, qadha' atau na&ar? Maka dia wajib

berpuasa sembilan hari, masing-masing dari tiga hari ifu

mernpertimbangkan ketiga sisi tersebut.
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Tatkala seseorang mempunyai ker,r.rajiban dua kafara( lalu dia

memerdekakan dua orang budak unfuk kedua kafarat tersebut, maka

tidak terlepas dari empat hal.

Pertama; dia mengucapkan, "Aku memerdekakan budak ini
unfuk kafarat ini, dan budak yang ini unfuk kafarat ini," maka niat
tersebut dinilai mencukupinya, menurut ijma' ulama.

Kedua;dia mengucapkan, "Aku memerdekakan budak ini
untuk salah satu dari dua kafarat, dan budak yang ini unfuk kafamtyNrg
lain, tanpa menyebutkan penyebabnya secara spesifik,;' maka perlu

diteliti, lalu jika kedua kafarat ifu dari jenis yang sama, misalnya dua

kafamt zhihar, atau dua kafarat pembunuhan, maka niat tersebut telah
mencukupinya.

Sedang apabila kafamt tersebut dari dua jenis yang berbeda,

misalnya kafarat zhihar dan kafanf pernbunuhan, harus dilakukan
interpretasi sesuai .dengan dua pandangan tentang persyaratan

penyebutan penyebab secara spesifik, jika kita mengatakan, "Menjadi
persyaratan," maka masing-masing dari kedua kafarat tersebut tidak
mencukupinya. Sementara jika kita mengatakan, "Tidak menjadi
persyaratan," maka niat tersebut telah mencukupi untuk kedua kafamt

Ketiga; dia mengucapkan, "Aku memerdekakan mereka
berdua untuk dua kafarat.," lalu apabila kedua l<afaratitu dari jenis yang

sama, maka niat tersebut telah mencukupi untuk kedua kafarattersebut,
dan setiap budak tentunya unfuk sall.t kafarat

Karena kebiasaan. dalam syara' dan pemakaian kata

memerdekakan seorang budak itu untuk satu kafam( sehingga tatkala

dia mengucapkan niat tersebut secara mutlak, maka harus

meletakkannya sesuai dnngun kebiasaan syara' dan pernakaian kata

tersebut.
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Sementara jika kedua kafamt itu dari dua jenis yang berbeda,

maka harus dilakukan interpretasi sesuai dengan kedua pandangan

pendapat tersebut.

Keempat, dia memerdekakan setiap satu orang budak unfuk

kedua kafant tersebut sekaligus, akibatrya dia menjadi orang yang

memerdekakan separuh dari kedua budak tersebut unfuk masing-masing

dari kedua kafarat tersebut, maka hal tersebut harus dilandasi

pertimbangan yang lain, yaitu tatkala dia memerdekakan separuh dari

kedua budak tersebut unfuk satu kafamt, apakah hal ifu mencukupinya

atau tidak?

Menurut pendapat Al Kharqi, hal tersebut mencukupinya,

karena beberapa bagian yang terpisah posisinya sama seperti beberapa

orang secara utuh, dalam hal yang mana kekurangan yang relatif tidak

menghalangi unfuk memenuhin5n, dengan dalil berupa zakat, karena

orang yang memiliki separuh dari delapan puluh ekor kambing, maka

sama seperti memiliki empat puluh ekor kambing. Dan tidak ada

keharusan menyembelih kurban, karena kekurangan yang relatif sedikit

bisa menghalangi ka,r,rajiban membayar zakat.

Abu Bakar dan Ibnu Hamid mengatakan, "Model pembayaran

kafarat semacam itu tidak mencukupinya." Ini adalah pendapat Malik

dan Abu Hanifah. Karena sesuafu yang diperintahkan agar diberikan

kepada seseorang secam utuh dalam masalah kafarat tidak boleh

membagi-baginya untuk dua orang, seperti safu mud dalam kafarat

memberi makan.

Para pengikut madzhab fuySyafi'i mempunyai pendapat

seperti kedua pendapat tersebut. Mereka mempunyai pendapat ketiga

yaifu, apabila separuh 5nng tersisa dari kedua budak tersebut telah

merdeka, maka niat kafaraf tersebut telah mencukupinga, jika tidak

demikian, maka tidak mencukupinya. Karena jika separuh yang tersisa

@ - At Mughni



dari kedua budak tersebut telah merdeka, maka penyempumaan stafus

hukum dan kebebasan bertindaknya telah terpenuhi.

Al Qadhi telah melakukan interpretasi mengenai hal tersebut

yang juga sesuai dengan pandangan kami. HanSn saja penentangnya

berpendapat, "penyempumaan status hukum budak tidak bisa terpenuhi

dengan pembebasan budak senra@rn ini, akan tetapi hal ifu bisa

terpenuhi dengan cara menggabr-rngkannp terhadap pembebasan

separuh 3nng lain, sehingga pernbebasan separuh budak tersebut tidak

mencrrkupinga."

I alu, jika lomi mengatakan, "Pernbebasan dua budak masing-

masing separuh tidak mencukupi.," rnaka di datam masalah ini niat

t€rs€but fidak mencukupi unfuk sesuatu hal dari dua kafamt"
S€danglon jika kami mengatakan, "Hd tersebut mencukupinya, dan

&n l<ahmt tersebut dari jenis llang sama.," rnaka pernbebasan budak

tersebut telah mencukupi untuk kedrn kafanttqs&*.

Sernentam jika kedm katamt.tersebut dari dua jenis Sang
berbeda, maka menunrt sebuatr riuraglat, "Dilakukan interpretasi sesuai

dengan kedua pandangan pendapat tersebut." Sedang Snng shahih

harrya ada safu pandangan, lraifu pernbebasan budak tersebut

menorhrpi, karena mernbebaskan kedua budak rnasing-masing sepanrh

unfuk kedua lakmt tersebut, seperti mernerdekakan dua omng budak

untuk &n lafamt

Kafarat zhihar tidak boletr dibapr dimuka sebelum terjadirya
zhihar.IGrena penetapan hulilm tersebut tdak boleh mendahului faktor
penyebabnp. Sehingga kalau seseorang berkata pada budak miliknSn,

"Kamu omng bebas selarnaqn untuk (kafantt zhilnfuu jika aku men-

zhihar (isfuiku)," maka dia merdeka, nannun pernbebasan tersebut tidak

menculrupiqn unh.rk (lafani zhihamya jika dia mqr-zhilnr istinSa,

karena dia membayar hfant mendahului penyebabnya gnng telah

dit€ntLlkan.
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Seperti kasus, kalau dia kafamt sumpah

mendahului sumpahnya, atau kafamt parbunuhan mendahului findakan

melukai.

Kalau seseomng berkata pada ishinya, "Jika kamu masuk ke

dalam mmah, maka kamu bagiku seperti punggung ibuku-," maka tidak

boleh membaSar kafamt sebelum istinSp masuk ke dalam

karena pernbayaran kafant sebelum dia rrnsuk ke dalam rumah sama

artinya dengan mendahulukan l<afamt &rm zhilar tqtapkan.

Jadi, apabila dia telah menremdekakan budak r.rrtuk (t<akntt

zhihanya, kemudian isfuiryra masuk ke dalam rumah, rnaka budak

tersebut bebas, dan ilia menjadi orang yarry ma*zhihar ishinya, dan

pernbebasan budak tersebut belurnlah mencukupinya, karena zhihar

tersebut berganfung dengan slprat tertentu, sehingga zlzihar ifu fidak

ada sebelum qprat zhiharters&ut acn.-

Apabila seseoftmg bertata pada budaknSra, "Jika aku men-

zhihar istiku, maka kamu omng 3nrg bebas unfuk l<afamt zhihaku',

kernudian dia berkata pada istin3n, 'Kamu bagiku seperti punslslung

ibuku.," maka budak tersebut merdeka karena telah terpenuhinya

persyaratan tersebut. Apaloh ifu mencukupinya unfuk l<afamt

zlzihamy* Di dalam masalah ini ada dtra pendapat.

P*1am4 pembebasan budak tersebut telah mencukupinyra

untuk kafant zhihamya, karena dia mernerd sesudah zhihar

tertrcapkan, dan dia telah b€rniat mernerdekakanqTa unfuk l<alLamt

dtihartersebut.

Kdua pembebasan budak tersebut tidak mencrrkupiqp untuk

kafamt zhiharoya, karena pemrbebasan budak ifu harus dipenuhi akibat

faktor yang lain, yaifu qprat tersebut. Alasan lain, niat kafamt tersebut

tidak ditemukan ketika pembebasan budak tersebut. Dan niat ketika

berganfung pada persSnmtan, fidaldah mencukupi, karena hal tersebut
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sama artinya dengan membayar kafarat dimuka mendahului

penyebabnya.

Apabila dia berkata pada budaknya, "Jika aku men-zhihar

istriku, maka kamu orang yang merdeka unfuk kafamt zhihatku," maka

ketenfuan hukum di dalam kasus ini sama seperti ketenfuan hukum

tersebut, karena perkataan tersebut adalah benfuk penangguhan

pembebasan budak dengan perslnratan tertenfu yal<ni zhihar.
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KITAB SUMPAH U'AN

Abu Al Qasim Rahimahullah Ta'ala berkata, "llata libn
berasal dari kata dasar /'an (menjauhkan), karena setiap orang dari

sepasang suami ishi melaknat dirinya dalam sumpah yang kelima, jika

dia orang yang berdusta."

Al Qadhi berkata, "suami isbi yang m"lukrkan li'an disebut

demikian, karena suami istri itu tidak terbebas dari stafus bahwa salah

seorang dari mereka itu adalah oftmg yang berdusta, sehingga terjadilah

pelaknatan atas dirinya. Yaitu pengusiran dan menjauhkah."

landasan hukum panberlakuan li'an adalah firman Allah

Ta'ala,

{,&A ff i $ xr'{ K, fr ';etX''fi. t-$E

<i.+Ati d,frL' 69 VV'6 7;3
"hn onng-omng jang menuduh istin5a (bezina), padahal

mqel<a tidak ada metnpwSai salcsi-saksi selain diri merel<a sandiri,

nnka petaksian oftng ru iatah qrrpt t<ali benumph dangan natna

Allah, sesunguhrya dia adalah termasuk oftng-oftng yang bazar." (Qs.

An-Nuur I24l:61.
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Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi telah meriwa5ntkan, "Sesungguhnya

U\ nimir Al 'Aitani datang menernui Rasulullah $, lantas dia berkata,

'Wahai Rasulullah, apakah engkau pernah melihat seorang laki-laki ynng

mendapati isfuinya bersama pria lain, lalu dia mernbunuh pria ifu, lalu

kalian menrbunuhnln, atau dia harus berfindak?', lalu

Rasulullah $ menjauab, 'sungguh Allah tdah' mqzurunkan (alat) yan7

bq*anaan denganfiu dan pa nganmu, karena ifu petgilah dan tqnui
dia."

Sahl berkata, "Lalu mereka berdua saling melakukan sumpah

li'an, sedang aku bersama sejumlah sahabat berada di samping

Rasulullah $. Lalu tatkala mereka berdtn telah selesai melakukan

sumpah li'an, lJw?imir, 'aku telah berdusta padanya wahai Rasulullah

jika aku telah menahannya (bersamaku), lalu dia langsung menjafuhkan

thalak tiga di hadapan Rasulullah $." (Muttafaq Alaih).

' AbU Daud telah meriwaptkan melalui sanad pqlangannla

sendiri dari hnu Abbas {9, dia berkata, "Hilal bin Umagryah datang, dia
' adalah salah satu dari tiga orang lrang Alah terima taubatnya, dia pulang

mala,rn dari ladang miliknya, lalu dia mendapati seorang pria di sisi

, lalu dia melihat dengan kdua matanya, dan mendengar

dengan kedua telinganya, lalu dia memb[arkann5n (tidak menggertak

dan juga tidak mengusimya) hingga tiba waktu subuh, kemudian

keesokan harinya dia pergi pagl-pagl menghadap Rasulullah $, lantas

dia berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku pulang pada

kelmrgaku, lalu aku mendapati seorang pria di sisi mereka, lalu aku

melihat dengan kedua mata kepalaku dan mendengar dengan kedua

telingaku.', lalu Rasulullah & mernbenci kabar yang dibawanln, dan

sangat marah kepadanp.

Akhimya turunlah a1at,
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<*Mid,fL'i,iB,+Uii:
'Dan omng-oftng tnng menuduh istin5n (badna), pdahal

mereka tidak ada mempun5ai saksi€al<si selain diri mere.l<a sendiri,

mal<a oft,ng ifu ialah qtpt lali basumph dengan railna

Allah, dia adalah temnsuk oftng'omng Sang benar...'

(Qs. An-Nuur t24\ 61.

lalu dia mendapatkan labar gernbim dari Rasulullah, beliau'

bersaMa, 'Berbahagialah l<anu uralni lfilal, Allah tdah mqnfuimu
petuniuk dan jalan kelmr (dari nashlmu).', Hilal berkata, 'Sungguh

aku senantiasa berharap hal temsebut dari Rabb-ku Tabml<a ua Ta'ala.',

lalu Rasulullah $ bersaMa, nl{irinlah utusan kepda isbin5n," lantas

mereka mengirim ufusan untuk menernuirrya.

Lalu Rasulullah $ mernbacakan alnt terrsebut kepada merelra

berdtn, mernberikan penjelasan kepada mereka dan mengabarkan

kepadanla, 'saungguhnga aab Anah bbih bqat dibndinglmn aab di

dunia.'lalu Hilal berkata, 'Derni Allah, sungguh aku telah berkata juiur

mengenai diringn.', Ialu isfuinyra b€rkata, 'Dia telah berdtsta', lalu

Rasulullah $ bersabda,'Sunth mad<a badrc me,lalrukan li'an.'.

lantas disampaikan kepada Hilal, 'Bersal{silah', lalu dia

memberikan persaksian dengan enrpat kali sr.rmpah dengan narna Allah,

'sesungguhnya dia ternasuk orang-otang lrang benar', lalu tatkala

hendak mernberikan persaksian Snng kelirna, rnaka disampailontah

kepadanya, 'Wahai Hilal, takutlah kamu kepada Allah, karena

sesungguhngp hukuman di dunia lebih ringan dibanding azab di akhirat,

dan sesungguhnya yang kelima ini adalah faktor Snng menetapkan azab

atas dirimu.', lalu Hilal menjawab, 'D€rni Allah, Allah fidak akan

menyiksaku setelah menuduhn5ra (betzina), seperti Allah fidak akan
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menfrrtuhkan hukurnan cambuk karena menuduhngra

(berzina).', lalu:dia memberikan persaksian gnng kelima,'Sesungguhn5n

laknat Allah atasnln, jika dia terrnasuk orang-orang png berdusta.'.

Kernudian disampaikan kepada isfuin5ra, 'takutlah kamu

kepada Alhh, karena sesungguhn!,a hukurnan di dunia lebih ringan

dibanding azab di akhirat, dan sesungguhryn 57ang kelima ini adalah

hktor Snng menetapkan hukurnan atas dirimu.' lalu dia terdiam sesaat,

kernudian dia Hata, 'Derni Allah al$r tdak akan merendahkan

kaumku, lalu dia mernberikan persal$ian yang kelirna, 'Sesungguhngra

murka Allah atas dirinln, jika dia ternrasuk ormg-otang yang benar.'.

AkhimSa Rasulullah S mernisahkan mereka berdtra dan

mernutuskan bahwa tidak ada keuajiban bagi Hilal untuk menyediakan

rumah bagi dirinlra, fidak pula menyediakan rnakanan, karena mereka

berdua berpisah bukan karena thalak, bukan pula ditinggal rnati

suamintra.

Dan beliau bersabda, '[alu apabila dia datang mernbawa anak

gnng berkulit putih kernerah-merahan, tipis kedtn pinggulnln, sedikit

bungkuk, dan kecil kedua betisnya, rnalo dia anak Hilal. Sernentara

apabila dia datang mernbawa anak yang berkulit sawo matang,

berambut keriting, bertubuh kel€r serta sernpuma persendiann3ra, padat

dan besar kedm betisnlp, dan besar kedua , maka dia anak

Snng dengan rnna dia difuduh benina dengann5n.'

Terrqnta dia datang mernbaura anak SnnS berkulit sawo

rnatang, berambut keriting, bertubuh kekar serta sernpunir

pemsendianq;a, padat dan besar kedtn bdisn3p, dan besar kedtra

pinggulnp. I-alu Rasulullah $ bersaMa,'IGktu saia bdak ada seiumlah

sunph tasebut, lal@m lii wa laha sya'nun.'

Ikrirnah berkata, "Hilal sesudah peristiwa tersebut menjadi

kepala suku Mudhar, dan dia tidak pernah dipanggl ayah." Alasan lain,

suami tersebut telah meniadalon kehinaannya dan nasab yang nrsak,
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dan dia kesulitan unfuk mengajukan salsi, sehingga libn menjadi saksi

baginya. Sehingga tatkala ayat li'anturun, maka Nabi S bersaHa,

"Berbahagialah l<amu unhai Hitat, karqta Altah tetah

memberimu pefunjuk dan jalan keluar (dari masalalzmu)."

Abu Al Qasim Rahimahullah berkata, "Tatkala seotang suami

menuduh berzina istrinya yang sudah baligh, merdelo serta muslim.

Misalnya dia berkata, 'Kamu telah berzina, wahai wanita pezina, atau

aku melihatnu sedang berzina, sernentara dia fidak rnampu
mengltadirkan saksi, maka dia dikenai hulnrnran menuduh berzina, iilo
dia enggan melalrukan sumpah /'ar4 baik dia muslim atau kafir,
merdeka atau berstatus budak."

Pernbahasan sejumlah p€rrnasalan ini terbagi ke dalam

beberapa bagian;

egian Pqhnq mengenai sifat suami lstri lpng sah

melakukan h'an dianlrtra mereka. Riuragrat mengenai rnasalah mereka
berdtra sangat beragam. Menurut safu riurayrat, "U'an 1nng dilahkan
oleh setiap pasangan suami ishi Spng mulelaf O€ral<al dan baligh)

hukumryn sah, baik keduarqn mrslim, kafu, adil, fasik, kedua bisa

dijahrhi hukuman dalam kasus menuduh berzina, atau salah seorang dari
mereka dernikian."

Dan dengan ketenfuan s€rncarn inilah, Sa'id bin Al Musayryab,

Sdaiman bin Yasar, Al Hasan, Rabi'ah, Malik, dan Islraq berpendapat.

Ahrnad berkomentar tentang riwayat Islraq bin Manshr.r, "Sernua oftmg
yang berstatus suami iski bisa metalnrkan li'an, orangmerdeka terhadap
perempuan merdeka atau hamba sahaya png berstatus ishi. Denrikian
pula budak terhadap perernpuan merdeka atau trarnba sahaln iil€ dia

berstatus istoi. Denrikian pula suami 5rang muslim terhadap isbi 5nng
Yahudi atau Na-srani."

,l
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Riwayat lain yang berbeda dari Ahmad adalah, "U'an tidak sah

keguali dilakukan oleh sepasang suami ishi yang keduanya muslim, adil,

merdeka, tidak dijafuhi hukuman dalam kasus menuduh berzina."

Keterangan ini diriwayatkan dari Az-Zuhri, Ats-Tsauri, Al
Auza'i, Hammad, dan kalangan rasionalis. Dari Makhul diriwayatkan,
"Tidak ada sumpah yang disebut libn antara pasangan suami yang

muslim dan isti yang kafr dzimmi."

Dari Atha' dan An-Nukha'i diriwayatkan, "Bagi orang yang

dijafuhi hukuman dalam kasus menuduh berzina, diberlakukan hukuman

tersebut, dan dia tidak boleh melakukan libn."

Mengenai keterangan yang terakhir ini, telah diriwayatkan

sebuah hadits tidak bisa dibuktikan kebenamnnya. Demikian juga, Asy-

Syafi'i dan As-Sajiy berpendapat. Karena libn adalah persaksian dengan

dalil firman Nlah Tabla, "Maka orang itu iatah etnpat kali
busumpah dengan nama Allah,..." (Qs. An-Nuur I24l: 6).

Jadi, libn tidak bisa diterima dari orang yang tidak cakap

memberikan persakiian. Jika istri termasuk orang yang dengan mana

menuduhnya berzina, suaminya tidak dijatuhi hukuman, maka tidak

wajib melakukan libn. I\aierta tujuan libn adalah untuk menggugurkan

hukuman cambuk akibat menuduh berzina, dengan dalil firman Allah

Tabla, "IstrinSn itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnSn empat

kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminSn ifu benar-benar termasuk

Snng dusta" (Qs. An-Nuur I24l:8).

Dan di dalam masalah ini tidak ada hukuman cambuk yang

dijatuhkan akibat menuduh berzina, sehingga tidak perlu melakukan

li'an, karena ketiadaan hukuman cambuk tersebut.

Al Qadhi telah menjelaskan dalam Al Mujatmd, "seseorang

(wanita), yang mana hukuman cambuk tidak wajib dilatuhkan akibat

menuduhnya berzina, yaifu hamba sahaya, istri yang kafir dzimmi, dan
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istri yang dijatuhi hukuman cambuk dalam kasus perzinaan, bagi

suaminln boleh me-li'an-nya, fujuannya khusus unfuk mengingkari anak,

dan dia boleh me-li'an-nya bukan unfuk menggugurkan hukuman

cambuk akibat menuduhnya berbuat zina dan ta'zir.

Karena hukuman cambuk tersebut tidak wajib dijafuhkan (atas

dirinya). Sementara itu li'an dilakukan tujuannya yaitu untuk

menggugurkan hukuman cambuk (akibat menuduh berzina) atau unfuk

mengingkari anak. Sehingga tatkala satu dari kedua tujuan itu tidak ada,

naka li'an tidak perlu dilakukan."

Menurut kami, permasalahan tersebut sesyai dengan firman

Ahh fa'alayang bersifat umurn,

)z zzz ,tr1;X{.ri 'fJ8t 7y5i"'{K,f'"i6t16fr"tiV

<i,.+Atid|ilL"ily/,'u'67;3
"Dan orang-omng 5nng menuduh isbinW (bezina), padahal

mqeka tidak ada menpun5ai als|aftsi selain diri mereka sendiri,

maka petsal<sian orang ifu ialah ernpt kali bercumpah dengan natna

Nlah, dia adalah termasuk omng-orang yang benar-" (Qs.

An-Nuur l24l:6).

Alasan lain, libn merupakan sumpah, sehingga fidak

memerlukan persyaratan yang telah mereka kemukakan, seperti seluruh

sumpah lainnya. Dalilyang menegaskan bahwa li'anmerupalon sumpah

adalah sabda Nabi $, "Kalau *ia tidak ada seiumlah sumpah tercebut,

lakaana lii wa lahaa sya'nun.

Namun, libn merterlukan penyebutan nama Allah Tabla,

pihak pria dan wanita berkedudukan sama berhak untuk bersumpah.

Sdangkan alasan ti'an disebut persaksian (sphadahl, karena

di dalam sumpah tersebut dia mengatakan, "Aku bersaksi dengan atas
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narna Allah," maka perkataan tersebut disebut persaksian, sekalipun
sebenamya perkataan tersebut adalah sumpah, seperti firrnan Allah
Ta'ala,

b- rv';it 3r::; J$ W $G, shp'*t i'.r4 ri1-

5i. fJ |4+-fi1 i't-:1s- "r(t fr;j ixy
"Apabila orang-oftng munafik datang kepadamu, mereJ<a

bqkata: 'Kami mengakui, bahwa saunguhn5a kamu benar-bqzar
Rasul Allah.'dan Allah mengebhui fuhwa kamu benar-

benar Rasul-N5m; dan Allah mangetahui bahun saungguhnSn oftng-
oft,ng munafik ifu benar-bener oftng pendusta." (Qs. ru Munaafiquun

[63]: 1).

Alasan lain, si suami m€nganggap perlu mengingkari il*,
sehingga dia diberikan prosedur unfuk mengingkarinya. Seperti kasus

kalau isfuinya ifu termasuk omng Snng dengan mana menuduhnln
berzina, suami wajib dijafuhi.hukuman.

Riwayat inilah yang ditetapkan secara tertulis dari Ahmad
dalam riwayat sekelompok ulama, pendapat yang menentang riwayat
tersebut telah menyimpang dalam periwayatannya.

Adapun pemyataan Al Kharqr, "Tatkala suami menuduh
berzina terhadap ishinya 5nng sudah baligh, merdeka serta muslim, ...,"
maka ada kernungkinan, dia menetapkan pers5nratan ini bertujuan
unfuk memastikan adanya kauajiban menjafuhkan hukuman cambuk

atas diri suami, bukan bertujuan mqolak li'an.

Dan ada kemungkinan menurutrSn, hal ini menjadi
pers!/amtan bagi isfui agar dia termasuk or.urg 5nng dengan rnna
menuduh berziuta istri yang baik-baik (wanita 5ang suci, akil balig dan
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muslimah), suaminya wajib dijafuhi hukuman cambuk, lalu dia
menghilangkannya dengan cara melakukan /i'an.

Sedangkan dari kesemua hal yang telah disebutkan itu tidak
menjadi persyaratan bagi suami. Karena hukuman cambuk ifu wajib

dijatuhkan atas dirinya akibat perbuatannya menuduh wanita yang baik-

baik (wanita yang suci, akil balig dan muslimah) berbuat zina, sekalipun

suami tersebut berstafus kafir dzimmi atau orang fasik.

Adapun pernyataan Abu Al Qasim, "Baik muslim ataupun

hfo," maka di dalam pernlntaan ini diperlukan analisis secara

mendalam, karena li'an ifu ditetapkan bagi dirinya sebagai akibat
perbuatannya menuduh ishinSn Snng muslimah berbuat zina, sedangkan

orang kafir, tidak pafut menjadi suami wanita muslimah.

Sehingga pernyataannyn tersebut perlu diinterpretasikan

dengan meletakkannya sesuai dengan salah satu dari dua perkara

berikut ini. Patam7 maksud pernyataannya adalah, "Suami boleh

melakukan li'an tqhadap isfuinya, sekalipun dia kafir.," jadi pemptaan

tersebut ditujukan pada li'an bukan pada hukuman cambuk akibat

menuduhnya berbuat zina. KduA maksud pemyataannya adalah,

"Tatkala ishinya telah memeluk Islam, lalu dia menuduhnya berzina di

saat masa iddah, kemudian suami masuk Islam, maka dia boleh

melakukan li'an."

Tidak ada perbedaan dalam hal istri apakah dia sudah pemah

disetubuhi atau belum pemah disefubuhi saat suami melakukan /i'an

terhadapnya.

Ibnu Al Mundzir mengatakan, "setiap orang yang mana kami

meriwayatkan ini darinya, yakni dari kalangan ulama sejumlah kota,

telah menyepakati hal ini. Mereka adalah Atha', Al Hasan, Asy-Sya'bi,

An-Nukha'i, Amru bin Dinar, Malik, ulama Madinah, Ats-Tsauri, ulama

Irak, dan Asy-Syafi'i. Hal ini sesuai dengan makna yiang tersurat dari

firman Nlah Tabla,
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i3i1 tr {$-v'p K l, "&t16fi" tjg
G_+Asi i,I:1" i,y BV U'r;

'Dan orang-orang 3ang menuduh istinSa (benina), padahal

merel<a tidak ada metnpun5ni saksfsal<si selain diri merel<a sendirt,

maka orang ifu ialah enpat l<ali bercumpah dengan narna
Allah, dia adalah tqmasuk oftngomng yang benar.' (Qs.

An-Nuur 1241:61."

Apabila dia belum pemah sama sekali disefubuhi, maka dia

berhak memperoleh separuh maskawin, karena dia telah tercerai
darinya. Demikian, Al Hasan, Sa'id bin Jubair, Qatadah dan Malik
berpendapat.

Di dalam persoalan ini ada riwapt lain yang berbeda yaifu,

"Dia sarna sekali fidak berhak memperoleh maskawin.," karena,

perpisahan itu terjadi akipat keduaduanya saling melakukan li,an.

Sehingga menyerupai perpisahan karena kekumngan yang dimiliki oleh
salah seorang dari mereka berdua.

I ^lu, apabila salah seorang dari pasangan suami istri tersebut

bukan orang mukallaf, maka tidak ada pembedakuan li'an di antara

mereka. Karena libn menryakan perkataan yang dengan mana akan

mengakibatkan terjadinya perpisahan, dan perkataan tersebut tidak sah

dilakukan oleh orang yang tidak mukallaf, seperti thalak.

Atau libn ifu merupakan sumpah, karena sumpah yang

dilakukan oleh orang yang tidak mukallaf tidak sah, seperti
sumpah lainnya. orang yang tidak mukallaf itu bisa jadi suami, istui atau
kedtnduanya. Apabila 5nng tidak mukallaf adalah suami, maka dia

merniliki dua sifat. Putama; dia masih berstafus kanak-kanak. Kdua,
dia orang 5nng sudah baligh yang kehilangan akalnya.
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[-alu, jika dia masih berstahrs kanak-kanak, maka fuduhan

berzina atas istrinya tiiak sah. Dan akibat perbuatannya itu dia tidak

dikenai hukuman menuduh berzina, karena tanggung jawab

melaksanakan hukum dihilangkan dari dirinSn, dan ucapannSra tidak bisa

dijadikan alasan pertimbangan menjafuhkan hukuman tersebut.

Apabila istrinya melahirkan seorang anak, maka kita perlu

menganalisanya, jika dia berusia kumng dari sepuluh tahun, maka si

anak tersebut nasabnya tidak bisa diperternukan dengan dirinya, dan

stafus anak tersebut dianggap bulon anaknya, karena sernuanya

mengetahui bahwa anak tersebut bukan diperoleh dari dirinya, karena

Allah Azzawajalla tidak pernah memberlakukan kebiasaan bahwa anak

di bawah umur sepuluh tahun ifu bisa mexnpunyai anak, sehingga

kepemilikan anak itu menjadi hilang (dijauhkan) dari dirinya, seperti

kasus kalau seorang wanita melahirkan anak kurang dari enarn bulan

sejak perkawinannya.

Apabila dia sorang anak bertrmur sepuluh tahun ke atas, Abu

Bakar berkata, "(Nasab) si anak tidak bisa dipertemukan dengan dirinya

kecuali sesudah dia mencapai usia baligh, karena anak tersebut tidak

tercipta kecuali dari perpaduan sperma laki-laki dan wanita, dan kalau

dia telah mengeluarkan sperma, maka dia telah mencapai usia baligh."

Ibnu Hamid berkata, "(Nasab) si anak tersebut bisa

dipertemukan dengan dirinya." Al Qadhi berkata, "lni adalah makna

yang tampak dari pemyataan Ahmad." dan ini adalah pendapat

madzhab Asy-Syafi'i, karena (nasab) si anak tersebut memungkinkan

dipertemukan dengan dirinya, sekalipun bertentangan dengan fakta yang

biasanya terjadi, oleh karena ifu kalau seorcmg wanita melahirkan anak

enarn bulan sejak masa berlangsungnln akad nikah, maka nasab si anak

diperternukan dengan suaminya, sekalipun bertentangan dengan fakta

yang biasanya terjadi.
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Demikian juga, kalau dia melahirkannya setelah empat tahun

(perkawinannya) sekalipun jamng terjadi. Dia tidak boleh langsung

mengingkarinya seketika itu juga, hingga dia telah benar-benar

mencapai usia baligh dengan munculnya salah safu tanda-tanda yang

menyebabkan dia disebut orang 5nng sudah baligh, baru dia boleh

mengingkarinya dan (atau) menerima sebagai anaknya.

[-alu apabila dikernukakan pertanyaan, "Tatkala kalian

mengklaim anak tersebut sebagai anaknya, padahal kalian telah

menghukumi dia orang yang sudah baligh, lalu mengapa kalian tidak

menerima pengingkaran dan li'atnyd?." Kami bisa menjawab,

"Penerimaan nasab anak cukup jiln hal ifu memungkinkan, sedangkan

usia baligh tidak bisa ditetapkan kecuali dengan adanya faktor png
konlaet.

Alasan lain, penerimaan nasab adalah hak yang wajib dia

penuhi, sedangkan tibn adalah hak Fng boleh dia penrrhi, karena itu

li'an frdak bisa diberlakukan disertai dengan keraguan. "

Apabila dikernukakan pertanpan, "Dia belum baligh, maka

hubungan nasab anak tersebut ditiadakan darinya, dan jika dia telah

baligh, maka hak li'an menjadi hilang dari dirinya.," kami bisa

menjawab, "Hanya saja dia tidak boleh memulai sumpah li'an dalar'rr

kondisi ragu-ragu mengenai sahnya sumpah tersebut, sehingga hak

sumpah li'an tqsebut gugrr karena keragrran sah dan tidaknya sumpah

tersebut."

Kdua tatkala orang yang tidak mukallaf itu adalah orang

yang kehilangan akaln5ra, karena gila misalnya, fuduhan berzina png
dikeluarkannya tidak berakibat hukurn apdpw, karena tanggung jawab

melalsanalen hukum juga telah dihilanglon dari diriryn (seperti anak-

anak).

Apabila isfuinya melahirkan s@rang anak, maka suaminln
harus menerimanya sebagai anakqa karena menerima
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dia sebagai anaknya, dan tidak ada jalan bagi dirinya untuk mengingkari

anak tersebut dalam kondisi kehilangan akal. Lalu tatkala dia telah

kembali berakal, maka dalam kondisi semacam ini dia boleh

mengingkari anak tersebut dan (atau) menerima dia sebagai anaknya.

Apabila si suami itu mengklaim bahwa dirinya adalah orang

yang kehilangan akal saat dia melontarkan fuduhan bernna, dan si isti
menolak klaim tersebut, dan masing-masing dari mereka memiliki saksi

yang mengetahui klaimn5n tersebut, klaim si suami bisa diterima.

Sementam apabila masing-masing dari mereka berdua tidak

memiliki saksi, dan kondisi di saat dia kehilangan akalnya tidak

diketahui, maka perkataan yang bisa diterima adalah perkataan istrinya,

dengan disertai sumpah, karena pada dasamya dan faktanya akalnya

sehat dan normal.

Sedangkan apabila kondisi grlanln diketahui, namun kondisi

pulih dari gilanya tidak pemah diketahui, maka pernyataan yang

diterima adalah pemyataan si suami dengan disertai sumpah.

.Apabila kondisi saat pertama kali gila dan kondisi saat pulih

kembali dari gilanya diketahui, maka di dalam masalah ada pandangan.

Pertama; pemyataan yang bisa diterima adalah pemyataan si iski

dengan disertai sumpah. Al Qadhi memberikan komentar, "lni adalah

analogi pemyataan pam pengiku! madzhab kami tentang orang yang

dipasang kain kafan, tatkala seseorang memasangnya lalu

memotongnya, kemudian dia memberikan pengakuan bahwa dia telah

meninggal, 
.sedang 

walinya mengatakan,'dia masih hidup. "

Kdua; pemyataan yang bisa diterima adalah pernyataan si

suami, karena dia pada dasamya terbebas dari kewajiban menanggung

hukunian tersebut, karena hukuman tersebut tidak wajib dijatuhkan

dengan disertai keraguan, alasan lain hukuman tersebut gugur akibat

bukti yang samar, sehingga kasus omng gila ini tidak bisa dianalogikan

dengan orang yang terbungkus kain kafan, karena orang yang
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terbungkus kain kafan benar-benar diketahui kalau dia masih hidup, dan

kondisi sebaliknya tersebut tdak pemah diketahui, sehingga titik
persamaannya dalam masalah kami adalah kondisi pulihnya kembali dari

gilanya 5nng diketahui, sedangkan kondisi sebaliknya tidak pemah

diketahui.

Di dalam masalah kami, dia terlebih dahulu mengalami kondfi
gila, sehingga bisa jadi kondisi tersebut tens berlanjut sampai dengan

saat dia menuduh berzina.

Sedangkan jika si istui tersebut bukan wanita mukallaf, lalu si

suami tersebut menuduhnya berzina, maka kami harus menganalisanya

s@aftI mendalam, lalu jika terbulrti dia wanita 5nng masih kanak-kanak,

Snng dengan mana wanita setrsianya tidak kuat unfuk berhubungan

intim, maka tidak ada hukuman gtang d$afuhkan atas orang 5nng
menuduhnya berzina.

Karena fuduhan tersebut merupakan perkataan yang

dipastikan mengandung kebohongan, dan kehormatannya bersih dari

tuduhan tersebut, sehingga hukuman tersebut tidak wajib dijafuhkan

akibat fuduhan tersebut. Seperti kasus kalau dia berkata, "Seluruh

penghuni dunia adalah orang-orang yang berzina."

Akan tetapi dia harus diberikan pelajaran (ta'zl karena dia

telah menodai kehormatannSa, bukan karena melontarkan fuduhan

berzina. Sehingga tidak perlu menungsJu ada permohonan unfuk

menta'zimya, karena ta'zir itu diberlakukan untuk memberikan pelajamn

atas dirinya, dan berhak melakukann5n jika dia memandang baik hal

tersebut.

Sementam apabila olang seusianln kuat berhubungan intim,
misalnya dia telah berumur sembilan tahun, maka dia harus dgatuhi

hukuman menuduh berzina tersebut. Dan walinya maupun dia sendiri

tidak boleh mengajukan tunfutan hukuman ini sampai dengan dia baligh.

Lalu tatkala dia sudah baligh, lantas dia mengajukan funtutan hukuman
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tersebut, maka istri berhak menunfut hukuman tersebut dan

berhak menggugurkannya dengan melakukan /i'an

Suami tersebut tidak boleh meli'annya sebelum baligh, karena

li'anbu\$unn menggugurkan hukuman tersebut atau unfuk mengingkari

anak, dan hukuman tersebut tidak boleh dijafuhkan atas dirinya sebelum

istri mencapai usia baligh, dan sama sekali tidak memiliki anak, yang

mengakibatkan dia harus mengingkarin5n.

Apabila dia telah melahirkan anak, maka dia dianggap telah

mencapai usia baligh, karena kehamilan adalah salah satu dari sekian

falrtor 5nng menunjukkan usia baligh. Alasan lain, anak tersebut tidak

akan pemah tercipta kecuali dari sperrnanya, sehingga dapat dipastikan

dia pemah mengeluarkan sperma, dan mengeluarkan sperrna terrnasuk

faktor yang menandakan dia telah mencapai usia baligh.

Apabila seorang suami menuduh istrinya yang gila berbuat

zina, yang rrrrna dia mencoba menghubungkannya pada saat akalnya

telah kembali normal, atau dia menuduhnya berzina saat isfuinya dalam

kondisi berakal, kemudian dia gila, maka dia atau walinya tidak boleh

menunfut hukuman tersebut sebelum akalnya normal kembali, karena

hukuman ini adalah cara seseorang unfuk menuntut balas atas hrduhan

yang ditujukan kepadanya, sehingga wali tidak bisa menggantikan

posisinya dalam menuntut balas atas fuduhan tersebut, seperti halnya

qisas.

Lalu tatkala si istui tersebut akalnya telah normal kernbali,

maka dia berhak mengajukan funfutan hukuman tersebut, dan suami

berhak menggugurkannya dengan melakukan /i'an

[-alu, apabila si suami hendak meli'an istrinya di saat si istri

masih gila, dan tidak ada anak yang hendak dia ingkari, maka dia tidak

boleh melakukan li'an tersebut karena tidak.ada kepentingan yang

mendesak unfuk melakukan /i'an

suaml

@I Al Mughni



Karena dia belum menghadapi funfutan hukuman yang akan

dijafuhkan atas dirinya, sehingga dia perlu menggugurkannya (dengan

libnl, dan tidak ada hubungan nasab sama sekali, sehingga dia perlu

mengingkarinya.

Apabila di dalam kasus tersebut ada anak yang hendak dia

ingkari, maka ketenfuan yang dikeluarkan oleh madzhab ini adalah, "Dia

tidak boleh melakukan li'an dan dia harus menerima dia sebagai

anaknya."

Karena nasab anak han5a bisa dihilangkan melalui tibn dari

sepasang suami istri. Sedangkan meli'an isti dalam kondisi semacam ini
(gila) hukumnya tidak sah.

Ahmad telah menerangkan mengenai kasus wanita yang bisu,

"Bahwasanya suaminya tidak boleh meli'annya," maka apalagi wanita

yang $la lebih tidak dibolehkan meli'ann1a.

Al Kharqi mernberikan komentar mengenai istri yang bemkal,
"Dia fidak boleh dihalangi untuk melakukan li'an hngga istuinln

mengajukan penunfutan atas dirinya." Ini adalah pendapat kalangan

rasionalis, karena istri tersebut adalah salah satu dari pasangan suami

istui, maka tibn hdak diberlakukan akibat salah satu pasangannya gila,

seperti haln5n suami (yang grla).

Karena libnl<alau hanya suami saja yang melakukannya, maka

hubungan nasab si anak dengan dirinya tidak bisa hilang. Sehingga di
dalam melakukan li'antidakada faedahnp sama sekali.

Al Qadhi berkata, "Dia dibolehkan melakukan li'an untuk

mengingkari anak, karena dia sangat perlu mengingkarinya, sehingga

diberlakukanlah prosedur bagi dirinp untuk mengingkahnya."

Asy-Syafi'i berkata, "Dia dibolehkan melakukan li'an." Namun

makna yang tampak dari madzhabnya adalah dia dibolehkan melakukan
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li'an sel<alipun tidak ada anak yang perlu diingkari, karena dia telah
masuk ke dalam firman Nlah Tabla,

;€t5'"fi-t-{S
"Dan orang-omng 3nng menuduh istrirya henha),..." (es.

An-Nuur 1241:6).

Alasan lain, dia adalah suami yang mukallaf, yang menuduh
isbinSn berzina, yang mana omng sansianSn bisa mempunyai anak,

maka dari ifu dia dibolehkan melakukan li'an terladap isbiryn, seperti
kala istuinya berakal.

Sedangkan suami yang bisu dan istri yang bisu, jika keduanSra

adalah orcmg yang memiliki bahasa isyarat dan bahasa fulisannln yang

tidak bisa diketahui s@ara mq/akinkan, maka keduanya seperti dua

omng gila, yang telah kami terangkan. Karena ti'an yarry mereka
lakukan tidak terucapkan dengan jelas dan tuduhan berzina png
dilontarkan suami tidak bisa diketahui secam meyakinkan dan
penunfutan hukuman dari isti juga tidak diketahui secara meyakinkan.

Apabila keduanya adalah oftmg yang memiliki bahasa isyarat

dan bahasa fulisan yang bisa diketahui secara meyakinkan, Ahmad
berkata, "Jika si istri orang yang bisu, maka dia tidak boleh melakukan
li'an, l<arelrra penunfutannya tidak bisa diketahui secara meyakinkan. "

hnu Al Mundzir telah menceritakannya dari Ahmad, Abu
Ubaid, Ishaq dan kalangan rasionalis. Demikian juga tenfunya ketentuan
tersebut berlaku bagi suami yang bisu. Hal itu karena li'an adalah
perkataan yang memerlukan persaksian, sehingga perkataan orang bisu

tersebut tidak sah, seperti persaksian gnng sebenamya.

"';i: , fi165* lain, hukuman menuduh berzina ifu wajib dihindari

akibat sejumlah buldi yang masih sannar, dan persaksian unfuk

menetapkan hubungan nasab l6ng jelas seperti kata-kata yang
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terucapkan (dalam sebahagian naskah lain; persaksian bukanlah sesuafu

yang tegas seperti kata-kata Snng temcapkan), karena isyamt omng bisu

tidak lepas dari kemungkinan lain ataupun , sehingga

hukuman menuduh berzina tdak wajib dijatuhkan berdasarkan

iqnmtrgra tersebut. seperti halnya hukuman tidak wajib dijatuhkan ahs
orcmg lain berdasarkan persaksiannln.

Al Qaani dan Abu Al Khaththab berkata, "Orang bisu sama
seperti orErng 5nng dapat be6icara dalam masalah li'an dan menuduh
beNzina.," ini adalah pendapat madzhab Asy-SSnfi'i. Alasanqn otang
bisu yang menjatuhkan thalak hukumnSn sah, sehingga fuduhan benina
yang dia lontarkan dan li'atnya juga sah, sama seperti otang

Sang dapat berbicam.

Libn dan fuduhan berzina berbeda dengan persaksian, karena
persaksian bisa diperoleh dari selain dirin3n, sehingga tidak ada
kepentingan mendesak png mendorong unfuk menerfuna persalsian

oftmg bisu. sdangkan di dalam li'an frdak bisa diterima kecuali dari
dirin3n, sehingga ada kepentingan mendesak yrang mendorong unfuk
menerima li'an dari dirinya, sama seperti thalak.

Namun pendapat pertama lebih baik. Karena akibat hukum
fuduhan berzina adalah ker,vajiban menerima hukuman tersebut, dan
hukuman tersebut harus dihindari bila funtutan masih samar. sedangkan
fujuan li'an yang paling utama adalah mengingkari anak, sedang
pengingkamn anak bisa diterima selagi memungkinkan, disamping
memang hubungan nasab tersebut benar-benar tidak ada.

Sehingga tidak sepafutrgn diberlakukan sesuatu yang dapat
menghilangkan hubungan nasab anak tersebut. Dan fidak patut
mengesahlon sesuafu 5nng menetapkan hukuman tersebut disamping
mernang funfutannya sangat sarrar. IGrena itu, persaksian orang bisu
fidak bisa diterima.
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Pemyataan mereka, "Persaksian bisa diterima dari orcmg selain

dirinya," kami bisa menjelaskan, terkadang persaksian ifu tidak bisa

diterima kecuali dari dirin5n, karena hanln dia seorang yang melihat
langsung kasus yang mana dia diminta mernberikan kesaksian, atau

karena dia mendengar langsung kasus tersebut.

' Lalu, apabila ada omng bisu menuduh berzina atau melakukan

li'an, kerntadian dia tiba-tiba dapat belticara, lalu dia menolak

bahvua dia telah menuduh betrdna atau melakukan li'an, rnale
penolakanryn mengakui perbuatanryra menuduh berzina tdak bisa

diterirna, karena fuduhan berzira tersebut berhubungan dengan hak

oftmg lain berdasarkan pertimbangan fakta Snng terungkap. Sehingga

penolakannya mengakui perbuatan tersebut tidak bisa diterima.

Sdangkan penolalennya mengakui li'anyang bertujuan unfuk

mernenuhi hak yang wajib dia penuhi bisa diterima, sehingga dia

dihnfut unfuk menerima hukurnan tersebut, nasab si anak dipertemukan

dengan dirinSra, dan ikatan suami isffi tidak kembali seperti semula.

I alu apabila dia berkata, 'Aku melakukan li'an berntfinn
menggugurkan hukuman dan mengingkari anak," maka hal tersebut

menjadi hak dirinya, karena li'an ifu bersifat mengikat bila berdasarkan

pengakuan dirinya, bahwa dia tidak pernah melakukan li'an,lalu tatkala

dia berkeinginan melakukan li'an, nakahal ifu menjadi hak dirinya.

Lalu apabila sorang suami menuduh istrinya berana, dan dia

orang yang dapat berbicara, kernudian dia bisu, dan dia sudah pufus asa

untuk dapat kembali berbicara, maka hukumnya seperti hukum semula

(sebelum bisu). Apabila dia berharap dapat kembali berbicara, dan

bisunya benar-benar menghilang, maka hampan menghilangnya

kebisuan yang dideritanya tersebut bisa difunggu, dan unfuk mengetahui

hal tgrsebut ini akan dikernbalikan kepada dua orang adil dari kalangan

dokter kaum muslimin.
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Ini adalah pendapat para ulama pengikut madzhab Asy-Syafi'i.

Sebahagian mereka menjelaskan, "Di dalam kedua kondisi tersebut dia

boleh melakukan /iian menggtrnakan bahasa isyarat. Karena Umamah

binti Abi Al Ash berubah menjadi bisu, lalu pertanyaan dikemukakan

kepadanya, 'apakah si fulan berhak mendapatkan ini, dan si fulan yang

lain berhak mendapatkan ifu?', lalu dia menjawab dengan bahasa

isyarat, 'ya', lalu mereka berpandangan bahwa isyarat tersebut adalah

wasiat."

Keterangan ini fidak mengandung landasan hukum apapun,

karena tidak pemah disebutkan siapa periwayat hadits tersebut, dan

tidak diketahui apakah keterangan tersebut merupakan pemyataan

orang yang ucapannya bisa digunakan sebagai landasan hukurn, serta

tidak pernah diketahui apakah keterangan tersebut unfuk kasus bisu

yang diharapkan bisa hilang atau tidak?

' Abir Al Khaththab memberikan komentar mengenai kasus

orang yang lidahnya kaku dan putus asa'untuk kembali dapat berbicara,

apakah li'arnya sah dengan bahasa isyamt? "Dianalogikan sesuai

dengan pendapat tersebut. "

Setiap stafus yang melekat pada diri seseorang, yang tidak

ada hak li'an bagu:rya, maka nasab anak mengikutinya. Dan wajib

menetapkan akibat hukuft seperti hukuman cambuk dan ta'zir dengan

rnana dia telah menuduh berzina, kecuali pihak yang menuduh berzina

masih berstattrs anak-anak atau orang gila, maka tidak diberlakukan

hukuman cambuk baginya dan tidak pula li'an. Demikian Ats-Tsauri,

Malik, AsySyafi'i, Abu Ubaid, Abu Tsaur, kalangan rasionalis dan Ibnu

Al Mundzir, dia berkata, "sepengetahuanku tidak ada pendapat yang

diriwayatkan dari selain mereka yang menentang pendapat mereka."

Bagian Kdua; U'antidakdiberlakukan bagi orang yang bukan

pasangan suami istri. Jadi, tatkala seseomng menuduh wanita yang

bukan istuinya yang baik-baik (wanita yang suci, akil balig dan muslimah)
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berbuat zina, maka dia harus dijafuhi hukuman cambuk, dan tidak boleh
melakukan li'anuntuk menggugurkan hukuman tersebut. Sedang apabila

dia bukan wanita yang baik-baik (wanita yang suci, akil balig dan

nnslimah), maka dia harus dikenai ta'zir, dan juga tidak diperkenankan
mdakukan ti'an. Tidak ada khilaf di dalam masalah ini.

Hal itu karena Allah Ta'ala berfirrnan,

i'1,;6 i6$

,X{-ii

?.#51'ofi-i,-ig):,$1,'U j

"Dan onng-omng jang manuduh uanita-uanib yang baik-
paik (Mwt zina) dan mqel<a tidak mqdabngl<an qnryt omng saksi,

rnaka dqalah mercka (lpng menuduh itu) delapan puluh l<ali daa, dan
jangankh lramu tqima kesksian mqdra bmt sdama-lannn5a. dan
mqel<a ltulah oftng-orang jnng fasik." (Qs. An-Nuur l24l:41.

Kernudian Allah mengecualilon rannita-wanita yang berstafus
sebagai isbi dari indikasi ayat tersebut yang bersifat umum dengan

firnran-Np,

t j-afi $,6{tv;i i 

"{i,l 
w *;i:{'#

{y[ir'J. K 1' "iAtS'"i!-'rJg

<)g-+,Ati d,JlL' iog 9+ 6 ii:
,rr1

'it..16l

"Dan onngomng Wng mqtduh isbing bedm), Faanat
mqeka tidak ada mempungai sal$i-sal$i selain diri merelra sendiri,

malra orcng ifu ialah qtpt kali bersumpah dengan nama
Allah, dia adalah termasuk oftng-oftng yang benar.,, (Qs.

An-Nuur [24]: 6). Sedangkan wanita-wanita yang selain istri tetap

mengikuti ketenfuan umum ayat tersebut.
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Apabila seseorang merniliki hamba sahaya, kemudian dia

menuduhnya berbuat zina, maka tidak diberlakukan ti'an. Brirk dia

wanita yang berstatus sebagai istn (frms!1atau bukan. Da tidak dikenai

hukuman cambuk akibat menuduhnya berbuat zina dan diberikan

pengampunan.

Lalu apabila hamba sahaya ifu melahirkan anak, maka kita

harus menganalisisnya, apabila dia tidak mengakui perbuatannya telah

menyetubuhinya, maka dia tidak boleh mengakui anak tersebut sebagai

anakn5n, dan dia tidak perlu mengingkaringn.

Sedang apabila dia mengakui perbuatanngn yang telah

menyefubuhinya, maka dia langsung menSnndang stafus sebagai istinya

(ftntt. Dan tatkala hamba sahaya itu melahirkan anak setelah melewati

masa kehamilan sejak berhubungan intim, maka dia harus menerima

anak tersebut sebagai anaknya. Demikian Malik dan Asy-Synfi'i

beipendapat

Abu Hanifah dan Abu Tsaur berpendapat, "Hamba sahaya

tidak langsung menyandang stafus sebagai istri sampai dengan dia

mengakui,/menerima anak hamba. sahaya tersebut (adalah anaknya), lalu

apabila dia telah mengakui,/menerima anak tersebut sebagai anaknya,

maka dia menyandang stafus sebagai istn (fimsfi. dan sesudah itu dia

harus menerima anak-anakn5n sebagai anaknya, karena hamba sahaya

kalau telah berubah stafusnln menjadi istri akibat berhubungan intim,

maka dia akan tetap menSnndang stafus sebagai istri dengan bukti

. dibolehkannya menyetubuhinya, seperti halnya wanita lain yang

berstafus istri."

Menurut kami, permasalahan tersebut sesuai dengan hadih,

"Bahwasanya Sa'ad terlibat perselisihan dengan Abdun bin Jam'ah

tentang status anak laki-laki hamba sahaya milik Jam'ah, dia berkata,

'dia adalah saudara laki-lakiku, putra hamba sahaya ayahku, dia terlahir
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karena hubungan intim yang telah dilakukan -a5nhku.' lalu Nabi $
bersabda,

;;t eq) .fi$:tfrir a,^)G.1r? UU';
'Dia milikmu wahai AMun bin Jarn'ah, karqta anak ifu milik

omng trug mempuntni ranjang (smmi} sdang bagi laki-laki Snng
melakukan hubungan intim berhak mmunbtya." (HR. Muttafaq Alaih).

Ibnu Umar pemah meriwayatkan dari Umar rg, dia berkata,

"Bagaimana sikap kaum lelaki yang melakukan hubungan intim dengan

sejumlah hamba sahaya mereka, kemudian mereka meninggalkannya,'

tidak ada seorang hamba sahaya (odiaa4 yang mernpunyai anak) yang

datang menernuiku, yang mana fuannya mengakui bahwa dia telah
menyakitinp, kecuali aku menyatakan bahwa anak itu adalah putranln,

lalu sesudah itu jauhilah oleh kalian atau tinggalkanlah."l5.

IGrena hubungan intim itu merniliki kaerkaitan dengan
penghamman menikahi kelmrga dari kedtn belah pihak, sehingga

tatkala hubungan intim itu dilakukan rnalo status hamba sahaya benrbah

menjadi isti (selk gundik), seperti halnp penghamman keltnrga gnng

lain akibat perkawinan

Alasan lain istri disebut firasy (ternpat tidur) bermakna miiaz
mursal (ithlaaqu azh-zharfi wa imadatul ternpat

tidur, tetapi 5nng dimaksud adalah peltuatan di atas tempat tidur),

karena dia menidurinya di atas tempat tidur, atau posisi wanita berada di

bawah dirir,F saat berhubungan intim, kedtn perbutan tersebut

diternukan di dalam hubungan intim.

15 HR. Malik dalam Al Muwaththa' l2/24ftnm.2421, NBaihaqi dalam As,gunan
N Kubm (2/4L31, Abdurrazaq dalarn Al Mlslnnmf (7/L321, dan Sa'id bin Manshur
dalam Sumn miliknya (2 / 63 / 20631.

@t - AI Mughni



Sedangkan analogi mereka yang menyamdkan hubungan intim

dengan hak kepemilikan, tidak tepat karena hak kepemilikan,.tramba

sahaya tidak memiliki keterkaitan dengan pengharaman menikahi

keluarga dari kedua belah pihak, dan kepemilikan tersebut tidak akan

melahirkan anak tanpa adanya hubungan intim.

Kepemilikan hamba sahaya berbeda dengan perkawinan,

karena yang dimaksud dengan perkawinan tiada lain kecuali mengarah

pada hubungan intim, perkawinan memiliki keterkaitan dengan

pengharaman menikahi keluarga dari kedua belah pihak, dan

perkawinan tidak sah di saat objek perkawinan itu haram disetubuhi,

contohnya wanita Majusi (penyembah api) wanita penyembah berhala

(watsaniphl dan wanita-wanita yang memiliki hubungan mahram

dengannya.

Jika memang ketentuann5n mesti demikian (tidak boleh

m6ngingkari'anak melalui prosedur li'anl, maka apabila dia hendak

mengingkari anak hamba sahaya tersebut, yang harus dia terima sebagai
- anaknya, maka prosedumyn adalah dia harus memberikan pengakuan,

"Bahwasanya dia menggangap (rahim) hamba sahayanya negatif (bersih)

sesudah dia menyetubuhinya ditandai dengan safu kali haid," maka

akibat pengakuan tersebut anak tersebut tidak lagi menjadi anaknSn.

Sedangkan jika dia memberikan pengakuan, "Bahwasanya dia

selalu menjauhinya," maka akibat pengakuan tersebut anak tetap

menjadi anak dirinya. Sesuai dengan hadits yang telah diriwayatkan

Jabir, dia berkata, "Seorang lelaki dari kalangan Anshar datang

menghadap Rasulullah $, lalu dia berkata, 'Sesungguhnya aku memiliki

hamba sahaya, aku pemah mengitarinya (berhubungan intim), aku benci

bila dia hamil', lalu beliau bersabda, 'Jauhilah dia, jika kamu

menghendaki, karena baok akan datang kepadan5n sesuafu yang telah

ditz*dirkan atas diriqn.', Jabir berkata, 'Tak berapa lama dia
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menunggu, kemudian tiba-tiba dia menemui beliau, lalu dia berkata,

'sesungguhnya hamba sahaya itu benar-benar hamil', beliau bersabda,

Aku sudah pemah berbicam kepadamu bahwa besok akan

datang squafu yang telah ditakdirkan unfuknya." ffi. Abu

Daud).

Diriwayatkan dari Abu Sa'id "Sesungguhnya dia berkata, 'Aku

senantiasa menjauhi hamba sahayaku, lalu dia melahirkan seorang

makhluk yang amat kucintai, maksudnya adalah putranya." Dan sesuai

dengan hadits Umar yang telah kami kemukakan.

Alasan lain, perubahan stafus menjadi ishi ifu mempakan

ketentuan yang memiliki keterkaitan yang emt dengari hubungan intim,

sehingga aspek mengeluarkan sperma tidak lagi menjadi persyamtan

yang dipertimbangkan, seperti ketenfuan hukum lainn5n. Dan menurut

sebuah riwayat, "Dia sebenam5ra mengeluarkan spenna yang mana dia

tidak merasakan keluamya. "

Apabila seseorang mengakui perbuatannya telah berhubungan

intim di luar vagina, atau menyefubuhi lubang anusnya, maka hamba

sahaya tidak berubah status menjadi istrinya (ftmsfi. Karena hal tersebut

bukan termmuk perkara yang ditetapkan s@aftt tertulis bukan pula

termasuk yang tersirat di dalam perkara png ditetapkan secara tertulis.

Alasan lain, nasab anak menjadi hilang dari dirinya akibat

pemyataan rahimnya negatif, tatkala hamba sahaya melahirkanngn

setelah dinyatakan negatif dengan rentang wakfu yang sama dengan

usia kehamilan, sehingga apalagi di dalam masalah hubungan intim di

luar vagina atau lubang anus tersebut.

Diriwayatkan dari Ah-qd, "Sesungguhnya hamba sahaya

berubah status menjadi istn (firasfi; karena dia kadang berhubungan

Q )* 11 q*1:.,, 
^fr a;f "s
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intim, lantas spema bergegas masuk ke dalam vagina." Para ulama

pengikut madzhab Asy-Syafi'i mempunyai dua pendapat yang sama

seperti kedua PendaPat tersebut.

Apabila dia memberikan pemyataan (rahim hamba sahayanya)

negatif (istibn), maka pemyataannya bisa diterima tanpa hanrs

bersumpah menurut salah satu dari dua pendapat. Karena seseorang

yang pem5rataannya bisa diterima dalam persoalan rahim yang negatif,

maka pemyataannya bisa diterima pula tanpa harus bersumpah- Sama

seperti wanita yang mernberikan pengakuan masa tunggunya (iddahl

telah habis.

sedangkan menumt pendapat yang lain, dia dituritut untuk

bersumpah. Ini adalah pendapat madzhab Asy-Syafi'i. sesuai dengan

indikasi sabda Nabi $ yang bersifat umum, "Akan tetapi sumpah

diperunfukan bagi pihak tergagat." Alasan lain, pemyataan rahim

"aiutif 
itu ffiak bisa diukur secara pasti, sehingga pemyataannya tidak

dapat diterima tanpa disertai sumpah, seperti seluruh hak lainnSn.

Berbeda dengan iddah-

Tatkala dia tidak merrberikan pemyataan rahimnya negatif,

maka anak hamba sahaya tersebut diperternukan dengan dirinSn, dan

nasabnln fidak bisa dihilangkan dari dirinya'

Asy-SsB{i'i dalam salah satu dari kedua pendapatrya

menjelaskan, "Dia boleh menafikannya dengan cara melakukan /i'an'

Karena dia adalah anak dengan mana dia tidak menyukainya, sehingga

anak tersebut lebih menyerupai dengan anak wanita tersebut."

Seiang menurut kami, permasalahan tersebut sesuai dengan

firman Nlah Ta'ala,
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d ifi i:,i$ tr 7Lxi,3'# K i,"&tX rs.i,jg

G-+Atid,fL'6u,8'+
"Dan orang-omng gang menuduh isbin5n (benina), padahal

merel<a tidak ada mempunSai saksfsaksi selain diri mereka sendiri,

maka persal<sian orang ifu ialah empat lali bercumpah dengan narna

Allah, dia adatah tqrnasuk gang benar.,,(Qs.
An-Nuur I24l: 6). Allah mengkhususkan tuduhan berzina itu ditujukan
kepada wanita-wanita yang bukan isfui.

Alasan lain, anak tersebut adalah anaknya yang mesti dia

terima sebagai anaknya yang terlahir dari wanita yang bukan berstatus

isti. Sehingga dia fidak memiliki hak unfuk mengingkarinya dengan cara

melakukan f'an

S€perfi kasus kalau dia menyetubuhi wanita 57ang bukan
istuinSra sebab situasi yang absurd, lalu a/ qafah (iarnak dari qaa'it!
(sorang ahli di bidang nasab yang mengetahui nasab kefika terjadi
ketidakjelasan melalui firasakrln dan mernperhatikan sejumlah anggota
tubuh anak.)) tersebut menyatakan anak wanita tersebut adalah
putanya.

Alasan lain dia masih merniliki cam unfuk mengingkari anak
tersebut tanpa melalui prosedur li'an. Sehingga dia fidak perlu

mengingkarinya dengan cara melakukan li'an, oleh karena ifu /i,an tidak
perlu dilalnrkan.

Alasan lain, tatkata'dia menyetubuhi hamba sahaSanya, dan

dia tidak pemah menyatakan dia negatif hamil, tiba-tiba dia melahirkan
seorang anak, maka ada kemungkinan dia tercipta dari sperma dirinya,
sehingga dia tidak boleh mengingkarinya, karena posisinya masih bisa
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diterima sebagai anaknya selagi memungkinkanl bagaimana tidak,

padahal faktomya jelas-jelas terbukfi ada?

Apabila dia telah menyatakan rahimnya negatif, tiba-tiba dia

melahirkan dua orang anak, lalu dia hanya mengakui salah seorang dari

mereka, dan mengingkari anak yang lain, maka dia harus menerima

kedua anak tersebut semuanya sebagai anaknya, karena tidak mungkin

meletakkan salah safurnTa tercipta dari (sperma) dirinya, sementara anak

yang lain bukan dari (sperma) dirinya, padahal keduanya terlahir dari

kandungan yang sama. Dan mengingkari anak yang telah diterima

sebagai anak dirinya, padahal dia telah mengakuinya tidak bisa

dibenarkan. Sehingga wajib menerima keduanya sebagai anaknya.

Demikian juga, apabila hamba sahayanya melahirkan anak

kembar dua, yang mana dia tidak pemah mengaku telah

melvetubuhinya, lalu dia menerima salah safunya sebagai anaknya dan

mfxrgingkari'anak yrang lain.

Tatkala seseorang menikahi seorang wanita dengan

pemikahan yang fasid (batul), kemudian dia menuduhnya berbuat zina,

dan mereka mernpunyai anak yang hendak dia ingkari sebagai anaknya,

maka dia boleh melilkukan /r'an unfuk mengingkarin5n, dan tidak ada

hukuman cambuk yang dijatuhkan atas dirinya.

Apabila mereka tidak mempunyai anak, maka dia harus

dijatuhi hukuman cambuk, dan tidak ada hak li'an di antara mereka.

Demikian Asy-Syafi'i berpendapat. Abu Hanifah berpendapat, "anak

tersebut mesti diterima sebagai anaknya, dia tidak berhak

mengingkarinya dan tidak pula melakukan li'an, karena wanita tersebut

adalah wanita Snng bukan istuinya, sehingga dia serupa dengan wanita-

wanita lain pada umunnya, atau tatkala mereka tidak mernpunyai

anak."

Menurut kami, anak ini adalah anak yang mesti dia terima

sebagai melalui akad nikah, sehingga ,dia berhak
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mengingkarinya, sama seperti kasus kalau pemikahan tersebut adalah

pernikahan yang sah.

Berbeda tatkala tidak mernpunyai anak sama sekali, karena dia

tidak ada kepentingan mendesak unfuk menuduhnya berbuat zina,

karena status wanita tersebut bukan ishin5n.

Berbeda dengan wanita-wanita pada umurrrnya, karena anak

mereka tidak boleh diakui sebagai anaknya, karena fidak ada

kepentingan mendesak untuk menuduh mereka berbuat zina. Berbeda

dengan wanita yang berstafus istri, karena dia perlu untuk menuduhnln

berbuat zina sekalipun tidak mernpunyai anak, karena dia telah'

mengkhianatinya, telah mernbuatrya mamh, dan telah merusak stafus

dirinya sebagai istri.

[alu, jika dia mempunyai anak dari wanita gnng dinikahiqn
dengan pemikahan yang batal,,maka kepentingan mendesak itu telah

ditemukan di dalam kedua hal tersebut, dan tatkala dia melakukan /i'an,

maka hukuman cambuk menjadi gugur, karena li'antersebut adalah /i'an

yang dilakukan untuk meniadakan hukuman cambuk (di dalam naskah

lain; unfuk mengingkari nasab anak), sehingga ti'an tersebut

menggugurkan hukuman cambuk, seperti libnyang dilakulon di tengah

pemikahan yang sah.

Apakah pengharaman tersebut berlaku selamanSn? Di dalam

persoalan ini ada dua pendapat. Pertam4 penghamman 'tersebut

berlaku selamanya, karena li'an tersebut adalah li'an yang sah, yang

menyerupal li'an terhadap wanita yang berstafus isti.

Kedua; penghuru-'an tersebut tidak berlaku selamanya, karena

dengan libn ini, tidak terjadi perpisahan, karena tidak ada ikatan

pemikahan di antara mereka, yang dengan mana adanya li'an tersebut

ikatan pemikahan terputus. Berbeda dengan libn terhadap wanita yang

berstatus istri, karena perpisahan terjadi akibat libntersebut.
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Kalau dia meli'an wanita yang dinikahinyd dengan pemikahan

yang batal, tanpa memiliki m*, maka li'an tersebr.rt tidak dapat

menggugurkan hukuman cambuk, da., pengharaman tersebut tidak

berlaku selamanya, karena li'an tqsebut adalah li'an yarry batal,

sehingga segala ketentuan akibat li'anfrdak bisa diberlakukan, baik dia

meyakini pemikahannya sah atau tidak, karena pemikahan tersebut

pada hakikatrya bukanlah pemikahan yang sah, sehingga li'an tersebut

lebih menyerupai kasus kalau dia melakukan li'an terhadap wanita yang

bukan isfuinya, yang rnana dia menduga bahwa wanita tersebut adalah

ishinya.

Kalau seseorang telah menjatuhkan thalak bain terhadap

istrinya, kemudian dia menuduhnya berbuat zina, yang dia kaitkan

dengan kondisi di saat masih terialin ikatan suami istri, maka masalah ini
sama seperti masalah sebelumnSra, jika mereka mempunSrai anak, yang

maria dia berkeinginan mengingkarinp

Jadi, dia berhak mengingkaririp dengan cara melakukan /i'an
'Dernikian Asy-Syafi'i berpendapat. Abu Hanifah berpendapat, "Dia
wajib dijafuhi hukuman cambuk, dia mesti menerima anak tersebut
sebagai anaknya, dan dia tidak berhak melakukan li'an." Ini adalah
pendapat Atha'.

Argumentasi kedua pendapat ini seperti !,ang telah

dikemukakan dalam masalah sebelumnSn. Utsman Al Battiy
berpendapat, "Dia berhak melakukan li'an, sel<alipun mereka tidak

mempun5rai anak."

Diriwayatkan dari hnu Abbas dan Al Hasan, "sesungguhnya

dia berhak melakukan li'an terhadapnya, karena fuduhan tersebut

dikaitkan dengan kondisi saat masih terialin hubungan suami ishi, yang

menyerupai kasus kalau rrnnita tersebut masih berstatus isbinya."

Menurut karni, jika mereka mempunyai anak, lalu dia memang

memiliki-kepentingan mendesak unfuk melontarkan fuduhan berbuat
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zina terhadap wanita tersebut, maka li'an bisa dilakukan sebagai jalan

keluar dari masalah tersebut. Seperti kasus kalau dia menuduhnya

berbuat zina, saat dia masih berstafus istrinya.

Dan jika dia tidak mempunyai anak, maka dia tidak memiliki

kepentingan mendesak unfuk melontarkan tuduhan berbuat zina

tersebut, dan dia telah menuduhnya berbuat zina di saat dia sudah

berstafus bukan istrinya, sehingga kasus ini mirip dengan kasr.rs kalau dia

sama sekali fidak mengaitkannp dengan kondisi saat dimana masih ada

ikatan smmi isti.

Dan ketika dia melakukan li'an tqhadapnlB fujuanryp yaifu'

unfuk mengingkari anak wanita yang sudah t€rthalak bain tersebut,

maka arnk tersebut tidak lagi sebagai anaknya dan hukurnan cambuk

digugurkan dari dirinya. Sedangkan di dalam rnasalah keberlakun

p€nghamrnan wanita tersebut untqk selarnanlp' ini ada dua pendapat'

ApalGh dia boleh melalnrkan li'an t(,i}EcElpr*p sebelum si

anak lahir? Ada dua pendapat dalarn rnasahh ini.

PqhnT dia boleh melah.rkan li,an tahdapnya sebelum si

anak lahir. Karena seseorang lrang dibol€hkan melakukan ti'an

terhadapnln setelah anak lahir, mal<a dia dibolehkan pula melakukan

ti,an tertadapnya sebelum anak lahir, mma seperti melakukan /i'al

terhadap wanita yang berstatus isfui.

Kdua, dia tidak dibolehkan melakukan li'an terhadapnya

sebelum si anak lahir. Ini adalah makna yang t€rungkap dari pemSntaan

Al Kharqi. Karena anak png ada di sisinya naabnya tidak dapat

ditiadakan di saat kondisinya masih bempa ianin di dalam kandungan'

Alasan lain, li'an di dalam kasus wanita yang sudah terthalak

bain ini fujuan pemberlakukannya semata-mata karena anak tersebut.

Sehingga dia tidak dibolehkan melakukan li'an kecuali setelah anak

tersebut benar-benar nyata berwujud mantrsia melalui proses persalinan'
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Berbeda dengan libn terhadap wanita yang berstahrs isti,
karena ti'an terhadapnya dibolehkan sekalipun tidak ada anak, demikian

ketentuan hukum dalam masalah mengingkari janin dalam kandungan

dalam pemikahan yang batal.

Jika seseorang membeli istrinya lnang berstatus budak,

kemudian dia mengaku telah menyetr.rbuhinya, tak lama kernudian dia

melahirkan seorang anak setelah enam bulan (sejak dia berhubungan

intim), dia mesti menerima anak tersebut sebagai anaknya, dan tidak

boleh mengingkarinya, kecuali dia menrberikan pemgrataan rahimnln

negatif.

Karena si anak tersebut diklaim sebagai anaknya akibat

hubungan intim, yang diperoleh dalam ikatan kepemilikan bukan ikatan

perkawinan, karena kepenrilikan ifulah ikatan yang ada, sehingga dia

statyrsnya seperti suami kedua dimana dia mesti menerima anak tersebut

seLagai analin1n, sekalipun ada kernungkinan anak tersebut terlahir dari

strami pertama.

Apabila dia tidak mengakui telah menyetubuhinya, atau

mengakuin5n lalu dia melahirkan seoftmg anak kurang dari enam bulan

sejak dia berhubungan intim, rnaka dia harus menerima anak tersebut

sebagai anaknln akibat adanln ikatan perkawinan . jika hal itu
mernungkinkan, dan dia berhak mengingkarinya dengan cara melakukan

li'an. Apal<ah li'an tersebut menetapkan pengharaman untuk selamanya?

Ada dtn pendapat.

Jika dia menuduh ishinSn yang telah terthalak mj'i berbuat

zina, maka dia dibolehkan meli'anngn, baik mereka mempunlni anak

atau tidak. Abu Thalib berkata, "Aku pemah bertanya kepada Abu

AMullah tentang kasus seorang pria yang menjafukan thalak safu atau

dua kali thalak, kemudian dia menuduhnSn berbuat zina, dia menjawab,

'hnu Abbas berkata, 'Dia tidak berhak melakukan li'an, dan wajib

dihukum cambuk', sedang hnu Umar berkata, 'Dia boleh melakukan
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libn selama istrinya yang terthalak raf i itu masih dalam masa tunggu

{iddah)' , Abu Abdullah berkata, 'Pendapat Ibnu Umar lebih baik, karena

dia masih berstatus istrinya, dan mereka saling mev,raris, sehingga dia
boleh melakukan libn."

Demikian, Jabir bin Zaid, An-Nukha'i, Az-Zuhi, Qatadah, Asy-

Syafi'i, Ishaq, Abu Ubaid, Abu Tsaur dan kalangan rasionalis

berpendapat. Keterangan tersebut diriwayatkan dari lbnu (Jmar, karena

isbinya yang terthalak raj'i masih berstatus ishi, sehingga dia dibolehkan

meli'annya, sama seperti kasus kalau dia tidak pemah sama sekali

menjatuhkan thalak kepadanya

Apabila seorang suami menuduh isfuinya berbuat zina,

kemudian dia menjatuhkan thalak bain kepadanya, maka dia dibolehkan

meli'annya, Ahmad telah menjelaskan hal tersebut secam terfulis, baik

mereka mempunyai anak atau tidak. Keterangan tersebut diriwaSatkan

dari Ibnu Abbas.

Dernikian Al Hasan, Al Qasim bin Muhammad, Makhul, Mallk,

fuySyafi'i, Abu Ubaid, Abu Tsaur dan Ibnu Al Mundzir berpendapat

Sedang Al Harits Al 'Ukliy, Jabir bin Zaid, Qatadah dan Al
Hakam berpendapat, "Dia hanrs dihukum cambuk." Sementam

Hammad bin S'ulaiman dan kalangan msionalis mengatakan, "Tidak ada

hukuman cambuk dan tidak ada hak melakukan li'an, l<arern li'an

diberlakukan di tengah-tengah pasangan suami istri, sedangkalr kedtn
orang tersebut bukan lagi pasangan suami isbi; dan dia tidak bol€h

dijatuhi hukuman cambuk, karena dia tidak pemah menuduh wanita
yang bukan isbinya berbuat ittra."

Sedang menurut kami, persoalan tersebut sesuai dengan

firman Allah Ta'ala,
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"Dan omng-omng tnng menuduh istinSn (benina), padahal

mqeka tidak ada mempun5ni selain diri mereka sandiri,

maka orang ifu ialah empat kali bersumpah dengan nalna

Allah, saungguhnya dia adalah ten'nasuk orzrng-oftng 5nng benar." (Qs.

An-Nuur 1241: 6ll. Dan pria tersebut telah menuduh istrinya, sehingga dia

termasuk kedalam indikasi ayat tersebut yang bersifat umum.

Dan jika dia tidak melakukan li'an, maka dia wajib dijatuhi

hukuman cambuk, sesuai dengan indikasi ftrman Allah Tabla yarg

bersifat umum,

f;J;6 ;t(3 r:,$,'l;(. i ? .)A'ofi. rJS

'rr,cn ? 4Jfr75 ; 
"#,1 

W $.,:E'" -J
"Dan omng-orang Wng menuduh wanita-wanita 5ang bik-

bik (berbuat zina) dan merel<a tidak mendatangkan empat onng saksi,

mal<a denlah mqel<a 6nnq menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan

janganlah kamu terima kaat<sian mereka buat selama-lamanya. Daa

mereka itutah yang fasik." (Qs. An-Nuur I24l:4). Alasan

lain, dia adalah orang yang telah menuduh istrinya berbuat zina,

sehingga dia harus melakukan libn fika ingin bebas dari hukuman

cambuk), seperti saat mereka terikat perkawinan hingga tibanya masa

melakukan /i'an.

Apabila istri seorang pria berkata, "dia menuduhku berbuat

zina sebelum dia menikahiku," sedang si pria berkata, "(tidak) aku

bahkan (menuduhmu berbuat zina)setelah aku menikahimu," atau si istri
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berkata, "dia menuduhku berbuat zina sesudah aku terthalak bain dari

dirinya," dan si pria berkata, "(tidak) aku bahkan sebelum kamu

terthalak bain dariku.," maka pemyataan yang diterima adalah

pemyataan si pria, karena di dalam pokok persoalan menuduh berbuat

zina pemyataan yang diterima adalah pemgataan si pria, demikian pula

di dalam persoalan wakfu meluntarkan fuduhan tersebut.

Apabila wanita yang bulon isfuinya berlota, "Da telah

menuduhku berbuat zina (dalam naskah lain; kamu telah menuduhku

berbmt zina)," lalu si pria menjawab, 'Karnu saat itu adalah istiku," lalu

si wanita tersebut menolak adanSn status ikatan suami isfoi tersebut,'

rnaka pemyataan yang bisa diterima adalah pernyataan si wanita,

karena pada dasamya tidak ada ikatan suami istui.

Apabila dia menuduh wanita yang bulon istiryra berbuat zina,

lalu dia menikahinya, rnaka dia unjib dihtuhi hukurnan canrbuk, dan

tidak berhak melakukan 7i'an Alasannya hukunran cambuk itu sudah

wajib dijatuhkan di saat dia rnasih berstatus wanita 1nng bukan isbinSp.

Oleh karena itu dia tidak merniliki hak melahrkan li'an karqa alasan

tersebut, sama seperti kasus kalau dia fidak pernah menikahinlp.

Apabila dia menuduhn3;a setelah menikahi4p berbuat zina

5nng dikaitkan dengan status sebelum adanln ikatan perkawinan, maka

dia harus dijatuhi hukuman cambuk, dan udak b€rhak melakukan /r'an

Baik dalam kasus tersebut mereka mernpunlni anak atau fidak.

Ini adalah pendapat Malik dan Abu Tsaur. Keterangan tersebut

diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musaygrab dan Asy-Syn'bi. Sedang Al
Hasan, Zwarch bin Abi Aufa dan kalangan rasionalis mengatakan, "Dia

berhak melakukan libn, l<arel,:ra dia menuduh istinya berbuat zina,

sehingga dia termasuk ke dalam indikasi firman Allah Ta'ala yarrg

bersifat umum,
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@ G. -$i d iSL' i", 9* 6 iiS
'Dan orangoft,ng tang mqtuduh istinya (bazina), padahal

merela tidak ada mernpun5ai sal$isal<si selain diri merel<a sandii,

Maka paakian omng ifu ialah ernpt l<ali bercumpah dengan natna

Allah, SqunTguhntp dia adalah tetrnasuk omng-omng Snng benar" (Qs'

An-Nuur I24l:6l,.

Alasan lain, dia telah menuduh isfuinya berbuat zina, sehingga

kasus tersebut menyerupai kasus kalau dia menuduhnln berbuat zina

dan tidak pernah mengaitkannya dengan stafus sebelum adanya ikatan

perkawinan."

,." Asy-Syarif Abu Ja'far telah menceritakan riwaSnt lain semacam

itu. Asy-$afi'i berpendapat, "Jika dalam kasus tersebut mereka tidak

. mernpunyai anak, maka dia tidak perlu melakukan li'an. sdar$ kalau

mereka mernpunyai anak, maka ada dua pendapat."

Sdang menurut karni, dia telah menuduhnya berbuat zina

Snng dikaitkan dengan status saat dia t€rthalak bain, yang menyerupai

kasus kalau dia menuduhnya berzina saat dia terthalak bain. Berbeda

dengan menuduh berbtrat zina terhadap wanita yang berstafus isfui,

karena dia adalah orang yang memiliki kepentingan mendesak untuk

melontarkan fuduhan tersebut, alasannya dia telah melakukan tindakan

yang membuatrya rnarah, dan telah mengkhianatinya.

Apabila di tengah-tengah mereka ada anak, maka dia memiliki

kepentingan mendesak unfuk mengingkarinya. Sedang di dalam kasus

tersebut k€fika dia menikahiryra, dia mengetahui perbuatan zina wanita

tersebut, sehingga dia adalah lelaki yang gegabah dalam menikahi
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wanita hamil dari hasil perzinaan, sehhgga tidak ada jalan yang

disyariatkan bagi dirinya unfuk mengingkarinya.

Kalau seseorang berkata pada istrinya, "Kamu wanita yang

terthalak tiga wahai wanita pezina.," Muhanna telah meriwayatkan, dia

berkata, "Aku pemah bertanya kepada Ahmad tentang seorang pria

yang berkata pada istrinya, 'Kamu wanita yang terthalak tiga wahai

wanita pezina.', lalu. Ahmad menjawab, 'dia berhak melakukan /i'arz',

aku berkata, 'sesungguhnya mereka telah berpendapat, 'Dia hanrs

dijatuhi hukuman cambuk, dan tidak berlaku baginya kecuali satu

thalak.', Ahrnad berkata, 'Alangkah bunrkqn pendapat png mereka'

kernukakan, mengapa pria ini berhak melakukan li'an, l<arq'a dta

menuduh istinya berbuat zina, sebelum ada keputusan dia terthalak
' bain, sehingga dia menyenrpai ishi Spng t€rthalak rai'i."

Sedangkan di dalam rnasalah pertama, iika mereka

mernpunyai il*, maka dia berhak melakukan /r'an.tujuanrryp 1nifu

mengingkari m*, jika tidak mernptrnlni anak, rnaka dia hanrs diiatuhi

hukuman cambuk dan udak berhak melakukan li'an. Karena dia

mernastikan fuduhan berbuat zina ifu diloitlon dengan kondisi saat

masih ada jalinan suami iski, tuduhan berbuat zina terhadapnp

wakfunp mengalami penrbahan, 5nifu sesudah dia menjafuhkan thalak

kepadanya, sehingga dia seolah-olah berkata padanya sesudah terthalak

bain, "Kamu berbuat zina dikala kamu masih berstafus isfuiku," sesuai

dengan keterangan yang telah kami tetapkan.

Baqran K.tige setiap fuduhan berbuat zina yang dih:ntarkan

kepada istri, memastikan keruajiban melakukan li'an. Baik dia berkata

pada istrinya, "Kamu telah berbuat zina" atau "aku melihatnu sedang

berbuat zina." Baik suami yang menuduh ifu omng yang buta kedua

matanya atau orang yang dapat melihat. Ahmad telah menerangkan hal

ini secara tertulis.
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Demikian Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Abu Ubaid, dan Abu Tsaur

berpendapat. Ini adalah pendapat Atha'. Yahya Al Anshari, Abu Az-

Zinad dan Malik berkata, "Tidak ada karyajiban melakukan li'ankec:'tali

terpenuhinya salah safu dari dua perkara; melihat atau menolak lanin

yang dikandung. lGrena, ayat tentang libn turun dalam rangka

menjawab permasalahan Hilal bin Uma5ryah, dan dia berkata, 'Aku

melihat dengan mataku dan mendengar dengan telingaku', sehingga

ti'anfrdakada kecuali dalam kasus seperti Hilal bin Uma1ryah."

Menurut kami, permasalahan tersebut sesuai dengan firrnan

A\ah Ta'ala,

i:*fut -FS Jy[#'{ K, f ier|6fi- i,jS

<i$id,frL'ioyB,+6'r;3
"Dan omngrcmng gang manuduh isbirya (benina), Padahal

- mqelra tidak ada ma npuryni saksi-saksi selain diri mereka sendiri,

Maka percalrsian onng ifu ialah emryt l<ali basumph dengan nEIrE,

Allah, Saungahrya dia adalah tqmasuk orznslonng Wns bqar." (Qs.

An-Nuur l24lz 61.

Dan pria ini adalah omng yang menuduh ishinya berbuat zina,

sehingga dia termasuk ke dalam indikasi alnt tersebut yang bersifat

urnurn. Alasan larn, li'an itu mengandung fujuan unfuk mernbebaskan

dirinya dari tunfutan hukurnan cambuk akibat menuduh berbuat zina,

sehingga /i'an diqnriatkan bagi setiap omng yang melontarkan tuduhan

berzina terhadap istrinSn, sama seperti kedudukan alat bukti saksi (unfuk

membebaskan diri dari funfutan hukuman). Dan mengarnalkan teks yang

bersifat umuln lebih utama dibanding memperhatikan sebab khusus.

Kemudian apalagi mereka tidak pemah mengimplementasikannSn di

dalam perkataann5n "Aku mendengar dengan telingaku-"
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Baik dia menuduhnya berbuat zina lewat vagina ataupun leru,rat

lubang anus. Demikian Asy-syafi'i berpendapat. Abu Hanifah berkata,

"Libn tidak wajib dilakukan akibat menuduh berhubungan intim ler,,rrat

lubang anus," dia mernbangun pendapatnya tersebut berdasarkan

ketenfuan asli berhubungan intim di lubang anus, bahwa hukuman

cambuk tidak wajib dijatuhkan akibat menuduh berhubungan intim di

lubang anus.

Menurut kami, dia adalah orang yang menuduh isfuinya

berhubungan intim lamt lubang kenraluannya, sehingga kasus ini

menyenrpai kasus kalau dia menuduhnln berhubungan intim ler,vat'

vaginanya.

Sedangkan jika dia menuduhnya berhubungan infim leu/at

selain lubang kemaluan atau salah satu dari sekian anggota tubuh yang

menjijikkan selain zina, maka dia tidak dikenai hukuman cambuk dan

tidak pula berke'uuajiban melakukan /i'ar.

Karena, dia menuduhrya berhubungan intim, !,ang dengan

mana tidak wajib menjatuhkan hukuman cambuk, sehingga hukurnan

cambuk dan libn itu ditiadakan. Sama seperti kasus kalau dia menuduh

istrinya memukul banyak omng dan menSnkiti mereka.

Bagian Keempa*, yaifu jika seseorang menuduh istrinya Snng

baik-baik (wanita yang suci, akil balig dan muslimah) berbuat zina, dia

wajib dijatuhi hukuman cambuk, dianggap fasik dan harus ditolak

persaksiannya kecuali, dia mampu mendatangkan saksi atau melakukan

libn.

Sehingga apabila dia tidak mampu mendatangkan ernpat

orang saksi, atau dia menolak unfuk melakukan li'an, mal16- kesemua

hukuman tersebut wajib dijatuhkan atas dirinya. Demikian Asy-Syafi'i

dan Malik berpendapat.
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Abu Hanifah berpendapat, "Wajib melaktikan //'an tidak wajib

dijafuhi hukuman cambuk, lalu apabila dia menolak (melakukan /i'arf,

maka dia harus dik3rantina sampai dengan dia mau melakukan /i'an

Karena Allah 7b blaberfirman,

i"i4fr "tr 7 $-V'fi K L "&tX'';r- irj|

'Dan omng-omng trurg menuduh i*ny (benina), pdahal
merel<a tidak ada mempungai selain diri mer&a sazdiri,

maka oftng ifu ialah qnpat kali basumpah dengan nzilna

Allah, dia adalah tmnasuk oftng-oftng 5ang banar." (Qs.

An-Nuur l24l: 61. Sehingga tidak diwajiblon akibat menuduh istiryn
ke$ali melakukan li'an."

Menunrt kami, perrnasalahan tersebut sesuai dengan firman

" Allah Ta'ala,

<)-i.+,4)i'o;,fi ;'y B+ 6 iiS

):,|'t'U i ? "#5'ofi- i,.itS

't j$rt #,i{fiz;J ; 

"ii 
? w {;i:-E'#

W6"6$

"Dan orang-omng trug menuduh vnnik-vuanita Snng baik-

baik (berbuat zina) dan merel<a tidak mendatanglan anpt onng salsi,
mal<a deralah mereka 6nn7 mmuduh ifu) delapn puluh kali dua, dan

janganlah kamu terima kesalsian mqel<a buat selamalaman5n. dan

mereka ltulah orang-omng 5nng fasik." (Qs. An-Nuur 1241t41.

Redaksi ayat ini bersifat umum bagi pria 5nng berstafus suami

dan lainnya. Kemudian ayat ini bersifat khusus bagi suami, agar libn
yang dia lakukan bisa menggantikan posisi persaksian dalam menghapus

Al Mughni - EI



hukurnan cambuk, label kefasikan dan tertolaknya persaksian dari

dirinya.

Di samping itu juga saMa Nabi $ menegaskan,

"(wajib) mandabnglan bukfr, jika b'dak maka hukuman

cambuk diiatuhkan di Wan punglungmrr. " Dan saMa beliau pada

orang yang menuduh iskin5a berbut zina, tatkala dia hendak

melakukan li'an, "Hukunan di dmk lebih ringan dibndingkan azab di.

akhint."

Alasan lain, dia adalah oftrng 3nng menuduh (istinya berbuat

zina), yang wajib dijatuhi hukuman cambuk, sekalipun dia telah

menjelaskan dirinya berdusta, sehingga'hukuman cambuk ifu tetap wajib

dijatuhkan atas dirinya, ketka dia tidak mampu mendatangkan saksi

Snng telah ditenfukan qpriat, sama seperti pria png bukan berstatus

suami.

Sedangkan apabila dia menuduh selain wanita yang baik-baik

(wanita yang suci, akil balig dan muslimah) berbuat zina, seperti wanita

Ahli Kitab, hamba sahaSn, u/anita yang gila, dan wanita yang masih

kanak-kanak, maka dia wajib d{atr,rhi hukuman ta'zir akibat

perbuatannya tersebut. Karena dia telah menimpakan kesusahan pada

diri mereka disebabkan dia menuduhnSn berbuat zina, dan tidak dijatuhi

hukuman yang maksimal unfuk memenuhi funfutan mereka, karena

kekurangan mereka dengan menynndang stafus selnacatn ifu. Tidak ada

keterkaitan dengan kefasikan dan tidak pula penolakan persaksian

akibat melontarkan tuduhan tersebut. Karena fuduhan berbuat zina

terhadap mereka tidak menetapkan ka,rajiban hukuman cambuk.

Al Qadhi berkata, "Dia tidak berhak menghapus hukuman

ta'zir ini dengan cara melakukan li'an. l{arqa /i'an ditujukan unfuk

',!i.W drr-"1:4t
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mengingkari anak atau unfuk menghindari hukuman cambuk, sedang di

dalam masalah ini, tidak ada safu dari kedua kepentingan tersebut."

Asy-Syaf i'berkata, "Dia berhak menghapus hukuman ta'zir

tersebut dengan cara melakul<an ti'an. Karena tatkala dia memiliki hak

menghapus tunfutan hukum 5nng maksimal dengan cara melakukan

li'an, ffrrka hak menghapus tuntutan hukum sebenamSn lebih dia

miliki."

Al Qadhi mempunyai pendapat, "Belum tenfu memberlakukan

/'an unfuk menghindari hukuman cambuk 3nng menimbulkan dampak

buruk 1nng l€bih besar, otomatis mernbolehkan memberlakukan f'az

untuk menghindari huknrnan Snng menimbulkan dampak buruk 5rang

relatif kecil, Seperti kasus kalau dia menuduh iskiqp yang rnasih kanak-

lonak berbtrat zina, yang intim dengann5n tidak mr.rngkin

tellgdi. Maka dia harus diiatuhi hukuman ta'zir, ta'zir akibat

m&raatanglon celaan dan kesr.rsahan. Dia fidak berhak menghapu-snp

dengan cara melal<ukan li'an, dqtil,an ketatuan di dalam masalah ini."

Apabila salah seorang dari mereka mernPunyai anak, Al Qadhi

berkata, "Dia berhak melakukan f'an unfuk mengingkari anak tersebut."

Dan ini adalah pendapat Asyslnfi'i. keterangan ini adalah makra Snng

tampak dari pemptaan Ahrnad tentang hamba sahaya dan wanita Ahli

Kitab, baik ditengah-tengah mereka berdua ada anak atau tidak. Dan

l<ami telah menjelaskan keterangan tersebut dalam pernbahasan

temdahulu.

Abu Al Qasim berlota, "Hukuman cambuk tdak boleh

direalisasikanqp hingga istinp mengaiukan tuntutan hukurn tersebtrt

atas dirinya."

Maksudnp adalah, eksekrsi hukuman cambuk atas diri4n
dan funfutan melakukan li'an frdak harr.rs segera direalisasikan hingga

isfuinya mengajukan tunfutan tersebut. Karena funfutan hukum tersebut

(hukuman cambuk) adalah hak istrinya, hukuman cambuk tidak boleh
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dieksekusi tanpa melalui prosedur penunfutan dari isfoinya, seperti

seluruh hak lainnya. Dan wali fidak berhak mengajukan penuntutan

dengan mengatasnamakan dirinya, karena hukuman cambuk tersebut

mempakan hak yang diberlakukan unhrk memenuhi rasa keadilan atas

fuduhan tersebut, sehingga orang lain fidak boleh menggantikan posisi

oftrng yang berhak mendapatkannya, seperti halnya qbhash-

I alu, apabila si suami berkeinginan melakukan li'an tanpa

melalui prosedur penunfutan dari pihak istri, maka kami harus

menganalisanya, jika di dalam kasr.rs tersebut tidak ada nasab 5nng

hendak dinafikannya, maka dia fidak berhak melakukan li'an. Dqrril<iarr

pula setiap kasus grang di dalamnya tersimpan pengampunan hukuman

cambuk, contohnya dia mengajukan saksi yang mengetahui perbuatan

zinanya, atau isfuinya telah mernbebaskannya dari funfutan hukum

akibat menuduhnya berbuat zina, atau si suami telah dijatuhi hukuman

cambuk untuk memenuhi haknSp, kenrudian dia berkeinginan

meli'annya, dan di dalam masalah ini fidak ada nasab yang hendak

dinafikan, maka tibn hdakdiqBriatkan untuk dilakukan.

Ini adalah pendapat rna5roritas ulama. Dan sepengetahmn

kami fidak ada seorangpun yang menentang pendapat tersebut keolali,

sebahagian para pengikut rnadzhab Aqrsyaf i. Mereka berpendapat,

"Dia berhak melakukan li'an, vrftrk kan stafus isfuin5n."

Namun, pendapat yang shahih, menuntt mereka, seperti pendapat png

telah dikernukakan sekelompok ulama tersebut. Karena penghilangan

status istri bisa melalui prosedur thalak.

Sedangkan penghamrnan unfuk selamanya, bukanlah tuiuan

melakukan li'an, akan tetapi hal ifu hanya akibat yang tersimPm, ymg

muncul di balik libn. Semeriara iil<a di dalam kasus tersebut ada anak

5nng hendak dinafikan nasabnyia, Al Qadhi mengatakan, "Dia berhak

melakukan /ih4 unfuk mengingkari nasabnSb."
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Ini adalah pendapat madzhab Asy-Syafi'i. Karena Hilal bin

Umayyah ketika menuduh istrinln berbuat zina, dan dia mendatangi

Nabi $, lalu dia mengabarkannla kepada beliau, maka beliau mengirim

utusan untuk menemui istin5n, lalu dia melakukan libn di antara

mereka, dan istrinya tidak pemah menunfutnya untuk melakukan /i'an

Alasan lain, dia orang yang memiliki kepentingan mendesak untuk

mengingkari nasab tersebut, sehingga diberlakukanlah jalan bagi dirinya

unfuk mengingkari nasab tersebut.

Alasan lain, penginglmmn nasab Snng rusak merupakan hak

suami, sehingga hak tersebut Udak bisa hilang han5n karena istri sudah

bisa menerima pengingkaran nasab tersebut. Sama seperti kasus kalau

isti menunfut melakukan li'ancrrndia bisa menerfuna anak tersebut.

Namun ada kernungknan lah, li'an tidak diberlakukan dalarn

t<a1s ini, seperti kasus kalau dia menuduh istinya berbuat zina, lalu dia

m6rmbenarkin tuduhanqn tersebut. Ini adalah pendapat kalangan

rasionalis.

Karena li'an iht adalah salah satu keunjiban yang ditetapkan

akibat menuduh berbuat zina, sehingga li'an jldrak diberlakukan tanpa

ada penr.rnfutan unfuk melakukanngra, seperti halnya hukuman cambuk

(fidak boleh direalisasikan sebelum ada penunfutan).

Jika seorang suami menuduh istriqn berbuat zina, kemudian

si suami meninggal sebelum kedmnya melakukan libn, atau sebelum

menyelesail<m li'atnya, maka hak li'an H*g, dia mesti menerima anak

tersebut sebagai angknf, dan istiryra berhak mendapatkan warisannya,

menunrt pendapat sekelompok ulama.

Alasannya adalah, li'an bdum direalisasikan, sehingga akibat

hukum li'an tidak dapat diberlakukan. Sementara ifu apabila dia

meninggal sesudah menyelesaikan libtnya dengan sempuma dan

sebelum li'anistinya, maka ketenfuan hukumnya juga demikian.
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Asy-Syafi'i berpendapat, "lshinya terthalak bain akibat li'aft
nya, hak saling mewaris gugur, nasab anak menjadi hilang, si ishi wajib

dijatuhi hukuman cambuk, kecuali dia mau melakukan li'an."

Menurut kami, si suami meninggal sebelum proses libn (dan
'kedua 

belah pihak) selesai s@ara sernpurna, serupa dengan kasus kalau

si suami meninggal sebelum dia menyelesaikan librrnya s@ara

sempuma.

Hal itu karena syara' telah menata segala ketenfuan hukum

tersebut berdasarkan li'an yang sernputrLr. Dan hukum tersebut tidak

akan ada sebelum penyebabnlp terwujud secam sempuma. Apabila si'

istri meninggalsebelum proses li'antauttjud. rnaka dia meninggal dalam

kondisi masih terikat hubungan suami isfui, dan suami masih berhak

mendapatkan warisan yang ditinggalkannya, menurut pendapat

mayoritas ulama.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, "Jika dia telah melakukan /i'an,

maka dia tidak berhak mendapatkan warisan." Pendapat serupa telah

diriwayatkan dari Asy-Sya'bi dan lkrimah, karena libn itu menetapkan

perpisahan yang mengakibatkan isfoi terthalak bain. Sehingga /i'an

menghilangkan hak saling me;unris. Sama seperti kasus kalau dia

melakukan libn di saat isbinSaa rnasih hidup.

Menurut kami, si isfui meninggal dalam kondisi masih terikat

hubungan suami istri, sehingga suami masih berhak mendapatkan

warisan yang ditinggalkannya, mma seperti kasus kalau dia tidak pemah

sama sekali melakukan li'an. IGrena li'an mqupakan faktor yang

mengakibatkan terjadin5n perpisahan, lalu tidak ada hukum apapun

5nng berlaku setelah isfuinln meninggal, sama seperti thalak (yang

dijatuhkan saat istuinya telah meninggal).

Hal ifu berbeda dengan li'an di saat masih hidup, karqra libn
(di saat masih hidtip) dapat mernutus ikatan suami istri (perkawinan).

Hanya saja kami menganalogikarur5n dengan penjelasan yang telah
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kami kemukakan, yaitu kalau si suami telah meli'an'istrinya, sementara

istrinya enggan melakukan li'an, katan suami isfui juga tidak terpufus,

sehingga lebih-lebih di dalam kasus tersebut (istri yang telah meninggal

sebelum proses li bn direalisasikan).

Kalau muncul pertanyaan, "Bukankah kalian telah

mengatakan, 'Kalau seorang suami melakukan li'an wrhtk mengingkari

anak yang telah meninggal, dan dia telah mengingkarinya, dia tidak

berhak mendapatkan warisan yang ditinggalkannln, maka dernikian juga

dengan istri?."

Menunrt pendapat kami, "Kalau si suami melakukan /i'an

seorang diri tanpa diikuti libn is.fr:rrrya, maka anak tersebut tidak boleh

diingkari, dan akibat hukum li'an tidak pemah ada, sesuai dengan

keterangan yang telah kami kernulokan.

,.'. Kemudian perbedaan antam kedtn hal tersebut (pengingkamn

anak yang telah meninggal dan ishi png meninggal sebelum li'an

tereatisasi), jika si suami telah mengingkari anak tersebut, maka kami

bisa menjelaskan, bahwa dia sudah tidak lagi berstatus sebagai omng tua

dari si anak tersebut dalam kondisi apaPun. Sedangkan si istri, dia tetap

masih berstatus istrinya sesaat sebelum /r'an dilal$kan, akan tetapi li'an

tersebut dapat menghilangl{an ikatan perkawinannya, sama seperti

thalak menghilangkan ikatan perkawinan tersebut-

lalu tatkala si istri ini meninggal sebelurn terealisasikannya

faktor (tibn) yang menghilangkan ikatan perkawinannya, maka ikatan

perkawinan tersebut masih tetap ada saat dia meninggal, sehingga

ikatan perkawinan tersebut menetapkan hubungan saling mer,ruaris, dan

ikatan perkawinan ifu terputus akibat kematian, sehingga tidak mungkin

memutusnya untuk kedua kaliqp.

Apabila si suami berkelnginan melakukan libn, dan istri

semasa hidupnya tidak pemah mengajukan funtutan hukuman cambuk,
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maka dia tidak berhak melakukan libn,btkdi dalam kasus tersebut ada

anak yang hendak diingkarinya atau tidak"

Asy-Syafi'i berkata, "Apabila di dalam kasus tersebut ada anak

yang hendak diingkarinya, maka dia berhak melakukan libn." Ketenfuan

ini dibangun berdasarkan ketenfuan asli li'an, yaitu li'an hanya dilakukan

oleh sepasang suami istri, karena li'anyarry hanya dilakukan oleh pihak

pria saja, tidak menimbulkan akibat hukum apapun, dan menunrt

mereka berbeda dengan kasus tersebut.

Sedangkan apabila si isbi selnasa hidupnya pernah

mengajukan tuntutan hukuman cambuk, maka para walinya dapaf

menggantikan posisinya dalam menuntut hukuman cambuk tersebut,

kalau si suami dituntut hukuman cambuk, maka dia berhak

menghapuskannya dengan cara melakukan li'an. Demikian Al Qadhi

menjelaskan.

Dan jika tidak ada penunfutan hukuman cambuk, maka dia

tidak berhak melakukan li'an.llarem tidak ada kepentingan mendesak

unfuk melakukannyra dengan tidak adanya penunfutan hukuman cambuk

tersebut. Karena dia tidak wajib dijatuhi hukuman cambuk.

Para pengikut madzhab fuy-Syafi'i mengatakan, "Apabila

wanita tersebut memiliki ahli waris selain suami, maka dia berhak

melakukan libn, unhtk menghapuskan hukuman cambuk dari dirinya.

Dan jika tidak, maka tidak perlu melakukan libn, l<arena tidak ada

kepentingan mendesak untuk melakukannya. "

Jika pihak tertuduh (istui) meninggal sebelum mengajukan

penunfutan hukuman cambuk, maka hukuman cambuk tersebut gugur.

Dan bagi ahli warisnya tidak berhak mengajukan penunfutan hukuman

cambuk tersebut.

Para pengikut madzhab Aqr$nfi'i mengatakan, "Hak

penuntutan hukuman itu bemlih kepada ahli warisn5n sekalipun pihak
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tertuduh tidak pemah melayangkan penuntutan'hukuman tersebut,

sesuai dengan sabda Nabi $, 'Siapa yang meninggalkan hak, maka

(hak itu) menjadi milik ahli warisnya.'. Alasan lain, hak tersebut dimiliki

pihak tertuduh di saat masih hidup, yang bisa diwariskan jika pihak

tertuduh melayangkan penunfutan hak tersebut, sehingga hak tersebut

bisa diwariskan sekalipun pihak tertuduh tidak pemah melayangkan

penunfutan hak tersebut, seperti hak qishash."

Menurut kami, hak tersebut adalah hukuman cambuk, dimana

pengajuan funfutan atas hak tersebut menjadi pers5nmtan yang harus

dipenuhi untuk memperolehnya. Sehingga jika tidak ada penuntutan

dari pernilik hak tersebut, maka hak tersebut tidak wajib dipenuhi,

seperti potong tangan dalam kasus pencurian.

Sedangkan hadits tersebut menegaskan bahwa hak png
ditilggalkan bisa diwariskan, sernentam hak tersebut (hukuman cambuk)

bulonlah hak yang ditinggalkan. Sedangkan hak qiihash menrpakan hak

yang boleh diganti, dan meriukamya dengan sejumlah kekayaan,
- berteda dengan masalah ynng sedang kita bahas ini.

Sedangkan bila pihak tertuduh (istui) telah melapngkan

funfutan hukuman cambuk tersebut, kemudian dia meninggal, maka

pam ahli waris ashabah dan jalur nasab bisa mer;arisi hak tersebut,

bukan selain mereka. Karena hukurnan cambuk tersebut merupakan hak

yang dimiliki unfuk menghilangkan kesr.rcahan, sehingga hak ini spesial

milik ahli waris asiabah, seper1i. hah perunlian dalam akad nikah. Ini

adalah salah satu.dari sekian argumentasi milik para pengikut madzhab

Aq6snfi'i.

I{efil<a hak tersebut sudah resrni milik ahli waris ashabah,

maka mereka berhak menuntut pemenuhan hak tersebut. Apabila hanya

satu orang dari mereka yang menunhrt, maka dia berhak menunfut

pemenuhan hak tersebut. Apabila sebahagian dari mereka memberikan
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pengampunan, maka hak tersebut belum gugur, dan sebahagian lainnya

berhak menuntut pemenuhan hak tersebut-

Apabila yang tersisa (dari waris Ashabah dari jalur nasab)

hanya satu orang, maka dia be*nk menunfut pemenuhan hak tersebut

secara ufuh, karena hukuman cambuk itu merupakan hak yang

berhrjuan untuk mencegah terulangnya kembali perbuatan yang sama

dan menanamkan efek iera. Karena hukuman cambuk tersebut tidak

bisa dibagi-bagi, seperti seluruh hukuman lainnya.

Karena hukuman cambuk ifu bertujuan unfuk menghilangkan

kesusahan dari pihak tertuduh. Setiap orang dari kalangan ahli waris.

ashabah dapat menggantikan posisinya unfuk menuntut pernenuhan

hukuman cambuk tersebut, sehingga kesemua hak tersebut meniadi

miliknya, seperti hak perwalian dalam akad nikah.

Hukuman cambuk tersebut berbeda dengan hak qishash'

Karena hak qishash dapat hiluttg dengan memilih beralih ke tuntutan

pengganti. Kalau kami menghilarrgLan haknya di dalam kasus ini, hak

oramg yang tidak mernberikan pengampunan juga hilang, tanpa ada

pengganti.

Berdasarkan ketenfuan tersebut, kalau seomng pria menuduh

isbinya berbuat zina, lalu dia meninggal sesudah melayangkan tuntutan

hukuman cambuk, dan dia memrptrnlni safu orang dari kalangan ahli

waris ashabahnya selain suaminSp, maka dia berhak menuntut

pernenuhan hukuman cambuk tersebut. Sedangkan jika suaminya yang

menjadi ahli waris ashabahnya, dan dia tidak mempunyai seorang pun

atrli waris ashabah selain suami, rnaka hukuman cambuk tersebut gugur'

Sernentara ifu jika dia mernpunyai ahli waris ashabah selain

suarni, maka dia berhak menuntut pernenuhan hukuman cambuk

tersebut, dan hukuman cambuk tidak gUgur sesuai dengan alasan yang

tdah kami kernukakan, yakni hak tersebut bisa dimiliki secara utuh oleh

setiap oftmg dari kalangan ahli unris ashabah, berbeda dengan hak

qishash.
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Jika seorang suami menuduh ishinya berbuat zina, dan dia

memiliki saksi yang menyaksikan perbuatan zinanya, maka dia diberi

kesempatan memilih antam melakukan li'an dan mengajukan saksi,

karena keduanya merupakan dua alat (unfuk menggugurkan hukuman

cambuk). Sehingga dia diberi kesempatan memilih yang terbaik dalam

mengajukan alat bukti yang mana yang dia kehendaki.

Seperti orang yang merniliki piutang, yang memiliki dua orcmg

saksi lakilaki serta safu saksi laki-laki dan dua salsi perempuan.

' Alurun lain, masing-masing dari kedua alat bukti tersebut

memiliki akibat hukum yang berbeda satu sama lain, karena dengan

melakukan li'an alsbat hukum yang muncul adalah pangingkaran nasab

3nng nrsak, dan akibat hukum tersebut tidak akan muncul dengan cam

mengajukan saksi, namun akibat hukum yang ditimbulkan oleh

pengajuan saksi adalah mernberikan kepastian adanya perbuatan zina
./

is&inya tersdbut sekaligus penegakan hukuman cambuk atas dirinya, dan

akibat hukum tersebut tidak akan muncul dengan cam melakul<an li'an.

Jadi, apabila .dia telah meli'an istinya dan mengingkari

anaknya, kemudian dia benkeinginan mengajukan saksi, maka dia

berhak melakukan hal tersebut. Lalu tatkala dia telah mengajukan saksi,

maka akibat hukum libn dan akibat hukum pengajuan saksi otomatis

merniliki kekuatan hukum tetap.

Apabila dia mengajukan saksi terlebih dahulu, maka perbuatan

zirn dan akibat hukumnSn langsung merniliki kekuatan hukum tetap,

narnun si anak tidak hilang dari pangkuan dirinya, karena sekalipun

telah ada penetapan zina tersebut, fidak memastikan keberadaan anak

tersebut hasil dari perzinaan.

Apabila sesudah pengajmn saksi dia berkeinginan meli'annya,

dan di tengah-tengah mereka tidak ada anak yang hendak dia nafikan

nasabnya, maka dia tidak perlu melakukan li'an tercebut, karena

hukuman cambuk telah terhapus dari dirinya dengan cara mengajukan
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saksi, sehingga dia tidak mempunyai kepentingan mendesak unfuk

melakukannya. Jika di tengah-tengah mereka ada anak yang hendak dia

nafikan nasabanya, maka menurut pendapat Al Qadhi, "Dia berhak

melakukan li'an." kami telah menjelaskan keterangan tersebut dalam

pembahasan terdahulu.

Apabila dia menuduh istrinya berbuat zina, dan dia mampu

mendatangkan dua saksi yang menegaskan pengakuan isfuinya berbuat

zina, maka hukuman cambuk gugur dari dirinya, karena istinya telah

terbukti membenarkan perbuatannya tersebut. Dan si isfui tersebut tidak

wajib dijatuhi hukuman cambuk, karena hukuman cambuk tidak wajib'

d{afuhkan kecuali dengan cara mernberikan pengaktran sebanyak ernpat

kali. Dan hukuman cambuk gugur akibat penarikan kernbali pengakuan

tersebut.

Apakah pengakuan berbuat zina merniliki kekuatan hukum

tetap dengan dua orang saksi? Abu Bakar menjawab, "Didalam masalah

ini ada dua pendapat."

Pertam4 pengakuan berbuat zina merniliki kekuatan hukum

tetap dengan dua omng saksi, seperti seluruh pengakuan lainnSa, dan

dia telah memilih pendapat tersebut. Kdue pengakuan berbuat zina

tidak memiliki kekuatan hukum tetap dengan dua oftmg sal$i.

Alasannya, objek yang diakui (perbuatan zina) tidak cukup hanya

dibuktikan dengan mendatangkan dua omng saksi (tapi harus empat

saksi), sehingga pengakuan berbuat zina itu tidak memiliki kekuatan

hukum tetap hanya dengan dua orang saksi, contohnya safu orang saksi

laki-laki dan dua orang saksi perempuan.

Apabila dia tidak memiliki salsi ada di tempat tinggalnya,

misalnya dia berkata, "Aku memiliki saksi yang jauh dari tempat

tinggalnya, aku hendak mengajukannya sebagai saksi atas perbuatan

zina tersebut.," maka kehadirannya difunggu sampai dengan dua dan

(atau) tiga hari, karena masa penangguhan tersebut relatif singkat.
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[alu, apabila dia telah mendatangkan saksi, (maka dia bebas

dari h.rntutan hukuman cambuk), jika tidak, maka dia wajib dijafuhi

hukuman cambuk, kecuali dia mau -"iuk k* li'an, iika dia berstafus

suami.

[alu, apabila dia berkata, "Aku menuduhnya berbuat zina saat

dia masih kanak-kanak.," Ialu si isfui berkata, "Dia menuduhku berbuat

zina, saat aku wanita yang telah da{asa.," dan masing-masing dari

mereka mendatangkan saksi 5nng menguatkan pengakuannya, maka

kdua pengakuan tersebut menrpakan dua fuduhan berbuat zina.

Demikian juga, apabila mereka memberikan pengakuan yang

berbeda dalam persoalan status kekafimn, budak, atau dalam persoalan

waktu. Karena di antam mereka tidak ada png dapat menghilangkan

, kecuali kedua alat bukti itu bempa dua catatan tertulis

den_gan safu buah catatan, maka kedua alat bukfi ifu dapat

m6nggugurkan (hukuman cambuk) merurut salah satu dari dua

pendapat. Sernentara pendapat yang lain menegaskan, "Kedua alat

bul{fi itu diundi, lalu siapa yang undianryn keluar, maka ifulah saksi yang

lebih diprioritaskan. "

[alu, apabila dua orang saksi lak-laki menjelaskan bahrra dia

telah menuduh si fulanah berbuat zina dan menuduh kami berbuat zina,

maka kesaksiannln tidak bisa diterima, karena kedm saksi tersebut

mengaku dia memusuhi mereka, kesaksian musuh (tertuduh) yang

merrberatkan lawannya (si penuduh)fidak bisa diterima.

Lalu apabila mereka telah mernbersihkannya (dari tuduhan

tersebut), dan sikap bermusuhan telah hilang, kemudian mereka

mernberikan kesaksian yang mernb berkenaan dengan kasus

fuduhan berzina tersebut, maka kesaksian tersebut tidak bisa diterima,

sebab kesaksian yang pertama ditolak karena ada sangkaan buruk

tersebut, sehingga kesaksian mereka fidak bisa diterima setelah

kesaksiannya ditolak.
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Seperti orang fasik ketika dia menyampaikan kesaksian, lalu

kesaksiannya ditolak karena kefasikannya, kemudian dia bertaubat dan

dia kembali mengulang kesaksiannya.

Kalau mereka berdua melayangkan gugatan bahwa dia telah

menuduh mereka berdua berbuat zina, kemudian mereka telah

membersihkannya dan sikap bermusuhannya telah hilang, kemudian

mereka berdua menyampaikan kesaksian yang memberatkannya

berkenaan dengan kasus menuduh istrinya berbuat zina, maka kesaksian

mereka bisa diterima, karena keduanya tidak ditolak dalam memberikan

kesaksian kasus ini.

Kalau mereka berdua menyampaikan kesaksian bahwa dia

telah menuduh istrinya berbuat zina, kemudian sesudah ifu mereka

menggugat bahwa dia telah menuduh mereka berbuat zina, maka

apabila mereka mencoba mengaitkan gugatannya dengan'peristiwa

pada masa sebelum mereka menyampaikan kesalsian, maka kesaksian

mereka batal, karena mereka mengaku bahwa dia adalah musuh mereka .

saat mereka menyampaikan kesaksian yang memberatkannya.

Apabila mereka tidak mencoba mengaitkan gugatannya

dengan peristiwa pada masa tersebut, dan gugatan tersebut terjadi

sebelum putusan dijafuhkan berdasarkan kesaksian mereka, maka

kesaksiannya tidak bisa dijadikan landasan pufusan hukum, karena tidak

boleh menjatuhkan pufusan hukum atas dirinya berdasarkan kesaksian

dua orang musuh.

Sedangkan, apabila (gugatan tersebut) terjadi sesudah

menjatuhkan putusan hukum (atas dirinya berdasarkan kesaksian

mereka), maka putusan hukum itu tidak batal, karena pufusan hukum

telah selesai sebelum munculnya hal yang menghalangi kesaksian

tersebut, seperti munculnya sifat fasik.

Apabila mereka berdua menyampaikan kesaksian bahwa dia

telah menuduh istrinya dan ibu kami berbuat zina, maka kesaksian
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mereka tidak bisa diterima, karena kesaksian ter3ebut ditolak untuk

sebahagian karena ada sangkaan buruk, oleh karena itu kesaksiannya

harus ditolak unfuk keseluruhan.

Apabila mereka menyampaikan kesaksian yang memberatkan

ayah mereka, bahwa dia telah menuduh berbuat zina terhadap istri

kedua yang menemani ibunSn, maka kesaksiannya bisa diterima,

Demikian Malik, Abu Hanifah dan AsySyaffi dalam qaul qadim

berpendapat.

Aq$nfi'i dalam qaul jadid mengatakan, "Kesaksian mereka

tidak bisa diterima, karena'mereka berusaha mengambil kemanfaatan

unfuk ibu mereka, saat ayah mereka meli'annya, lalu dia terthalak bain,

dan kemanfaatan ifu secam utuh jafuh kepada ibu mereka."

. Pendapat tersebut tidak bisa dibuat pegangan, l<arqa ti'an

yapg dia lakukan terhadap isfui kedm berdasarkan pengetahuannln

berkenaan dengan perbuatan zinanln, bukan berdasarkan kesaksian

. 
yang membenratkannya yang berkenaan dengan kasus yang tidak pernah

diakuinp.

Apabila mereka berdua menlrampaikan kesaksian berkenaan

dengan thalak ishi kedua, maka di dalam masalah ini ada dua pendapat.

Pertama, kesaksiann5n tidak bisa diterima, karena mereka berusaha

mengambil kemanfaatan untuk ibu mereka, dan kemanfaatan ifu

sepenuhnya akan jatuh kepada ibunp. Kdua kesaksiannSra bisa

diterima, karena mereka tidak benrsaha mengarnbil kemanfaatan unfuk

dirinya sendiri.

Kalau salah seorang saksi menyampaikan kesaksian "Bahwa

dia mengaku.menggunakan bahasa Amb saat dia menuduh istrinya

berbuat zina," sementara saksi yang lain menyampaikan kesaksian,

"Bahwa dia mengaku menggunakan bahasa selain Arab saat dia

menuduh isfoinya berbuat zina.," maka kesaksian ifu bisa diterima secam

paripuma, perbedaan tersebut terletak dalam masalah penggunaan
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bahasa Arab dan selain fuab, bukan dalam masalah tuduhan perbuatan

zina. Dan boleh jadi, fuduhan berbuat zina tersebut hanya satu kali,

sedang pengakuan berbuat zina dilakukan sebanyak dua kali (dalam

bahasa Arab dan selain Arab).

Demikian juga kalau salah seorang dari kedua saksi

menyampaikan kesaksian, "bahwa dia mengaku pada hari Kami telah

menuduh iskinya berbuat zitna," sementara sal$i yang lain

menyampaikan kesaksiannya, "bahwa'dia mengaku pada hari Jum'at

telah melakukan hal tersebut," maka kesaksiannSn telah bisa diterima

secara paripuma, sesuai dengan alasan yang telah kami terangkan

Apabila salah seorang dari kedua saksi menyampaikan

kesaksian, "Bahwa dia telah menuduh istrinya berbuat zhta

menggunakan bahasa Arab.," sedang saksi yang lain menyatakan,

"Bahwasanya dia menuduh isfuinya berbuat zina menggunakan bahasa

selain Arab.," atau salah seoftmg dari kedtm saksi menyampaikan

kesaksian, "Bahwa dia telah menuduh istrinya berbuat zina pada hari

Kamis.," sedang saksi yang lain menyatakan, "Bahwasanga dia

menuduh istrinya berbuat zina pada hari Jum'at.," atau salah seorang

dari kedua saksi menyampaikan kesaksian, "Bahwa dia mengaku bahwa

dia telah menuduh iskinya berbuat zina menggunakan bahasa Arab atau

bahasa selain Arab.," atau salah seorang dari kedua saksi

menyampaikan kesaksian, "Bahwasanya dia mengaku bahwa dia telah

menuduh istrinya berbuat zina menggunakan bahasa Arab atau pada

hari Kamis.," sedang saksi 5rang lain menyatakan, "Bahwasanya dia

mengaku bahwa dia menuduh isfuinya berbuat zina menggunakan

bahasa selain Aqab, pada hari Jum'at atau hari Kamis.," saksi yang lain

menyatakan, "Bahwasangra dia menuduh istrinya berbuat zina pada hari

Jum'at.," di dalam masalah ini ada dua pendapat.

Pertama; kesaksian bisa diterima secara paripuma. Ini adalah

pendapat Abu Bakar dan madzhab Abu Hanifah, karena penyebutan
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waktu bukanlah sebagai persyaratan yang harus dipenuhi dalam

memberikan kesaksian mengenai tuduhan berbuat zina, demikian pula

soal bahasa yang digunakan, sehingga keterangan yang berbeda di

dalarn hal tersebut sama sekali tidak memiliki pengaruh apapun.

Seperti kasus kalau salah seomng dari mereka bersalai bahwa

dia mengaku telah menuduh isfuiqn berbuat zina pada hari Karnis

menggunakan bahasa Arab, dan saksi yang lain menerangkan

bahwasanya dia mengaku telah menuduh iskinya berbuat zina pada hari

Jum'at serta menggunakan bahasa selain Arab.

Kduai keterangan saksi tersebut tidak bisa diterima s@ara

paripuma. Ini adalah madzhab Asy-Syafi'i. Karena, keterangan kedua

saksi tersebut membuktikan adanya dua kali tuduhan berbuat zina, yang

mana keterangan saksi tersebut tidak orkup untuk mernbuktikan safu

darikedua tuduhan tersebut. Sehingga safu dari kedua tuduhan tersebut

tidaf, memililii kekuatan hukum tetap.

Seperfi kasus, kalau salah seoftrng dari kedua sal$i

menjelaskan bahwasanya dia telah menikahinya pada hari Kamis,

sedang saksi lain menSntakan, bahwasanya dia telah menikahiqa pada

hari Jum'at.

Pengakuan mengenai perkawinan berbeda dengan pengahnn

mengenai tuduhan berbuat zina, karena bisa jadi objek yang diakui

(tuduhan berbuat zina) hanya sekali, yang mana dia memberikan

pengakuan mengenai hal tersebut sebanyak dua kali dengan

menggunakan dua bahasa yang berbeda.

Abu Al Qasim berkata, "[alu ketika sepasang suami ishi

tersebut telah melakul<an li'an, dan hakim telah mengeluarkan pufusan

memisahkan (ikatan suami ishi) mereka, maka mereka tidak boleh

kembali bersafu selamanya. "
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Di dalam masalah ini ada dua persoalan. Pertama;

bahwasanya perpisahan antara sepasang suami istri yang melakukan

li'an, f;rdak akan terjadi kecuali setelah mereka semua melakukan /i'ar.

Apakah pufusan hakim memisahkan mereka menjadi pertimbangan

yang harus dipenuhi? Di dalam masalah ini ada dua pendapat. .

Peilama; pufusan hakim menrisahkan mereka menjadi bahan

pertimbangan yang harus dipenuhi, karena perpisahan tersebut tidak

akan terjadi hingga hakim mengambil kepufusan memisahkan mereka.

Ini adalah makna yang tampak dari pemyataan AI Kharqi dan kalangan

rasionalis.

Sesuai dengan pendapat Ibnu Abbas dalam sebuah haditsn3n,

"[alu Rasulullah S mernisahkan mereka berdua." Keterangan ini

mernberikan kepastian hukum bahwa perpisahan tersebut fidak akan

pernah terjadi sebelum ada keputusan hakim.

Di dalam hadits Uwaimir, dia berkata, 'Aku telah berdusta

wahai Basulullah jika aku tetap mernpertahanlonqp (sebagai

istuiku), lalu dia menjatuhkan thalak tiga sekaligus sebelum

Rasulullah & menyrruh dia menceraikannya." Keterangan ini

memberikan kepastian hukum masih adanya kernungkinan

mempertahankannya (sebagai isfui) dan sekaligus meirnastikan

bahwasanya thalaknya tetap terjadi (sah). Kalau saja perpisahan itu

terjadi sebelum ada pufusan hakim tersebut, maka thalaknya fidak akan

pemah terjadi dan fidak memungkinkan bagrnyn unfuk

mempertahankannya (sebagai isffi). Alasan lain, perpisahan ini

berganfung pada kepufusan hakim, karena perpisahan png berganfung

dengan keputusan hakim tidak akan terjadi kecuali melalui putusan

hakim, seperti perpisahan karena impoten.

Riwayat Kedua; perpisahan tersebut bisa terjadi hanya dengan

ti'an yang telah mereka lakukan. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh
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Abu Bakar dan menjadi pendapat Malik, Abu Ubaid dari Malik, Abu

Tsaur, Daud, Zufar dan Ibnu Al Mundzir..

Keterangan tersebut diriwayatkan dari Ibnu Abbas, sesuai

dengan keterangan yang telah diriwayatkan dari Umar &,
sesungguhnya dia berkata, "Sepasang suami istri yang melakukan /i'an

di antara mereka telah terjadi perpisahan, dan mereka tidak boleh

kembali bersatu untuk selamanya." (HR. Sa'id1r5.

Alasan lain, libn tersebut mengandung tujuan yang

memberikan kepastian hukum pengharaman yang bersifat selamanya,

sehingga tidak bergantung pada keputusan hakim, seperti masalah

mengrusui. Alasan lain, perpisahan tersebut kalau seandainya tidak

terjadi kecuali dengan pemisahan yang diputuskan hakim, maka hal

tersebut akan membuka peluang unfuk mengabaikan pemisahan

tersebut, tatkala mereka tidak menyukainya, seperti pemisahan karena

caLat dan jathh melarat.

Dan yang pasti, jika hakim fidak mengambil keputusan

memisahkan mereka, ikatan perkawinan tersebut tetap terus berlanjut,
padahal sabda Nabi $, " Tidak ada jalan bagimu (untuk kernbali)

kepadanya" menegaskan perpisahan ini. Sedangkan pemisahan mereka

oleh hakim sifatnya hanya pemberitahuan oleh hakim terhadap mereka

berkenaan dengan telah terjadinya perpisahan tersebut.

Namun, berdasarkan kedua riwayat tersebut, perpisahan tidak

akan terjadi sebelum libnmerel<a selesai dengan sempuma.

Asy-Syafi'i Rahimahultah Tabla berkata, "Perpisahan telah

tedadi akibat libn yang hanya dilakukan oleh suami, sekalipun istrinya

belum melakukan /i'an Karena perpisahan karena li'an ifu adalah

perpisahan yang terjadi dengan cara mengucapkan libn, sehingga

perpisahan tersebut terjadi hanya dengan ucapan suami, seperti halnya

t6 Sa'id bin Manshur telah mempublikasikannya dalam Sunan miliknya
(l/360/L56L), Al Baihaqi dalam As-9unan Al Kubm(7/4L01.
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thalak." Sepengetahuan kami, fidak ada seorang pun sepakat dengan

Asy-Syafi'i atas pendapatrya tersebut.

. Diceritakan dari Al Battiy, "Perpisahan tidak ada hubungannya

dengan libn. Sesuai dengan keterangan yang telah diriwayatkan,

'sesungguhnya Al 'Ajlani ketika melilan ishinya, dia menjafuhkan thalak

tiga sekaligus, 'lalu Rasulullah $ membiarkannya melakukan thalak'l7,

kalau perpisahan itu terjadi, maka thalaknya fidak akan pernah

terlaksana."

Kedua pendapat tersebut fidak benar, karena Nabi #
memufuskan mernisahkan pasangan suami istri png melakukan li'adg.'

Abdullah bin Umar dan Sahal bin Sa'ad telah meriwaSntkannya, dan

Muslim telah mernpublikasikan kedtn. riwaSnt tersebut. Sahal berkata,

"Jadi, sunnah bagi orang sesudah mereka berdua, unfuk memisahkan

pasangan suami iski yang telah melakukan li'an." Umar berkata,

"Pasangan suami istri yang melakukan li'an, perpiatnn telah teriadi di

antara mereka, kemudian mereka fidak boleh kernbali bersafu unfuk

selamangta."

Sedangkan pendapat lain Snng berbeda fidaklah benar, karena

qara' telah menyampaikan pufusan penrisahan pasangan suami isfui

yang melakukan libn. Dan status pasangan suami isti ifu tidak

dikatakan sebagai dua orang yang melakukan li'an, lalau hanya salah

seorang dari mereka yang melakukan /i'az

Nabi $ memufuskan perpisahan di antam mereka setelah ti'an

mereka selesai dengan sexnpurna. Jadi, pendapat yang mengatakan

17 HR. Abu Daud dalam Sunan miliknya (2/ 22451, dan sanad p€{Fngannla

stfahih.
18 Al Bukhari telah menyebutkannya (9/53151, (12/ hadits no. 6748/Fath Al

&ri, Muslim (2/Ubr7/8/L132, 1133), At-Tirmidzi dalam Sunan miliknya (3/L2031,

Malik dalam Al Muwatha' (2/ 35/ 567), An-Nasa'i dalam Sunan miliknSn (6/ 3477)
Abu Daud dalam Sunan miliknya (2/ 2259), hnu Majah dalam Surnn miliknya (L/
2069), Ad-Danmi (2/ 22321 dan Ahmad dalam Musmdmiliknya 12/ 64,77,1621.
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perpisahan terjadi sebelum li'an selesai dengan selnpuma adalah bentuk

rekayasa hukum, yang bertentangan dengan indikasi yang diperlihatkan

oleh dalilSunnah dap perbuatan Nabi $.
Alasan lain, teks ti'an ilak memberikan kepastian adanya

perpisahan, karena lian adal<alarrya bermakna sumpah atas perbuatan

zina iskinya, atau persaksian mengenai perbuatan zina tersebut. Kalau

saja syara' tidak memberikan adanya pemisahan di antara

mereka, maka pemisahan ifu tidak akan pemah terjadi.

Akan tetapi syara' telah memberikan kepastian tentang hal ini

sesudah li'an mere\<a selesai dengan sempurna. sehingga li'an ters&ut

tidak boleh hanp berganfung pada sebahagian li'an saja. Seperti tidak

bolehnya pgrpisahan tersebut yang hanya berganfung pada libn suami.

Alasan lain, pernisahan mereka itu merupakan bentuk

pegnbatalan akad nikah (fasakllt, png memiliki kekuatan hukum tetap

berdasarkan sejumlah zumpah yang saling bertentangan. Sehingga

perpisahan tersebut tidak merniliki kekuatan hukum tetap hanlra

berdasarkan sumpah salah seorang dari mereka. Seperti penrbatalan

transaksi karena dua pihak yang melakukan transaksi jual beli saling

bersumpah ketika teriadi pertentangan pendapat.

Argumentasi yang telah mereka kemukakan itu batal oleh

pembatalan akan akibat cacat atau mernerdekakan, perkataan suami,

"silahkan kamu memilih $dar, sendiri)," "Persoalanmu ada di

tanganmu," atau "Aku telah menyerahkanmu pada keluargamu atau

pada dirimu," pemyataan serupa lainnya sangat banyak.

Jika mernang ketentuan perpisahan mereka tersebut terbukti

harus demikian, maka apabila kita mengatakan, "perpisahan ifu bisa

terjadi akibat hukum li'an yang telah mereka lakukan.," maka

perpisahan tersebut tidak akan terjadi kecuali setelah selesainya libn
mereka.
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Sedang apabila kita mengatakan, "perpisahan tidak akan

terjadi kecuali berdasarkan putusan hakim yang memisahkan mereka.,"
maka hakim tidak dibolehkan memisahkan mereka berdua kecuali

sesudah mereka selesai melakukan f'an

Jadi, apabila hakim memisahkan mereka sebelum mereka
selesai melakukan /i'an, maka putusan hakim memisahkan mereka
dianggap batal, dan putusan hakim memisahkan mereka dianggap tidak
ada. Demikian Malik berpendapat.

AsySyafi'i berkata, "Perpisahan ifu tidak akan terjadi hingga

suami selesai melakukan li'an." Abu Hanifah dan Muhammad bin Al'
Hasan berkata, "Jika hakim memisahkan mereka sesudah masing-

masing dari mereka mengucapkan teks libn sebaryak tiga kali, maka dia

telah menyalahi ketentuan Sunnah dan perpisahan tersebut tetap terjadi.

Sedang jika hakim memisahkan mereka dengan mengucapkan tel<s libn
yang kurang dari tiga kali, maka perpisahan tersebut dianggap batal,

karena orang yang menunaikan tiga kali, maka dia dianggap telah
menunaikan yang terbanyak, jadi pufusan hukum ifu berhubungan erat
dengan jumlah sedikit atau banyaknya li'antersehut."

- Menurut kami, putusan rnernisahkan mereka ifu adalah
pemisahan sebelum li'an selesai dengan sempurrrel, sehingga pufusan

memisahkan mereka tersebut dianggap tidak sah. seperti kasus kalau

hakim memisahkan mereka berdua setelah mengucapkan tels libnyang
kurang dari tiga atau sebelum istri melaki<an li'an.

Alasan lain adalah libn tersebut merupakan sejumlah sumpah
yang diberlakukan oleh syara', yang tidak dibolehkan bagi hakim
mengambil keputusan sebelum sumpah tersebut dilakukan menurut
kesepakatan ulama.

Apabila dia telah menjatuhkan putusan hukum tersebut, maka
putusannya tidak sah. Seperti sejumlah sumpah dari dua pihak yang
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memiliki pandangan yang berbeda dalam masalah jual beli, dan seperti

putusan hukurn sebelum tiga kali bersumpah.

Alasan lain adalah, syara' memberikan kepastian hukum

mengenai perpisahan tersebut adalah sesudah penyebabnya selesai

dilakukan dengan sempuma. Tidak boleh sebelumnya, seperti seluruh

penyebab lainnya.

Pendapat yang telah mereka kemukakan adalah rekayasa

hukum, yang tidak ada bukti dalil yang menegaskannya dan tidak

memiliki landasan hukum sama sekali. Kemudian pendapat mereka juga

batal dengan argumentasi jika seorang saksi laki-laki dan safu orang

perempuan 5lang memberikan kesaksian mengenai utang, atau dengan

seseorang yang diminta untuk bersumpah, jika dia telah menyampaikan

huruf-huruf sumpah lebih banyak, dan kompetisi ketika dia berkata,

"Siapa yang berhasil memanah tepat pada sasarannya sebanyak lima

kali," lalu diei hanya berhasil mernanah tepat pada sasaran sebarypk tiga

kali, dan seluruh penyebab lainn5n.

Sedangkan jila ti'an telah selesai secara paripuma, rnaka

hakim diboletrkan memisahkan mereka tanpa harus merninta izin dari

merel<a/ mernberitahukan mereka. Karena, Nabi * pemah

memisahkan sepasang suami ishi Snng melakukan libn, dan beliau tidak

pemah meminta izin dari mere)<a/ memberitahukan mereka:

Malik telah meriwaSntkan dari Nafi', dari Umar,

"SesungguhnSn seorang pria meli'an istrinya pada masa hidup

Rasulullah $, dan telah mengabaikan anak iskinyia tersebut, lalu

Rasulullah $ memisahkan mereka berdua, Ialu beliau menyatakan anak

tersebut sebagai anak wanita tersebut."

Suflnn telah meriwayatkan dari AzZuhrt, dari Sahal bin Sa'ad,

dia berkata, "Aku menyaksikan saat Rasulullah S menrisahkan

sepasang suami istri yang melakukan li'an.," Sa'id bin Manshur telah

mempublikasikan kedua hadits tersebut.
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Ketika kita mengatakan, "Perpisahan tidak akan terjadi kecuali

melalui pufusan hakim yang memisahkan (mereka)," maka perpisahan

tidak akan terjadi di antara mereka, dan pemikahan tetap seperti kondisi
semula, karena perkara yang membatalkan pemikahan tidak diternukan,
sehingga menyempai kasus kalau dia tidak pemah melakukan /i,an

Perpisahan akibat li'an adalah terlepasnya ikatan akad nikah
(faskhl. Dernikian Asy-Syafi'i berpendapat. Abu Hanifah berkata,
"Perpisahan akibat li'an adalah thalak, karena perpisahan ifu berawal

dari pihak suami, yang khusus dalam lingkup akad nikah, sehingga
perpisahan tersebut disebut thalak, seperti ucapan seseoftrng, 'kamu
nnnita grang terthalak. "

Menurut kami, perpisahan akibat ti'an adalah perpisahan png
mengakibatkan pengharaman selaman3n, sehingga sama artinya dengan
terlepasnya ikatan akad nikah (faskhl, seperti perpisahan akibat
hubungan safu susuan. Alasan lain adalah, li,an bukanlah kata yang
tegas menunjukkan arti thalak, dan dia tidak bemiat menjafuhkan thalak
dengan li'an tqsehut, seperti penyebab tainnya png mengakibatkan
terlepasnya ikatan akad nikah

Alasan lain adalah, kalau li'anifu adalah thalak, maka hal itu
pasti terjadi berdasarkan li'an yang hanSn dilakukan oleh suami tanpa
disertai libn dari pihak istui.

Sebahagian ulama menjelaskan bahwa perpisahan itu terjadi
akibat li'an,I<arqta laknat dan murka Allah telah benar-benar menimpa
salah seomng dari mere[<a, karena mereka berdua saling melakukan
li'an- oleh karena ifu, Nabi # bersabda saat hendak memberikan
persaksian yang kelima kalinya, "sesungguhnya yang kelima ini sesuafu
yang menetapkan," maksudnya adalah persaksian yang kelima itu
menetapkan laknat dan murka Allah.

Namun, kami tidak mengetahui secara yakin siapakah di
antara mereka berdua (yang mendapatkan laknat dan murka Allah
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tersebut), sehingga kami memufuskan unfuk niemisahkan mereka

berdua, karena khawatir si suami orang yang dilaknat, lalu dia mhsih

menguasai istri yang fidak dilaknat, sikap pembiaran ini tidak

dibolehkan. Sama halnya tidak dibolehkan orang kafir menguasai wanita

muslimah.

Mungkin hal tersebut bisa dibuat kalimat pengandaian berikut

ini, "Kalau seandainya kemungkinan tersebut menjadi hal

mencegah keberlangsuhgan perkawinan mereka berdua,

kemungkinan tersebut mencegahnln unfuk menikahi wanita

dirin5n." Karena kemungkinan tersebut ada di dalam diri suami.

Ada kemungkinan hal lang mengakibatkan perpisahan

tersebut a{alah adanya laknat dan murka Allah yang menimpa salah

seorang dari mereka, yang tidak bisa diketahui secara meyakinkan.

Sehingga kemungkinan ini akan membawa dampak berupa penguasaan

ru5-i yang dilaknat terhadap isfui yang fidak dilaknat, atau penahanan si

suami terhadap istri yang dilaknat serla dimurkai Allah.

Kemungkinan lain adalah, penyebab perpisahan tersebut

adalah kebencian yang munorl akibat perlakuan buruk yang dilakukan

oleh masing-masing dari mereka terhadap pasangannya. Karena

seorang pria, jika dia orang yang benar, maka dia benar-benar telah

menyebarluaskan keburukan isfuin5a, mernbuka kejelekann5n di

hadapan pam saksi, menernpatkannSla pada posisi grang hina, laknat dan

murka Allah jelas-jelas nyata menimpa dirinya, dan nasab anaknya

terputus.

Apabila si suami orcmg llang berdusta, dia benar-benar

menggabungkan kebohongan terhadap istuinya dan tuduhan berbuat

zina terhadap ishi dengan kebohongan yang agung ini untuk

mauuujudkan hal tersebut.

Apabila istri omng benar, maka dia telah mengatakan

suaminya berdusta di hadapan sejumlah saksi, dan laknat Nlah Ta'ala

yang

pasti

selain
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berhak ditimpakan kepadanya. Apabila si istri orang yang berdusta,

maka dia benar-benar telah merusak stafus dia sebagai istrinya,

mengkhianati hak suami yang ada pada dirinya, telah mengharuskan

suami unfuk menimpakan kesusahan dan membuka kejelekan, dan dia

telah mendesak suami untuk mernposisikannya pada posisi yang hina.

Sehingga, munculah kebencian masing-masing dari mereka

terhadap pasangannya, ketika perlakuan buruk masing-masing dari

mereka berdua terhadap pasangannya terjadi, maka dengan adanya

perlahnn buruk tersebut hampir dipasfikan mereka berdua mernitiki

suasana kebatinan yang sann. Sehingga hilfinah pemilik q,rariat

menrberikan kepastian hukum takni keharusan melepaskan ikatan di

antara mereka (futqahl, dan menghilangkan suami irti 1n rS

mendatangkan kenrsakan.

Alasan lain, jika suami orarg 3nng berdusta, rnaka tidak

sepafutrya dia diberi kekuasaan untuk mernpertahankan istinSra,

disamping perbuatan brruk png telah dia perbuat kepadaqn. Dan

apabila dia omng yang benar, malra dia fidak pantas mernpertahankan

istrnya disamping dia mengetahui kondisi isbiryn yang sebenamSa, oleh

karena itu Al 'Ajlaniy berkata, "Aku telah berdusta kepadaryn apabila

aku tetap mernpertahankannya. "

Mas?W Kduq isbi tersebut diharamlon bagiqn al<bat li'an

dengan haram selama-lamanya. Jadi, dia tidak halal baginya, sekalipun

si suami mengntakan diriqn telah berdusta, menurut makna yang

tampak dari pendapat madzhab ini.

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam

masalah jika dia tidak menyatakan dirirya telah berdusta, maka dia tidak

halal baginya, kecuali pendapat yang menyimpang.

Sedangkan jika dia menyatakan dirirya telah berdusta, maka

pendapat 3nng telah dirivraSatkan sekelompok ulama dari Ahrnad

adalah, "lstringn juga tidak halalbagi dirinya."

t .:

. ;;'
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Banyak sekali hadits yang diriwayatkan dari Umar bin Al

Khaththab, Ali bin Abi Thalib dan lbnu Mas'ud Radhiyallahu Anhum,

"sesungguhnya pasangan suami istri yang melakukan /i'an tidak akan

kembali bersatu untuk selamanya." Demikian, Al Hasan, Atha', Jabir

bin Zaid, An-Nukha'i, Az-Zuhri, Al Hakam, Malik, Ats-Tsauri, AlAuza'i,

Asy-Syafi'i, Abu Ubaid, Abu Tsuar, dan Abu Yusuf juga berpendapat.

Diriwayatkan dari Ahmad sebuah riwayat lain yang berbeda,

"Apabila dia menyatakan dirinya telah berdusta, maka istrinya halal

baginya, dan seketika itu juga dia boleh kembali kepada istrinya," ini

adalah riwayat yang menyimpang, Hanbal meriwayatkan riwayat

menyimpang ifu 'dari para sahabatnya. Abu Bakar berkata,

"Sepengetahuan kami tidak ada seorangpun yang meriwayatkannya

kecuali dia."

Sehingga perlu meletakkan riwayat ini sesuai dengan kasus jika

hakim tidak pemah mernisahkan mereka. Sedangkan jika hakim telah

memufuskan memisahkan mereka, maka tidak ada alasan unfuk

menetapkan ikatan pemikahan tersebut seperti kondisi semula.

Kami telah menjelaskan, "Elahwasanya madzhab Al Battiy

menyatakan, 'perpisahan itu Udak ada kaitannya dengan li'an."

Diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyab, "Apabila dia menyatakan

dirinya telah berdusta, maka dia adalah orang 5nng bisa melamar dari

sekian banyak pelamar."

Demikian, Abu Hanifah dan Muhammad bin Al Hasan

berpendapat, karena menumt mere)<a libn adalah thalak. Sa'id bin

Jubair berkata, 'Jika si suami menyatakan dirinya berdusta, maka

istrinya kembali ke pangkuan suaminya selama dia masih dalam masa

iddah."

Menurut kami, permasalahan tersebut sesuai dengan

keterangan yang telah diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'id, dia berkata,

"Ketenfuan Sunnah telah berlaku tetap bagi pasangan suami istri yang
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telah melakukan libn, yaitu perpisahan harus dilakukan di antara

mereka, kemudian mereka tidak akan kernbali bersatu selamanya." Al
Juzajani telah meriwayatkannya dalam sebuah kitab miliknya dengan

sanad yang menjadi pegangannya sendiri. Keterangan serupa

diriwayatkan dari Az-Zuhri dan Malik.

Alasan lain, karen a libn ifu adalah benfuk penghamman yang

tidak bisa hilang sebelum penjatuhan hukuman cambuk dan menyatakan

dirin3n berdusta, sehingga penghararnan tersebut bisa hilang akibat

adanya kedua hal tersebut, seperti pengharaman ahbat hubungan safu

susuan.

[alu, apabila wanita ifu berstatus budak, lalu omng yrang

meli'ann5n membelinya, maka dia fidak halal bagtnln, karena

pengharamannya adalah pengharaman unfuk selamanSra, sehingga

ahbat li'an ini dia diharamkan bagi orang Snng mernbelinya, seperti

pengtraraman akibat hubungan safu srstnn.

Alasan lain, seorang yang telah menjafuhkan thalak tiga, jika

dia membeli budak yang, telah dithalaknSla, maka dia tidak halal baginyra

sebelum menikah dengan suami lain dan berhubungan intim. Sehingga

di dalam kasus ini lebih tidak halal lagi, karena pengharaman ini bersifat

selaman5a, sedangkan pengharaman akibat thalak fidak bersifat

selamanya.

Alasan lain, pengharaman akibat thalak haryra berlaku dalam

perkawinan, sedang pengharaman akibat ti'an ini tidak hanya berlaku

dalam perkawinan saja. Ini adalah pendapat ma&hab AsSrSyafi'i.

Abu Al Qasim berkata, "Lalu, apabila si suami ifu menyatakan

dirinya telah berdusta, maka isbi berhak menuntut hukuman cambuk

atas suaminya."

Secara garis besar maksud pemyataan tersebut adalah,

seorang pria ketika telah menuduh istrinya berbuat zina, kemudian dia
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menyatakan dirinya telah berdusta, maka istrinya berhak menuntut

hukuman cambuk atas suaminya, baik dia menyatakan dirinya telah

berdusta sebelum dia meli'anngra atau sesudahnya.

Ini adalah pendapat Asy-Syaf i, Abu Tsaur dan kalangan

rasionalis. Dan sepengetahuan kami tidak ada seorangpun yu"g

menentang mereka.

Hal itu karena /ihn diposisikan pada posisi alat bukti bagi

suami, sehingga tatkala dia menyatakan dirinya telah berdusta, rnaka

jdas li'an yang dilontarkan kepada istuinya adalah sebuah kebohongan,

ditambah dengan mernbuka kejelekannya, dan mengulang-rlung

menuduhngn berbuat zina. Sehingga tidak ada hukuman yang paling

rendah daripada menetapkan hukuman cambuk yang wajib dijafuhkan

akibat mumi hanyra menuduh berbuat zina.

[alu, apabila dia menarik kernbali pemyataan dirinya telah

berdusta, dan berkata, "Alnr merniliki saksi yang hendak hnjukan
berkenaan dengan kasus pertuatan zinangra," atau dia berkeinginan

menghapr.rs hukurnan cambuk dari dirinya dengan cara melakukan /i'ar1

maka penryataan tersebut fidak bisa diterima, karena saksi dan /r'az

berttrjmn untuk meyakinkan apa yang telah dia ucapkan, sedangkan dia

teldh- mengalori kebohongan dirinla, sehingga pemyataan yang berteda

dari dirinya tidak bisa diterima. Ini jika pihak tertuduh adalah wanita

baik-baik (wanita yang suci, akil balig dan muslimah), sedangkan jika

selain wanita 5nng baik-baik (wanita Snng suci, akilbalig dan muslimah),

rnaka dia hanrs dijafuhi hukuman ta'zir.

Nasab anak bersambung dengannya. Baik anak tersebut masih

hidup atau telah meninggal, orang kaya ataupun fakir. Dernikian Asy
Syafi'i dan Abu Tsaur berpendapat. Ats-Tsauri mengatakan, "Jika dia

hendak mengklaim anak yang telah meninggal sebagai anaknya, maka

kita harus menganalisanya, jika dia anak yang memiliki kekayaan, maka

dia tidak bisa mengklaim anak ifu sebagai anaknya, karena dia
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mengklaim karena adanya kekayaan. Sedangkan jika dia anak yang

tidak memiliki kekayaan, maka klaim dia sebagai anaknya bisa diterima."

Kalangan rasionalis berpendapat, "Jika anak yang telah
meninggal itu meninggalkan anak, maka nasabnyn dapat dipastikan
mengikuti orang yang mengklaim bahwa dia adalah puhanya, dan nasab
puba dari anak yang telah meninggal mengikuti dirinya

Sedangkan jika dia tidak meninggalkan anak, maka klaim dia
sebagai anaknya tidak bisa dibenarkan, nasabn5n dapat dipastikan tidak
mengikuti omng 3nng mengklaim dia sebagai anaknya, dan orang yang
mengklaim dia sebagai anaknln, tidak berhak mendapatkan warisan

Snng ditinggalkannya, karena nasabnp telah terputus akibat kematian,
sehingga klaim bahwa anak tersebut adalah putranSn fidak bisa
dibenarkan, sedangkan jilo dia mernilih anak, maka dia bisa mengklaim
bahuaa anak tersebut adalah anaknln, dan nasab anak Snng telah
meninggal mengikutinln. "

Menurut kami, anak ini adalah anak png telah dia inglori
dengan cara melakukan /i'an, sehingga dia berhak mengkraim dia
sebagai anaknla, seperti kalau anak tersebut masih hidup atau dia
memiliki anak.

Alasan lain, seorang cucu ifu mengikuti nasab si anak tersebut.
sedang Abu Hanifah telah menrposisikan nasab si anak tersebut
mengikuti nasab puhanya, sehingga dia memposisikan omng tua
mengikuti nasab anaknln, ini adalah pern3ntaan yrang tidak benar.

Sedangkan pendapat Ab-Tsauri, "sesungguhnya dia hanya
mengklaim memiliki keka5nan," menurut kami, dia hanya mengklaim
memiliki hubungan nasab dan persoalan warisan, sedangkan kekayaan
itu mengikutinya.

Sehingga apabila muncul dugaan, ,,Dia orang yang pafut
dicurigai bahwa tujuan yang sebenamya adalah mendapatkan warisan,,,
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menurut kami, "Kecurigaan adanya niatan buruk ifu tidak menghalangi

pertemuan nasab tersebut, dengan bukti kalau dia memiliki seorang

saudara laki-laki yang memusuhi dirinya, lalu dia mengaku sebagai

putranya, maka klaim itu memastikan posisi dia sebagai anaknya, dan

hak warisan sebagai saudam laki-lakin5ra otomatis gugur."

Kalau si anak tersebut rnasih hidup, dan dia orang yang kaya,

sementara ayahnya omng hkir, 'lalu 
ayahnya mengHaim memiliki

hubungan nasab dengan dirin5n, maka dia omng yang pafut dicurigai

memiliki niatan buruk dalam hal menetapkan kewajiban menafkahinya

bagi anaknya, namun klaimnya tetap bisa diterima, maka dernikian pula

di dalam kasus yang ada di sini.

Kenrudian sudah semestinya di dalam kasus yang ada di sini

hubungan nasab tersebut tetap ada, karena nasab adalah hak yang

dimiliki anak, dan tidak ada memiliki niat buruk di dalam

penetapan nasab ini, dan hubungan warisan 5nng bersifat khusus tidak

ada akibat kecurigaan adanya niatan buruk, dan penghilangan frubungan

nasab anak tidak otomatis mengakibatkan hubungan dengan orang fua

menjadi terpufus.

Al Qadhi mengatakan, "Ada empat akibat hukum lrang

merniliki keterkaitan dengan libn, dr4a hak 5nng wajib dipenuhi suami,

ynifu ka,uajiban mernenuhi hukuman cambuk dan perternuan hubungan

nasab, dan dua hak lain png menjadi milik suami, yaitu perpisahan dan

pengharaman png bersifat selamanla. "

Jadi, jika si suami menyatakan dirinya telah berdusta, maka

pemyataannya hanya bisa diterirna selama berhubungan dengan hak

Snng urajib dia penuhi, sehingga dia wajib dijatuhi hukuman cambuk dan

menerima nasab anak tersebut, oleh karena itu pemyataann3n tidak bisa

diterima jika terkait dengan hak yang dimilikinya, sehingga perpisahan

itu tdak hilang dan tidak hilang pula penghamman untuk selamanya.
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lalu jika dia tidak pemah menyatakan dirinya telah berdusta,
dan dia sama sekali tidak memiliki saksi, dan tidak pula melakrsl<an libn,
maka dia wajib dijatuhi hukuman cambuk.

Namun jika sebahagian hukuman cambuk telah dijatuhkan atas

dirinya, lalu dia berusaha melakulmn li,an, dan berkata, ,,Aku mau
melakukan li'an," maka pemptaannSn bisa diterima, karena ti'an
menghapuskan semua hukuman cambuk, sehingga ti,an dapat
menghapuskan sebahagian hukurnan cambuk, seperti halnya saksi.

lalu apabila isfuinln menlnmpaikan gugatan,,.Sesungguhnya

dia telah menuduhnya babuat iu.r.," lalu suaminya menorak
(gugatannlra), lalu isfuinya mengajukan salrsi yang memberatr<an

suaminSn, "Bahwasanya dia telah menuduhnya berbuat zina.," lalu
suaminya menjawab, "saksi itu berkata benar, namun hal tersebut
bukanlah fuduhan berbr.rat zina, karern menuduh berbuat zina adalah
fuduhan bohong, sedangkan aku orang 3nng berkata benar dalam
fuduhan 3Bng kulontarkan kepadanSp berkenaan dengan perbuatan zina
ini," maka pemyataan tersebut bukanlah perrryataan lnng menyatakan
dirinSp telah berdusta, karena dia masih tetap konsisten menuduh
ishinya berbuat zina, dan dia berhak menghapuskan hukuman cambuk
dengan cam melakukan /i'az.

Madzhab Asysynfi'i di dalam bu$* ini sama seperti madzhab
IGmi.

. Lalu, apabila dia berkata, "lsfuin5n tidak pernah berbuat zina
dan aku tidak pemah menuduhnya berbuat zina.," tiba-tiba muncul saksi
yang memberatkannya berkenaan dengan fuduhannya berbuat zina
terhadap isfuinya, maka dia harus dijafuhi hukuman cambuk, sedangkan
saksi dan li'an si suami tidak bisa diterima. Ahmad telah menegaskan
ketentuan ini.
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Karena pemyataannya, "lstrinSn tidak pemah berbuat zina,,'

adalah bentuk penolakan mengajukan saksi dan ti'an. Sehngga dia tidak

lagi memiliki alat bukti yang mana dia telah menolak keberadaannya.

Ketenfuan ini berlaku seperti pemyataannya dalam kasus

wadibh(barang titipan), kefika bamng itu dititipkan kepada seseomng,

Ialu dia berkata, "Kamu tidak pemah menitipkan bamng kepadaku,"

tiba-tiba ada salsi yang memb berkenaan dengan titipan

tersebut, lalu dia mengaku titipan telah dikembalikan atau rusak, maka

klaimn5ra tidak bisa diterima. Kalau dia menjawab, "Dia tidak memiliki

apapun di sisiku, dan dia tidak memiliki hak apapun yang wajib

kupenuhi," tiba-tiba muncul saksi yang memberatkannya, lalu dia

mengaku telah mengembalikan atau titipannya rusak, pengakuannya

bisa diterima.

Abu Al Qasim berkata, "Apabila dia telah menuduh istoinya

berbuat zina dan dia telah benrsaha mengingkari anak iskinya tersebut,

dan li'an di antara mereka telah selesai dilakukan, disertai dengan

pufusan hakim mernisahkan (mereka), si anak hilang dari pangkuan

dirin5n."

Secara garis besar rnaksud pemyataan tersebut adalah,

seonmg suami, jika ishiqn melahirkan seorang anak, lang
keberadaannya mernungkinkan terlahir dari dirinya, maka secam hukum

dia adalah anaknya, hal ini sestrai dengan sabda Nabi $, "karqta anak

ifu milik omng 5ang mernpungai mnjang (suami)," dan anak tersebut

tidak hilang dari panglruan dirin3a, kectnli dia mengingkarinya dengan

cam melakukan li'arr lrang s€(npurna, yang memenuhi sejumlah

pers!/aratann!8, llaitu ada ernpat perqnratan.

Pqbrm, li'an tdah selesai dilakulon oleh mereka sernua. Ini

adalah pendapat mayoritas ulama. AqrSyafi'i berpendapat, "Nasab

anak meniadi hilang akibat li'an yang telah dilakukan oleh seomng

suami, karena pengingkamn anak hanya bisa terjadi berlandaskan

AI Mughni - EI



sumpah dan libn-nya, bukan berlandaskan sumpah istrinya yang

menyatakan suaminya telah berdusta, dan sumpah istri tidak

mengandung akibat hukum apapun di dalam pengingkaran anak, dan

istri menetapkan dnak tersebut sebagai anaknya sekaligus menyatakan

pemyataan orang yang mengingkarinln sebagai kebohongan.

Sedangkan li'an yang dilakukan iski hanyalah untuk

menghindari hukuman cambuk terhadap dirinya. Seperti firman Allah

Ta'ala,

,rr
6';r1, 6 :.(fi t;;'t5;

@al5s
'IstinSn itu dihindarkan dari hukunnn oleh amphrya anpt

l<ati atas nama Attah saunggahn5a swnAnW ifu benar-benar temtasuk

oftngoftrng 5ang dusta.' (Qs. fui-Nuur l24l:8li'
Menurut kami, Nabi $ bahwa pensilmran anak

oleh dirin5n ifu teriadi sesudah mereka berdua selesai melakukan /i'an,
jadi pengingkaran anak ifu tidak cukup harryn berdasarkan li'an sepihak,

seperti sebahagian li'an snnrri.

SSnmt Kdua kata-kata ti'an dan kedua belah pihak telah

diucapkan dengan sempurna.

Syamt Ketiga; memulai li'an dagan /i'an suami sehelum li'an
istri. Jadi, apabila memulai li'an dagan li'an ishi, maka /i'an ishi ifu
dianggap tidak ada. Dernikian Abu Tsaur dan Ibnu Al Mun&ir
berpendapat.

Malik dan kalangan rasionalis mengatakan, "Jika dia

melakukan prosedur semacam ifu, maka dia telah menyalahi praktik

libn yang dilakukan Nabi, namun perpisahan tersebut tetap terjadi, dan

nasab anak menjadi hilang dari dirinya, karena Allah mengathafkan f'an

17. 't nl z ./,ajLyyP'v
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isbi pada /i'an suami menggunakan hrnfi unwu, dan otnwu hdak

memberikan kepastian harus berunrtan. Alasan lai6r, Ii'an telah benar-

benar dilakukan oleh mereka setnua, sehingga rnerryempai l<alau li'an

dilakukan s@arur berurutan.'

Saangkan menurut A41$7afi'i, "U'an tfolak sernpuma kecuali

dilakukan secara berurutan." Hanlra saja menunrt Miau, "U'an suami

cukup unfuk mengingkari anak, hal ihl sLdah terpenuhi sekalipun dia

meninggalkan li'ansqarabenrnrtan dan b€hrrn saesatUn kab.kaib li'an

isM."

Menurut kami, dia telah melalnrkan li'angrq berbeda dengan

praktik yang telah digarislon Al Qur'an dan As€unnah. Setringga .f'an

tersebnt fidak sah. See€rfi kahu dia m€r5,fod{at li'annwry& satu kata.

Alasan lain, li'an s.:rrrfi adahh k€salsian dirinfn unfuk

menetapkan pefumtan zina isfuir{ra dan nrengirgkari anak isbinln,

sedangkan li'an i# dalah untuk menolak t**nnnya, sehingga

kesalsian diringn yang menetapkan sesatu lehh dnpbritaskan, se,perti

mernprioritaskan salrsi*lci squrnlah srnpah lahntp.

Alasan lain, Ii'an lski berhriuan unfuk m€nghindari hukuman

cambuk terhadap diriqn. Dan tuiuan tersebut fidak alon tercapai oleh

dirinf kecrnh dengan li'an s'rarlrn. Jadi, Xka si iski mendahulukan /i'ar
nya dibanding /'an suami, rnaka dia tdah mdalsdtan li'an mqdahului

waktunya, sehingga li'arnya fidak sah, seesti kasus kalau dia

melakukan /'az mendahului tindakan menuduh Bhinta berbtrat zina.

Sgamt Ka npfi, si suami lErus pengikramn

anak di dahm li'anteers&tn Jadi, iika dia fidak pernah menyebutkannSn,

maka anak fidak hilang (dari panglnrarvrln) kanh, dia mengulang

kembali li'arnya dan dia menyebutkan pengikmranntra. Ini makna 5nng

tampak dari pernyataan Al Kharqi, pendapat Fng dipilih Al Qadhi dan

madzhab Asy-Syafi'i.
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Abu Bakar berpendapat, "Tidak perlu menyebutkan anak dan

pengikrarannya, dan anak otomatis hilang dari pangkuannya dengan

hilangnya stafus ishi.

Alasan lain, hadits Sahal bin Sa'ad, di mana sahal

menerangkan sifat li'an, dia tidak pemah menyinggung soal anak di

dalam libn teriebut, di dalam hadits ini dia hanln berkata, 'Lalu

Rasulullah S mengambil putusan mernisahkan mereka, dan

mernufuskan anak istoiryn tidak boleh diakui sebagai anak aSnh tersebut

dan anak istrinya tidak perlu diingkari dengan libn.Lg.

Di dalam hadits lain Spng telah diriwayatkan oleh Muslim dari

Abdullah, 'sesungguhnya ada seorang pria meli'an isfuinSn pada rnasa

hidup Rasulullah $, lalu beliau memufuskan memisahkan mereka, dan

beliau menyatakan bahwa anak tersebut puba ibunga."

Menurut kami, orang yang kehilangan hakngn al<ibat li'an,

maka penyebutann5ra meniadi persyaratan, seperti hulnfn penyebutan

istui. Alasan lain, karena tujuan akhir di dalam li'an adalah menetapkan

perbuatan zina istinya, hal ini tidak menetapkan pengingkaran atas

anak, seperti kalau isfuin5a mengaku berbuat zina atau ada saksi 5nng
menegaskan perbuatan zinanya.

Sedangkan hadits Sahal bin Sa'ad di dalamnSn telah

diriwayatkan, "Dia adalah ishi 5nng sedang hamil, lalu dia mengingkari

kehamilannln," diambil dari riwapt AI Bukharizo.

' Ibnu Urnar telah meriwalptkan (dalam naskah lain;

diriwayatkan dari lbnu Umar), "sesungguhnya ada seorang pria meli'an
istuiryn pada rn$.r hidup Rasulullah *, dan dia kusaha
mernbersihkan nasabnp dati diri anak istoiqp, lalu Rasulullah *f

le HR. Abu Daud dalam &rnan militsya (2/ hadtib no.22491sanad pegargannya
shahih.

z0 Al Bukhari telah mempublikasikannya dalan. I{abb Ath-Thalaq (7 hadits no.
5309/ Fathul Bari.
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memufuskan memisahkan mereka dan beliau menyiatakan bahwa anak

tersebut adalah putra wanita tersebut." Penambahan redaksi dari

seomng periwayat yang tepercaSn bisa diterima

Jadi; berdasarkan keterangan tersebut, harus ada penyebutan

anak dalam setiap l<ata li'an sqla li'an dalam persal$ian grang kelima,

karena persaksian yang kelima termasuk haita-kab- t'an

Al Kharqi menyebutkan syarat kelima, 3pifu adanya puhrsan

fnkim Snng mernisahkan mereka berdua. Hal ini berdasarkan riwayat

png menyatakan pufusan hakim ynng menrisahkan mereka meniadi

persyamtan terjadiryn perpisahan.

Sedangkan menurut riwapt yang lain, puttrsan hakim

memisahkan mereka tidak menjadi perq,raratarl mengingkari anak,

seperti tidak dipersyaratkan (kefil<a li'anl bertujrnn menghindari

cambuk terhadap dirin5n, dan tidak pula meniadi persS,ramtan

untnk melepaskan ikatan perkawinan (faskhl.

Dia juga mengernukakan qBmt yang keenam, !,aifu suami

benar-benar telah menuduhqn berbuat dna. Ini adalah pers!/amtan

melakukan li'an, l<arerrra li'an fidak akan pernah ada kannli sesudah

adanya fuduhan berbuat zina tersebut, dan lmmi akan menjelaskan

keterangan tersebut insya Allah Ta'ala.

Apabila istinyn melahirkan anak kernbar dua, dan kelahiran

tersebut kurang enam bulan sejak mereka menikah, lalu suaminln

mengklaim salah seorang dari keduanSa adalah anaknya, dan

mengingkari anak yang lain, maka kedua anak t€rsebut mesti dia terima

sebagai anaknya. Karena kehamilan yang bersamaan tidak boleh diklaim

sebahagian tedahir darinya dan sebahagian yang lain bukan dari dirinyra.

Jadi, tatkala salah seorang dari mereka terbukti lahir dari

dirinSn, maka anak yang lain pun secarcl otomatis terbukti lahir dari
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dirinya. Sehingga kami memutuskan anak yang dia ingkari mengikuti
nasab anak yang dia klaim sebagai anaknya.

Dan kami tidak memutuskan anak yang diklaim oleh dirinya
sebagai anaknya mengikuti anak yang dia ingkari sebagai anaknya.

IGrena persoalan nasab diputuskan s@ara hati-hati unfuk
menetapkannya bukan untuk

OIeh karena ifu, apabila iskinSn melahirkan seomng anak,
yang mernungkinkan seberadaannya terlahir dari dirinya, dan ada
kernungkinan kebemdaannya terlahir bukan dari dirinya, maka kami
mernufuskan suami mesti menerirna anak tersebut sebagai anaknya
sebagai sikap kehati-hatian, da, kami fidak mernufuskan terputtrsnya
nasab anak tersebut dari dirinya, sebagai benfuk sikap kehati-hatian
unfuk mengingkarinSra.

lalu apabila dia telah menuduh ibu mereka berdua berbuat
zina, maka dia berhak menghapus hukuman cambuk tersebut dengan
cara melakukan li'an. Dicerital<an dari Al Qadhi, "sesungguhnya dia
harus dijatuhi hukuman cambuk dan fidak mernliki hak untuk
menghapuskan hukurnan cambuk tersebut dengan cam melakukan
li'an." Ini adalah pendapat madzhab AsyS5rafi'i.

Karena, kefika dia telah mengklaim anak tersebut sebagai

anaknya, maka secaftr otomatis dia mengakui kebohongannya di saat

dia menuduh isfuinya berbuat zina. Sehingga penolakannla tahadap
anak tersebut sesudah dia mengklaimqa sebagai anak tidak bisa
diterima.

Argumentasi pendapat pertarna, klaim kebemdaan anak
tersebut terlahir dari dirinya belum tenfu meniadakan perbuatan zina

tersebut dari istrinp, seperti kefika perbuatan zina isfuinya terbukti
benar, belum tenfu anak tersebut terlahir dari dirinyra.
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Oleh karena itu, kalau istuinya mengaku telah herbuat zina,

atau ada saksi yang menguatkannya berbuat zina, maka nasab anak

tersebut tidak secara otomatis hilung dari dirinya. Karena antara libn
suaminya dan klaim dia terhadap anak tersebut sebagai anaknya tidak

saling bertentangan.

Apabila si suami mengHaim salah seomng dari anak kembar

dua ifu adalah anaknya, dan dia mendiamkan anak yang lain (fidak

mengingkarinya), maka anak png diklaimnya ifu mesti dia terima

sebagai anaknya, karena kalau dia mengingkaringra, maka anak png lain

itu otomatis mesti dia terima sebagai anaknya, sehingga ketika dia

mendiamkannln, maka diamadahh langkah png tepat.

Alasan lain, ishingra k€fika melahirkan seorang anak, maka

anak itu mesti dia terima sebagai anaknya, selama dia tdak
mengingkaringra dengan cara melalnrkan f'an

Sernentara jil<a dia mengingkari salah seofturg dari dm anak

kerrbar ifu dan mendiamkan anak yang lain, dia mesti menerima kdua
anak tersebut sebagai anakqn.

Lalu apabila dikernukakan pertanlnan, "Mengapa katian tidak

mengingkari anak yang didiamkan, karena dia (smmi) telah mengingkari

, dan mereka safu kandungan Snng bersamaan?," kami

menjawab, "Penerimaan nasab ifu dibangun berdasarkan faktor
kemungkinan yang lebih kuat, dan hal itu dapat terwujud dengan hanya

berpegangan pada kemungkinan Sang ada."

Dan apabila intim tidak pemah terbukti, dan tidak

hilang kemungkinan unfuk mengingkari anak, lalu keduanya memilih

berpisah, maka jika isfoinln nielahirkan seorang anak, lalu dia

mengingkarinya, dan melakukan li'an :ur;rn-/r. mengingkarinya, kemudian

dia melahirkan anak yang lain larang dari enam bulan (setelah terjadi
perpisahan), maka anak kedua tidak hilang dari pangkuannya akibat libn
unfuk anak yang pertama, karena libn tercebr.rt ditujukan hanya unfuk
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anak pertama, sehingga unfuk mengingkari anak yang kedua dia perlu

melakukan libn yang kedua.

Ada kemungkinan, anak kedua otomatis hilang akibat

mengingkarinya, tanpa perlu melakukan li'an yar:rg kedua. Al Qadhi

telah menuturkan hal tersebut. Apabila dia mengakui anak yang kedua,

maka dia dan anak pertama mesti dia terima sebagai anaknla, sesuai

dengan alasan yang telah kami kernukakan.

Apabila dia tidak mengingkarinya, keduanya juga mesti dia

terima sebagai anaknya. Sementara iika dia mengingkari anak dengan

cara melakukan libn, kemudian isfuingra melahirkan anak 5nng lain

sesudah ler,r,rat enam bulan, maka ini termasuk kehamilan yang berbeda,

sehingga fidak bisa diposisikan kedua anak itu terlahir dari safu

kehamilan yang salna selama masa kehamilan. Kalaupun hal itu

mernungkinkan, rnasa kr.yang dari enam bulan ini bukanlah masa

kehamilan yang sernpuma.

Lalu, apabila dia mengingkari anak tersebut denian cam

melakukan li'an, 1rralr6 stafus anak tersebut sebagai anaknya meniadi

H*g, dan statr.rs sebagai anaknya tidak bisa hilang dengan tanpa

melakukan li'an, karqtadia adalah kehamilan yang terpisah.

Apabila dia mengklaimnya sebagai anaknya, atau dia fidak

mengingkarin5n, maka anak tersebut mesti dia terima sebagai anaknSn,

sekalipun isbinya telah terthalak bain akibat melakukan li'an,l<arana ada

kenrungkinan dia pemah menyetubuhinln setelah kelahiran anak

pertama.

Apabila dia meli'an isfuinya sebelum kelahiran anak periama,

lalu dia melahirkan il*, kemudian melahirkan anak yang lain sesudah

ler,uat enam bulan (setelah kelahimn anak pertama), anak kedua tidak

diakui sebagai anaknya, karena istrinya telah terthalak bain akibat

melakukan li'an, dan masa iddatnya telah habis dengan kelahiran anak

pertama, dan kehamilan ishi yang kedua teriadi sesudah masa iddahtya
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habis di luar ikatan perkawinan, sehingga dia tidak perlu

mengingkarinya.

Apabila salah seomng dari anak kernbar dua ifu meninggal,

atau kedua-duanya meninggal secara bersamaan, maka dia berhak

melakukan libn tuiuannya adalah unfuk mengingkari nasab kedua anak

tersebut. Demikian AsySyafi'i berpendapat-

Abu Hanifah mengatakan, oNasab u*t yn"S masih hidup

tetap melekat dengan dirin5n, dia tdak berhak melakukan ti'an ke;r:.nli

untuk menghindari hukuman cambuk.. trGrena anak yang telah

meninggal, mengingkarinya dengan cara melahrkan /i'an hukumngn

tidak sah, karena nasabnya telah terpuhrs aldbat kernatian, sehingga

tidak ada kepentingan mendesak unfuk mengingkarinya dengan

melakukan libn. Sama seperti losus kalau isfuirya telah meninggal,

maka dia tidak perlu meli'ann9a se$dah dh meninggal fujuannSn unfuk

memufus ikatan perkawinan, kmena ikatan p€rliawinan telah berakhir.

Dan tatkala stafus anak yang tdah meningal sebagai anaknya tidak

hilang, maka status anak png masih hidupun tidak hilang, karena

keduanya adalah safu kehamilan ynng bersarnaan."

Menurut kami, anak yang telah meninsFl nasabnSn masih

mengikutinya, karena ifu boleh dipanggil, "Ibnu Rlan" (putra si fulan),

sehingga dia berkeurajiban rnengunrs renazahnta dan mengkafaninya,

oleh karena ifu dia berhak mengingkari nasabnla dan menggugurkan

biaya pengurusan jenazahnya, seperti halnla arulk Snng masih hidup,

dan seperti kasus kalau anak yang meninggal mernptrrgrai anak.

Abu Al Qasim berkata, "Apabila dia menyatakan diriryn telah

berdusta sesudah melakukan li'an dan anak, maka anak

tersebut tetap harus dia terima sebagai anaknga."

Secara garis besar maksud perny"ataan tersebut adalah,

seorang suami jika dia telah meli'an isfuinSn dan telah mengingkari

anaknya, kemudian dia menyatakan dirinyu telah berdusta, maka anak
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tersebut harus dia terima sebagai anaknln, jika anak tersebut masih

hidup, tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama.

Sementara apabila anak tersebut telah meninggal, maka

nasabnya juga masih bersambung dengan dirinya, menurut pendapat

mayoritas ulama. Baik dia mempunyai anak atau tidak, meninggalkan

kekayaan atau tidak, hal itu karena nasab adalah hak anak.

Jadi, ketika dia telah mengakui anak tersebut sebagai anaknya,

maka dia harus 'menerimanya sebagai anaknya, baik dia telah

mengajukan pengingkamnnya sebagai anaknya atau belum. Alasan lain,

faktor yang mendorong penghilangan nasab anak tersebut dari dirinya

adalah mengingkari anak tersebut sebagai anaknya, sementara faktor

pengingkaran anak tersebut telah hilang dan batal, maka wajib

menetapkan nasab anak tersebut tetap bersa*F*S dengan dirinya,

berdasarkan ketentuan hukum perkawinan yang menetapkan

keterkaitan nasabnya dengan dirinya.

Tuduhan berbuat zina ada tiga macam; wajih 3aifu seorang

suami melihat langsung istrinSn berbuat zina dI tengah masa suci, di

mana dia belum pemah berhubungan intim dengan dirinya, maka dia

harus menjauhinya sampai dengan iddahnya habis.

Lalu, ketika dia melahirkan seomng anak setetah enam bulan

sejak perzinaan itu teriadi, dan mernungkinkan bagi dirinya unfuk

mengingkari anak tersebut, rnaka dia uajib menuduhnya berbuat zina

sekaligus mengingkari anaknya.

Alasan lain, karena kelahiran anak setelah enam bulan sejak

perzinaan dilakukan pada rnsa suci ifu mernberikan bukti yang

meyakinkan bahwa anak tersebut terlahir dari seorang laki-laki pezina.

Jadi, jika dia fidak pemah mengingkarinya, maka anak

tersebut mesti dia terima sebagai anaknya, berhak mendapat warisan

yang dia tinggalkan, dia berhak mendapatkan warisan kerabat dekatrya,
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mereka berhak mendapatkan warisan yang dia trnggalkan, dan dia

melihat puki-putrinya dan saudara-saudara perempuannya

Hal tersebtrt sama sekali tidak dapat dibenarkan, sehingga dia

wajib mengingkarinya sebagai anaknya unfuk menghilangkan semua hal

tersebut.

Kalau istrinya mengaku telah berbuat zina, dan di dalam

hatinya dia membenarkannya, *d a dia sarna seperti melihatn5n

berbuat zina.

Kdua seorang suami melihat istinSn berbuat zina atau

perbuatan zinanya. terbukti dilakulon di sekitar diriqTa, narnun di dalam

kasus tersebut tidak ada anak png nasabnln mesti dia terima, atau ada

anak namun tidak diketahui s@ara mqpkinkan apakah anak tersebut

hasil perzinaan (atau bul<an).

Atau, seeorang !Er{I teperca5n yang dia benaikan

informasirnTa, mernberikan kabar kepadangn mengenai perbuatan zina

ishinln, atau telah tersiar kabar secara meluas bahwasanya si fulan

berbuat zina dengan si fulanah, dan dta turut menyaksikannya si fulan

bemda di sisi istrinya, melihakrln masuk menernui isfoin3n, atau kelmr

dari sisi isbinya, atau dia merniliki dugaan kuat isbinya telahlberbmt

zina.

Maka di dalam kasus sernacam ini, dia berhak menuduh

istuinya berbuat zina. Karena telah diriwaptkan dari Abdullah,

"sesungguhnya seorang pria datang menemui Nabi $, lantas dia

berkata, 'Bagaimana pendapatnu tentang seor.rng suami yang

menjumpai istrinya bersama pria lain (yang bukan suamin5ra), lalu dia

berkata, 'jatuhkanlah hukuman cambuk kepadanya' atau dia telah
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membunuh, 'bunuhlah dia', atau dia diam saja, 'maka dia diam dengan

menyimpan kemarahan. "21.

[-alu beliau menufurkan, dia boleh berbicara (menuduh berbuat

zina) atau diam. Dan Nabi $ tidak pemah mengingkarinya. Alasan lain,

Nabi & tidak pernah mengingkari tuduhan berbuat zkta yang

dilontarkan Hilal dan Al 'Ajlaniy saat keduanya melihat (istrinya berbuat

zina). Dan apabila dia mernilih diam (tidak meluntarkan fuduhan berbuat

zina), maka hal ifu dibolehkan, dan ini adalah sikap yang terbaik, karena

dia masih memiliki peltnng berpisah dengannya dengan cara

menjatuhkan thalak, dan di dalam mernilih sikap diam ini keburukan istui'

dan keburukan dirinya tertutupi, dan di dalam kasus ini tidak ada anak

yang perlu dia ingkari.

Ketig4 tuduhan berbuat zina yang dihanmt<an. Yaitu selain

yang telah disebutkan, yakni tuduhan berbuat zina yang dilontarkan

terhadap wanita-wanita yang berstafus sebagai istrinya dan yang bukan

ishinya. Karena fuduhan sernacam itu termasuk dosa besar. Allah Tabla

berfirman,

e it 9# *rfri *n25t 5;ii,3 Ly

"Saungguhn5a oftngorzng 5ang menuduh wanik gng baik-

baik, Snng lengah lagi bqiman ft*buat zina), mueka kaa la'rnt di
dunia dan akhimt dan bgi maeka aab 5nng bmr," (Qs. An-Nuur

[24]:231.

Nabi # bersabda,

21 Muslim telah mempublikasikannya (2/ UW 10,/ 1133), Abu Daud dalam
Srlnan miliknya (2/ 22531, hnu Majah dalam Sunan miliknya (1/ 20681, dan Ahmad
dalam Musnad miliknya (L/ 421,422, 4J8.l.

Vlrli'&*<i$qXi
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"Siappun wanita trug marn dia mernasukl<an seorang pia di

tengah-tengah sekelompok l<aum, tang mana dia bukan dai golongan

m*eka, maka dia frdak akan mandapatkan apapun dad Allah, dan Allah

tidak akan memasukl<anryn ke dalam surga-N5n. Dan siapapun laki-laki

t/ang mana dia mengingl<ai anakntn, pdahal dia melihahSa (mewkini

dia,nnak 5nng terlahir dari diringa), mal<a Allah psti menghalangirya

*t * mendel<atin7a, dan Attah akan mqnbul<a keburukann5n di

hadapan orzng-orzng terdahulu dan 5nng ada belal<angan'" (HR' Abu

DaudPz.

SaMa beliau "pdalnl dia melihat?d maksudnya adalah

meyakini dia anak lrang terlahir dari diriqn. sebagaimana Allah

menghammkan seorang wanita memasukkan pria di tengah-tengah

kaum, l,ang mana dia bukan dari golongan mereka, maka Allah

mengharamkan pula seorang pria mengingkari anaknya sendiri.

u-t\ts Glt\i ,-r\'3')

22 HR. Abu Daud dalam Sunan miliknp (Klbb Ath-Thalaq 2/ hadits no. 22631,

An-Nasa'i (6,/ hadits no. 1481), dan hnu Hibban seperd dimuat dalam Al lhsan (6/
163/ 4096l, Al Hakim (2/ 202-302), dan Al Baihaqi dalam As-qunan (7/ 4031 dari

jalur Abdullah bin Yunus, dari Sa'id Al Bashri, dari Abu Humimh, "Sesungguhnya dia

pemah mendengar Rasulullah $, ....lalu dia menuturkan hadits tersebut." Sanad

hadits dha'if, yang melemahkannya adalah periwayat bemama Abdullah bin Yunus,

Adz-Dzahabi berkata, tidak ada yang meriwayatkan hadits darinya kecuali Yazid bin Al

Hadi. Al Hafizh dalam At-Taqrib berl<ata, identitasnya tidak diketahui, namun bisa

diterima. Ljihat Al lrura' (2367).
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Tidak dibolehkan menuduh ishinya berbuat zina hanya

berlandaskan informasi seseorang lnng informasinya tidak dapat

dipercaya, karena tidak tertutup kemungkinan dia melakukan

kebohongan kepadanya.

Tidak dibolehkan menuduh istuinya berbuat zina har,ya

berlandaskan perbuatannya melihat seorang pria yang keluar dari

sisinya, tanpa disertai meluasnga berita perzinaan istrinya, karena boleh

jadi dia masuk sebagai pencuri, perampok atau untuk kepentingan lain

atau untuk fujuan jahat lainqn. Dan 6dak cukup menuduh istuinya

berbuat zina, hanya karena kabar perzinaannln telah tersebar luas,-

tanpa disertai indikator 5nng menrbuktikan kebenaran berita mereka.

Karena memuat kemungkinan musuh-musuh iskinya menyebarluaskan

kabar perbuatan tersebut unfuk memojokkannya.

Unfuk kasus yang disebutkan terakhir ini ada pendapat lain

yang berbeda, yaifu dibolehkan menuduh istinya berbuat zina. Karena

berita yang telah tersiar secam melua. lebih kuat dibanding informasi

safu orang yang teperca3n.

Tidak dibolehkan menuduh istuinSra berbr.rat ana hanya

berlandaskan perbedaan warrn kulit anak dengan kulit kedua oftmg

tuanya, atau mirip dengan wturn kulit mereka, dan Udak dibolehlon

menuduh istrinya berbut zira han5a karena kenriripan wama kulit

anaknya dengan seseomng gang bukan kedua orang fuanya.

Hal itu dikuatkan dengan hadits Fng telah diriuayatkan oleh

Abu Hurairah, dia berkata, "Seorang lah-laki dari Bani Fajamh datang

menemui Nabi $, lantas dia mengadu, 'Sesungguhnya.isfuiku telah

melahirkan seorang anak berkulit hitam', dia mengeluarkan sindiran
yang bemada mengingkari anak tersebut, lalu Nabi & bersabda,

'Apakah kamu memiliki unb?, dia mengiyakannya. Beliau kembali

bertanya, 'apa wailna kulitrya?, dia menjawab, 'metrah kekuning-

kuningan,', beliau kembali bertanya, 'apl<ah di dalam sekunpulan unta
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ifu ada unta yang abu-abu?,'dia menjawab, 'sesAtgguhnya di dalam

sekumpulan unta ifu terdapat unta belu.rama kulit abu-abu,' beliau

bersabda, 'lalu bagaimana unta 5nng abu-abu ifu dabng berkumpul di

tengah-tengah sekumpulan unb ifu?,' dia berkata, 'Mungkin saia

moyangnya benrJama abu-abu,' beliau bersaua, ',maka anak ini iuga

mungkin mowngntm ada Snng berkutit abu-abu.," Abu Humirah

berkata, "Beliau tidak mernberilGn keringanan terhadapnya unfuk

membtrang anak itu dari dirinya-" (HR. Muttafaq Alaih)'

Alasan lain, selunrh rrnnusia ihr adalah keturunan dari Nabi

"Adam dan Hawa; wama kulit mereka dan stn.rktur tubuh mereka

berbeda-beda. sehingga iika seandainr keberagaman mereka itu

karena tidak ada kemiripan dengan kedua omng tuanya, pasti mereka

tercipta dengan stukfur fubuh yang sama.

Alasan lain, indikasi bempa kenriripan (wama atau strultur

tu6uh) itu adalah bukti yang sargat lernah, sedangkan indikasi bempa

kelahimnn5n di pangkuan wanita png berstatus isti adalah bukti yang

- sangat kr.rat, sehingga Udak dibolehlGn mengesampingkan bukti yang

lebih ktnt untuk menSakoSodir bukti yang lemah'

oleh karena itu, ketika Sa'ad bin Abu waqqash dan Abdun bin

Tjrrffah memperdebatkan stafus anak dari hamba sahaya Za'ah dan

Nabi $ melihat ada kerniripan yang sangat konkret dengan utbah,

maka beliau langsung menyatakan bahwa anak tersebut adalah putra

suami wanita yang berstatus lsiori lftnq) dan beliau mengabaikan

kemiripan tersebut. Ini adalah pendapat yang dipilih Abdullah bin Hamid

dan salah safu dari kedua pendapat para pengikut madzhab AsySyaf i.

Al Qadhi dan Abu Al Khaththab menuturkan, "sesungguhnya

makna yang tampak dari pemyataan Ahmad adalah dibolehkan

mengingkarinya." Ini adalah pendapat kedua milik para pengikut

madzhab Asy-Syaf i. sesuai dengan sabda beliau Nabi $ dalam sebuah

hadits tentang libn, "Apabfla dia datang membawa anak yang berkulit
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sawo matang, berambut keriting, ganteng, padat dan besar kedua

betisnya, dan besar kedua pinggulryE, maka dia anak orang yang

dengarr mana ishinya difuduh berzina dengannya.'. lalu Rasulullah $
bersaMa, 'I{alau aja tidak ada seirlnlah atnph tersebut lakaana lii un

lahaa sya'nun.u jadi, beliau menpdikan tanda-tanda kemiripan itu

sebagai bdkti dibolehkannya mengingkari anak ifu sebagai arnknSra.

Namun 5nng shahih adalah pendapat yang pertama. Karena

hadits tersebut menegaskan dibolehkannp mengingkari anak tersebut

sebagai anaknln Udak b€rdiri sendiri, tetapi diawali dengan pertmtan

pendahuluan benrpa li'an ilann dan pengingkamnnlra terhadap anak'

tersebut sebagai anak dirinya. Sehingga posisi ifu hanyalah

bukti yang mernperkuat pernlptaaruryn dan menpdi bukfi atas.

kebenaran ucapannlra.

Dan sqiumlah hadits png telah dikernukakan itu menegaskan

bahwa kemiripan ifu bukantah safu*atunya faktor yang menrbolehkan

pengingkaran anak.

Alasan lain, pengingkaran anak ini teriadi dalam kasus dirnana

statrrs isfi telah hilang, dan nasab anak terputr.rs dari pria Spng

mernpunyai anak, setringga pengingleran anak ifu fidak akan teriadi

dengan masih adanya status ishi 1nng menetapkan adanya

nasab anak tersebut dengan pria 3nng mernpunSni arnk tersebut.

Apabila seorang suami selalu meninggalkan istin3n, tiba-tiba

isfuinya melahirkan seorang anak, maka dia fidak dibolehkan

mengingkarinya, sesuai dengan keterangan 1nng telah kami kemukakan,

yakni hadits Jabir dan Abu Sa'id.

DiriwaSntkan dari Abu Sa'id, "Sesungguhnya dia berkata,

'wahai Rasulullah, sesunggunya kami tertimpa musibah karena wanita

yang berstafus istri, dan lomi ingin mencari umg, apakah kami boleh

meninggalkan mere)<*,' beliau menjawab, 'Saunguhnga iika Allah
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telah memutuskan menciptakan makhluk hidup, maka pasti Dia

menciptakannya. "

Alasan lain, sperma yang tidak terasa keluamya telah terlanjur

masuk (ke dalam vagina istrinya), lalu menjadi damh lrang menggumpal.

Sedangkan bila suami tidak pemah mencampurinya kecuali di

selain vagina atau di lubang anus, maka pam pengikut madzhab karni

menjelaskan, "Dia tidak berhak mengingkarinya- Karena tidak tertufup

kemungkinan spernanya terlanjur masuk ke dalam uagina, lalu menjadi

darah yang menggumpal. "

Ini adalah salah safu dari kedua pendapat para pengikut

madzhab Asy-Syafi'i. Pendapat ini sangat jauh dari benar, karena yang

disebut pengingkaran anak ifu termasuk dari sejumlah ketentuan hukum

hubungan intim di wilayah vagina, sehingga pengingkamn anak itu tidak

t"rlait dengan ketentuan selain hubungan intim di wilayah vagina,

seperti ketenfuan hukum lainnln.

Indikasi tidak adanya hubungan intim di wilayah vagina, 5nng

menegaskan hilangnya stafus anak, itu lebih ktrat dibanding indikasi

perbedaan wama kulit anak dengan wama kulit kedua orang tuanya.

Sedangkan bila sejumlah indikasi kemiripan yang telah kami

kemukakan itu telah ditemukan disamping mernang telah terbukti

adanya perbuatan zina, namun masih memuat kernungkinan keberadaan

si anak tersebut hasil dari sperna dirinya atau dari sperma pria pezina,

contohnya istrinya berbuat zina di tengah masa suci, dimana dia pemah

menyefubuhinya, atau sudah tahu istrinya berbuat zina, namun dia tidak

pemah memintanya pergi meninggalkannln, justm dia yang pergi

menjauhinya, atau dia tidak pemah mencampuringn kecuali di selain

vagina, atau karena anak tersebut lebih mirip dengan pria pezina

dibanding dengan dirinya, maka dia wajib mengingkarinya

I
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Karena di samping perbuatan zina tersebut telah terbukti,

pengingkaran anak ini menetapkan akibat hukum yaitu mempertemukan

nasab anak tersebut dengan pria pezina tersebut, dengan dalil Nabi $
memufuskan bahwa anak istri Hilal sebagai anak Syarik bin Sahma',

sebab adanya kemiripan anak tersebut dengan Syarik disamping /i'aa

hilal terhadap istrinSa, dan Hilal telah menuduh istrinya berbuat zina.

Sedangkan bila istuinSn melahirkan seorang anak, dan dia

meragukan keberadaan anak tersebut sebagai anaknya tanpa

mengetahui apakah istuinya berbuat zina (atau fidak), maka dia tidak

boleh menuduh iskinya berbuat zina dan tidak boleh meli'annya, sesuai.

dengan hadits AI Fazari png telah dikemukakan.

Demikian juga (tidak boleh menuduhnya berbuat zina dan

meli'annya)bila dia mengetahui perbuatan zina istrinya, namun dia Udak

mengetahui dengan yakin apakah anak itu dari sperma pria pezina (atau

dari sperma dirinya), dan tidak ada bukti lnng menguatkannya, maka dia

tidak boleh mengingkarin5n, karena anak ifu sebagai anak suami wanita

5nng berstatus isfi (finst), dan bagi orang yang berhubungan intim

boleh mengakuinya.

[^alu apabila isfuinya dipaksa berbuat zina di tengah masa suci,

yang mana dia tidak pemah menyetubuhinya selama masa suci tersebut,

lalu dia melahirkan seorang anak, 3nng mernungkinkan stafus anak

tersebut hasil dari sperrna pria Srang melakukan hubungan intim, maka

anak tersebut terlahir dari sperma orang ynng berhubungan intim

tersebut.

Suami tidak dibolehkan menuduh istoinya berbuat zina, karena

perzinaan ini bukan perzinaan atas inisiatif dirinya sendiri. Analogi

madzhab ini adalah, suami tidak dibolehkan mengingkarinya dan nasab

anak tersebut mengikutinya, karena pengingkaran anak itu fidak akan

pernah terjadi kecuali mdalui prosedur li'an, di antara persyaratan li'an

adalah adanya tuduhan berbuat zina terhadap istrinya.
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$asan lain adalah li'an frdak akan sempiima kecuali disertai

dengan li'an isfr, dan di dalam kasus ini li'an isfui tidaklah sah, karena

dia fidak menyatpkan suaminya ifu berdusta dalam masalah

keterpaksaan dirinya berbuat ana tersebut. Ini adalah pendapat

kalangan msiohalis.

Sebahagian pengikut rnadzhab kami menufurkan dua riwa5aat

mengenai kasgs tersebut. Perhma suami berhak mengingkarinya

dengan cam melakukan li'an, l<ar6a,;ra dia adalah orang Snng memiliki

kepentingan mendesak unfuk mengingkariq;a, sehingga dia dibolehkan

mengingkarinya, seperti saat isfuinSn berbuat zirn sama-sama suka. Ini

adalah madzhab AErq/afi'i.

Pengingkamn-pengingkamn anak dengan cara melakukan l'an

hukumn5n sah menurut Aqr$nfi, karena AqrSsnfi'i berpendapat

bahvra pengingkaran anak teriadi sekalipun hanln li'an suami.

Seltangkan ulama yang tidak berpendapat serna@rn itu, menurutrSn

pengingkamn anak dengan li'an Mlatr. kasus ini hukumnya fidak sah.

- Wallahua'lam.

Abu Al Qasim berkata, "Apabila seorcmg suami mengingkari

janin 5nng ada dalam (al hamldi tengah-tengah li'atnya,

maka janin tersebut tidak terputus dari dirin5n sampai dia

mengingkarinya ketika istinya melahirkannya dan melakul<an li'an."

Para pengikut madzhab kami menriliki pendapat lrang

beragam mengenai kasus dirnara ketika seorang suami meli'an isfuinya

dalam kondisi mengandung, dan dia mengingkari janin yang ada dalam

kandungan di tengah-tengah li'a*nya, Al Khaimqi dan sekelompok

ulama lainnya mengatakan, "ianin yang ada dalam kandungan, fidak

terpufus dari dirinya dengan cara mengingkarinya sebelum dilahirkan,

dan anak tidak terputus darinya hingga dia meli'an istrinya sesudah

melahirkan janin yang ada dalam kandungan tersebut, dan anak tersebut

terpufus di saat dia sudah melakukan li'ansetelahdia dilahirkan."
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Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan sekelompok ulama

Kufah, karena keberadaan janin yang ada dalam kandungan tidak

diketahui secara rneyakinkan, yang boleh jadi janin ifu hanyalah angln

atau lainnya. Oleh karana ifu pengingkaran anak tersebut bergantung

dengan persyaratan adanya anak tersebrrt, dan tidak boleh melakukan

libn secara bersyarat.

Malik, As5r-Syafi'i dan sekelompok ulama Hijaz mengatakan,

"pengingkaran janin yang ada dalam kandungan sah, dan

janin tersebut terpufus dari dirin3n." Mereka menggunakan landasan

hukum dengan hadits Hilal, "Sesungguhnln dia mengingkari janin yang'

ada dalam kandungan istrinya, lalu Nabi $ mernufuskan anak tersebut

bukan anaknya dan beliau menyatakan bahwa anak tersebut adalah

putra suami pertama (naskah lain; dia adalah putra ibunya)."

Tidak sama lagi bahwa anak itu masih berupa janin yang ada

dalam kandungan. Oleh karena ifu Nabi $ bersabda, "Perhatil<anlah

wanita tetsebut, jika dia melahirt<an anak," bla... bla... bla....

Ibnu AMilban mengatakan, "Hadits Atfrryang menunjul*an

keshahihan pemyataan Nabi ini jr.rnlatrrya sangat banlrak" dan dia telah

menyampaikannya.

Alasan lain adalah janin SBng ada dalam kandungan diduga

kuat keberadaannya dengan sejumlah tanda yang menunjukkan

kebemdaan anak tersebut. Oleh karena ifu, bagi wanita hamil berlaku

sejumlah ketentuan hukum yang berbeda dengan wanita 5nng tidak

hamil, dari segi nafkah, boleh tidak puasa, tidak menjatuhkan hukuman

cambuk kepadanya, penundaan hukuman qisas terhadap dirinya dan

masih banyak lagi yang terlalu panjang unfuk disebutkan.

Klaim atas janin yang ada dalam kandungan sebagai anaknya

hukumnya sah, karena janin ynng ada dalam kandungan sama seperti

anak sesudah dia dilahirkan. Pemyataan ini adalah pendapat

shahih, karena sesuai dengan makna tersurat dari sejumlah

yang

hadits
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tersebut. Sedangkan pendapat 5rang bertentangan dengan hadits, tidak

perlu diambil apapun benfuknya-

Abu Bakar berkata, anak t€rputus akibat hilangnya status

sebagai isfui, dan dia tidak perlu menyebutkannya di dalam li'an,l<arena

mernperktrat argumentasinya dengan makna yang tampak dari seiumlah

hadits, di nrana tidak diriwaptkan di dalam sejumlah hadits tersebut

tentang bolehnya pengingkaran ianin Snng ada dalam kandungan, dan

tidak pula ketemngan bemada menentang pengingkarannya. Dan kami

telah menjelaskan hal tersebut.

Adapun orang vans ierpendapat, "Anak tersebut fidak

terputus nasabnSn kecuali dia mengingkarinya sesudah dia dilahirkan,

maka di dalam. mengingkarinya dia perlu mengulang li'an kernbali

sesudah anak ifu dilahirkan."

Abu Hanifah dan omng png sepakat dengannya mengatakan,

"Apabila seorang suami'meli'an istinya dalam kondisi mengandung,

kemudian dia melahirkan seoftIng anak, maka dia waiib meneriman5n

sebagai anaknlra, dan tidak merniliki peluang untuk mengingkarinya,

karena li'an frdak ada kectnli dilakukan oleh sepasang suamri ishi, dan

wanita ini telah terthalak bain akibat li'an yarry telah dia lakukan dalam

kondisi mengandung."

Perrqntaan tersebut di dalamnya mengandung perikatan

seorang suami dengan seorang anak png tidak terlahir dari dirinSra, dan

menufup rapat-rapat pinfu penrufusan nasab dari anak-anak hasil

perzinaan, padahal Nlah Ta'ala telah mernbuat jalan bagi dirin5ra untuk

kelmr dari hal tersebut.

Syarat hubungan suami istoi ini hanya dipertimbangkan pada

saat dimana dia menyandarkan perbuatan zina tersebut terhadap

ishinSn, karena anak yang mana isfuinya melahirkannya ifu mesti dia

terirna sebagai anaknya, kefika dia tidak mengingkarinya, sehingga dia
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perlu mengingkarinya, dan pada saat ifu wanita ini stahrsnya masih istri,

oleh sebab itu dia memiliki hak untuk mengingkari anak istrinya

tersebut.

Apabila seorang suami mengklaim janin yang ada dalam

kandungan, maka orang lrang berpendapat, "Pengingkaran anak

hukumnya tidak sah," mengatakan, "Klairn janin yang ada dalam

kandungan sebagai' anaknya hukumqn fidak sah." Ini adalah

pemyataan asli yang disampaikan dari Ahmad.

Sedangkan orang mernbolehkan pengingkaran anak

mengatakan, "Klaim janin yang ada dalam kandungan sebagai anaknya

hukumnya tidak sah (dalam naskah lain; hukumnya sah)." Ini adalah

pendapat madzhab AsySyafi'i. Karena ianin yang ada dalam kandungan

dianggap ada (anak yang sudah terlahir), terbukti dengan adanya

kevuajiban memberikan nafkah dan menahan pernbagian warisan,

sehingga pengakuan janin 5nng ada dalam kandungan sebagai anaknSn

hukumnya sah seperti anak png zudah dilahi*an.

Tatkala dia telah mengklaim janin 1nng ada datam kandungan

sebagai ahaknya, maka sesudah ifu dia fidak merniliki hak

mengingkarinya. Seperti kasus kalau dia mengklaimn3n sebagai anaknya

sesudah dilahirkan.

Sedangkan orang lnng mengatakan "mengklaim janin yang

ada dalam kandungan sebagai anaknya hukumnya tidak. sah.,"

mengemukakan alasan, "mengklaim janin yang ada dalam kandungan

sebagai anaknya hukumnya sS, maka dia wajib unfuk tidak

mengingkarinya, seperti anak yang sudah dilahirkan, padahal menurut

kesepakatan ulama hal tersebut tidak diwajibkan bagi dirinya.

Alasan lain adalah unsur kemiripan anak memiliki pengaruh,/

akibat hukum yaitu menetapkan anak tersebut sebagai anaknya (ilhaq),

berdasarkan hadits tentang libn.
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Dan unsur kemiripan ifu hanya dapat dikenali secara terbatas

melalui struktur tubuh anak sesudah dilahirkan. Maka sudah barang

tentu sahnya klaim kepemilikan anak tersebut bersifat terbatas sesudah

anak dilahirkan."

Berdasarkan keterangan tersebut, kalau seseorang mengklaim

janin yang ada dalam kandungan sebagai anaknya, kemudian dia

mengingkarinya setelah janin itu lahir, maka dia berhak melakukan hal

tersebut (mengingkarinya).

Sedangkan apabila dia mendiamkannya, dia tidak pemah

mengingkarinya dan juga tidak pemah mengklaimnya sebagai anaknya,

maka dia tidak wajib mengingkarinya, menurut seseorang yang kami

ketahui pendapatnya, karena tidak mengingkari janin yang ada dalam

kandungan tersebut memuat kemungkinan janin akan terwujud,

alasannya adalah janin yang ada dalam kandungan wujudnya belum

dapat dipastikan kecuali dia meli'an istrinya, karena Abu Hanifah

menyatakan, "Anak tersebut memiliki ikatan dengannya" sesuai dengan

keterangan yang telah kami kemukakan dalam pembahasan terdahulu.

Tatkala ishinya melahirkan seorang anak, lalu dia tidak

mengingkarinya, padahal peluang melakukannya terbuka, nasab anak

tetap terhubung dengan dirinya, dan dia tidak berhak mengingkarinya

setelah dia mendiamkanya. Demikian Asy-Syafi'i berpendapat.

Abu Bakar berkata, "terdiamnya suami (tidak mengingkarinya)

tidak boleh dibatasi tiga hari, tetapi disesuaikan dengan kebiasaan yang

berlaku. Apabila lahimya malam hari, maka ditunggu sampai dengan

tiba waktu pagi dan orang-orang sudah mulai berhamburan keluar

rumah. Apabila dia orang yang lapar atau haus, maka difunggu sampai

dia menyantap makanan atau minum, atau difunggu sampai dia tidur,

ilka dia orang yang menganfuk, atau difunggu sampai dia mengenakan

pqkaian, memasang pelana herr.ran tunggangannya, menaiki

tunggangan, mengerjakan shalat jika waktunya telah tiba, dan
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menyimpan kekayaannya jika belum tersimpan di tempat penyimpanan,

dan sejumlah kesibukan' lainnya. Lalu apabila dia menunda

pengingkarannya sesudah melakukan ifu semua, maka dia Udak berhak

mengingkarinya."

Abu Hanifah mengatakan, "Dia boleh menunda

pengingkarannya dua dan atau tiga hari unfuk memilih sikap terbaik,

karena pengingkamn anak tepat setelah persalinan membuatrya susah.

Sehingga unfuk menyatakan sikap mengingkarinya dibatasi selama dua

hari, karena dua hari masa 5nng relatif singkat."

Abu Yusuf dan Muhamrnad mengatakan, "Untuk men5ntakan

sikap menglnskari dibatasi masanln selama masa nifas, karena masa

nifas scam hukum dianggap masa persalinan."

Dceritakan dari Atha' dan Mujahid, "Dla berhak

mengingkarinya selarna dia enggan mengakuiryn, sehingga dia

dibol€hkan mengingkarinlra seperti saat persalinan."

Menurut kami, pengingloran anak ifu adalah hak dirnana

seseorang diberi kebebasan menrilih yang terbaik (khipt untuk
menghindari dampak buruk Snng n1nta. Hingga hak tersebut harus

dilakukan sesqJera mungkin (faun fidak boleh menundanln), seperti hak

khgardi dalam al<ad syufah.

Sabda Nabi $, "Anak ifu sebgai anak unnib jang bastatus

isbf bermakna universal, apa yang telah kami sepakati disamping dalil

Sunnah Snng ada merupakan pengecualian dari saMa beliau tersebut,

sedang selain Snng telah kami sepakati tetap diletdkkan sesuai dengan

universalitas hadits tersebut.

Pembatasan hak pengingkamn anak yang telah dikernukakan

oleh Abu Hanifah gugur dengan argumentasi adanya hak kh$pr
mengembalikan barang akibat cacat dan mengambil alih hak .".urj
paksa melalui allcrd suf'ah.
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Pembatasan hak pengingkaran anak ditangguhkan hingga

masa nifas selesai adalah rekayasa hukum yang tidak memiliki landasan

hukum yang menguatkannya. Pembatasan hak pengingkaran anak yang

telah dikemukakan oleh Atha' juga gugur dengan argumentasi yang

telah kami kemukakan

Sedangkan hak qishash tidak wajib dipenuhi sesegera mungkin

(boleh difunda), karena bertujuan memenuhi hak, bukan untuk

menghindari dampak buruk. Dan Udak wajib ses€{lera mungkin

mengingkari janin yang ada dalam kandungan, karena dampak buruknya

belum nyata.

Jika ketentuannya mernang mesti dernikian (pengingkamn

anak adalah hak dimana seseorang diberi kebebasan memilih, apakah

hak khgnr dalam mengingkari anak itu mesti dibatasi dengan ternpat

dimana dia mengetahui kelahiran 'anak tersebut atau selagi

memungkinkan untuk mengingkari anak? Ada dua pandangan pendapat

sesuai dengan yang diberlakukan dalam penunfutan hak melalui akad

syuf'ah.

Jadi, apabila dia menunda pengingkaran anak tersebut dari

pembatasan kh&pr tersebut, kemudian dia memberikan pemSntaan,

"Bahwasanya dia tidak mengetahui persalinan tersebut," dan

pemyataannya itu masih bisa dibenarkan, contohnya dia tinggal di

kampung lain, maka pemyataan Srang diterima adalah pemyataannya

disertai dengan sumpah, karena pada dasamya tidak mengetahui

persalinan tersebut.

Apabila pemyataannya tidak bisa dibenarkan, contohn5ra dia

tinggal bersama istrinya dalam safu rumah, maka pemyataannya tidak

bisa diterima. Karena kelahimn tersebut hampir dipastikan tidak samar

bagi dirinya.

Apabila dia berkata, "/qku mengetahui kelahiran anak tersebut,

namun aku tidak mengetahui kalau aku memiliki hak mengingkarin5n'].
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atau, "Aku mengetahui kelahiran tersebut, namun aku tidak mengetahui

kalau hak tersebut mesti dilakukan sesq3era mungkin (tidak boleh

difunda-funda)," dan termasuk orang samar unfuk mengetahui hal

tersebut, seperti kebanyakan orang, maka pem5lataann5n bisa diterima.

Karena persoalan pemenuhan hak sesegera mungkin ini termasuk

sesuafu yang samar bagi mereka, sehingga senrpa dengan kasus, kalau

dia seorang ynng baru merneluk Islam.

Sementara jika dia seoftmg ahli ftqih, malo pemlntaan

tersebut (tidak mengetahui kalau aku merniliki hak mengingkariryn atau

aku tidak mengetahui kalau hak tersebut dilakukan sesegera mungkin)

tidak bisa diterima, karena persoalan tersebut bukanlah termasuk

sesuahr lnng samar baginSn.

Namun ada kemunginan perngrataannSra bisa diterima, karena

baryEk hukum yang samar bagi seorang ahli fiqih. Pam pengikut

madzhab kami mengatakan, "Pernlntaan tersebut fidak bisa diterima

dari seorang ahli fiqih."

Pemyataan tersebut bisa diterirna dari sorang yang fumbuh

berkwrbang di hutan belantara dan sesorang png baru memeluk

Islam. Apakah bisa diterima dari senrua orang bodoh? Ada dua

pandangan pendapat.

Apabila dia merniliki halangan (udad tertentu !,ang
dapat menghalanglnya datang unfuk mengingkari anak tersebut,

misalnya sakit dan dipenjara, atau kesibukan menjaga kekayaan yang

dihawatirkan tersia-sia, atau memiliki ikatan keruajiban utang dengan

pihak pemberi utang yang ditakuti kekuatannya dan kedatangannya

secara diam-diam, maka kamu harus menganalisan5n, jika masa tersebut

berlangsung sangat singkat, lalu dia menunda pengingkamn anaknya

sampai dia datang agar halangannya H*g, maka hak mengingkari

anaknya tidak batal. Karena dia posisinya sama seperti orang yang
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mengetahui hak tersebut pada malam hari lalu dia menundanya hinggu

walrtu Subuh.

Sedangkan apabila halangan (udzul tersebut membutuhkan

waktu yang lama unfuk menghilangkannya, lalu memungkinkan baginya

unfuk menyerahkan urusannya kepada hakim, agar hakim mengirim

omng yang hendak merealisasikan hak libn dan mengingkari anak

dengan mengatasnamakan dirinya, lantas dia tidak melakukan tndakan

apapun, rnalo hak menginglori anak gugur.

Apabila hal tersebut tidak memungkinkan, maka dia harus

menyatakan diri sebagai saksi bagi dirinln "Bahwasanya dia adalah

oftmg png mengingkari anak istiq7a." Jadi, apabila dia tidak pernah

melakukan apapun, maka hak khi5ar unfuk mengingkarin5n hilang.

tr(arena, tatkala dia tidak mampu mengingkarinya, maka pemSntaan diri
sebagai saksi tersebut dapat posisi dirinya dalam

mengingkari anakrya. Sebagairnana omng sakit hendak melakukan

kernbali (berhubungan intim) dengan pemyataannSn, "sebagai pengganti

dari keinginan kernbali berhubungan intim."

Apabila dia mengatakan, "Aku tidak mempercagni seorang

gnng mengabarkan tentang kelahiran anak tersebut," maka kamu harus

menganalisisnya secara mendalam, apabila kabar kelahiran anak

tersebut adalah kabar yang telah menyebar luas, maka pemgrataannya

tidak bisa diterima. Sedangkan apabila kabar kelahiran anak terbebut

adalah kabar yang tidak menyebar luas, sementara informan adalah

omng Snng dikenal adil, maka pernyataannya tidak bisa diterima. Jika

tidak dernihan, maka pern5ntaannya bisa diterima.

Apabila dia mengetakan, 'Aku tidak mengetahui kalau aku

memiliki kamjiban tersebut," rnaka pernyataannya dapat diterima,

karena kervajiban tersebut ternrasuk sesuafu yang samar.

Apabila dia mengetahui keurajiban tersebut, sernantara dia

sedang bepergian jauh, dan mernungkinkan bagi dirinya untuk
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mengadakan perjalanan pulang, lalu dia disibukkan dengan perjalanan

pulangnya, maka hak khiyaruntuk mengingkari anaknya tidak hilang.

Sedang apabila dia bermukim di suatu tempat tanpa ada

kepentingan mendesak, maka hak khiWr unfuk mengingkari anaknya

hilang, karena dia telah menundanya tanpa disertai halangan apapun.

Apabila dia memiliki kepentingan mendesak png menghalanginya

unfuk mengadakan perjalanan pulang, maka kasusngra diposisikan sesuai

dengan keterangan yang telah kami kemukakan sebelumnln.

Sementam jika dia menundanya tanpa disertai halangan

apapun, dan dia berkata, "Aku menunda mengingkarinln, karena

berharap dia meninggal dtrnia, oleh sebab itu aku tertutup/ terhalang

unfuk menrenuhi kerraliban kepadanya dan kervajibanku.," maka hak

khgar untuk mengingkarinya telah hilang, karena dia telah menunda-

nunda pengingkamnnya disertai kernampuan melakukannya, tanpa

disertai halangan apapun.

Apabila dia menerima ucapan doa selamat (atas kelahimnnya),

lalu dia mengamini doa tersebut, maka dia wajib menerima anak

tersebut sebagai anaknya, menunrt pendapat rnereka sanua.

Apabila dia menjawab (ucapan doa selamat atas kelahimnn5la),

"semoga Allah memberimu balasan yang terbaik," "semoga Allah

mernberkahimu" atau "pemoga Allah memberimu karunia anak seperti

dirinya," maka anak tersebut wajib dia terima sebagai anaknya.

Demikian Abu Hanifah berpendapat.

AsySSnfi'i berpendapat, "Da tidak wajib lnenerimanya

sebagai anaknya. Karena dia membalas ucapan selamat ifu sesuai

dengan keinginan yang menjadi tujuan dirinya. Ketika dia menjawab,

'semoga Allah memberimu karunia anak'seperti dirinya' jawaban

tersebut bukanlah bentuk pengakuai'r (atas anak tersebut)."
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Menurut kami, ungkapan balasan atas ucapan doa selamat ifu,

menurut kebiasaan yang berlaku, adalah jawaban seorang yang

menerima (kelahiran anak tersebut), sehingga jawaban itu merupakan

benfuk pengakuan atas anak tersebut sebagai anaknya, seperti

mengamini doa.

Apabila dia diam saja, rnaka sikap diam itu juga mempakan

benfuk pengakuan atas anak tersebut sebagai anaknya. Demikian Abu

Bakar menuturkan. Karena sikap diam ifu patut dijadikan sebagai

indikasi 3nng menegaskan sikap menerima larnamn bagi seorang wanita

yang masih gadis, dan di seiumlah kasr.rs lainnp, sehingga sikap diam di

dalam kasus ini lebih mengindikasikan sikap menerima.

Di dalam sernua kasurs yang Inctna anak tersebut wajib dia

terima sebagai anaknya, maka dia tidak berhak mengingkarinya sesudah

ihi terjadi, menurut pendapat sekelompok ulama. Mereka antam lain

Asy-Syn'bi, An-Nakha'i, Umar bin AMul Aziz, Malik, Asy-Syafi'i, Ibnu Al

Murdzir, dan kalangan rasionalis.

Al Flasan berpendapat, "Da boleh rnelakukan f'an unfuk

mengingkariqTa selama ibunp masih ada di sisinya gnng menrbuat anak

tersebut berstatus sebagai anak isfuiryn, sekalipun dia telah mengakui

sebagai anaknya." Namun, pendapat yang menjadi pegangan jumhur

ulama lebih tepat, karena dia telah mengakuinyn sebagai anaknya, maka

dia tidak merniliki hak mengingkariryn, seperti kasus kalau ibunya telah

terthalak bain dari suaminSn. Alasan lain, dia telah mengakui hak 1nng

harus dia penuhi, sehingga pengingkaran hak yang harus dia penuhi

tidak bisa diterima, seperti seluruh hak lainnya.

Abu Al Qasim berkata, "Kalau istri seseorang melahirkan

seorang anak, lantas dia berkata, 'Kamu tidak pemah berbuat zina, akan

tetapi anak ini bukanlah hasil hubungan intim denganku, maka secara

hukum dia adalah anaknya, dan isbi tidak berhak menuntut hukuman

cambuk atas suaminya."
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Secara garis besar maksud pernptaan tersebut adalah,

seoftrng isffi kefika melahirkan seomng anak, lantas suaminln berkata,

"Anak ini bukanlah hasil hribungan intim denganku,' atau dia berkata,

"Anak ini bulonlah anakku," maka dia fidak uajib di;auhi hukuman

cambuk, karena pemgptaan ini bukanlah fuduhan berbuat zina png
bersifat konlret.

Karena, ada kemungkinan rnalsud yang dia kehendaki adalah,

arnk tersebut hasil hubungan intim dengan suami grang lain, atau hasil

hubr.rngan intim ahbat situasi Vau,;ry abud, atau lain sebagairya. AlGn

tetapi dia boleh dimintai klarifilasi, iika dia meniawab, "Isfuingn telah

berbr:at zina, lalu dari perbuatan zina tersebut dia melahirkan anak ini,"

rnaka pernyahan ini adalah b€ntuk tduhan berbr.rat dilrn', lrang

menetapkan dia berttak melalnrkan f'an

Apabila dia menjawab, 'lVlatrsudku adalah anak ini tidak ada

kerniripan baik stulrtur fubuh nnupun prilakun1p.," maka

pemyataan Srang dapat ditedma adalah pernlptaan suarni, karena dia

orang 1nng paling mengetahui rnal$ud pernyataann5la tersebut. Apalagl

ketil..a dia secam tegas mengatakan, 'Dia frdak pernah berbuat zina."

Apabih dia menjawab, 'Dra telah disetubuhi akibat sittnsi

png absurd, dan anak ini hasil hubungan badan dengan pria yang

menyetubuhinln," maka dia juga tidak wajib dijatuhi hukuman cambuk.

Karena dia tidak pemah menuduh istuinlp berbuat zina dan tidak pula

menuduh pria png menyetubuhinSra berbuat zina.

Apabila dia menjawab, 'Dia dipaksa berbmt zina,'maka dia

juga tidak wajib dijatuhi hukuman cambuk, karena dia tidak pemah

menuduh ishinya berbuat zina. Di dalam seirrnlah kasus ini tdak

diberlakukan li'an, l<ara:ra dia tidak pemah menuduh isfuinln bertuat

zina, dan di arrtam q2amt melakukan li'an dalah menuduh berbuat zina,

dan nasab arnk tersebut tetap bersambung dengannya. Demikian Abu

Hanifah berperrdapat.
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Al Qadhi menufurkan, "Di dalam contoh kasus yang

disebutkan terakhir terdapat riwayat lain yang berbeda, 'Suaminya

berhak melakukan li'an, karena dia orang yang memiliki kepentingan

mendesak unfuk mengingkari anak tersebut.'. Berbeda dengan contoh

kasus ketika dia berkata, 'lstrinya telah disetubuhi akibat sifuasi'yang

absurd.', maka kemungkinan mengingkari nasab anak tersebut bisa

dilakukan dengan menyerahkanryra kepada al qu r/ (seorang ahli

mengetahui nasab ketika terjadi ketidakjelasan melalui firasatnya dan

memperhatikan sejumlah anggota fubuh anak.). oleh sebab itu dia tidak
perlu melakukan fi'aa sehingga li'an tidak diberlakukan sebagai satu-

safunya jalan untuk mengingkari nasab anak tersebut, seperti tidak

diberlakukannya li'an terhadap hamba sahaya, ketika memungkinkan

mengingkari anaknya dengan klaim rahimnya negatif." Ini adalah

pendapat madzhab Asy-Syafi'i.

Sedangkan menurut kami, ketenfuan libn yang telah

disampaikan syam' hanya bisa dilakukan kalau telah terjadi tuduhan

berbuat zina, seperti telah disinggung dalam firman Allah Ta'ala,

i:'ifr -tr {$:-v'{ K, Lr'&t1'rjr- rj;
<-*.+,4)i C,a;L' itt, v+ 6 ti:

"Dan orang-omng tnng menuduh istrinya (berzina), padahal

merel<a tidak ada mempunSni saksisaksi selain diri mereka sendii,
mal<a persal<sian omng ifu ialah enpat kali bersumpah dengan nama

Allah, dia adalah tqmasuk omng-omng Snng benar." (Qs.

An-Nuur 1241 6).

Dan ketika Nabi S memberlakukan li'an antara Hilal dan

isfuingra, hal ifu terjadi sesudah Hilal menuduhnya berbuat zina.

Dernikian juga ketika beliau mernberlakukan ti'an antara Uwaimir Al
'Ajalaniy dan istrinya, hal ifu terjadi sesudah Hilal menuduhnya berbuat
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zina. Dan ketentuan libn tersebut tidak merniliki kekuatan hukum tetap
(sah) kecuali dilakukan sama seperti praktik yang dicontohkan oleh

syara'dan Nabi.

Alasan lain, pengingkaran anak dengan cara libn rni, hanya

bisa mengakibatkan terpufusnya anak tersebut bila li'an dilakukan oleh

mereka berdua secara paripuma. Sedangkan libn istn di dalam contoh

kasus ini sama sekali tidak ada.

Sedangkan apabila dia menjawab, "Si fulan telah

menyufubuhimu akibat sifuasi yang absurd, sedangkan kamu

mengetahui/ sadar akan kondisi persetubuhan tersebut.," maka dia telah

menuduhnya berbuat zina, dia berhak meli'annya dan mengingkari

nasab anak istrinya tersebut.

Al Qadhi berkata, "Dia tidak berhak mengingkarinya dengan

cara melakukan libn." Para pengikut madzhab AsySyafi'i juga

berpendapat demikian. Alasannya ada kemungkinan bagi dirinya unfuk

mengingkari nasabnya dengan menyerahkannya kepada al qaafah.

Sehingga kasus tersebut mirip dengan kasus kalau dia berkata,

"Hubungan intim itu juga dilakukan dalam situasi yang absurd bagimu."

Sedangkan menurut kami, dia adalah pria yang menuduh

istrinya, sehingga dia masuk ke dalam universalitas firman Allah Ta'ala,

i:'i$ trt 7y5f.'r K f;"&66jtillb
<fi.+bti d dL' iur, g* 6 tfi

"Dan orang-orang gnng menuduh istrin5n (betzina), padahal

mereka tidak ada mempunyai sakstsaki selain diri mereka sendAi,

Maka persaksian orang ifu ialah empat kali bersumpah dengan nama

Allah, Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar." (Qs.

An-Nuur l24l:6).
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Alasan lain, dia adalah pria yang menuduh istrinya berbuat

zina, sehingga dia memiliki hak untuk meli'annya dan mengingkari

anaknya. Seperti kasus kalau dia berkata, "Si fulan telah berbuat zina

denganmu."

Argumentasi yang telah mereka kemukakan ifu tidak benar,

karena kadang qaafah tidak ditemukan, dan kadang pria tersebut tidak

mengakui anak yang nasabnya dihubungkan dengan dirinya, atau dia

sedang bepergian jauh, atau dia meninggal dunia, sehingga anak

tersebut nasabnya tidak terpufus

Apabila si suami menjawab, "Kamu tidak pemah

melahirkannya, akan tetapi kamu hanya memungut atau

meminjamnya.," lalu istrinya berkata,."(ifu semua tidak benar), bahkan

dia ini anakku dari hasil hubungan intim bersamamu.," maka pemyataan

ishi tersebut tidak dapat diterima kecuali disertai dengan alat bukti (saksr)

(5rang mendukung pemyataannya).

Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i, Abu Tsaur dan kalangan

rasionalis. Karena pengajuan alat bukti (saksi) yang menegaskan proses

persalinan anak itu sesuatu 5rang mernungkinkan.

Namun, pada dasam5n tidak ada alat bukti saksi tersebut,

sehingga klaim dirinya tentang proses persalinan anak tersebut, tanpa

didukung dengan alat bukti saksi tidak dapat diterima, seperti halnya

kasus utang.

Al Qadhi mengatakan, "Demikian juga, klaim istri tentang

proses persalinan anak tidak bisa diterima dalam kasus ketika thalak

dijatuhkan kepadanya berganfung dengan kelahiran anak tersebut. Tidak

diterima pula klaim hamba sahaya tentang proses persalinan, agar

stafusnya berubah rnenjadi ummu walad, namun pemyataannya tentang

kelahiran tersebut bisa diterima kalau fujuannya agar dia menyelesaikan

masa iddahrya dengan kelahiran anak tersebut.
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Berdasarkan keterangan ini, maka anak tersebut tidak memiliki

ikatan nasab dengannya kecuali istri mengajukan alat bukti saksi, dan dia

adalah wanita yang menerima, yang mana saksi menjelaskan bahwa

istrinya melahirkan anak tersebut, lalu ketika terbukti iski telah

melahirkan anak tersebut, maka nasabnya terhubung dengan suaminya.

Karena stafusnya adalah anak suami wanita yang berstafus isfuinya

(ftmsfi."

Sedangkan pada kesempatan yang lain, Al Qadhi menufurkan,

"sesungguhnya pemyataan yang dapat diterima adalah pemyataan istri;

halini sesuai dengan firman Nlah Ta'ala,

'e 
-"Y5 

-,t':'( +Y {}t 6'iA 3**;
'...tidak boteh merel<a menyembunyikan apa Wng diciptakan

Allah dalam nhimnw...' (Qs. Al Baqamh 12]'. 228').

l-arangan menyernbunyikan apa yang diciptakan Allah dalam

rahimnya adalah bukti yang menegaskan pemyataan istri bisa diterima di

dalam persoalan klaim telah melahirkan anak tersebut.

Alasan lain, anak itu adalah anak yang lahir dari wanita

tersebut, yang mengakibatkan masa iddahtya habis, klaimn5n di dalam

persoalan ini bisa diterima seperti kasus haid. Alasan lain, klaim

melahirkan anak itu adalah ketenfuan yang memiliki keterkaitan dengan

proses persalinan, sehingga klaimnya dalam kasus ini bisa diterima,

seperti halnya dalam kasus haid.

Berdasarkan keterangan ini, nasab si anak tersebut bertemu

dengan dirinya. Apakah dia boleh mengingkarinya dengan cara

melakukan li'ari? Ada dua pandangan pendapat.

Pertama; dia tidak berhak mengingkarinya. Karena

pengingkaran anak yang telah dilahirkan istrinya adalah bentuk

pengakuan bahwa istrinya tidak pemah melahirkan dari perbuatan zina,
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sehingga pengingkarannya terhadap hal tersebut tidak bisa diterima,

karena hal ifu sama artinya dengan menyatakan dirinya telah berdusta.

Kdua, dia berhak mengingkarinya, karena dia adalah suami

lnng menuduh isfuinla berbuat zina, dan mengingkari anaknya,

sehingga dia berhak men'gingl€rinya dengan cam melakukan /r'an,

seperti hakqp yang lain."

Apabila ada seorang smmi yang istrinya melahirkan seorang

anak, yang keberadaannya tidak mungkin dari hasil hubungan intim

dengannSn selama menjalani perkawinan, maka nasabnya tidak pemah

tersambung dengan dirinya, sehingga dia tidak perlu mengingkarinyn,

karena dia mengetahui secam bahwa anak tersebut bukan

dari hasil hubungan intimnga, sehingga nasab anak tersebut tidak

pemah tersambung dengan dirinya.

Sarna seperti kasr.rs kalau dia melahirkannln Udak lama

sesudah dia menikahiqp. Contohnp seperti dia melahirkannya pada

masa kurang dari enam bulan sejak dia menikahinya. Oleh sebab itu,

nasab anak tersebut tidak tersambung dengan dirinya, menurut

pendapat ulama yang kami ketahui pemyataannyn. Karena kami

mengetahui s@ara meyakinkan bahwasanya dia dipastikan telah

mengandung anak tersebut sebelum pria tersebut menikahinya.

Apabila stafus suami masih kanak-kanak, yang berusia kumng

dari sepuluh tahun, tiba-tiba ishinSn melahirkan seorang anak, maka

anak tersebut nasabnya tidak akan pernah tersambung dengannya,

karena anak seusianya tidak akan pemah bisa mempunyai anak, dan

tidak memungkinkan bagi dirinya melakukan hubungan intim.

Sedangkan apabila dia telah berusia sepuluh tahun, tiba-tiba

isfuin5n , maka nasab janin png dikandungnya tersambung

dengan dirinSn. Hal ini dikuatkan oleh sabda Nabi $,
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"P)kullah mereka (karena maninggalkan) shalat sesudah

berumur sepuluh tahun, dan pisahkanlah merel<a di tempat tidur

merel<a."

Al Qadhi berkata, "Nasabn5n tersambung dengan dirinya,

ketika istrinya melahirkannya genap benrmur sembilan tahun setengah

pada masa kehamilan. IGrena anak perernpuan bisa mempunyai anak

pada usia sembilan tahun, maka dernikian pula dengan anak laki-laki."

Abu Bakar berpendapat, "Nasabnya tidak tersambung dengan

dirinSn, sampai dengan suaminya mencapai usia baligh. Karena, seorang

anak tercipta dari sperma, dan spenna itu fidak akan keluar sampai

dengan dia menginjak usia baligh."

Menurut kami, sepuluh tahun itu adalah nhsa yang

memrrngkinkan dia menginjak usia baligh, sehingga nasab anak tersebut

tersambung dengan dirinya, seperti seorang yang sudah baligh. Telah

diriwayatkan, "sesungguhnya Amru bin AI Ash dan putmnya Abdullah,

jamk usia mereka hanya terpaut dua belas tahun."

Perintah Nabi $ memisahkan mereka (anak-anak) adalah

bukti yang menegaskan adanya kemungkinan hubungan intim yang

menjadi faktor (seseorang dapat) mempunlni anak.

Sedangkan menganalogikan anak laki-laki dengan anak

perempuan tidak dapat dibenarkan, karena anak perempuan yang telah

berumur sernbilan tahun memungkinkan seseorang untuk memperoleh

kesenangan dengannya (dalam berhubungan intim), sedangkan anak

laki-laki yang genap sembilan tahun tidak memungkinkan bagi dirinya

memperoleh kesenangan (dalam berhubungan intim).
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Dan terkadang anak perempuan mengeluarkan darah haid

pada usia sembilan tahun, sedangkan anak laki-laki yang menginjak usia

baligh pada umur sembilan tahun belum pemah diketahui.

Kalau ada seomng pria menikahi seorang wanita di sebuah

majlis, kemudian dia menceraikann5n di sebuah majlis ifu juga sebelum

dia pergi meninggalkan mereka, lalu istrinya melahirkan seorang anak

genap enarn bulan sejak berlangsungnya akad nikah, atau seorang pria

dari belahan dunia timur menikah dengan mendapatkan seorang wanita

dari belahan dunia timur, kemudian enam bulan telah berlalu, dan

iskinya melahirkan seorang anak, maka anak tersebut tidak pemah

memiliki hubungan nasab dengannya. Demikian Malik dan Asy=Syafi'i

berpendapat

Abu Hanifah berpendapat, "Nasab anak tersebut tersambung

dengannya, karena anak terspbut nasabnya mengikutinyd sebagai

sebuah konsekuensi dari akad nikah dan bergantung masa kehamilan.

Apakah kamu tidak mempunyai pandangan bahwa kalian mengatakan,

'tatkala masa kemungkinan hamil ifu telah berlalu, maka anak memiliki

hubungan nasab (dengannfia), sekalipun dapat dipastikan bahwa dia

tidak pemah melakukan hubungan intim ifu."

Menurut kami, kernungkinan unfuk melakukan hubungan intim

itu tidak pernah terwujud dalam ikatan akad nikah, sehingga anak tidak

tidak mungkin memiliki hubungan nasab dengan dirinya, contohnya istui

dari suami yang berumur setahun, atau seperti contoh kasus kalau

isbinya melahirkan kumng enam bulan masa kehamilan. Berbeda

dengan masalah yang mereka hukumi.

Karena, kemungkinan hubungan intim jika ada, maka.Udak

bisa dipastikan bahwa anak itu bukan dari hasil hubungan intimnya,

F** bisa jadi dia telah menyefubuhi istrinya, dimana dia tidak

mengetahui, dan tidak ada ruang bagi kita unfuk mengetahui proses

hubungan intim yang sebenam5n, sehingga kami di dalam memufuskan
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ketenfuan hukum tersebut mempertimbangkan persyaratan yaifu adanya

kemungkinan hubungan intim itu dilakukan dalam perkawinan tersebut.

Tidak dibolehkan membuang kemungkinan adanya hubungan

intim itu sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan tersebut.

Karena ketika kemungkinan hubungan intim itu tidak ada, maka muncul

keyakinan tidak adanya hubungan intim tersebut, sehingga fidak

dibolehkan menyatakan bahwa anak tersebut adalah anaknya, dengan

disertai kegnkinan bahwa anak dari hasil hubungan intimnya.

Apabila istri seorang suami yang terpotong zakar dan dua

buah pelimya melahirkan, maka anak tersebut tidak akan pemah

memiliki hubungan nasab dengan dirinya, menurut pendapat mayoritas

ulama. Karena mustahil dia bisa mengeluarkan sperrna dan

memasukkan zakamya.

Sedangkan apabila dua buah. peliqn terpotong, sementara

zakamya fidak, maka hukumnya juga demikian. I(arena dia tidak bisa

mengeluarkan sesuatu yang mengakibatkan terciptanya anak.

Para ulama pengikut madzhab kami berpendapat, "Dia

memiliki hubungan nasab dengannya. Karena tindakan memasukkan

zakar terbukti telah dia lakukan, dan dia mengeluarkan sperrna yang

encer."

Menurut kami, sperma semacam ini menurut kebiasaan yang

terjadi tidak akan berbuah menjadi anak, dan kejadian tersebut tidak

pemah ada. Sehingga kasus tersebut serupa dengan contoh kasus kalau

zakar beserta dua buah pelimya terpotong.

Dan tindakan memasukkan zakar yang tidak membuahkan

hasil berupa anak tidak menjadi aspek yang dipertimbangkan dalam

memufuskan ada tidaknya hubungan nasab, sama seperti kasus kalau

dia memasukkan jari-jarinya.
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t Sedangkan jika hanya zakamya saja yang terputus, maka

dipastikan anak tersebut memiliki hubungan nasab dengannya, karena

ada kemungkinan dia menaruhnya (di wilayah vagina) cukup lama serta

dalam kondisi terbuka (tanpa busana), lalu dia mengeluarkan sperrna

yang membuahkan hasilberupa anak.

Para pengikut madzhab Asy-Syafi'i memiliki pendapat yang

beragam mengenai masalah tersebut, seperti perbdaan pendapat yang

telah kami kemukakan menurut madzhab kami.

Ibnu Al laban berpendapat, "Anak tersebut tidak memiliki

hubungan nasab dengannya dalam kedua contoh kasus tersebut,

menurut pendapat jumhur ulama."

Sebahagian ulama berpendapat, "Anak tersebut memiliki

hubungan nasab dengan dirinya akibat wanita tersebut berstatus istrinya

(fimsil." Ini pendapat yang keliru. Karena anak tersebut hanya bisa

memiliki hubungan nasab dengan suaminya akibat status wanita yang

rnenjadi istrinya itu selagi memungkinkan, apakah kamu tidak

memperhatikan bahwa seoftmg isti jika dia melahirkan setelah meler,vati

sebulan sejak dia menikahinya, maka anak tersebut tidak memiliki

hubungan nasab dengan suaminya.

Di dalam contoh kasus ini tidak memungkinkan anak tersebut

memiliki hubungan nasab dengan suaminya, karena ketiadaan spelrna

yang keluar dari suami yang terpotong (dua buah pelimya), dan spelrna

sulit unfuk bisa sampai masuk ke dalam mhim dari suami yang

terpotong alat vitalnya

Dan tidak mengandung makna apapun pendapat seseorang

yang mengatakan, "Bisa jadi wanita tersebut berusaha memasukkan

spelrna suaminya, tanpa berhubungan intim, lalu dia mengandung.,"

karena anak tercipta dari hasil pembauran spelrna laki-laki dan

perempuan, oleh sebab itu anak tersebut memiliki kemiripan dengan

mereka berdua.
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Dan ketika wanita tersebut berusaha memasukkan sperrna

suaminya tanpa berhubungan intim, maka dia tidak akan pemah

merasakan birahi yang mengakibatkan dia mengeluarkan sperna,
sehingga anak yang tercipta bukan dari hasil pembauran sperma dari

keduanya (dalam nasakah lain; sehingga nasab mereka berdua tidak

berbaur.).

Kalau hal ifu benar, maka sepasang pria dan wanita yang

bukan suami istri, ketika keduanya saling mernbenarkan, bahwa wanita

tersebut berusaha mernasukkan spelma pria tersebut, dan menyatakan

bahwa anak tersebut tercipta dari sperma tersebut, maka anak tersebut

memiliki hubungan nasab dengan diriqn. Tidak ada seorangpun yang

mengeniukakan pendapat demikian.

Apabila seorang suami menceraikan istrinya, saat dia sedang

mengandung, lalu dia melahirkan seorang anak, kemudian dia

melahirkan anak yang lain sebelum lerr,nt enam bulan sejak kelahiran

anak pertama, maka anak yang lain tersebut terlahir dari suaminya

tersebut, karena kami dapat mernastikan bahwa kedua anak tersebut

adalah janin yang dikandung secara bersamaan, jadi ketika salah

seorang dari keduanya terlahir dari suaminya tersebut, maka anak yang

lainpun terlahir dari suaminya tersebut.

Apabila jamk kelahiran antara kedua anak tersebut lebih dari

enam bulan, maka anak yang lain tersebut tidak merniliki hubungan

nasab dengan suami tersebut, dan dia berhak mengingkari anak tersebut

sebagai anaknya tanpa melalui prosdur li'an.

Karena tidak memungkinkan kedua anak tersebut adalah janin

yang dikandung secara bersamaan, dan jarak kelahimn antara kedua

anak tersebut melampaui batas minimal masa kehamilan. Sehingga bisa

dipastikan bahwa wanita tersebut mengandungnya setelah

hilangnya ikatan suami ishi, dan setelah habisn5n masa iddah serta
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statusnya bukan lagi sebagai istrinya, sehingga dia seperti wanita-wanita

lain yang bukan istrinya.

Apabila seorang suami menceraikan istrinya, lalu dia menjalani

iddah dengan cara menghifung masa suci, kernudian dia melahirkan

seorang anak sebelum ls,r,rat en un bulan terakhir dari sejumlah masa

sucinya, maka anak tersebut memiliki hubungan nasab dengan suaminya

tersebut.

Karena, kami dapat mernastikan bahwasan5ra dia tidak pemah

mengandungnya sesudah masa iddalnya habis. Dan kami meyakini

bahwa dia adalah wanita yang mengandung anak tersebut pada masa

melihat darah, karena bisa dipastikan darah tersebut bukan damh haid,

sehingga masa iddaliryatdak habis dengan keluaqn damh tersebut.

Apabila dia melahirkan lebih dari enarn bulan terakhir dari

sejumlah masa sucinya, maka anak tersebut tidak memiliki hubungan

nasab dengan suami tersebut. Ini adalah pendapat Abu Al Abbas bin

Suraij. Selain Abu Al Abbas yakni dari kalangan pengikut madzhab Aq1

Syafi'i mengatakan, "Anak tersebut merniliki hubungan nasab dengan

suami tersebut. Karena memungkinkan anak tersebut terlahir dari hasil

hubungan indmnya, dan anak memiliki hubungan nasab dengan suami

tersebut karena kemungkinan tersebut terbuka. "

Sedangkan menurut kami, wanita tersebut melahirkann5n

setelah masa iddahtya dianggap habis ditandai dengan terlahimya janin

dalam kandungannya tersebut. Dan Kemungkinan menerima anak

tersebut sebagai anaknya ifu dapat dipertimbangkan, selama masih ada

ikatan suami istri atau sedang menjalani proses iddah.

Sedangkan apabila (terlahimya anak tersebut) setelah

hilangnya status suami istri atau setelah habis masa iddah. maka

kemungkinan anak tersebut adalah puhanya dinilai tidak cukup kuat.

Akan tetapi kemungkinan mengingkarinya dinilai cukup kuat.
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Hal tersebut karena status sebagai istri lfimsS) adalah sebuah

faktor penyebab, yang mana dengan ditemukann5n faktor penyebab

tersebut, maka kemungkinan timbulnya suafu akibat dan terpenuhinya

akibat tersebrrt dinilai cukup kuat.

Jadi, ketika faktor penyebab (status sebagai ishi) dan

furunannya tidak penrah diternukan, rnaka akibat hukum pun menjadi

tidak ada, karena ketiadaan faktor penyebab dan turunannln tersebut,

dan tidak hanya sekedar mernperhatikan kemungkinan anak tersebut

adalah putranya. Wallahua'lam.

Sedangkan bila dia melahirkannya sebelum habisnya masa

iddah, kurang dari empat tahun (terhitung sejak jatuhnya thalak), maka

anak tersebut memiliki hubungan nasab dengan iuami tersebut, dan

anak tersebut tidak terpufus nasabnya dari dirinya kecuali dengan cara

melakukan /ibn

Sedangkan bila dia melahirkannya lebih dari empat tahun

terhitung sejak jatuhnya thalak, dan thalak tersebut adalah thalak bain,

maka nasab anak tersebut terputus dari dirinya tanpa melalui li'an.

Karena kami meyakini bahwa dia mulai mengandung anak tersebut

sesudah hilangnya stafus sebagai istn (ftmsfi.

Apabila thalak tersebut berupa thalak raj'i, lalu dia

melahirkannya lebih dari empat tahun terhifung sejak habisnya masa

iddah, maka ketentuan hukumnya juga demikian. Karena dia mulai

mengandungnya setelah terthalak bain.

Apabila dia melahirkannya lebih dari empat tahun terhifung

sejak jafuhnya thalak, dan kurang dari empat tahun sejak habisnya masa

iddah, maka di dalam masalah ini ada dua riwaSrat

Pertama; anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan

suami tersebut. Karena dia tidak pemah mulai mengandung sebelum
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thalak dijatuhkan kepadanya, sehingga dia menyenrpai istri yang

terthalak bain.

Kdua anak tersebut memiliki hubungan nasab dengan suami

tersebut. Karena wanita yang melahirkannya tersebut masih dianggap

seperti wanita-wanita lain yang berstatus istri dalam segi kewajiban

menyediakan tempat tinggal, memberi nafkah, thalak, zhihar, dan dalam

segi kehalalannya, demikian menurut sebuah riwa5nt yang lain, sehingga

kasus ini menyerupai kasus sebelum jafuhnya thalak.

[-alu apabila seorang suami berpergian jauh meninggalkan

ishinya, lalu dia menerima kabar mengenai kannfatannya, lantas dia

menjalani iddah wafat hingga selesai, dan menikah kembali dengan

pemikahan yang sah secara hukum zhahir, dan suami kedua telah

menyetubuhinya, serta memberinya sejumlah anak, kemudian suami

pertama datang, maka ikatan perkawinan kedua batal tanpa perceraian

(faskh), dan dia harus kembali ke suami pertama, menjalani iddah dan

suami kedua, dia berhak menunfut maskawin kepadanya sesuai dengan

standar wanita sepertinya, dan anak-anak tersebut statusnya adalah

sebagai anak suami kedua, karena mereka dilahirkan dipangkuan wanita

yang berstafus istrinya.

Keterangan tersebut telah diriwayatkan dari Ali Radhiyallahu

Anhu. Dan ini menjadi pendapat Ats-Tsauri, ulama lrak, Ibnu Abi [-aila,

Malik, ulama Hep4 Asy-Syafi'i, Ishaq, Abu Yusuf dan sejumlah ulama

lainnya kecuali Abu Hanifah. Dia mengatakan, "anak tersebut statusnya

sebagai anak dari suami pertama, karena sebenamya dialah suami dari

istri tersebut, karena pemikahannya tetap sah serta kekal, sedangkan

pemikahan suami kedua tidak kekal. Sehingga dia menyerupai laki-laki

lain yang bukan berstatus suami."

Sedangkan menurut kami, suami kedua melakukan hubungan

intim dengannya secara terpisah dalam ikatan perkawinan yang

membawa akibat terjalinnya hubungan nasab tersebut dalam diri orang
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seperti dirinya, contohnya anak hamba sahaya yang terrahir dari
suaminya, anaknya tersambung dengannya, bukan dengan pemirik
hamba sahaya tersebut. Berbeda dengan laki-laki yang bukan berstatus
suami, karena dia tidak mempunyai ikatan perkawinan.

Apabila ada seorang pria berhubungan intim dengan seomng
wanita yang tidak bers,ami akibat sifuasi yang absurd, laru dia
melahirkan seorang anak, maka anak tersebut memiliki hubungan nasab
dengannya. Ini pendapat AsySyafi,i dan Abu Hanifah.

Al Qadhi berkata, "Aku pemah menemukan catatan Abu
Bakar, 'anak tersebut tidak merniliki hubungan nasab dengannlp.
Karena nasab tidak akan tersambung kecuali dalam pemikahan 37ang
sah, pemikahan yang batal, hubungan intim daram kepemirikan hamba
sahaya, atau dirlam kepemilikan yang absurd. Dan tidak ada safupun
dari semua faktor ifu terpenuhi.',

Alasan lain, hubungan intim ifu adarah hubungan intim Snng
tidak disandarkan pada sebuah ikatan l,ng membawa akibat
tersambungnya nasab anak tersebut dengannya, sehingga anak tersebut
tidak memiliki hubungan nasab sama sekali di dalam dirinya akibat
hubungan intim tersebut, seperti hasil perbuatan zina. Namun yang
shahih dalam madzhab ini adalah pendapat yang pertama.

Ahmad berkata, "Semua orang yang mana kamu tertorak
untuk menjatuhkan hukuman cambuk terhadap dirinya, maka kamu
hams menyatakan bahwa anak tersebut adarah puhanya.,, Alasan rain,
hubungan intim ifu adalah hubungan intim yang mana pria yang
berhubungan intim ifu me,yakini hukumnln halal.

Sehingga anak tersebut memiriki hubungan nasab dengannya.
contohnya hubungan intim daram perkawinan yang batar. Berbeda
dengan hubungan intim dalam perbuatan zina, dia tidak meyakini bahwa
hubungan intim tersebut halal hukumnya.
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Kalau ada dua orang pria menikahi dua wanita bersaudara, lalu

mereka berdua tertukar ketika berhubungan intim, lalu masing-masing

dari keduanya beralih ke suami yang lain, Ialu dia menyetubuhinya,

lantas dia mengandung dari suami yang lain tersebut, maka anak

tersebut memiliki hubungan nasab dengan pria yang melakukan

hubungan intim.

Karena hubungan intim tersebut adalah hubungan intim ynng

mana dia meyakini hukumnln halal. Sehingga anak tersebut memiliki

hubungan nasab dengannya, seperti intim dalam pemikahan

yang batal.

Abu Bakar berpendapat, "Anak tersebut stafusnya bukan anak

pria yang melakukan hubungan intim, tetapi anak suami." Inilah

ketentuan hukum yang diambil oleh madzhab Abu Hanifah, karena anak

yang dilahirkan stafusnya sebagai anak suami wanita yang berstafus istri

(fimqi.

Menurut kami, pria yang berhubungan intim ifu telah

melakukan hubungan intim dengannya secam terpisah di dalam ikatan

yang mengakibatkan terjalinnSn hubungan nasab anaknya dengan

dirinya, sehingga anak tersebut nremiliki hubungan nasab dengannya.

Sama seperti kasus kalau dia tidak memiliki suami sama sekali. Dan

sama seperti kasus, kalau istri seorang suami yang menghilang menikah

kembali, ketika suaminya dianggap telah wafat, kemudian temyata dia

masih hidup. i
Hadits tersebut {al onlad lillfimqa stafus anak adalah anak

suami wanita yang berstatus isfui) dibatasi dengan kasus ini. sehingga

kami menganalogikan kasus yang memilil,i ikt yang sama dengan hal

tersebut-

Apabila istri atau hamba sahayanya disetubuhi pada masa suci,

dimana dia belum pemah menyetubuhinya, lalu dia memintanya

menyingkir, hingga dia melahirkan seorang anak kurang dari enam
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bulan terhitung sejak hubungan intim ifu terjadi, maka anak tersebut

memiliki hubungan nasab dengan pria yang menyetubuhinya, dan

nasabnya terputus dari suami tersebut tanpa melalui prosedur li'an.

Sedangkan menurut pendapat Abu Hanifah dan Abu Bakar,

"Nasab anak tersebut tersambung dengan suami. lGrena stafus anak

tersebut tetap sebagai anak dari suami wanita yang berstafus istri."

Apabila pria lnng berhubungan intim mengingkari

perbuatannya (berhubungan intim), maka pemyataan yang dapat

diterima adalah pemyataannya tanpa disertai sumpah. Dan nasab anak

tersebut tersambung dengan suami, karena tidak mungkin nasabnya

diryntakan tersambung dengan orang yang mengingkarinya. Dan

pengakuan suami dalam hal terpufusnya nasab anak tersebut tidak dapat

diterima.

Apabila seoftmg istri melahirkan seorang anak, kumng enam

bulan terhifung sejak terjadinya hubungan intim, maka anak tersebut

nasabnya ikut suami dalam kondisi apapun. Karena kami dapat

merrastikan bahwa anak tersebut bukanlah dari pria ynng berhubungan

intim dengan istrinya.

Apabila kdmn12a turut bersama-sama menyetubuhinp pada

masa suci, tiba-tiba dia melahirkan seomng anak, yang mungkin dia

terlahir dari hasil hubringan intim kedua pria tersebut, maka nasabnya

ikut suami. Karena anak stafusnya tetap anak dari suami wanita yang

berstatus isfut (fimsfi. Dan besar kemungkinan anak tersebut terlahir dari

hasil hubungan intimnya

Apabila suami menggugat bahwa anak tersebut terlahir dari

hasil hubungan pria yang berhubungan intim dengan isfuinya,

sebahagian para pengikut madzhab kami mengatakan, "Anak tersebut

diserahkan kepada qaafah bersama-sama kedua pria tersebut, hendaklah

nasab anak tersebut ikut oftmg yang mana qaafah telah menyatakan

bahwa anak tersebut adalah puhanya.
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I--aluapabi|aqaafahmenyatakananaktersebutadalahputra

pria yang menyefubuhinya, maka anak tersebut nasabnya ikut pria

tersebut, dan dia sama sekali tidak mernilfi hak mengingkarinya sebagai

anak dirinya, dan nasabnya terpufus dari suami tanpa melalui prosedur

li'an.

Sementara apabila qaafah menyatakan bahwa anak tersebut

adalah putra suami tersebut, maka anak tersebut nasabnya ikut suami,

dan dia sama sekali tidak memiliki hak mengingkarinya melalui prosedur

libn, menurut salah satu dari dua riwalnt yang ashah- Sedangkan

riwayat ynng lain, 'dia berhak melakukan hal tersebut'"

Apabila qaafahmenyatakan anak tersebut adalah putra kedua

pria tersebut, maka anak tersebut nasabnya ikut kedua pria tersebut.

Dan pria yang melakukan hubungan intim sama sekali tidak merniliki

hak mengingkarinya sebagai anak dirinya

Apakahsuamimemilikihakmengingkarinyamelaluiprosedur

li,an? Ada dua riwayat. Apabila qaafah tidak ditemukan, atau pria yang

menyefubuhinya mengingkari perbuatannya, atau anak tersebut terlihat

samar oleh qaafah. maka nasab anak tersebut ikut suami. Karena fuktor

yang memastikan nasabnya ikut suami benar-benar nyata dan tidak

ditemukan faktor yang menghalanginya, sehingga wajib menetapkan

keputusan hukum tersebut-

Ada kemungkinan nasabnya ikut suami dalam kondisi apapun.

Karena indikasi yang dibuktil<an qaafah lemah, sedangkan indikasi yang

dibuktikan oleh status suami dari wanita yang berstatus istoi itu sangat

kuat. Sehingga tidak dibolehkan mengabaikan indikasi yang kuat karena

bertentangan dengan indikasi yang lemah'

Apabila istrinya melahirkan seorang anak, lalu suaminya

mengaku bahwa anak tersebut lahir dari suami sebelum dirinya, maka

kamu harus menganalisanya secara mefldalam, apabila dia menikah
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setelah habisnya masa iddah, maka anak tersebut sama sekali nasabnya

tidak ikut suami pertama dalam kondisi apapun'

Apabila pemikahan tersebut terjadi sesudah empat tahun

terhitung sejak dia terthalak bain dari suami pertama, juga nasab anak

tersebut tidak ikut suami pertama.

Apabila dia melahirkannya kumng dari enam bulan terhitung

sejak suami kedua menikahin5a, maka anak tersebut nasabnya sama

sekali tidak ikut suami kedua, dan nasabnlra terpufus dari kedua pria

tersebut.

sedangkan apabila (dia melahirkannya) lebih dari enam bulan

(terhitung sejak suami kedua menikahinya), maka dia adalah anaknya.

Apabila dia melahirkann5n lebih dari enam bulan sejak suami

kedua menikahinya dan kurang dari empat tahun terhitung sejak

terthalak dari suami pettama, dan tidak diketahui kapan masa iddahtya

habis, dia diserahkan kepada qaafah, dan dia nasabn5n ikut seseorang,

yang mana qaafahtelah menSntakan bahwa anak tersebut adalah putra

salah seorang dari kedua pria tersebut'

lalu apabila qaafah menSntakan bahwa anak tersebut putra

suami pertama, maka anak tersebut terpufus nasabn5a dari suami

tersebut (kedua), sebaliknya jika qaafah menyatakan bahwa anak

tersebut putra suami tersebut, maka anak tersebut terpufus nasabnya

dari suami pertama, dan nasabnya ikut suami'

Apakah dia berhak mengingkarinya melalui prueaut libfi
Ada dua riwayaj mengenai masalah ini'

Abu Al Qasim berkata, "Ij,an yang dapat membebaskan

hukuman cambuk caranya adalah, seomng suami di hadapan hakim

menyatakan, 'Aku bersaksi, demi Allah, sesungguhnya dia (istrinya)

benar-benar telah berbuat zirla." sambil menunjuk istrinya.
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Apabila dia tidak hadir, maka cukup menyebutkan nama dan

nasabnya, dan dia mengatakannya sebanyak empat kali. Kemudian dia

diminta untuk diam ketika hendak bersaksi untuk yang kelima kalinya,

dia harus diingatkan dengan mengatakan, 'Takutlah kamu kepada Allah,

karena sesungguhnya persaksian yang kelima ini yang menetapkan

(laknat dan murka Allah), dan hukuman di dunia lebih ringan dibanding

azab akhirat.'.

[-alu, apabila dia tetap'menolak kecuali melanjutkan /i'an

sampai selesai, maka hendaklah dia menyatakan, 'Sesungguhnya laknat

Allah bagi dirinya, jika dia termasuk orang-omng yang berdusta atas

tuduhan zina yang dia fuduhkan kepadangn.'.

Dan istrinya menyatakan, 'Aku bersaksi, derni Allah,

sesungguhnya dia telah berdusta.', sebanyak empat kali, kernudian dia

diminta untuk diam ketika dia hendak memberikan persaksian 5nng

kelima sambil diingatkan seperti mengingatkan pihak suami, lalu apabila

dia menolak kecuali dia melanjutkan li'atnya sampai selesai, maka

hendaklah dia menyatakan, 'Murka Allah bagi dirinya, jika dia termasuk

orang-orang yang benar atas fuduhan yang dia fuduhkan kepadaku."

pi dalam persoalan tersebut ada dua permasalahan. Pertam4

libn tidak sah kecuali di hadapan hakim, atau seseorang yang

menggantikan posisinya. Ini adalah pendapat madzhab Asy-Syaf i.

Karena, Nabi $ menyuruh Hilal bin Uma5ryah mengundang

istrinya datang kepada beliau, dan beliau meminta mereka melakukan

libn. Alasan lain, li'an adal<alarrya bermakna sumpah dan kadang

bermakna persaksian. Karena apapun dari kedua hal tersebut di antam

persyaratannya adalah melibatkan hakim.

Apabila sepasang suami istri ifu sepakat melakukan libn tanpa

melibatkan h{<im, yang meminta mereka melakukan libn, maka libn

tersebut hukumnya tidak sah. Karena libn diatur dengan mekanisme

yang sangat ketat dan kuat. Sehingga tidak boleh dilakukan tanpa
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melibatkan hakim, seperti halnya dalam menjatuhkan hukuman. Baik

sepasang suami istri itu benstafus orang merdeka atau budak, seperti

yang tampak dari pemyataan Al Kharqi

Para pengikut madzhab Asy-Syafi'i mengatakan, 'Pemilik

budak boleh meminta budak laki-laki dan hamba sahaya miliknya untuk

melakukan libn di hadapan dirinya, karena dia berhak menjafuhkan

hukuman atas mereka berdua."

Menurut kami, li'an tqsdout adalah libn di antam sepasaryJ

suami istri, sehingga tidak boleh melibatkan selain hakim atau

penggantinya, seperti li'an di antam sepasang suami istri yang merdeka.

Kami tidak bisa menerima kalau pernilik budak berhak

menjatuhkan hukuman atas hamba sahaya miliknya yang telah

bersuami. Kemudian, (kami Udak terima) l<alau li'an disamakan dengan

hukuman, karena pemberian hukuman bertuluan menimbulkan efek jera

dan memberikan pelajaran Snng baik, sedangkan li'anl<adang bermakna

persaksian, dan kadang bermakna sumpah, sehingga keduanSn berbeda.

Alasan lain, fungsi li'an adalah menghindari hukuman cambuk,

sekaligus menetapkannya. Sehingga li'an diberlakukan seperti pengdjuan

saksi atas perbuatan zina, saksi yang mengukuhkan atau yang

menyangkal perbuatan zina.

Apabila wanita tersebut orang Snng terfufup, tidak pernah

menampakkan diri untuk memenuhi seluruh kebufuhannya, maka hakim

mengirim wakilnya, dan hakim juga mengirim sejumlah orang adil

bersamanya, agar mereka meminta sepasang suami isti ifu melakukan

li'an di hadapan mereka. Apabila hakim hanya mengirim wakilnln saja,

maka dibolehkan, karena mengumpulkan banyak orcng unfuk

menghadiri /i'an hukumnln udak wajib.

Dianjurkan agar li'an diadakan di hadapan fmaah kaum

muslimin. Karena Ibnu Abbas, hnu Umar dan Sahal bin Sa'ad furut
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menghadiri li'an pekalipun mereka masih kanak-kanak. Fakta tersebut

membuktikan bahwa sekelompok orang banyak dianjurkan menghadiri

li'an,l<arqra anak-anak furut menghadiri sejumlah majlis /i'an mengikuti

orang-orcmg devrrasa.

Alasan larn, h'an diatur dengan seperangkat afumn yang

sangat ketat, dengan hampan benar-benar dapat dihindari dan

mendatangkan efek jera. Dan mengadakan li'an di tengah-tengah

sekelompok orang lebih mendatangkan hal tersebut.

Dianjurkan jamaah gnng menghadiri tidak kurang dari empat

orang, karena saksi zina yang menjadi landasan pernberlakuan /i'an

karena fuduhan berbuat zina itu b€rjumlah empat orang. Namun, ini

sernua tidak wajib.

Sepasang suami isfui dianjurkan melakukan /'an sambil berdiri.

Dimulai dari suami, lalu dia melakukan f'an sambil berdiri, lantas tatkala

dia telah selesai, giliran istinf yang berdiri, lalu dia melakukan f'an

sambil berdiri.

Hal ini sesuai dengan mekanisme png telah diriwayatkan dari

Nabi $, "sesungguhnya beliau berkata pada Hilal bin Umayyah,

'Berdiri! Bersalsilah sebanyak ernpat kali."

Alasan lain, ketrlG dia berdiri, rnaka orang-orcng bim

melihakr5n secara langsung, sehingga lebih dapat mengenalinln.

Dianjurkan dihadiri banSnk oftmg, narnun hal ini bukan sesuafu yang

wajib. Dernikian Aau Hanifah dan Asy-Ssnfi'i berpendapat, dan

sepengetahuanku tidak ada seomngpun yang menentang pendapat

mereka dalam masalah ini.

Al Qadhi mengatakan, "Tidak dianjurkan menerapkan afumn

dalam mengadakan li'an sq.ara ketat, misalnya harus di tempat tertentu

merupun waktu tertenfu." Demikian Abu Hanifah berpendapat.
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Karena Allah menyampaikan perintah libn tersebut secara

mutlak, tidak membatasinya misalnya dengan waktu tertenfu tidak pula

dengan tempat tertentu, sehingga tidak boleh membatasi libn dengan

batasan apapun kecuali berlandaskan dalil.

Alasan lain, Nabi & hanya menyuruh seorang

menghadirkan istrinya, narnun beliau tidak pemah menentukan

waktunya secara khusus. Kalau benar beliau pemah menenfukan wakfu

libn sqara khusus, maka pasti ifu akan diriwayatkan dan tidak akan
pemah dibiarkan.

Ini adalah madzhab Aslrslafi'i. Hanya saja menurutrya,

aturan yang ketat yang diberlakukan dalam memilih mailis li'an ada &n
pendapat. Pertama; menerapkan aturan yang sangat ketat dalam hal

memilih majlis /i'an dianjurkan sama seperti memilih waktu li'an. Kdua
menerapkan afuran yang ketat hukumn5ra wajib. Karena beliau Nabi $
memimpin prosesi libn di samping mimbar, sehingga perbuatan beliau

ini menjelaskan tentang lokasi /i'an

Maksud menerapkan aturan 5nng sangat ketat dalam mernilih

majlis libn adalah. misalnya jika mereka berada di Mekah, maka hakim

meminta mereka melakukan li'an di lokasi antam pojok Ka'bah dan

Maqam Ibrahim, karena lokasi tersebut adalah lokasi yang paling

istimewa. Apabila mereka berada di Madinah, maka lokasi li'an di sekitar
mimbar Rasulullah $. Sedangkan jika di Baitul Maqdis, maka lokasi

libn dilakukan di sekitar batu besar. Sedangkan bagi yang tinggal di

seluruh kota yang lain, maka lokasinya di sejumlah masjid jami mereka.

Sedangkan penerapan afuran Snng ketat dalam persoalan

waktu maksudnya adalah, misalnya /i'ar? dilakukan sesudah shalat Ashar.

Hal ini dikuatkan dengan firman Nlah Ta'ala,

i"Vo.f fir$i):,'u.q,;g

suaml
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"...kamu bhan kdua sat<si ifu saudah sembah3ang (unfuk

bersumpah), lalu mereka kduaryn bercurnpah dengan natna Allah..."

(Qs. Al Maa'idah [5]: 106).

Para mufassir sepakat bahwa png dimaksud dengan shalat

tersebut adalah shalat Ashar. Dalam kesempatan yang lain Abu Al

I(haththab berkata, "atau di tengah-tengah antam adzan dan iqamat,

karena doa di antara adzan dan iqSmat tidak pemah ditolak'"

Namun, yang shahih adalah pendapat yang pertarna' Kalau ifu

sexnua disunahkan, pasti Nabi $ melakukanqn. Dan kalau beliau

pernah melakukannSn, pasfi dirir,ralntkan, da,, tidak boleh

meninggalkannya dan mernbiartann5n tanpa mengamalkann5ra'

Sedangkan pern3ptaan mereka, "Bahwasanya Rasulullah

berada di tengahtengah prosesi li'an mqd<a di sekitar mimbar," ini

satna sekali tidak pernah dimtrat safuptrn dalam dari seiumlah hadits

y'ang terkenal.

Apabila ini benar, rnaka ini diatLlr sestni kesepakatan. Karena,

rnajlis Nabi berada di sekitar mimbar, sehingga beliau mengambil posisi

di majlis beliau saat mereka melalnrkan f'ar.

Apabila /r'ar? dilakukan oleh sepasang suami istri yang kedua-

duaqn kafir, maka aturan di dalam li'an metel<a sama seperti afur_an

li,anyangterjadi antam sepasang suami isfoi png kedua-duanya muslim.

Ada kernungkinan dibolehlGn menerapkan afuran yang sangat

ketat dalam mernilih lokasi li'an lrn dikuatkan oleh sabda nabi yang

berkenaan dengan sumpah,

"Apbila mqel<a mqniliki seiumlah lokasi 3nng mael<a

dan merel<a angat sqang l<alau bisa mereka menymph

otzng-oftng Snng berdusb di seiumlah lol<asi tersebut, maka adal<anlah

sumpah di seiunlah lol<asi tetsebut "
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Berdasarkan keterangan tersebut, maka mereka boleh

melakukan libn di sejumlah lokasi yang mereka agungkan, contohnya,

orang Nasrani di gereja, orang Yahudi di Bai'ah, dan orang Majusi di

tempat penyembahan api.

Apabila mereka tidak merniliki sejumlah lokasi yang mereka

agungkan, maka hakim men!rumpah mereka di majlisnya, karerra

kesulitan untuk memberlakukan atumn yang sangat ketat dalam menrilih

Iokasi.

Apabila wanita muslimah itu sedang haid, dan karni

mengatakan, "Bahwasarrya li'an mereka diadakan di dalam rnasjid,"

maka dia harus ditahan di depan pintu masjid, tidak boleh dibia*an

masuk masjid, karena depan pintu masjid adalah lokasi yang terdekat

dengan masjid dari sejumlah lokasi yang ada.

Masalah Kduqtentang pemyataan libn danmekanisme l'an

Jumlah pemyataan li'an sebNryak lima kali untuk setiap orang dari

kedua belah pihak (sepasang suami ishi). Mekanismenya adalah,

pertama-tama imam merninta suami agar memulai libn, lalu dia

memi6tanya unfuk berdiri dan berkata kepadanya, "Nyatakan seban5nk

empat kali, 'Aku bersaksi, demi Allah, aku sesungguhnya terrnasuk

orang-orang yang benar atas fuduhan berbuat zina yang kufuduhkan

kepada istriku ini'," sambil melirik ke arah istri jika dia hadir.

Kalau memang hadir dan telah memberi isyarat, tidak perlu

menyebutkan nasab dan nama, seperti tidak perlu menyebutkan hal

tersebut dalam sejumlah akad lainnya.

Apabila dia wanita yang fidak hadir, maka dia han s

menyebutkan nama dan nasabnya. Sehingga dia mesti menyatakan,

"sesungguhnya istriku yakni si fulanah binti fulan, ....," dan dia mesti

mengeluarkan suara yang kems saat menyebutkan nasabnya, sampai dia

tidak melibatkan antara istinya dengan wanita yang bukan istrinya.
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Apabila dia telah menyampaikan persaksian sebanyak empat

kali, maka hakim menghentikanreya, dan berkata padanya, "Takutlah

kamu kepada Allah, karena sesungguhnya persaksian yang kelima ini

yang menetapkan (laknat dan murka Allah), dan hukuman di dunia lebih

ringan dibanding azab akhirat. Dan setnua hukuman itu lebih ringan

dibanding laknat Allah."

Hakim menyuruh ses@ftmg agar dia menaruh tangannya di

mulut suami yang melakukan li'an, agar dia Udak tergesagesa

menlptakan persaksian ynng kelirna sebelum pernberian nasehat.

Hakim kemudian menyuruh seseorang agar melepaskan

tangannya dari mulutnln. [-alu apabila hakim melihatrp hendak

melanjutkan li'an tersebut, mafta dia be*ata padangra, "Ucapkan,

'sesungguhnya laknat Allah bagiku iika aLu ternasuk omng-omng ]lang

berdusta atas tuduhan befuuat zina yang kutuduhkan kepada istriku ini."

Hakim kernudian merninta istuinla unfuk kdiri, dan berkata

padanya, "Ucapkan, 'Aku bersaksi, derni Allah, se$ngguhnln sumiku

ini termasuk omng-oftmg 37ang berdusta atas tuduhan berbuat zina png

dia fudutrkan kepadaku," sambil melirik ke arah suamin5,a-

Apabila dia tidak hadir, maka dia harus merryebutkan nama

dan nasabnya. lalu jika dia telah mengulang-ulang persaksian tersebut

sebanyak ernpat kali, maka hakm menghentikanngn, dan

menasehatinya, seperti nasehat bagi suami 5nng telah kami kemukakan.

Hakini meminta seoftrng wanita agar menamh tangahnya di

mulutnya. L-alu apabila hakim melihat dia hendak melanjutkan /i'an

tersebut, maka hakim berkata padanya, "Ucapkan, 'Sesungguhnya

murka Allah bagiku, jika suamiku ini termasuk omng-orang yang benar

atas tuduhan berbuat zina lnng dia tuduhkan kepadaku."

Ishaq bin Manshur mengatakan, "Aku pemah bertanya kepada

Ahmad, bagaimana mekanisme li'all?', dia menjawab, 'sesuai dengan
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aturan yang ada dalam Kibbullah dia harus men5ntakan persaksian

sebanyak empat kali, 'Aku bersaksi, derri Allah, aku sesungguhnya atas

tuduhan berbuat zina yang kufuduhkan kepadanya, termasuk orang-

orang yang benar." dia kernudian diminta berhenti ketika hendak

menyatakan persaksian yang kelima, lalu dia melanjutkari

pemyataannya, 'Laknat Allah baginlp, jika dia termasuk omng-otang

yang berdusta.'.

Dan pihak perempuan mer'rgucapkan pemyataan yang sama

seperti pemyataan suaminya tersebut, dia minta berhenti ketika hendak

melanjutkan persaksian yang kelima, lalu dinasehatinya, 'Takutlah kamu

kepada Allah, karena sesungguhnSn 5nng kelima ini persalsian 5nng

menetapkan azab bagimu.', lalu bila dia tetap hendak melanjutkan

sumpahnya, maka dia harus menyatakan, 'Murka Allah baginlp, jika

suaminya termasuk orang-orang yang benar."

Kelima pemyataan sumpah,/ persaksian tersebut menjadi

persyaratan libn. Jadi, apabila dia mengurangi satu pemlptaan dari

kelima pemyataan sumpah tersebut, maka /i'an hukumnya fidak sah,

menurut keterangan yang telah kami kernukakan.

Apabila dia mengganti safu pernSptaan dari kelima pemyataan

li'an tersebut, maka menurut makna yang tampak dari pemyataan Al

Kharqi, "sesungguhnya dibolehkan mengganti pernlntaannya,'Aku

sesungguhnya termasuk omng-orang yang benar, ...', dengan

pemyataan, 'sesungguhnya kamu (istri) telah berbuat zina-', karena

kedua pemyataan tersebut maknangra satna. Dan isti dibolehkan

mengganti pemyataannya,'sesunggUhnyn dia terrnasuk orang-orang

yang berdusta.', dengan perngntaannSra, 'sesungguhnya kamu (suami)

telah berdusta.', karena dia telah menyebutkan kamkterisUk li'an seperti

pemyataan yang telah disebutkan."

Namun, mengikuti pemlntaan rrrsh KiAbutlahlehihutama dan

lebih baik. Apabila dia mengganti kata "Aku bersaksi" dengan satu dari
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berbagai kata yang menunjukkan arti sumpah, misalnya dia menyatakan,

"Aku bersumpah (ahlafu, uqsimu, uufi," maka pernyataan tersebut

dianggap tidak sah.

Abu Khathab mengemukakan pendapat lain yang berbeda di

dalam masalah ini, "pemyataan tersebut dianggap sah. Karena dia

menyampaikan maknanya, sehingga menyerupai kasus kalau dia

mengganti pemyataannya,'Sesungguhnya dia termasuk orang-orang

yang benar.', dengan pernyataannya, 'sesungguhnya kamu (istri) telah

berbuat zina."

Asy-Syafi'i memiliki dua pendapat mengenai masalah ini

(mengganti redaksi libnl, pendapat yang shahih, penggantian redaksi

libn hukumnya tidak sah, karena apabila persyamtan yang

dipertimbangkan di dalam libn adalah harus menggunakan pernyataan

persaksian (qahadah\, maka redaksi lainnya tidak bisa menggantikan

posisinya, seperti sejumlah persaksian mengenai sejumlah hak.

Alasan lain, libn bertujuan menerapkan afuran yang

memberatkan, dan menjadikan redaksi persaksian lebih mendatangkan

aturan yang memberatkan, sehingga tidak dibolehkan meninggalkannya,

oleh karena ifu tidak dibolehkan mengucapkan pemyataan, "Aku

bersumpah (uqsimt), demi Allah, ..." tanpa menyertakan kalimat yang

dapat menggantikan posisi pemyataan "Aku bersal<si (asyhadd."

Pendapat kedua; penggantian redaksi tersebut (lamin ash-

shadiqiifi dengan redaksi lain yang memiliki arti yang sama dianggap

sah, karena dia menyampaikan makna yang menyempai redaksi

sebelumnya. Asy-Syafi'i memiliki dua pendapat yang sama seperti kedua

pendapat ini.

Apabila dia mengganti kata "laknat" dengan " ibbad
(menjauhkan)," maka penggantian kata tersebut tidak boleh, karena kata

laknatlebih mendatangkan efek jera dan lebih membemtkan hati banyak

orang. Alasan lain, dia telah menyimpang dari redaksi yang telah
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ditegaskan dalam Kitabullah. Menurut sebuah riwayat, penggantian

redaksi tersebut hukumnya boleh karena makna kedua redaksi tersebut

sama.

Apabila istri mengganti kata "murka @hadhab)" dengan kata

laknat, hukumnya tidak boleh, karena kata murka lebih keras. Oleh
karena itu, kata ini khusus diperuntukkan bagi wanita. Karena wanita
yang dikecam akibat perbuatan zinanya lebih buruk dan dosanya

melakukan perbuatan zina lebih besar dibanding dosa suami yang

menuduhnya berbuat zina.

Apabila dia mengganti kata laknatdengan kata murka (sukhth),

maka jawabannya sesuai dengan dua pendapat tentang kasus ketika
seorang suami mengganti redaksi laknat dengan kata "ib'aad'
(menjauhkan). Sedang apabila seorang suami mengganti kata laknat
dengan kata "murka" (ghadha&), rnaka ada kemungkinan dibolehkan,
karena kata "murka" (ghadhab) maknanya lebih mendatangkan efek
jera. Dan ada kemungkinan lain, yaitu tidak dibolehkan, karena

bertentangan dengan redaksi yang telah ditegaskan (dalam Kitabullah)-

Al Wazir Yahya bin Hubairah Rahimahullah Ta'ala

rnenyatakan, "Di antara fuqaha' ada yang menyaratkan penambahan

redaksi setelah pernyataan, 'Termasuk orang-orang yang benar,' yaifu

redaksi, 'atas tuduhan berbuat zina yang kutuduhkan kepadanya.'

Dan ada yang menyaratkan tambahan redaksi dalam hal

dirinya menolak tuduhan berbuat zina tersebut, 'atas fuduhan berbuat
zina yang dia tuduhkan kepadaku.' Sedang menurutku ifu tidak perlu,
karena Allah telah menurunkan afuran tersebut dan menjelaskannya,

tanpa menyebutkan persyaratan tersebut. "

Sedangkan nasehat imam terhadap mereka berdua setelah
persaksian keempat dan sebelum persaksian kelima hukumnya sunnah,

menurut pendapat mayoritas ulama. Hal ini dikuatkan dengan

keterangan yang telah diriwayatkan oleh hnu Abbas, dia berkata,
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"Ketika tiba giliran persaksian yang kelima, maka disampaikan nasehat,

'Hai Hilal, takutlah kamu kepada Allah, karena yang kelima ini adalah

persaksian yang menetapkan azab bagimu.' Lalu Hilal berkata, 'Demi

Allah, Allah tidak akan menjatuhkan azab kepadaku karena persaksian

yang kelima, sebagaimana Allah tidak menjatuhkan hukuman cambuk

kepadaku karena mengeluarkan persaksian yang kelima.' [-alu Hilal

menyampaikan persaksian yang kelirna.

lalu tatkala persaksian yang kelima telah selesai, maka

disampaikan nasehat pada iskinya, 'Takutlah kamu kepada Allah,

karena hukuman dunia lebih ringan dibanding azab akhimt, dan

sesungguhnya yang kelima ini adalah persaksian yang menetapkan azab

bagimu.' Lalu dia terdiam sesaat, kemudian dia berkala, 'Demi Allah,

aku tidak akan membuka aib kaumku.' lantas dia memberikan

persaksian yang kelima, 'sesungguhn5n murka Allah bagi dirinya, jika

dia (suamiku) termasuk orang-oftIng yang benar."

Abu Ishaq Al Juzajani telah meriwayatkan melalui sanad milik

dirinya sendiri hadits tentang sepasang suami ishi yang melakukan /i'aa

dia berkata, "Lalu seomng suami memberikan persaksian seban5nk

empat kali, yakni dengan menyatakan, 'Demi Allah sesungguhnya dia

termasuk orang-orang yang benar.' Kemudian hakim men5ruruhnya,

agar dia menutup mulutnya, lalu hakim memberikan nasehat, 'celaka

kamu! Semua hukuman itu lebih ringan bagimu dibanding laknat Allah.',

kemudian dilepaskan mulutnya, kemudian dia menyatakan, 'laknat

Allah bagi dirinya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta.'.

Kemudian hakim memanggil istrinya, dan membacakan ayat

libn kepadarrya, lalu dia mernberikan persaksian sebanyak empat kali,

'Demi Allah, sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang berdusta.'

Kemudian hakim menyuruhnya agar menufup muluktya, dan

memberikan nasehat, 'Celaka kamu (isfuinya)! Semua hukuman ifu lebih
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ringan bagimu dibanding azab Allah.," dan dia menufurkan hadits

tersebut hingga selesai.

Syarat sah libnada enam:

Pertama; tibn dilallfuan di hadapan hakim atau wakilnya.

Kdua; masing-masing dari sepasang suami istri menyatakan

libn sesudah dia mendapat perintah imam untuk melakukairrya. Jadi,

apabila dia cepat-cepat menyatakan li'an sebelum imam

memerintahkannya untuk melakukan li'an, maka hukumnya tidak sah,

seperti kasus kalau dia telah bersur.npah sebelum hakim memintanya

unfuk bersumpah.

Ketiga; pemyataan li'an genap sebanyak lima kali. Apabila dia

mengurangi safu dari kelima pemyataan /i'an tersebut, mal<a libn
hukumnya tidak sah.

Keempat, masing-masing pihak mengeluarkan pemyataan libn
sesuai dengan formula yang telah diafur dalam li'an. Kex:rnli perbedaan

pendapat yang telah kami kemukakan dalam penggantian relaksi li'an
dengrrn redaksi yang masih memiliki kesamaan makna.

Kelima; tertib (berurutan). Jadi, apabila dia mendahulukan kata
"laknat" dibanding keempat pemyataan libn tersebut, atau istri

mendahulukan librnya dibanding li'anpihak suami, maka libntersebut
dianggap tidak sah.

Keenam; memberikan isyarat dari masing-masing pihak yang

melakukan libn kepada pasangannya, jika dia hadir, dan menyebutkan

nama serta nasabnya jika tidak hadir. Tidak disyaratkan mereka harus

datang bersamaan. Bahkan kalau seandainya salah safu dari kedua

pihak yang melakukan libn itu tidak hadir di majlis li'an, contohnya

apabila pihak suami melangsungkan libn di dalam masjid, sedangkan

istri di depan pintu masjid, karena dia tidak bisa masuk masjid, maka hal

itu dibolehkan.
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Tatkala sepasang suami istri tersebut mengerti bahasa Arab,

maka tidak dibolehkan mengucapkan pemyataan libn dengan selain

bahasa Arab. Karena, aturan libn yang telah disampaikan dalam Al

Qur'an menggunakan bahasa Amb. Apabila keduanya tidak cakap

berbahasa Arab, maka mereka dibolehkan menyatakan libn dengan

bahasa mereka, sesuai dengan kebufuhan.

Apabila hakim pandai bahasa mereka, maka hal tersebut

dianggap telah mencukupi (sah). Dan dianjurkan untuk menghadirkan

empat orang yang cakap berbahasa mereka. Apabila hakim tidak cakap

berbahasa mereka, maka harus menghadirkan penerjemah.

Al Qadhi berkata, "Di dalam menterjemahkan bahasa mereka,

kurang dari dua orang laki-laki yang adil dianggap tidak mencukupi." Ini

adalah pendapat AsSr-Syafi'i dan yang tampak dari pernyataan Al

Kharqi. Karena dia berkata, "Di dalam menterjemahkan bahasa omng

non Arab lnng merninta pertimbangan hukum kepadanya, jika hakim

tidak mengerti bahasanSn, tidak bisa diterima kalau kurang dari dua

orang laki-laki yang adil, lnng mengerti bahasanya."

Abu Al Khaththab mengemukakan riwayat lain yang berbeda,

"Pemyataan safu orang yang adil dianggap mencukupi.," dan kami akan

menjelasakan topik tersebut pada pembahasan yang lain, insya Allah

Tabla.

Abu Al Qasim berkata, "Apabila di tengah-tengah mereka

melangsungkan libn ada anak, maka masing-masing pihak harus

menyebutkan anak tersebut. Misalnya tatkala seorang suami

menyatakan, 'Aku bersalsi, demi Allah, sesungguhnya dia (ishiku) telah

berbuat zina.' Maka dia harus menyatakan, 'dan anak ini bukanlah

anakku.' Dan pihak istui menyatakan, 'Aku bersaksi, demi Allah,

sesungguhnya dia (suamiku) telah berdusta, dan anak ini adalah

anaknya."
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Secara garis besar maksud pemyataan tersebut adalah, ketika
libn yang dilakukan bertujuan mengingkari anak, maka harus

menyebutkan anak tersebut dalam pemyataan libn mqel<a. Asy-syafi'i
berpendapat, "istri tidak perlu menyebutkan anak tersebut. Karena dia

tidak mengingkarinya. Akan tetapi yang perlu menyebutkan anak

tersebut adalah suami yang hendak mengingkari anak tersebut."

Abu Al Khaththab menufurkan riwayat lain png berbeda,

"Masing-masing pihak tidak perlu menyebutkan anak tersebut, dan

nasab anak langsung terpufus dengan hilangnya stafus sebagai istri
(firasj)."

Menurut kami, bahwasanya seseomng Snng kehilangan hakryn
akibat libn, penyebutannga menjadi peqpratan di dalam li,an, seperti
halnya penyebutan wanita tersebut, dan wanita tersebut adalah salah

safu dari pasangan suami ishi, sehingga penyebutan anak tersebut

menjadi persyaratan di dalam libnisfi,ri, mma seperti li,an $;rrfin.

Alasan lain, keduanya adalah omng saling bereumpah atas

suatu perkara, sehingga penyebutannSn menjadi persl,ramtan di dalam
pernyataan sumpah mereka, seperti dua orang 5rang memiliki pendapat
yang bertentangan dalam bersumpah.

Sedangkan yang tampak dari pemyataan Al Kharqi,
"penyebutan anak cukup dengan pemyataan seorang suami, 'Anak ini
bukanlah anakku', dan dari pihak istri cukup dengan mengntakan, 'dan

anak ini adalah anaknya."

Al Qadhi berkata, "disyaratkan agar dia menyatakan, 'Anak ini
hasil dari perbuatan zina, dan anak ini bukan hasil dari hubungan
intimku." Ini adalah madzhab AsySyafi'i. Karena maksud yang

dikehendaki dari pemyataannya "dan anak ini bukan hasil dari
hubungan intimku." Adalah baik strukfur fubuh maupun prilakunya, dan

tidak cukup sebatas pernyataan, "hasildari perbuatan zina."
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Karena kadang dia mq/akini bahwa hubungan intim dalam

pemikahan yang batal disebut pe6uatan zina. Sehingga kami harus

menegaskan pengingkaran anak dengan menyebutkan kedua hal

tersebut.

Menurut kami, seorang suami ifu hanya bertujuan mengingkari

anak di dalam libn, sehingga cukup menyebutkan anak tersebut. Sama

seperti kalau dia menyebutkan kedua redaksi tersebut. Apa yang mereka

sebut dengan istilah penqFsan ifu (fa'kiid adalah rekayasa hukum

tanda disertai landasan hukum. Dan kernungkinan lain ifu fidak akan

hilang dengan cara menggabungkan salah satu dari kedua redaksi

tersebut dengan redaksi yang lain, sehingga ketika dia meli'akini

bahwasanya anak tersebut hasil dari hubungan intim dalam pemikahan

yang batal (fasid1, dan dia mq/akini bahwa hubungan intim itu adalah

perbuatan zina, maka li'atnya sah dengan menyatakan kedua redaksi

tersebut sekaligus.

Dan terkadang dia menghendaki, bahwasanya anak tersebut

tidak memiliki kemiripan denganku dari segi stnrkfur tubuh maupun

prilakunya. Atau maksudnya adalah, anak tersebut hasil dari hubungan

intim dalam pemikahan yang batal.

Jadi, apabila dia tidak pemah menyebutkan anak tersebut

dalam libn, maka nasab anak tersebut tidak terpufus dari dirinya. Dan

apabila dia berkeinginan mengingkarinya, maka dia harus mengulang

kembali librnya, dan menyebutkan redaksi pengingkaran anak tersebut.

Tatkala seorang suami menuduh istrinya berbuat zina dengan

seorang pria tertenfu (dengan menyebut namanya; misalnya), maka dia

telah menuduh dua{uanya berbuat zina. Ketika dia telah meli'an

isfuinya, maka hukuman cambuk yang menjadi hak istri gugur dari

dirinya. Baik dia menyebutkan nama pria tersebut di dalam librnya
atau tidak.
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Apabila dia enggan melakukan libn, maka masing-masing dari
keduanya berhak menuntut hukuman cambuk tersebut. Dan siapapun di
antara mereka yang mengajukan tunfutan hukuman cambuk, maka dia
harus dijatuhi hukuman cambuk untuk memenuhi tunfutannya.

Dan siapa yang enggan mengajukan penunfutan hukuman
cambuk, maka dia tidak boleh dijatuhi hukuman cambuk untuk
memenuhi haknya. Sama seperti kasus kalau dia menuduh seorang pria

berbuat zina dengan seorang wanita tertenfu. Dernikian Abu Hanifah
dan Malik berpendapat, kecuali pemlntaan bahwa hukuman cambuknyn
tidak gugur akibat li'an istnnya.

Sebahagian pengikut madzhab kami'berpendapat,'Tuduhan
berbuat zina tersebut hanya berlaku bagi istri, hak menunfut dan

hukuman cambuk tidak ada hubungannya dengan fuduhan zina selain

istri. Karena Hilal bin UmaSryah telah menuduh istrinya berbuat zina
dengan $nrik bin Samha', lalu Nabi $ tidak pernah menjatuhkan

hukuman cambuk kepadanya, dan tidak puia beliau menjafuhkan ta'zir
unfuk memenuhi haknya."

. Sebahagian pengikut ma&hab Asy-Syafi,i berpendapat, 'wajib
menjafuhkan hukuman cambuk.," apakah wajib menjafuhkan safu kali
atau dua kali hukuman cambuk? Ada dua pendapat. sebahagian mereka
menyatakan kata sepakat "Tidak wajib kecuali safu kali hukuman
cambuk."

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan mereka,
bahwasanya ketika seorang suami melakukan libn dan di dalam li'arnya
dia menyebutkan pria lain, maka hukumannya gugur dari dirinya,
sedangkan jika dia tidak menyebutkannya, maka ada dua pendapat.

Sedangkan menurut kani, li'an adalah alat bukti bagi salah

satu dari kedua pihak, sehingga ti'an juga menjadi alat bukti bagi pihak
yang lain, seperti halnya persaksian. Alasan lain, dia memiliki
kepentingan mendesak unfuk menuduh pria pezina ifu, karena dia telah
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merusak wanita yang berstafus istrinya. Kadang dia perlu

menyebutkannya, dgd kerniripan anak tersebut dengan pria yang

dituduh berbuat zina itu dapat meniadi bukti pettmiuk 1nng mendulnmg

kebenaran tuduhan pihak yang menuduhnya. Sebagaimana Nabi

mendapatkan bukti pendukung kbbenaran Hilal melalui kemiripan anak

tersebut dengan syarik bin samha'. sehingga wajib menetapkan bahwa

hukuman cambuk akibat menuduh pria pezina tersebut digugurkan

dengan li'an yang menggugurkan hukuman cambuk akibat menuduh

istrinya berbuat zina, dengari menganalogikan pria pezina ifu pada

ishinya tersebut.

Kalau seorang suami menuduh istrin5n dan wanita gnng bukan

ishinya atau pria lain dengan dua kalimat 5nng berbeda, maka dia wajib

dijatuhi dua hukuman cambuk untuk memenuhi ttrnfutan mereka

berdua. Jadi, si suami bisa terbebas dari hukuman cambuk Sang menjadi

hak w,anita yang bukan istringra khusus dengan mendatangkan alat bukti

saksi. Sedangkan unfuk menrbebaskan dirinya dari hukuman cambuk

yang menjadi hak istri adalah dengan mengajukan alat bukti saksi atau

ti'an.

Apabila dia menuduh mereka berdua berbuat zina daigan satu

kalimat maka ketentuannya juga dernikian. Hanlp saja ketika dia enggan

melakukan li'an dan tidak ada alat bukti saksi, apakah untuk memenuhi

tuntutan mereka berdua dia wajib dfafuhi safu atau dua hukuman

cambuk? Ada dua pendapat.

Pertama; dia hanya dijafuhi satu hukuman cambuk- Dernikian

Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i dalam qaul qadim berpendapat. Abu

Hanifah menambahkan, "Baik fuduhan ifu hanya safu kalimat atau

beberapa kalimat yang berbeda.," kedua hukuman cambuk ifu

merupakan sejumlah hukuman dari jenis yang sama. Sehingga wajib

menSntakan bahwa hukuman satu saling menghilangkan hukuman yang

laih, contohngn seperti beberapa funfutan hukuman berbuat zina-
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Kedua; apabila mereka mengajukan penunfutan secara

berkelompok, maka wajib dijafuhi sahr hukuman cambuk. Sedangkan

apabila mereka mengajukan penunfutan s@ara terpisah, maka setiap

orang berhak menunhrt hukuman cambuk, karena ketika mereka

mengajukan penuntutan bersama-sama, maka tunfutan mereka hanya

bisa dipenuhi safu hukuman cambuk.

Sedangkan jika mereka mengajukan penuntutan secara

terpisah, tidak mungkin mernposisikan safu hukuman cambuk unfuk

memenuhi hak omng yang tidak perrah mengajukan penunfutan.

Karena tidak boleh menjafuhkan hukuman cambuk unfuk memenuhi

haknya sebelum ada penunfutan dari dirinya. AsyS5rafi'i menyatakan,

"Mengenai persoalan hukuman cambuk, setiap omng berhak menunfut

safu hukuman cambuk dalam kondisi apapun, karena hukuman cambuk

adalah hak individu setiap orang, sehingga hukuman satu tidak

menghilangkan hukuman yang lain, seperti halnya seiumlah utang."

Menurut kami, ketika seorang suami menuduh mereka berdua

berbuat zina dengan safu kalimat, cukup menjafuhkan safu hukuman

cambuk, karena kebohongannya tampak nyatia dalam fuduhannya

tersebut, dan bersihnya nama baik mereka berdua dari fuduhanya

tersebut dengan cara menjafuhkan safu hukuman cambuk, sehingga satu

hukuman cambuk sudah mencukupi, seperti kalau fuduhan berbuat zina

itu ditujukan pada satu orcng.

Dan tatkala dia menuduh mereka berbuat zina dengan dua

kalimat yang berbeda, maka wajib menjafuhkan dua hukuman cambuk.

Karena dua kalimat itu merupakan dua tuduhan terhadap dua omng

yang berbeda. Sehingga masing-masing bahak menunfut safu hukuman

cambuk. Sarna seperti kalau dia menuduh orang kedua setelah

dijatuhkannya hukuman cambuk yang menjadi hak omng pertama.

Demikian, ketenfuan hukum ini berlaku unfuk selnua kasus

ketika seseorang menuduh (berbuat zina) dua orctng wanita 1nng bukan
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istrinya atau sejumlah wanita yang bukan istrinya. Dan detailnya di

dalam masalah ini sesuai dengan keterangan yang telah kami

kemukakan

Tatkala seorang suami menuduh berbuat zina keempat orang

istrinya, maka ketentuan hukumannya juga demikian. Apabila dia

berkeinginan melakukan libn, maka dia wajib melakukan libn vntuk

setiap orang dengan libnyang terpisah.

Dan dia memulai li'an unfuk istri yang pertama kali

mengajukan penuntutan hukuman cambuk. Kalau kesemua isfuinya

mengajukan penuntutan hukuman cambuk dan safu sama lain tidak ada

yang mau mengalah, maka dia memulai li'an salah seorang dari mereka

melalui pengundian.

Sementara jika safu sama lain saling mengalah, maka dia

memulai libn istn yang dia kehendaki di antara mereka. Apabila dia

memulai libn salah seorang di antara mereka tanpa proses pengundian,

disertai dengan sikap saling tidak mau mengalah, maka li'an tersebut

hukumnya sah.

Namun, ada kemungkinan cukup melakukan safu kali /i'an,

misalnya dia menyatakan, "Aku bersaksi, demi Allah, aku sesungguhrya

termasuk orang-orang yang benar atas tuduhan berbuat zina yang

kutuduhkan kepada setiap orang dari istui-istriku yang berjumlah ernpat

orang,." Dan setiap istri menyatakan, "Aku bersaksi, demi Allah,

sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang berdusta atas fuduhan

berbuat zina yang dia tuduhkan kepadaku."

Karena tujuan libn terpenuhi dengan pemyataan tersebut.

Namun, yang pertama pendapat yang ashah. Karena libn merupal<Nr

sejumlah pemyataan sumpah, sehingga posisi sekumpulan orang tidak

bisa saling menggantikan safu sama lain. Seperti sejumlah pemyataan

sumpah terkait utang piutang.
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Kalau seorang suami berkata kepada istrinya, "Wahai wanita
pezina putri wanita pe-zlna," maka dia telah menuduh istrinya berbuat

zina, dan telah menuduh ibunya berbuat zina, dengan dua kalimat yang

berbeda. Afuran hukuman yang menjadi funfutan mereka, sesuai dengan

detail yang telah kami kemukakan.

Apabila mereka berdua sepakat bersama-sama mengajukan

penunfutan hukuman cambuk, siapa diantara mereka yang funtutannya

diprioritaskan? Ada dua pendapat. Pefiama, ibu, karena haknya lebih

kuat, karena keberadaan hukumannya tidak bisa gugur kecuali dengan

mendatangkan saksi. Alasan lain, ibu memiliki keistimer,uaan stafus

sebagai ibu.

Kdu4 diprioritaskan anak perernpuan. Karena dia memulai

menuduhnya pertama kali. Ketika dia telah dUatuhi hukuman untuk

memenuhi hrnfutan salah seorang dari mereka, kemudian dia wajib

menerima hukuman cambuk unfuk memenuhi funfutan wanita yang lain,

maka dia tidak boleh dijatuhi hukuman sampai dengan kulitgn sembuh

dari hukuman yang menjadi hak wanita yang pertama.

Apabila muncul pertanyaan, "Sesungguhnya hukuman cambuk

di dalam kasus ini adalah hak individu setiap orang, lalu mengapa kedua

hukuman ifu tidak dilakukan secara kontinyu, seperti halnya qisas,

karena kalau seseorang memotong kedua tangan dua orang lelaki, maka

kami pasti memotong kedua tangannya unfuk memenuhi funfutannya,

dan kami tidak akan pemah menundanya?."

Kami menjawab, "Karena hukuman akibat menuduh berbuat

zina tidak dijafuhkan berulang-ulang akibat benrlang-ulang penyebabnya

sebelum hukumannya ditegakkan, sehingga kontinuitas antara kedua

hukuman di dalam kasus menuduh berbuat zina ini justru

menghilangkan fujuan pokok hukuman itu sendiri. Sedangkan qisas,

dibolehkan memotong seluruh anggota fubuh untuk memenuhi hak

qisas safu orang, sehingga tatkala hal ifu dibolehkan unfuk memenuhi
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tuntutan satu orang, maka unfuk memenuhi funfutan dua orang lebih

dibolehkan."

Apabila seseorang berulang-ulang menuduh (berbuat zina)

seorang pria yang baik-baik (5nng suci, akil balig dan muslim), maka

hunln ada satu riwayat yaitu dia hanya dlafuhi satu hukuman cambuk.

Baik dia menuduhnya berbuat zirn png berbeda atau dia mengulang-

ngulang tuduhan berbuai zina yang pertama.

Karena, kedua hukurnan itu adalah dua tunfutan hukuman

yang sama penyebabnya, sehingga kedua hukuman ifu saling menufupi

safu sama lain. Sama seperti berulang-ulang berbuat zina.

Apabila dia menuduhngn berbuat zina, maka dia wajib dijatuhi

hukuman cambuk unfuk mernenuhi haknya, kemudian dia kembali

menuduhnya dengan perbuatan zina yang sma, rnaka dia fidak boleh

dijatuhi hukuman cambuk. Karena dia telah n5ata-nyata melakukan

kebohongan dalam fuduhan tersebut Sang dibuktikan dengan adanya

'hukuman cambuk tersebut, karena frdak ada kepentingan mendesak

untuk kembali mernperlihatkan kebohongan tuduhannya untuk kedua

kalinya.

Tatkala Umar telah menjafuhkan hukuman cambuk kepada

Abu Bakrah, saat dia mernberikan kesaksian atas Al Mughirah bin

Syu'bah, maka Abu Bakmh kernbali mengulang tuduhannya, lalu Umar

bemiat hendak menjatuhkan htrkuman cambuk kernbali kepadanya, lalu

Ali berkata pada Umar, "Bila engkau mencambuknya kembali, maka

jatuhkanlah hukuman mjam (dilernpari batu sampai meninggal) pada

pasangannya.," lalu Umar mengurungkan niahrya. Akan tetapi, dia tetap

menjafuhkan ta'zir sebagai benfuk kecaman dan teguran.

Al Qadhi menufurkan bahwa di dalam masalah ini ada riwayat

lain 5nng berbeda, yaitu dia wajib dijatuhi hukuman untuk kedua kalinya.

Sedangkan jika dia menuduhnya berbuat zina png berbeda, maka dia

wajib dgatuhi hukurnan unfuk mernenuhi funfutan yang lain, karena dia

z
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telah menuduh pria yang baik-baik (yang suci, akil baligh dan muslim),
dimana dia belum pemah dijafuhi hukuman cambuk, sehingga wajib
menjafuhkan hukuman kepadanya seperti tuduhan berbuat zina yang
pertama.

Alasan lain, penyebab hukuman cambuk tersebut ditemukan
kembali setelah menjatuhkan hukuman tersebut, sehingga hukuman
tersebut dilatuhkan kembali kepadanya, seperti kasus perzinaan dan
pencurian.

Riwayat lain yang berbda diriwayatkan dari Ahmad, "Tidak
wajib menjatuhkan hukuman cambuk dalam fuduhan yang kedua,
karena hukuman tersebut adalah hukuman yang pemah dijafuhkan
pertama kali untuk memenuhi funfutan pemilik hak tersebut, sehingga
hukuman itu tidak boleh dijatuhkan kembali kepadanya, sebagaimana
kalau dia menuduhnya berbuat zina yang pertama."

Berdasarkan riwayat ini, maie dia harus dijafuhi ta'zir sebagai
benfuk kecaman dan teguran

Riwayat kedua ini khusus diberlakukan dalam kasus ketika
tuduhan yang kedua ini tidak berselang lama setelah hukuman pertama
dijatuhkan. sedangkan bila masa keduanya berjauhan, maka hukuman
cambuk tersebut wajib dalam kondisi apapun. Karena tidak bisa
hukumannya dijatuhkan cukup sekali karena fuduhan yang pertama saja,

akibatnya kalau semacam itu, wajib menghindari penerapan hukuman
tersebut kepadanya, karena dia telah menerima hukuman akibat
tuduhan yang pertama.

Madzhab Asy-Syafi'i dalam kasus ini sama seperti madzhab
kami. Hanya saja mereka pemah menceritakan dari Asy-syafi'i dalam
kasus ketika seseorang mengulang kembali fuduhan berbuat zina yang
kedua sebelum hukuman dijafuhkan, ada dua pendapat. pertama; wajib
menjatuhkan satu hukuman cambuk. Kdua; wajib menjafuhkan
sebanyak dua hukuman cambuk
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Sedangkan jika seseoftmg menuduh wanita yang bukan

istrinya, dia kemudian menikahinya, kemudian dia menuduhnya berbuat

zina, maka dia wajib dijafuhi hukuman untuk memenuhi tuntutan

tuduhan yang pertama, dan tidak ada hukuman apapun yang wajib

dijatuhkan kepadanya untuk tuduhan yang kedua, menurut pendapat

Abu Bakar..

Pendapat serupa diceritakan dan Az-Zuhri, Ats-Tsauri dan

kalangan rasionalis. Alasannya adalah kalau dia menuduh wanita yang

bukan istrinya sebanyak dua kali, maka tidak wajib menjatuhkan

hukuman lebih dari satu kali.

Al Qadhi memilih berpendapat, "sesungguhnya jika dia

menuduhnya berbuat zina yang pertama, maka dia tidak wajib dijatuhi

hukuman lebih dari satu kali, dan dia tidak berhak menggugurkannya

kecuali dengan mengajukan saksi."

Apabila dia menuduhnln berbuat zina yang berbeda, maka

aturannya sesuai dengan kedua riwayat tentang kasus ketika dia

menuduh wanita yang bukan istrinya, kemudian dia dijatuhi hukuman

untuk memenuhi tunfutannya, kemudian dia kembali menuduhnya

berbuat zina yang berbeda, maka apabila kita mengatakan, "Wajib

menjafuhkan hukuman sebanyak dua kali," lalu wanita tersebut

mengajukan penunfutan tuduhan yang pertama, lalu dia mendatangkan

saksi mengenai perzinaan tersebut, maka hukumannya gugur dari

dirinya, dan dia tidak wajib dijatuhi hukuman untuk tuduhan yang kedua,

karena dia bukan wanita y,iang baik-baik fuang suci, akil balig dan

muslimah).

Apabila dia tidak mampu mendatangkan saksi, maka dia wajib

dilatuhi hukuman untuk memenuhi funtutannya. Ketika wanita tersebut

mengajukan penunfutan akibat hukum tuduhan yang kedua, lalu dia

mampu mendatangkan saksi perzinaan tersebut, atau dia meli'annya,

maka hukuman gugur. Jika frdak, maka dia juga wajib dijafuhi hukuman
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cambuk, karena tuduhan ini (kedua), akibat hukumnya berbeda dengan

akibai hukum fuduhan yang pertama.

Karena tuduhan pertama akibat hukumnya adalah khusus

hukuman cambuk, sedangkan tuduhan kedua akibat hukumnya adalah

libn dan hukuman cambuk. [-alu apabila dia mampu rhendatangkan

saksi, maka jawabannya jelas (hukumannya gugur), jika tidak.maka dia

wajib dijatuhi hukuman cambuk.

Al Qadhi berkata, "Jika dia mampu mendatangkan saksi

perzinaan kedua, maka akibat hukum tuduhan pertama gugur." Ini

adalah madzhab Asy-Syafi'i, karena dia stafusnya bukan wanita yang

baik-baik (muhshanah) (yang suci, akil balig dan muslim), dan dia tidak

berhak menuntut hukuman wanita yang baik-baik (muhshanah) lganS

suci, akil batig dan muslim).

Menurut kami, hilangnya stafus wanita yang baik-baik

lmuhshanah) (yang suci, akil balig dan muslim), dalam tuduhan kedua,

tidak otomatis mengakibatkan hilirngnya stafus tersebut pada masa

sebelum kehilangan stafus itu terjadi. Seperti kasus kalau hukumannya

telah dipenuhi sebelum mampu mendatangkan saksi.

Mungkin pernyataan tersebut dibangun berdasarkan

pertimbangan masalah ketika seseorang menuduh seorang pria berbuat

zina, lalu hukuman belum dijatuhkan atas pihak penuduh, sampai

dengan pihak tertuduh berbuat zina.

Jika dia tidak mampu mendatangkan saksi kedua perbuatan

zina tersebut, dan dia tidak melakukan li'ankarena fuduhan yang kedua,

maka tidak wajib kecuali satu hukuman. Ahmad telah menegaskan

ketenfuan hukum ini.

Alasan lain adalah kedua hukuman tersebut adalah dua

hukuman dari dua jenis yang sama, sehingga tidak boleh menjafuhkan
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salah safu dari kedua hukuman tersebut, karena kedua hukuman

tersebut saling menufupi safu sama lain.

Sama seperti kasus, kalau dia menuduh istrinya saat dia masih

berstafus wanita 5nng bukan istrinya, sebanyak dua kali.

Kalau dia menuduh istinya berbuat zina, maka dia wajib

dijafuhi hukuman cambuk untuk memenuhi funfutannya, kemudian dia

mengulang kembali fuduhannya dengan perbuatan zina yang sama,

maka dia tidak wajib d$atuhi hukuman cambuk untuk memenuhi

funtutannya, sesuai dengan argumentasi yang telah kami kemukakan

dalam masalah pengulangan fuduhan berzina terhadap pria lain.

Akan tetapi dia harus dijatuhi ta'zir karena telah menyakiti dan

mencelanya, dan dia tidak berhak menghapuskan hukuman ta'zir

dengan cam melakukan li'an. l\arerra ta'zir ifu adalah benfuk kecaman,

tidak sama dengan ta'zir fuduhan berbuat zina. Kecuali berdasarkan

riwayat 5nng menetapkan bagl pria lain unfuk berhak menunfut

hukuman sebanyak dua kali, sebab mengulang tuduhan tersebut. Karena

di dalam kasus ini dia dikenai hukuman cambuk, maka dia berhak

menggugurkannya dengan cara melakukan /i'an

Apabila dia dikaruniai seorang anak setelah dia dijatuhi

hukuman, Ialu disebutkan bahwa dia terlahir dari hasil perzinaan

tersebut, maka dia berhak melakukan ti'an untuk menghilangkan

nasabnya, menurut kedua riwagrat tersebut, karena dia perlu

mengingkari anak tersebut.

Apabila dia menuduhngn di saat masih berstafus suami istri

sebanynk dua kali tuduhan atas dua kali perzinaan, maka dia tidak wajib

dijatuhi kecuali safu kali hukuman, dan cukup melakukan sekali li'an.

Karena lian bermalna sumpah, sehingga k€fika kedua hak tersebut

dimiliki oleh safu orang, maka cukuplah baginya melakukan sekali

sumpah.
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Akan tetapi, dia perlu menlntakan, "Aku bersaksi, demi Allah,

sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang benar atas fuduhan

berbuat ana yang kufuduhkan kepadanya yakni kedua perzinaan

tersebut."

Berbeda dengan kasus ketika dia menuduh berbuat zina dua

orang wanita yang berstafus ishi, tidak cukup bagi dirinya melakukan

sekali li'an,l<arena sumpah tersebut harus difujukan kepada setiap orang

dari mereka, sehingga sumpah tersebut tidak bisa saling menufupi safu

sama lain, seperti seluruh sumpah lainqn.

Apabila dia mampu mendatangkan saksi peruirnan pertama,

maka akibat hukum tuduhan kedua gugur dari dirinya, karena stafus dia

sebagai wanita yang baik-baik (5nng suci, berakal,/baligh, muslimah)

telah hilang, dan tidak ada hak li'ankerrnli, di dalam fuduhan tersebut

ada nasab lnng mana dia berkeinginan mengingkarinya.

Apabila dia mampu mendatangkan sal6i perzinaan kedua,

maka hukuman pertama tidak sugur, dan dia berhak menggugurkannya

dengan cara melakukan li'an kecuali menurut AI Qadhi, karena

hukirman pertama gugur akibat dia mampu mendatangkan saksi

peninaan yang kedua.

Tatkala dia menuduhnya berbuat zina di saat masih berstatus

suami ishi, dan dia telah meli'annya, dia kernudian menuduhnya berbuat

zina yang pertama, maka dia tidak wajib dijafuhi hukuman, karena dia

benar-benar telah memastikan perzinaan pertama melalui li'arrnya.

Ada kemungkinan dia bisa dijafuhi hukuman, seperti kasus

kalau pria yang bukan suami menuduhnya berbuat zina. Ini adalah
pendapat Al Qadhi. Kalau seorang pria yang bukan suami menuduhnp
berbuat zina atau perzinaan lain yang berbeda, maka dia unjib dlafuhi
hukuman menurut mayoritas ulama, antara lain Ibnu Abbas, Az-Zuhi,
AsySga'bi, An-Nukha'i, Qatadah, Malik, Asy-Syafi'i dan Abu Ubaid.
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Abu Ubaid telah menufurkan dari kalangan rasionalis,

"sesungguhnya mereka berkata, 'Jika dia tidak mengingkari anak akibat

li'an istri, maka seorang yang menuduhnya berbuat zina harus dijafuhi

hukuman cambuk, karena dia telah memisahkannya dari suaminya

secara syram'."

Menurut kami, sestrai dengan keterangan yang telah

diriwayatkan dari lbnu Abbas, dari Nabi $, sesungguhnya beliau

bersaMa, "Siapa yang manuduhrya hqbmt zina) atau anaknSa, maka

dia uajib dijatuhi hukunnn annbuk'(HR. Abu Daud). Ini adalah nash

(keterangan 5nng tegas), karena tersebut menegaskan bagi

seseorang yang menuduhnya berbuat zina, disamping ifu anaknya

terputr.rs nasabnya secaftr q;ara dari $ami Snng melakukan /i'an

Alasan lain, perzinaannln fidak terbukti dan statr:snya sebagai

wanita baik-baik (muhshamllt tpng suci, berakal,zbaligh, muslimah)

tidak hilang, akibatrya pihak png menuduhnSn berbuat zina wajib

dijafuhi hukuman cambuk, sesuai dengan firman Nlah Ta'ala,

i'1#r# ,xi\'tEt?
sj;ii ? #fr75 ; 

"+ 
? W {;i'tr'*$

"Dan orang-omng t/ang mqruduh umnita-unnita yang baik-

baik herbuat zina) dan mqel<a tidak mendabngkan empat orang sal<si,

matta dqatah merel<a (nng mquduh itu) detapan puluh l<ali dem, dan

l<amu terima kmksian mqeka buat selama-larnaryn. Dan

merel<a itulah oftng-onng gang fasik." (Qs. An-Nuur l24l: 4).

Sama seperti kasus kahu dia fidak pemah mengingkari

anakn5n, maka jika dia rnmpu mendatangkan saksi, lalu seorang

penuduh menuduhnya berbuat zina tersebut atau perbuatan zina yang

lain, maka dia tidak unjib dijatuhi hukuman, karena statusnSa sebagai
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wanita baik-baik (muhshanahl (yang suci, berakal,/baligh, muslimah)
telah hilang.

Alasan lain, tuduhan berbuat zina ini tidak mendatangkan
kesusahan kepadanya, akan tetapi kesusahan itu datang akibat adanya
saksi. Akan tetapi dia harus dijatuhi hukuman ta'zir karena telah
mencela dan menyakitin5a. Dernikian ketenfuan hukum ini berlaku bagi
sernua orcng yang perbuatan zinanya terbukti karena ada saksi, yang
pihak penuduhnya tidak dikenai hukuman cambuk. Demikian Asysyafi'i
dan kalangan rasionalis berpendapat

Akan tetapi dia harus dijatuhi hukuman ta,zir karena telah
mencela dan menyakitinya. Dan suami tidak memiliki hak
menggugurkannya dari dirinya melalui /i'an sesuai dengan argumentasi
yang telah kami kemukakan.

Apabila dia menuduh istinya berbuat zina, dan telah
meli'annya, kemudian dia menuduhnln berbuat zina yang berbeda,
maka dia wajib dijatuhi hukuman, karena ishinya telah terthalak bain
akibat libn tgrsebut, dan stafusnya sudah bukan istri, kecuali dia
menyandarkan peruinaan tersebut ke masa di mana masih terjalin ikatan
suami ishi, jika demikian, apabila di dalam kasus tersebut ada nasab
yang mana dia berkeinginan mengingkarinya, maka dia berhak
melakukan li'an wfifu mengingkarinya, jika fidak maka dia wajib dikenai
hukuman, dan tidak ada li'an lagi di antam mereka.

Abu Al Qasim berkata, "Apabila seoftmg suami mau
melakukan li'an, semerrtara isfuinf enggan melakukan /i,an, maka tidak
ada hukuman cambuk bagi istinya, sedangkan stafus suami istri masih
tetap seperti kondisi semula."

Secara garis besar rnaksud pernyataan tersebut adalah, apabila

seorcmg suami mau melakukan li'an, sernentara isfoinya menolak
melakukan li'an, maka tidak ada hukuman cambuk bagi isfuinya.

Dernikian Al Hasan, Al Auza'i, dan kahngan rasionalis berpendapat.

J
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Keterangan tersebut telah diriwayatkan dari Al Harits Al Ukliy

dan Atha' Al Khurasani. Semantara Makhul, Asy-Sya'bi, Malik, Asy-

Syafi'i, Abu Ubaid, Abu Tsaur, Abu Ishaq Al Juzajani, dan Ibnu Al

Mundzir memilih berpendapat, "lstri tersebut wajib dijafuhi hukuman

cambuk, hal ini dikuatkan oleh firman Nlah Ta'ala,

'Istin5n ifu dihindarl<an dari hukuman oleh sumpahnSm empat

kali atas nama Allah...' (Qs. An-Nuur l24h 81. Hukuman yang mana

li'arnya dapat menghindarkan dirinya dari hukuman tersebut adalah

hukuman yang disebutkan dalam firman Nlah Tabla,

' i$ Br# 6'Ii' 6 ai$ t;;U:$

qf{u{;|&'{ug,u:'
:i,:4i ?{r;ss $u.i,i$

'Perempuan Snng beruina dan lakiJaki inng betzina, mal<a

demtah tiap-tiap seomng dari kduanya semfus l<ali dera, dan i,anganlah

belas kasihan kepada keduan5m mencegah kamu unfuk (menialanl<an)

agama Nlah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhimt, dan

hendaHah (pelal<sanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan

oftng-orcng yang beriman ' (Qs. An-Nuur l24l:2-"

Alasan lain, dengan li'amya suami maka perbuatan zinanya

jelas-jelas terbukti, sehingga dia wajib dijatuhi hukuman, seperti kasus

kalau empat orang saksi memberikan persaksian yang memberatkan

dirinya.

'S 
b1.*6a-g6aiali

iKoyi'i stcT1qff"
'r-tiA4.w
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Menurut kami, perbuatan zinanya tidak pemah terbukti,
sehingga dia tidak r,vajib dijafuhi hukuman. Sama seperti kasus kalau

suami tidak pemah melakukan /i'an

landasan argumentasi pemyataan tersebut adalah,
pembuktian perbuatan zinanya adakalanya melalui .Ii'an suami atau
penolakannya melakukan li'an, atau keduaduanya, tdak bisa hanya

dibukfikan dengan li'an sr.lmrmi, karena kalau perbuatan zinanya memiliki
kekuatan hukum tetap akibat li'an, maka li'an istri fidak pedu

diperdengarkan, dan tidak wajib menjafuhkan hukuman atas pihak
penuduhn5n

Alasan lain adalah li'anl<adang bermakna sumpah dan kadang

bermakna persaksian, dan masing-masing dari kedua hal tersebut tidak
pemah menetapkan dia berhak menunfut hukuman atas orang lain, dan

tidak bisa hak itu (hukuman) merniliki kekuatan hukum tetap akibat
penolakan istri melakukan li'an. llaretn hukuman tidak akan memiliki

kekuatan hukum tetap akibat penolakan tersebut.

Oleh sebab itu, hukuman dihindari akibat sejumlah bukti yang

absurd, sehingga hukuman itu Udak merniliki kekuatan hukum tetap
akibat sejumlah bukti sernacam itu.

Hal ifu karena penolakan li'an merrluelt kernungkinan karena

dia wanita yang sangat tertufup atau lidahnyra yang kaku, atau alasan

lainnya. Sehingga fidak boleh menetapkan hukuman cambuk yang di
dalam pembuktiannya mernpertimbangkan sejumlah saksi melebihi saksi

5nng menjadi persyamtan dalam sejurnlah hukuman lainnya.

Disyaratkan bagi mereka [nng menjadi saksi) harus

menerangkan gambamn perbuatan zina tersebut, dan

mendesluipsikannya melalui kata-kata, selain ifu dianggap berlebihan

dalam menghilangkan sejumlah hal yang sannr dari dirinya, dan menjadi
pinfu masuk untuk menggugurkan hukuman. Hukuman ifu tidak boleh

diputuskan akibat penolakan, yang memang hakikatuiya di dalam
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penjatuhan hukuman tersebut masih menyimpan unsur yang absurd,

apapun hukumannya selain yang berhubungan dengan persoalan

kekayaan tidak boleh dipufuskan akibat penolakan tersebut.

Di samping itu Aqrsyafi'i tidak pemah berpendapat, boleh

mengambil keputusan hukum tentang sesuafu perkara akibat penolakan

tersebut. Bagaimana lalu hukuman tersebut {ipufuskan akibat penolakan

tersebut di dalam persoalan yang sangat besar ini, sangat sulit unfuk

dibukukan, dan sangat mudah hilattg.

Alasan lain adalah, kalau seorang istri mengakui perbuatan

zinanya dengan mengucapkannln secam lisan, kernudian dia menarik

kembali pengakuannya, maka dia tidak wajib d$atuhi hukuman.

Sehingga hukuman itu lebih tidak wajib lagi diiatuhkan, akibat dia

menolak melakukan sumpah lang menyatakan kebersihan dirinya {dari

tuduhan tersebut).

Tidak boleh mernufuskan menjafuhkan hukuman tersebut

akibat sumpah yang dilakukan sepihak dan penolakan bersumpah.

Karena sesuafu yang tidak bisa diputuskan akibat sumpah sepihak,

maka tidak boleh pula diputuskan akibat sumpah sepihak disertai

penolakan dari pihak lain, seperti seluruh hak lainnya.

Kesamaran yang ada pada diri masing-masing dari mereka,

tidak bisa hilang dengan cam menggabungkan sumpah satu dengan

sumpah yang lain.

Karena, penolakan isfui ifu memuat kemungkinan karena dia

sangat pemalu dan kesulitan unfuk mengucapkan pemyataan libn di

hadapan sekumpulan orang banSnk, yang tidak bisa hilang akibat libn

suami.

Hukuman ifu bisa berupa hukuman kurungan atau lainnya, jadi

tidak mesti harus hukuman cambuk. Apabila memuat kemungkinan

bahwa hukuman cambuk itLilah 1rang dikehendaki, maka hukuman ifu

2
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tidak boleh ditetapkan akibat bukti yang masih menyimpan
kemungkinan lain (harus bukti yang meyakinkan).

Argumentasi yang telah kami kemukakan itu kadang rebih
diunggulkan, sesuai dengan pem5ataan Umar Radhiyallahu Anhu,
"Bahwasanya hukuman ifu diberlakukan bagi orang 5nng berbuat zina,
dan dia benar-benar terpdrhara/ bersih (muhshanl jika ada saksi, atau
ada janin dalam kandungan atau ada pengakuan.," dia menyebutkan
sejumlah faktor yang menetapkan hukuman, narnun tidak pemah
menyebutkan /i'az.

Ada beragam rivrnyat tentang afuran yang diberlakukan
terhadap isfui yang menolak metakukan ti,an tersebut. sebuah riwayat
menyatakan, "harus dilakukan penahanan atas dirinya, hingga dia mau
melakukan li'an atau dia mernberikan pengakuan perbuatan zinanya
tersebut sebanyak empat kali."

Ahmad men5ntalen, "lalu apabila isbi tersebut tetap menolak
melakukan /i'an sesudah suami mau melakukan li,an, maka aku akan
mernaksanya agar melakukan li'an, dan aku akan mengambil kepufusan
menetapkan hukuman mjam atas dirinya, karena kalau dia mengaku
dengan mengucapkannp secam lisan, maka aku fidak akan
menjatuhkan hukuman mjam kepadanln, jika dia menarik kembati
pengakuannya, lalu bagaimana kalau dia menolak metakukan li,an?,
nasab anak tidak hilang kecuali setelah mereka berdua sernuanya mau
malakukan libn, karena stafus wanita ifu.sebagai istri masih tetap ada
sampai dengan dia mau melakukan li'an, dan anak tersebut tetap
sebagai anak suami wanita yang berstafus isfui."

Al Qadhi berkata, "Riwayat ini ashah, dan ini menjadi
pendapat orang yang sepakat dengan madzhab kami dalam segi tidak
ada hukuman yang dijafuhkan atas istui. Hal tersebut dikuatkan dengan
firrnan Nlah Ta ala,

@I - At Mughni



@ "r,! 94 6';# 6 1(6 V" 6:6
'Istrin5n ifu dihindarlan bri hukuman oldt sumpahnya empat

kali atas nama Nlah...' (as. An-Nuur [24]: 8]- Firman Allah ini

menegaskan bahwa seorang isfui jika tidak mau merrberikan persaksian,

maka hukuman itu tidak terhindar dari diriqn."

Riun5nt kdua dia dibiarkan bebas. Ini adalah pendapat Abu

Bakar. Alasannya'hukuman itu tdak wajib diFtuhkan atas dirinya,

sehingga wajib membiarkannla bebas. Sarna s€e€rti kasus kalau saksi

tidak sempuma. Sedangkan il{atan suami isbi, tdak hilang, dan anak

tersebut tidak terputus nasabnga selarna li'an di antam mereka belum

selesai dilakukan, menurut pendapat rnayoritas ulama kecuali Asy-Syafi'i.

Karena dia memutuskan terftrdinlp perpisatnn (furqahl dan

pengingkaran anak tersebut ctrkup hanp mdalui li'an suami. Kami telah

menjelaskan hal tersebut .

Abu Al Qasim berkata, "Demikian pula apabila istri

memberikan pengakuan kumng dari ernpat kali."

Secara garis besar rnakzud perrryataanya adalah, seorang

suami jika telah menuduh istinla beftuat zina, lalu dia membenarkan

fuduhannya, dan mengakui pertuatan zina tersebut safu kali, dua kali

atau tiga kali, makA dia tidak wajib diiatuhi hukurnan. Karena hukuman

itu tidak memiliki kekuatan hukum tetap kearali dengan adanya

pengakuan sebanyak empat kali, sesuai dengan aturan yang disebutkan

dalam bab Hudud.

Kemudian apabila pqnbernmnnlra 'terhadap tuduhan

perbuatan zina tersebut sebelum li'an s;rrlltrr, rnaka tidak ada li'an antara

mereka. Karena li'an sepr*.+d halnla alat bukti salrsi dilakukan disertai

dengan penolakan fuduhan tersebut.
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Apabila sesudah libn suami, maka istri tidak boleh melakukan

libn, karena dia tidak boleh menyatakan sumpah yang disertai dengan

pengakuan atas perbuatannya tersebut. Stafus hukumnya seperti stafus

hukum dalam kasus kalau dia menolak li'an tanpa disertai dengan

pengakuan. Demikian Abu Hanifah berpendapat.

Asy-Syafi'i berpendapat, "Apabila istri membenarkan

fuduhannya sebelum libn suami, maka dia wajib dijafuhi hukuman, dan

suami tidak perlu melakukan li'an ke*uali dalam kasus tersebut ada

nasab yang mana dia berkeinginan mengingkarinya, maka dia boleh

melakukan libn senrang diri, dan nasab tersebut terpufus hanya melalui

libtnya, serta istri tetap harus d[afuhi hukuman sesuai dengan afuran

bahwa nasab terputus hanya melalui li'arnya, terjadi perpisahan, dan

hukuman tersebut wajib dijafuhkan, karena hukuman itu cukup hanya

dengan sekali pengakuan." Kaidah-kaidah ini sebahagian besar telah

dikemukakan.

Apabila istri memberikan pengakuan sebanyak empat kali,

maka wajib dijafuhi hukuman, dan tidak ada li'an antara mereka, jika

dalam kasus tersebut tidak ada nasab yang mana dia berkeinginan

mengingkarinya.

Apabila dia menarik kembali pengakuannya, hukuman gugur

dari dirinya, sepengetahuan kami tidak ada perbedaan pendapat dalam

masalah ini. Demikian Asy-Syafi'i, Abu Tsaur dan kalangan msionalis

berpendapat.

Karena penarikan kernbali pengakuan akibat adanya hukuman

tersebut bisa diterima. Dan suami tidak perlu melakukan li'an vnhfu
menghindari hukuman tersebut, karena hukuman tidak wajib dijatuhkan

atas dirinya karena istrinya telah membenarkan tuduhannya.

Apabila dia berkeinginan melakukan /i'ar unfuk mengingkari

nasab, maka yang tampak dari pemyataan Al Kharqi adalah, "Dia sama
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sekali tidak perlu melakukan ifu sernua dalam setnua contoh kasus

tersebut." Ini adalah pendapat kalangan rasionalis.

AqrSsnfi'i berkata, "Dia boleh meli'an istriryn unfuk

mengingkari nasab tersebut dalam s€(nua contoh lo$rs tersebut. Karena

kalau isti tersebut adalah wanita 1lang t€rpelihara dirinya (dari perbuatan

zina) serta wanita 1;ang baik-baik, lalu dia suamin5n telah

berdusta, rnaka dia merniliki hak mengingkari anaknya- I-alu apabila dia

wanita pezina, lalu dia mernbenarkan tr.lduhanrSp, rnaka dia lebih

berhak lagi m€ngingkari anakn1n."

Sudut pandang pendapat @rna, anak harya

bisa teriadi mdalui li'anmqdra b€rdn secaftr bsarnaan, pdatnl li'an

benartenar snrlit dilakukan oleh merdra-

Alasan lain dia tdak dianirkan b€rffnpah r.rrtult mengingkari

sesuafu yang dia tdah akui, sehfotgga p€ngingkardn anak sangat sulit

dapat diunrjudkan, karena kesulitan mcltl dudkan . Seperti

kasus kalau suami meninggal sesrdah menuduh berbuat zirn dan

sebelum mdakukan l'an

IGlau seorang suami berl<ata pada isfuirya, 'Wahai wanita

p@ina.," lalu istin5n mernbalas dengan kata-kata, 'Denganmu aku

bertuat zir:n.," maka tidak ada hukurnan atas ishinSn dan tidak pula atas

suaminS;a.

Para pengikut madzhab AqARfi'i meryratakan, 'Suami wajib

dijatuhi hukurnan akibat menuduh berbuat drlr.. IGrena ada

rnaksud isfui mengucapkan kata-kata tersebut fujuannp

adalah mernbersihkan tuduhan 
^ra 

dari dirintn. S€p€rU kerap

disunalon oleh pakar hul$rn adat dahm kasrs k€fika seseomng

berkata, 'kamu telah mencuri', lalu lauran bicararya merrrbalas dengan

kata-kata, 'bersamamu aku mencuri', rnalsudryB alan tdak perrrah

mencuri karena kamu tdak p€rnah menclrri."
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Menurut kami, ishinya tersebut mernbenarkannga dalam hal
fudulnnnya terhadap dirinya, sehingga lesus ini menyenrpai kastrs lolau
dia berkata (dalam rnslotr lain; isfuinSra Htata), .Kamu benar." Tidak
ada hukuman atas dirinp, karena hukurnan berbuat zina udak merniliki
kekuatan hukum tetap kecuali dengan adanya pengakuan (berbuat zina)
sebanyak e{npat kali. Dan isffi fidak wajib dijafuhi hukuman menuduh
berbtnt zina, karena dia tidak pernah menuduh suaminya berbuat zina,
akan tetapi dia hanya mengakui dirinya berbuat zina dengan suamin5ra.

Perngntaan tersebut mungkin saja terlontar tanpa bernraksud
menyatakan bahwa suarninF adalah s€omng pezina. contolpya
seoftmg suami menduga unnita tersebut adalah is&inya, dan unnita itu
mengetahui bahwa pria ifu bukan suamin5ra.

Alasan lain besar kernungkinan isfui itu berrnaksud
membersihkan perbuatan zina tersebut dari diri mereka berdua, seperti
contoh yang telah mereka kernukakan. Atau malrsudnya adalah, .,Tidak

ada yang pemah menyetubuhiku kecuari kamu, j,adi apabira hubungan
intim itu bukan perbuatan zirn (apabila ifu perbuatan /lna), maka kamu
adalah pasanganku dalam melakukanryra."

Hukurrnn tidak wajib dijatuhron disertai kondisi ynng mernuat
kernungkinan lain, dan dengan gugumln hukuman dari seomng qnmi
akibat pernbenaran isfui secara konkra tidak mernastikan hukuman
wajib dijafuhkan atas ishinya disertai kondisi png masih mernuat
kemungkinan lain. trGrena hukuman itu mesti dihindari akibat sejumlah
bukti yang absurd, dan hukuman fidak wajib dijatuhkan akibat kondisi
png masih mernuat kernungkinan lain.

Kalau seorang suami berkata, "wahai wanita pezina," raru
ishinya mernbalas, "kamu lebih berzina dibandingku," Abu Bakar
menptakan, "Di dalam contoh l*sus ini sama seperti kasus
sebelumnya; yakni tidak ada hukuman lnng u^jib dijafuhkan atas suami
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akibat istri membenarkan pemyataannya, dan tidak pula atas istri."

Sesuai keterangan yang telah kami kemukakan sebelumnya.

Asy-Syafi'i, Abu Tsaur dan kalangan rasionalis berkata,

"Pemyataan istri tersebut bukanlah fuduhan berbuat zina," Asy-Syafi'i

berkata, "Kecuali istri berkeinginan menuduh suaminya berbuat zina.

Karena memuat kemungkinan maksud pemyrataan istrinya adalah, 'Dia

telah menyetubuhiku, dan dia adalah suamiku, lalu jika benar demikian,

maka dia lebih kuat dibandingku dalam berhubungan intim tersebut."

Al Qadhi berkata, "lsbi unjib diiatuhi hukuman karena dia

telah menuduh suaminln berbtrat zina, dan tidak ada hukuman atas

suami, karena istringn membenarkan fuduhan tersebut, dan dia telah

mengeluarkan pemyataan fuduhan berbmt zina terhadap suaminya

secara konkret dan tegas, sehingga dia (iskinya) wajib dijafuhi hukuman

tersebut.

Seperti kasus kalau isfuinlp berkata, 'Kamu pria pezina.',

adanya kemungkinan lain disertai dengan tuduhan yang konkret dan

tegas tidak menghalangi penetapan hukurnan tersebut. Sama seperti

kasus kalau istrinya berkata, 'Kamu pria pezina."

Sedangkan apabila seomng suami berkata, "Wahai wanita

pe.r:ina," lalu istrinya membalas dengan kata-kata, "Bahkan kamu pria

pezina," maka masing-masing dari mereka adalah seorang lnng
menuduh pasangannya berbuat zina, Sang waiib d$afuhkan hukuman

atas dirinya.

Hanya saja istri fidak merniliki hak menggugurkan

hukumannya kecuali dengan cara mengajukan saksi. Sedangkan suami

merniliki hak menggugurkan hukumannya dengan cara mengajukan

saksi dan /i'an

Wallahua'lan
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KITAB IDDAII

Kaurajiban menjalani nasa iddah didasari oleh AI e,r.an,
sunnah dan ijma' ulama. Dalil alqumnn5n adalah firman Allah &,

#'-{is'is2h1",<rg;5-Lii:t"dV
"wanita-qnnib lang ditrnrak hendatm3n merzahan dirt

(menunggw) tiga l<ali quru...." (es. Al Baqarah tzl: 22g1. Dan firman
Allah &b,

' '#'j.3 iij 9L-f#4 e#r;-q,eitj

6.t(o,t :o_er' 
]

"Dan perempuan-perempuan jang tidak haid tagi (monopause) {
di antam perempuzrn-perempuznmu jit<a tranu mgu-mgu (tentans mas€, i

iddahnyn) maka iddah mqeka adalah tiga bulan; dan bqitu (pura) i

perenpuan-perempuan 5ang tidak haid. Dan peremp.ftn
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yang hamil, waktu iddah mereka ifu ialah'sampai mereka melahirkan

kandungannya."(Qs. At-Thalaaq [65], 4), kemudian firman Allah &,

i lit .t a/4t yt.t..1 ( .l/..t2
i#u, 6e.*_ h}-rt dlJrj-, il4

[.r.6ti5'L:5,
"Omng-orang gng maninggal dunia di antammu dengan

meninggalkan istri-htri (hendalmSn pam isti ifu) menangguhkan dirirya

heriddah) qpat bulan sepuluh had."lQs. AI Baqarah l2l:2341.

Dasar sunnahnya adalah saMa Rasulullah #t,

)P
la/to.t -/.ot.e;l 4.*.1 rlt)t G J)v4

.lo , u
.lr.;^-e 3

"Tidak halal bagi seoft,ng wanib yang beriman kepada Allah &
dan Hai Kiamat berkabung lebih dari tiga hari kecuali iiku W"S
meninggalnya adalah suaminya. Jika yang meninggaln5n adalah sang

suami, maka ia melakukannSn selama 4 bulan 70 hai.'23

Rasulullah $ pemah berkata kepada Fathimah binti Qism,

z3 HR. Al Bukhari (Pembahasan: Jenazah,3/Hadits. 1281/Fathul &arr), Muslim
(Pembahasan: Thalak, 2/L386, 1487/ttm. 7L23, tl24l; Abu Daud (Pembahasan:

Thalak, 2/hlm. 2299); At-Tirmidzi (3/Hadits. 1196); An-Nasa'i (6/Hadits. 3534);

Imam Ibnu Majah (l,/Hadits.2085-2087); Imam Malik dalam Al Muwaththa'(2/597)
dan Ahmad dalam Musnad Ahmad (5/85) (6/1U, 249, 587, 286, 324, 326, 408,
426).

z.i tt )o9* irli'r

e
rj lt, b"i

zd
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,pt.f-:s-' ll ;l * C LS)

,/
"Jalanilah masa iddahmu di rurnah lbnu [)mmi maktum.24 Dart

masih banyak lagi hadits-hadits lain png senada dengan hadits ini.

Kaum muslimin telah sepakat tentang kewajiban menjalani masa

iddah. Meski demikian, mereka berbeda pendapat dalam

beberapa permasalahan. Mereka juga sepakat; seorang wanita 5nng

dicerai oleh suaminya sebelum terjadinln hubungan seksual diantara

keduanya tidak diwajibkan menialani masa iddah. Dasamya adalah

firman Allah S,

u"i*3il'*eL-!3rK$y-fi(,r-5iK-
-&i43,w1fr*4w -{364;3.3 6+1

@ j;q;.be:;
"Hai omngoftng !/ang buiman, apabila l<amu mail<ahi

perempuan-perempuan 5nng beiman, kqnudian lamu cemikan mereka

sebelum kamu mencampurinSn maka sekali-kali tidak wajib atas mereka

iddah bagimu yang kamu minta menyanpumakannSn, maka

berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka ifu dengan am
jnng sebaik-baiknya." (Qs. Al Ahzaab [33]: 4916 sebab kewajiban

menjalani masa iddah diberlakukan unfuk memastikan kosongnya rahim

si wanita.

Ketika si wanita dicerai dalam kondisi belum disenfuh, berarti

dapat dipastikan bahwa rahimnya belum terisi. Kaidah ini berlaku dalam

setiap terpufusnya pemikahan sernastr hidup; baik dengan jalan fasakh

24 Hadits ini telah ditakhrij.
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(Batalnya akad nikah), atau karena suami istri tersebut saudara

sesusuan, pisah karena adanya aib (cacat fisik), li'an, atau karena

perbedaan agama.

Pasal: Seorang wanita kafir dzimmi juga wajib menjalani masa

iddah. Tidak ada perbedaan dalam masalah ini; apakah suaminya

beragama Islam atau sama dengan agama istrinya yang kafir. Menurut

Imam Abu Hanifah bahwa jika dalam ajaran udu*u yang dipeluk oleh

wanita dzimmi tersebut tidak terdapat ajaran tentang iddah, maka si

wanita tidak wajib menjalani masa iddah. Sebab mereka (orang kafir)

tidak terkena ka,ruajiban melaksanakan ketenfuan atau afuran yang

berlaku dalam agama Islam.

Dalil kami dalam masalah ini adalah keumuman ayat Al Qur'an
tentang masalah ini. Disisi lain, wanita dzimmi tersebut berstatus ba'in
setelah terjadinya hubungan seksual dengan sang suami. Dengan

demikian, iddalnya sama dengan iddah wanita muslimah. Pendapat ini

dianut oleh kebanyakan ulama. Diantara mereka adalah Imam Malik,

Ats-Tsauri, Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Ubaid dan ulama ahli ra'yi

serta para ulama yang mengikuti pendapat mereka. Meski demikian, ada

satu riwayat dari Imam Malik yang menyatakan bahwa jika wanita

dzimmi tersebut ditinggal wafat suaminya, maka iddatnya hanya satu

kali masa haid.

Dalil kami 'dalam menyanggah pendapat diatas adalah

keumuman ayat dalam Al Qur'an,

7 ll .t a it1;t
Wu, ,p.aL;J 'b;:ij "fu't;{d'u-liS

ff'*#'L;5t

e
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'Omng orang yang meninggal dunia di antammu dengan
meninggalkan istri-isti (hendaknya para istri ifu) menangguhkan dirinya
(bertddah) empat bulan sepuluh hari."(Qs. Al Baqarah l2l:2g4).

Pasal: wanita yang menjalani rnasa iddah terbagi menjadi tiga
kelompok;

1. Wanita yang sedang hamil.

Setiap wanita 5nng hamil dari pernikahannya dengan seoftmg
laki-laki; jika pemikahanqn tersebut terpufus dengan sebab
thalak, fasal<h atau suaminya wafat, baik si wanita tersebut
berstafus sebagai orang merdeka ataupun budak, muslim
ataupun kafir dzimmi, dalam kondisi yang dernikian, masa
iddalnya adalah hingga dia melahirkan. Meski dia melahirkan
beberapa jam setelah terputusrrya tali pernikahan. Dasam5n
adalah firman Allah 8[,

2 r'/ez /o// lt.

Ji6'b::,;- J'LfrA )(F.ii Ufr
"Dan perempuan-perempuan gang hamil, unktu iddah

mereka ifu ialah sampai mereka melahirkan kandungannga."
(Qs. At-Thalaaq [65]: 4).

2. Wanita yang menjalari iddahdengan hifungan quru;. Setiap
wanita yang tali pemikahannya terpufus sernasa ia hidup atau
wanita yang digauli tanpa akad nikah; jika u/anita tersebut masih
mengalami masa quul maka iddalnya adalah menjalani masa
quru'. Dasamya adalah firman Allah &1,

;fr ^{tt';*=;I,L\<;;5G)-AU
"Wanita-wanita 5nng dithalak hendalmjn menahan diri

(menunggu) tiga kali quru '...."(Qs.AI Baqarah [2]:22g).

.'
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3. Wanita yang menjalani masa iddalnya dengan mengikuti

hifungan bulan.

Setiap wanita yang seharusnya mengikuti afuran QUtu',

jika dia tidak lagi mengalami masa quru ', maka iddalnya adalah

dengan hitungan bulan. Ini terjadi pada wanita yang sudah

menikah, namun usianya belum baligh atau usianya sudah

sangat tua dan tidak lagi mengalami haid. Dasamya adalah

firman Allah $,

f$i,rL- f# u c;s G'b:4,,iV
'#iiti*:,|i*,#r$

"Dan perempuan-perempuan Wng tidak haid kgi
(menopause) di antara perempuan-perempuanmu iika kamu

ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka

adalah tiga bulan; dan bqitu (pula) perempuan-perempuan yang

tidak haid. "(Qs. At-Thalaaq [65]: 4)

Wanita yang semula mengalami masa haid, kemudian

tiba-tiba haidnya terhenti dan tidak lagi mengalami haid dan

tidak diketahui penyebab terjadinya kondisi yang demikian, maka

masa iddahnya adalah sembilan bulan. Iddalnya wanita yang

mengalami masa menopouse, wanita yang ditinggal wafat

suaminya dan tidak dalam kondisi hamil, baik wafatnya sang

suami setelah melakukan hubungan seksual atau belum; baik

wanita tersebut stattsnya budak atau wanita merdeka; maka

masa iddaktya adalah dengan hitungan bulan. Dasamya adalah

firman Allah S,

Al Mughni - 12s1,L



./,ir:/ (/..7
P.rv- bi-)t

ffirriL"*-k=fr",
"Orang-orang yang meninggal dunia di antammu dengan

meninggalkan istri-istri (hendaknjn para isti ifu) menangguhkan

dirinya (beidah) empat bulan sepuluh hari-"(Qs. Al Baqarah [2]:

234).

Pasal: Setiap terputusnya tali pemikahan antara

sepasang suami istri, maka iddalnya adalah iddah thalak; baik

terputusnya tali pemikahan tersebut dengan sebab l<hulu', li'an, mdha'

(saudara sesusuan), fasakh, aib, tidak mampu mernberikan nafkah,

dibebaskan dari perbudakan, perbedaan agama atau karena sebab yang

lain. Inilah pendapat yang dianut oleh kebaryTakan ulama.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas A$ bahwa iddalnya wanita Snng

di-libn adalah enam bulan. Meski demikian, pendapat ini ditolak oleh

mayoritas ulama. Menurut mereka, iddalnya sama dengan iddah wanita

yang dithalak. sebab li'an adalah terpufusn5n tali pemikahan serElsa

hidup. Dengan.demikian, kondisinya disamakan dengan wanih yang

dithalak.

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa wanita tlang dtkhulu'

iddakrya sama dengan wanita yang dithalak. Diantara ulama yang

berpendapat demikian adalah Sa'id bin Al Mr,rsa94Bb, Salim bin

Abdullah, Urwah, Sulaiman bin Yasar, Umar bin AMul Aziz, Imam Al

Hasan, Imam Sya'bi, Imam An-Nakha'i, Az-ZtJhri, Qatadah, Khalas bin

Umar, Abu Iyadh, Imam Malik, Imam [-aits, Imam Auza'i dan Imam

Asy-Syafi'i.

i;li't,. ,<,,, .D
.l_r_r!J er,

z-i zz2
dJ*
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Diriwayatkan dari Utsman bin Affan r$, Ibnu Umar r$,, Ibnu

Abbas rg,, Abban bin Utsman, Ishaq dan lbnul Mundzir bahwa wanita

yang di-khulu', masa iddalnya adalah satu kali haid.

Ibnu Al Qasim meriwaSntkan pendapat yang demikian dari

Imam Ahmad bin Hanbal ag berdasarkan sebuah riwayat dari lbnu

Abbas rg, istri Tsabit bin Qais telah di-khulu', kemudian Nabi $
memerintahkannya menjalani masa'iddah selama satu kali iddah- Hadits

yang demikian juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i.2s

Hal yang serupa juga diriwayatkan dari Rabi binti Mu'awadz dan

Usfunan bin Affan & juga menetapkan dengan cara lrang dernikian.

Keputusan Utsman Srang dernikian diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan

Ibnu Majah.26

Dalil pendapat kami adalah firrnan Allah & di dalam Al Qur'an,

#"i:$'i#fr ,065-iii:-r:Jv
Wanibilanita tnrrg didnkk hadatmW mqalnn du

(manungga) tiga kali quru'." (Qs. Al Baqamh 121, 2281. Sebab,

terpuhrsn5n tali penrikahan tersebut teriadi sguraktu keduanya masih

hidup dan setelah terjadinya hubungan seksual dalam pemikahan. Oleh

karena ifu, masa iddalnya adalah tiga kali quru', seperti pada kasus

selain khufu'.

Adapun mengenai perrryntaan l{abi $ yang berbunyi,

.gtu; r\i?j
2s HR. Muslim (pembahasan: Tlnlak, 2/36ftiadib 1114); Abu Daud

(Pembahasan: Thalak, 2/tladits. 22a41 dan An-Nam' i (6 ftladits. 3241.
25 HR. An-Nasa'i (Sunan An-Nasa { pernbahasan: Thalak, 6/3498l lbnu Majah

(Sunan lbnu Majah, pembahasan: Thalak, lAladis. 2058) dan Mahk lAl Muvnththa ',

pembahasan: Thalak, 2/33/5651. Sanadr4,a shahih.

-- : l. : .--i-i.',.4:i.: ?:til- -:-ra<i.<{+j . .-,.- -,.
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"Wanita yang berstafus budak, iddahnya selama dua l<ali haid.'z7

Hadits tersebut bersifat umum dan hadits yang diriwayatkan oleh

Ikrimah berstafus mursal.lmam Abu Bakar menyatakan bahwa hadits
tersebut stafusnya dha'if murcal dan pemyataan Utsman rS, Ibnu Abbas

& bertentangan dengan pendapat Umar & dan Imam Ali &.
Kedtnnya (Umar & dan Imam Ali &) mengatakan bahwa iddalnya

adalah tiga kali masa haid dan pendapat keduanSra lebih utama unfuk

diikuti.

Mengenai pendapat hnu Umar, Imam Malik dan Naft'
meriwayatkan bahwa dia ([bnu Umar r{9,) mengatakan: Iddalnya wanita

yarry khulu'sama dengan iddalnya wanita yang dithalak.a Dan inilah
riwayat yang paling shahih dari Ibnu Umar rS.

Pasal: Wanita yang telah disetubuhi berdasarkan akad
nikah lnng bersifat syubhat menjalani m.rsa iddah seperti
wanita lrang dithalali Demikian pula hukum wanita yang
dinikahi dengan pemikahan yang bersifat fasid- Pendapat
yang demikian dianut oleh Imam Aslrsyafi'i. Sebab wanita
yang pemah disetubuhi dalam pemikahan yang pemikahan

lnng bersifat fasid dalam masalah rahimn3a fidak kosong
dan dinasabkannya anak lpng lahir dari pemikahan y?ng
demikian, sama dengan persetubuhan lpng teriadi dalam
pemikahan yang shahih. Oleh karena itu, mamlah iddalnya
disamatan-

Jika seorang wanita gnng sudah memiliki strami disetubuhi

berdasarkan pemikahan yang bersifat syrrbhat, maka wanita tersebut

tidak boleh digauli oleh suami aslinya sebelum masa tiddahrya selesai,

27 Riwayat ini telah ditakhrij.
28 HR. Malik(Al Muotaththa, pembahasan: Thalak, 2/33/565l. dari Abdullah bin

Umar rg.
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agar tidak terjadi percampumn air mani dan terjadinya kerancuan nasab

sang anak. Meski demikian, suaminya boleh bemesraan dengan istrinya.

Yang penting, tidak sampai terjadi jimak. Ini menurut safu dari dua

pendapat yang ada. Sebab wanita tersebut adalah istrinya yang mana

keharaman menggaulinya karena adanya sebab yang baru yang

berhubungan dengan kemraluan. Oleh karena itu, bemesraan png tidak
sampai terjadi iimak tetap dibolehkan, sebagaimana kasus wanita yang

sdang menjalani masa haid.

PasaL Wanita yang berzina, posisinya dalam masalah menjalani
rrrasa iddah sama dengan wanita yang disetubuhi berdasarkan

pemikahan yang bersifat syubhat. Pendapat yang demikian dianut oleh
Imam Al Hasan, dan Imam An-Nakha'i. Ada satu riwayat dari Imam
Ahmad yang menyatakan bahwa wanita yang berzina tersebut menjalani

masa iddalnya selama satu kali haid. Riwayat yang demikian disebutkan
oleh hnu Abi Musa. Pendapat 3nng demrikian juga dianut oleh Imam
Malik.

Diriwaptkan dari Abu Bakar r$, dan Umar aS bahwa u/anita

tersebut tidak perlu menjalani masn iddah. Pendapat yang demikian
dianut oleh Ats-Tsauri, Imam AsySyafi'i dan ulama ahli ra-yi. Sebab

kauajiban iddah diberlakukan unfuk menjaga nasab, sernentara

kehamilan dari persehrbuhan 5nng demikian (zina) tidak berakibat

adanl/a hubungan nasab. Pendapat 5nng senada juga diriwayatkan dari
Imam AIi rtg. Dalil pendapat kami adalah telah terjadi hubungan seksual

Snng mernbuat rahimnya si wanita tidak lagi kosong. Oleh karena ifu,

wanita yang berzina tersebut rrnjib menjalani masa iddah, sebagaimana

dalam kasus wanita gnng disetubuhi berdasarkan pemikahan yang

syubhat.

Mengenai ka,ruajiban menjalani masa iddahseperti wanita yang

dithalak, sebabnya adalah wanita tersebut berstafus merdeka dan wajib
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menjalani masa iddah secara sempuma seperti wanita yang disefubuhi

berdasarkan pemikahan yang bersifat syubhat.

Mengenai pendapat mereka yang menyatakan bahwa ketenfuan

menjalani masa iddah diberlakukan unfuk menjaga nasab; pendapat

yang demikian tidak shahih. Sebab, jika tujuan menjalani masa iddah

seperti yang diklaim, maka wanita yang di-libn yang nasab anaknya

dinafikan, wanita yang sudah menopause dan istri yang belum baligh

tidak perlu menjalani masa iddah. Tapi kenyataannya tidak demikian. Ini

berarti, ketentuan menjalani masa iddah bukan sekedar unfuk menjaga

nasab sebagaimana yang diklaim. Jika hanya unfuk menjaga nasab,

maka budak wanita yang dijual yang anaknya tidak diikutsertakan

kepada si penjual tidak wajib menjalani masa iddah. Jika tetap

diuajibkan menjalani masa iddah, si pembeli harus menunggu hingga si

budak wanita tersebut kosong mhimnya. Kemudian, jika diwajibkan

untuk menjalani masa iddah, si wanita perlu menjalani masa iddah.

Sebab jika si wanita yang telah berzina melakukan pemikahan sebelum

ia menjalani masa iddah, maka anak hasil pemikahan tersebut akan

menjadi mncu. Sebab ada kemungkinan anak yang lahir tersebut adalah

hasil pembuahan perzinahan, bukan pembuahan setelah pemikahan.

Dengan demikian, nasab anak menjadi tidak terjaga.

L339. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi2e berkata,
"Jika seorang laki-laki menthalak istrinya yang m.rna
keduanya telah melakukan khalwat (berdua di kamar), maka
iddahtya sang istri adalah tiga kali masa haid, tidak
termasuk masa haid yang sedang dijalani sang istri pada saat
sang suami menceraikannSn-"

Pemyataan Syaikh Abul Qasim dalam masalah ini 3 pasal:

29 Pengamng kitab yang diryarah oletr Imam hnu Quddamah.
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Pasal Pertama: Seomng isti yang dithalak oleh suaminya

wajib menjalani masa iddah jika keduanya telah melakukan khalawat
(berduaan dikamar) meskipun saat berduaan tersebut sang suami.tidak
menyenfuh istrinya.

Sementara tidak ada perbedaan pendapat diantara ulama

tentang kewajiban menjalani masa iddah bagi seorang istri yang dithalak
suaminya, jika dalam pemikahan tersebut sang suami sudah pemah

menyenfuh ishinya.

Jika keduanya pemah ber-l<halwa( namun sang suami belum
menyenfuh isfuinya, kemudian sang suami menceraikan istrinya; dalam
pandangan madzhab Imam Ahmad wanita tersebut wajib menjalani
n:nsa iddah. Pendapat yang dernikian juga diriwayatkan dari Khalifah
Rasul yang empat, dari Zaid dan juga dari Ibnu Umar. Pendapat tersebut
juga dianut oleh Uruuah, Imam Ali bin Al Husain, Imam Atha' , Az-Zuhrt,
Ats-Tsauri, Al Auza'i, Ishaq dan ulama ahli ra-yi serta Imam Asy-Syafi'i

dalam Qaul Qadturnya. Dalam Qaul Jadidnya. Imam Asy-Syafi'i
mengatakan bahwa wanita yang dithalak suaminya, jika kondisinya

dernikian, maka ia tidak terkena kevuajiban menjalani masa iddah
berdasarkan firman Allah & di dalam Al Qur'an,

6'frrbq$-{36<#6*
"Hai oftng-omng ying buiman, apabila kamu menikahi

perempuin-perempuan gang baiman, kenudian l<amu cemikan merel<a

sebelum kamu menannpurin5a maka se*ali-kali tidak unjib atas merel<a

iddah bagimu 3nng lramu minta menyempumakannyn "(Qs. Al Ahzaab

I33l: 49). Ini adalah ketentuan yang ada di dalam Al Qur'an. Wanita
tersebut dithalak oleh suaminya dalam kondisi belum pemah disenfuh,
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maka stafusnya sama saja dengan orang yang belum pemah ber-

khalwat-

Dalil pendapat kami adalah ijma para sahabat Nabi $. Imam

Ahmad & dan Al 'Atsram meriwayatkan lengkap dengan sanad

keduanya, da/, 7-ararah bin Aufa, dia mengatakan: Para Khalifah Nabi

# yung empat orang memufuskan bahwa barangsiapa yang menutup

hijab, dan menufup pintunya $er-khalowd, maka dia wajib membayar

mahar dan wajib juga bagi si wanita menjalani masa iddalijika dithalak

oleh suaminya.3o

Al Atsram juga meriwaptkanngn dari Al Ahnaf, dari Umar 4$

dan Ali iS, dia juga meriwayatkan dari Sa'id bin Al MtrsaySpb dari Umar

& dan Zaid bin Tsabit. Permasalahan ini dan keputusan yang diambil

oleh para Khalifah telah masyhur dan tidak ada satupun yang

mengingkari kepufusan yang demikian. Dengan dernikian, kepufusan

tersebut stafusnya menjadi Umak. Riwayat-riwayat yang isinya

bertentangan dengan rjmak tersebut dianggap dhaffoleh Imam Ahmad

bin Hanbal rg. Kami telah menyebutkannya dalam l<l/tab Shadaaq

(mahar). Sebab pemikahan adalah sebuah akad yang bersifat mengambil

manfaat dari akad tersebut. Sikap bmkin (bersedra) dianggap sebagai

pemenuhan apa yang menjadi konsekuensi dari sebuah akad,

sebagaimana terjadi dalam akad ijanh (penye',uaan). Ayat yang

digunakan sebagai dalil bahwa wanita tersebut tidak wajib menjalani

masa iddah telah di-takhshish dengan riwayat yang telah kami sebutkan.

Oleh karena itu, stafus wanita tersebut tidak dapat diqiyaskan dengan

wanita yang belum pernah ber-khalwat dengan suamin5n. Sebab wanita

yang belum ber-khalwat berarti belum melakukan sil<ap tamkin.

s0 HR. Al Baihaqi (Sunan Kubm,7/255, ?561 dia berkata, Hadits ini stahrsnya

murcal. Tararah tidak pemah bertemu dengan para Khalifah Nabi Snng empat orang.

Kami juga meriwagntkannya dari Umar $ dan Imam Ali r{S, yang stafus periwayatrya

bersifat maushul.
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Pasal: Zhahir pemyataan Syaikh Al Kharqr
menggambarkan bahwa tidak ada perbedaan dalam masalah
ini; apakah dalam khalwat tersebut ada sesuatu yang
menghalangi terjadinya hubungan badan atau tidak. Tidak
ada perbedaan; apakah penghalang tersebut bersifat nyaaa,

seperti alat kelamin si laki-lakinya terputus atau impoten,
atau penghalangnya bersifat Syar'i, seperti puasa, ihram
sedang menjalani masa haid, nifas atau zhihar- Sebab

ketentuan hukum dalam kasus ini berganfung kepada
khalwat yang dianggap sebagai bukti kuat terjadinya
hubungan, bukan kepada kenyataan yang terjadi di
lapangan. Oleh karena itu, iika telah terjadi khalwat,
kemudian dari pemikahan tersebut lahir seorang anak
dengan masa kehamilan yang cukup, maka anak tersebut
tetap dinasabkan kepada sang zuami yang telah ber-khalwat
tersebut. Meskipun dalam khalwat tersebut pada

kenyataannya tidak terjadi jimak (hubungan badan).

Diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa jika ada sesuatu yang

menjadi penghalang terjadinya hubungan badan, maka mahar tidak

harus dibayarkan seluruhnya. Dernikian pula dalam masalah iddah.

Diriwayatkan juga dari Imam Ahmad bahwa puasa Ramadhan juga

menjadi sebab mahar tersebut tidak wajib dibayar penuh, meski telah

terjadi khalwat

Ini menunjukkan bahwa jika penghalang terjadinya hubungan

badan bersifat kuat, seperti sedang menjalani ihram dan yang sejenisnya,

maka kondisi yang demikian menjadikan mahar tidak wajib dibayar

penuh dan jika dithalak, maka sang istui juga tidak wajib menjalani masa

iddah. Sebab khalwnt dijadikan sebagai dugaan keras telah terjadinyn

hubungan badan. Maka jika terdapat penghalang yang bersifat hakiki,

berarti dugaan tersebut tidak tenrujud.
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Jika telah terjadi khalwat, namun sang istri masih kecil, yang

mana tidak mungkin wanita kecil tersebut disefubuhi, atau sang

suaminya buta, dalam kondisi yang demikian, jika dithalak, maka sang

istri tidak terkena kewajiban menjalani masa iddah. Mahamya juga tidak

wajib dibayar penuh. Sebab khalwat yang dijadikan sebagai bukti kuat

telah terjadinya hubungan badan menjadi batal karena adanya sesuatu

yang membuat tedadinya hubungan badan menjadi mustahil.

Pasal Kedua, Iddalnya wanita 57ang berstafus merdeka dan

masih terkena haid adalah tiga kali guru'. Tidak ada perbedaan

pendapat diantara ulama mengenai ketentuan yang demikian. Dasamya

adalah firman Allah & di dalam Al Qur'an,

7;3,*'ts-:it<r;:;;5-i:-ffV
"Wanita-wanita Wng dithalak hendaknSn menahan dirt

(menunggu) tiga kali quru'. "(Qs. Al Baqarah 12]2281.

Dalam bahasa arab, kata "Quru"' digunakan unfuk makna haid

sekaligus makna suci. Kata tersebut termasuk dalam golongan kata

muqiarak. Ahmad bin Yahya Tsa'lab mengatakan: Kata 1{tiltl"al qun)"

berati beberapa waktu. Bentuk mufmdnya adalah qur'un Gll.

Terkadang digunakan. untuk haid dan terkadang digunakan untuk suci.

Karena kata tersebut terkadang digunakan unfuk haid dan terkadang

untuk suci. Seorang penyair arab mengatakan:

Aku tidak suka adalah tempat pemberhentian unta milik Bani Tamim,

Jika angin berhembus menuju penggembala.

Jika ada seorang wanita yang sudah mendekati masa datangnya

haid, orang arab suka mengungkapkan dengan kalimat 1if;S 9t7t1. Dan
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jika si wanita tersebut telah mendekati masa sucinya, mereka juga

mengungkapkannya dengan kalimat lifp 91V11.

Dalam salah satu haditsnyn, Rasulullah $ bersabda,

.$.tl\?(tiiUt€3
"Tinggalkanlah shalat dimasa-masa qunt-mu." Maksudnya

adalah di masa si wanita tersebut menjalani masa haid.

Para ulama berbeda pendapat dalam memahami makna quru'
yang tertera dalam firman Allah &,

T;3,rc'le*t<.:;.^.-fiW
"Wanita-wanita Wng dithalak hendaknya menahan diri

(menunggu) tiga kali quru'.... "(Qs. Al Baqarah l2l:2281.

Ada perbedaan riwayat dari Imam Ahmad mengenai makna

quru' dalam ayat tersebut. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa artinya

adalah haid. Pendapat tersebut diriwaSntkan oleh Imam Ahmad dari

Umar dS, Imam Ali ,{&, Ibnu Abbas rg, Sa'id bin Al MusaSryab, Ats-

Tsauri, Imam Auza'i, Imam Al-Anbari, Ishaq, Abu Ubaid dan para ulama

ahlu ra'yi. Dia juga meriwayatkannya dari Abu Bakar rg' Utsman bin

Affan rg, Abu Musa Al Asy'ari 4fi,, Ubadah bin Sharnit dan dari Abu

Darda.

Al Qadhi mengatakan: Riwayat yang shahih dari Imam Ahmad

adalah yang dimaksud dengan lota llrjlr) dalam ayat tersebut adalah

haid. Pendapat ini pula yang dianut oleh sahabat-sahabat kami dan

Imam Ahmad telah menarik kembali pendapatnya yang menyatakan

bahwa yang dimaksud adalah suci.

Dalam riwayat Imam An-Nisaburi disebutkan bahwa Imam

Ahmad berkata "Aku dahulu pemah berpendapat bahwa arti kata quru'
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tersebut adalah suci dan sekarang aku berpendapat bahwa kata tersebut

artinya adalah haid."

Dalam riwayat Al Atsram disebutkan bahwa Imam Ahmad

berkata, "Aku pernah berpendapat bahwa kata tersebut mengandung

arti beberapa kali masa suci, kemudian akuber-tawaqqufkarena melihat

penjelasan yang diberikan oleh para ulama besar."

Riwayat yang kedua dari Imam Ahmad menyatakan bahwa yang

dimaksud dengan kata 6ip adalah beberapa kali masa suci. Ini

merupakan pendapat yang dianut oleh 7-aid r$, Ibnu Umar A&, Aisyah

q, Sulaiman bin Yasar, Al'Qasim bin Muhammad, Salim bin Abdullah,

Aban bin Utsman, Umar bin AMul Aziz, AzZuhri, Imam Malik, Imam

Asy-Syafi'i dan Imam Abu Tsaur.

Imam Abu Bakar bin Abdunahman dalam komentamln tentang

masalah ini berkata, "Aku tidak pemah menemui para ulama dari

kalangan sahabat kami kecuali berpendapat demikian." Imam lbnu Abdil

BarFl berkata, "lmam Ahmad menarik kembali pendapatnya, kemudian

dia berpegang pada pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud

dengan loiriladalah beberapa kali masa suci."

Dalam riwayat Al Atsram disebutkan bahwa Imam Ahmad

mengatakan: Aku melihat hadits-hadits yang digunakan oleh mereka

yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah masa haid berbeda-

beda dan hadits-hadits yang digunakan oleh mereka yang berkata bahwa

sang suami lebih berhak hingga wanita tersebut memasuki masa haid

yang ketiga, status hadits-hadits tersebut shahih dan kuat. Mereka yang

berpendapat demikian juga mendasari pendapatrya dengan firman Allah

iS di dalam Al Qur'an,

3r Lih.. At-Tamhiidkarya hnu Abdil Ban 115/93,941.
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"Hendaknya kamu ceraikan mereka pada wakfu mereka dapat

(menghadapi) iddahnya 6nng walar)." (Qs. At-thalaaq t65l' 1).

Maksudnya adalah di masa iddah mereka. Ini sama dengan apa yang

tertera dalam firman Allah &,

):4i4-U;!6;i3'&6
"Kami akan memaszrng timbangan gnng tepat pada Hari

Kiamat.... "(Qs. Al Anbiyaa'l2l]47l. Maksudnya pada Hari Kiamat.

Perintah thalak tersebut dilakukan pada saat si wanita sedang

menjalani masa sucinya, bukan disaat ia sedang menjalani masa

haidnya. Yang menjadi penguat dari pendapat yang denrikian adalah

hadits Rasulullah # yang diriwaptkan oleh hnu Umar rg,

';k ;',a.* ; * ,F q]*r* i:;
/

;f Ciajt':,;,*t*f ir:, o{s,:,*i* tp
.^3t e'dbi'o( ;a it

"Peintahkan dia untuk merujuk (kembali) ke istrin5n hingga si

isti suci (h'dak haid), kentudian haid, kemudian suci kembali. Jika mau,

dia dapat menthalakryn dan iika tidak, dia dapat tetap menjadikann5n

sebagai istri. Itutah masa iddah 3nng diperintahkan oleh Allah Taala bagi

wanita yang diceraikan " Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan

Muslim.

Dalam riwayat lbnu Umar r{g disebutkan,
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"Thalaklah merel,ra (pm wnita) di panghujung iddahnya."

Sebab iddalnya adalah ddah dari thalak yang bersifat mubah. Oleh

karena itu, ia baru berlaku setelah terjadinp thalak, seperti iddalnya

wanita yag sudah fidak haid dan wanita png masih kecil.

Dalil pendapat kami adalah ftrrnan Allah Si,

'#J, i;ij 9L-#u ,*itr'uur,6:V
';4i,iti#'11!rt

"Dan peranpuan-pqempnn grg tidak haid lagi (mqopuse)
di antam perempuan-perempuanmu jika kanu ngu-ngu (tentang masa

iddahn5a) maka iddah mqel<a adalah tiga bulan, dan bqitu (pula)

perempuan-perernpuem gng tidak lnid. Dan perqnpuan-perempuEn

yang hamil, vnktu iddah mqeka ifu iatah &mpi mereka melahirkan

."(Qs. At-Thalaaq [65]: 4). Dialihkannya iddalnya wanita

yang tidak lagi haid ke hitungan bulan dalam masalah iddah

menunjukkan bahwa pada dasamln, patokan hifungan iddah adalah

haid. Kondisinya sama dengan masalah tayammum k€fika tidak ada air

yang tertera dalam ayat,

6e;t#iti'W?i
"Kernudian kamu tidak mendapt air, rnab bertagrunumlah

kamu dengan tanah jang bik (suci). "(Qs. An-Nisaa' [4]: 43).

Selain ifu, dalam batrasa q;ariah, lcrb 6A biasanya digunakan

untuk art haid. Dalam sahh satu haditsnya Rasululllah $ bersaMa,
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.W:-P1t ?"e:;;l'Ut Lfr
"Hendaknya dia (wanita) shalat selama masa

qr*t-nyu (selama masa haidhn5a)."Hadits ini diriwayatkan oleh Imam

Abu Daud.32 Rasulullah $ pemah berkata kepada Fathimah binti Abi

jaisy e{9,

"Lihatlah. Jika telah datang quru'-Umu (haidmu), mal<a

pngantah kamu shalat. Jika quru'-mu (haidmu) telah lq,tnt (selqai),

maka bersucilah dan ke$al<anlah shalat antam safu quru' dengan quru'

yang lain. "Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i.33

Dalam lisan Syar'i, kata quru' tidak pemah digunakan unfuk arti

suci. Oleh karena itu, kata tersebut wajib difahami berdasarkan makrn

yang biasa drtuju dalam sSnriah.

Diriwayatkan dari Rasidullah $, beliau bersabda,

.)tU;AtS';t )$L )b
"Batasn thalaknSn s@ntg budak wanib adalah dua l*ali dan

masa iddahnya adatah dua lali haid.e Hadits ini diriwayatkan oleh

Imam Abu Daud dan ulama hadits grang lain.

32 HR. Abu Daud pembahasan: Thalak (l/Hadits. 297) sanadnya shahih dan telah

disebutkan dalam masalah ke (93).
3s HR. An-Nasa'i (Pembahasan: Bersuci, l/Hadits. 211). Abu Daud dalam kitab

Sunan nya (l/Hadits. 280). Sanadnln shahih.
s4 HR. Abu Daud dalam kitab Sunamrya (ZftIadib-2189) Dalam komentamln,

Abu Daud berkata, "Hadits ini majhul." Dikeluarkan oleh juga oleh Imam hnu Maiah

1"\r is
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Jika mereka (yang tidak sefaham dengan kamr) berkata; hadits

ini diriwayatkan olehMazhahirbin muslim dan dia termasuk sosok yang

dianggap munkarul hadits (hadits periwayatannya diingkari), maka

jawaban kami adalah hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Isa

dari Athiyyah Al Aufi, dari Ibnu Umar &,. Imam hnu Majah

mengeluarkan hadits ini dalam sunan-nya dan juga Imam Abu Bakar Al

Khalal dalam Jami'-nya. Hadits ini berisikan ketetapan iddah bagi

seorang wanita yang berstafus budak dan bertaku juga bagi wanita yang

statusnya merdeka.

Selain iir.t, zhahirhrman Allah & tentang masalah ini,

7;3'^{s'{,#'1,<rA;5-iii'r"{v
"Wanib'wanita tang dithalak hailalmSa menahan diri

(menunggu) tiga l<ali quru'.... "(Qs. Al Baqamh lzb 2281. menunjukkan

tentang keurajiban menjalani tiga kali quru' secara sempuma.

Mereka yang memahami dengan arti suci, berarti fidak

memenuhi ketenfuan tiga kali secam sempuma. Sebab jika diartikan tiga

kali suci, maka yang terjadi adalah dua kali suci ditambah dengan

setengah masa suci. Dengan demikian, memahami l<ata quru 'dengan

arti suci bertentangan dengan zlzahirnash.

Mereka yang memahami quru' dengan arti haid, beiarti

memenuhi ketentuan yang ditetapkan; yaifu tiga kali haid secara

sempuma. Memahami kalimat quru'dengan arti haid sesuai dengan

zhahirnash. Dan pemahaman yang demikian lebih utama dibandingkan

dengan pemahaman yang bertentangan zhahir nash

Selain itu, salah sa(u tujuan dari iddah adalah istibm (terbebas)

dan cara mernbuktikannya adalah dengan haid, sebagaimana ketenfuan

(l,zHadits. 208) sanadya dha'if dm di dalamnya ada sosok lang bemama Mazhaahir

bin Muslim. Al-Hafizh dalam kitab Tqnbnyaberkata, " Dha'if
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yang berlaku dalam istibranya seorang wanita yang bestafus budak.

Istibra bertujuan unfuk mengetahui kosongnya rahim wanita yang

dithalak dan cara untuk membuktikan kosongnya rahim adalah dengan

haid. Oleh karena ih), al-istibra dilakukan berdasarkan haid.

Jika ada yang menyangkal dan mengatakan: Kami tidak terima

jika dikatakan bahwa istibranya seoftmg wanita budak dengan hifungan

haid, namun dengan hifungan masa suci png terjadi sebelum masa

haid. Demikian yang dinyatakan oleh Imam hnu Abdil Barr. Dia (lmam

Ibnu Abdil Barr) mengatakan: Klaim mereka; telah terjadi iimak bahwa

istibranya budak wanita dengan haid tidak dapat diterima. Menurut

hemat kami, wanita tersebut boleh menikah iika telah mernasuki masa

haid dan yakin bahwa darahnya tersebut adalali damh haid. Demikian

pula pendapat yang dilontarkan oleh Ismail bin Ishaq kepada Yafun bin

Akhtsam dalam diskusi yang terjadi diantam keduan5ra.

Jawaban kami adalah pern5ntaan mereka t€6antah dengan

pemyataan Rasulullah S. Dalam salah safu haditsnln, beliau S
bersabda,

,YP )r J"v
.42L'fp.,

"Wanita yang sdang hamil frdak bleh disetubuhi hingga dia

selqai melahirkan dan juga frdak boldt dbetubuhi hingg dia bqistibm

hebas) dengan haid." Selain iht, isfibm dilakukan untuk mengetdhui

kosongnya mhim wanita yang dithalak dan itu hanya bisa diketahui

dengan haid, bukan dengan masa suci sebelumnp. Iddah dilakukan oleh

mengetahui kosongnya mhim wanita yang dithalak dan itu hanp bisa

diketahui dengan dua cara; dengan melahi*an dan dengan sesuafu yang

manafikan kehamilan, yaitu dengan iddah. Sebab oftmg yang hamil tidak

mungkin mengalami haid.

, u, y'

^rra)
'u:; y6z

L7
6z,?
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Mengenai makna firman Allah &,

6ibj"6i11;
'Maka handalmla kanu cffiikan mqel<a pda wnktu mereka

dapat (mqtghadapi) iddahrya SEng waiar)...." (Qs. At-Thalaaq [65]: 1),

ada kemungkinan maksudnya adalah sebelum iddah mereka (haid).

Sebab tidak mungkin difaharni dengan *d, "Thuluklah mereka dalam

masa iddah metreka." Sebab lrang narnanl6 thalak pasti lebih dahulu

dibandingkan iddah. Sebab thalaklah yang menjadi sebab timbulnya

iddah. Keberadaan sebab harus lebih dahulu dibandingkan dengan

hukum yang terwujud setelah terwuiudnSa sebab. Tidak mungkin hukum

mendahului sebabnya. Menthalak isfui di masa suci berarfi menthalak

istri sebelum iddah,lni jika kalirnat Etru' difahami dengan arti haid.

Pasal Ketiga: Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan

ulama; jika seorang wanita dithalak saat ia sedang menjalani masa haid,

maka masa haid yang sedang diFlaninf tersebut tidak dihitung sebagai

bagan iddah png hanrs dia ialani. Sebab Snng diperintahkan Allah &
adalah menjalani masa iddahsebanpk frga quru 'secara sempuma. Jika

masa haid yang sedang dfalani dihitung menjadi bagian iddah, maka

iddah haidnya menjadi tidak sempurna. Sebab hitungannya menjadi dua

setengah haid. Diharamkannl2a penjatuhan thalak di InEIsa haid

bertujuan agar tidak menambah paniangnya masa iddah si wanita.

.Bagi mereka yang mernahami QUru'dengan arti masa suci,

maka masa suci dimana wanita tersebut dithalak dihifung sebagai bagian

dan iddah yang harus dia ialani. Jika seomng wanita dithalak di masa

sucinya, kemudian beberapa menit setelah jafuhnya thalak dia terkena

haid, maka masa sucinla png han5ra beberapa menit tersebut dianggap

sebagai safu quru'. Ini menrpakan pendapat selunrh ulama yang
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memahami kata quru' dengan arti suci, kecuali Az-Zuhrt. Dalam

komentarnya, Az-Zuhri mengatakan: Wanita yang dithalak di masa suci,

maka dia menjalani iddalnya selama tiga kali suci dan masa suci dimana

dia dilatuhkan thalak tidak dihitung sebagai bagian iddah yang harus dia

jalani.

Diceritakan dari Abu Ubaid, dia mengatakan: Jika di masa suci

tersebut si suami menyetubuhi istrinya, maka masa suci tersebut tidak

dihitung sebagai bagian dan iddah yang harus si wanita jalani. Sebab

waktu dimana sang suami menyefubuhi ishinya adalah wakfu

diharamkan penjatuhan thalak. Oleh karena ifu, masa suci tersebut tidak

dihitung sebagai bagian dan iddah, sebagaimana masa haid.

Dalil kami adalah: Diharamkannya menjatuhkan thalak di masa

haid bertujuan agar masa iddahnya si wanita tidak bertambah panjang.

.Jika masa suci setelah latuhnya thalak tidak dihitung menjadi bagian

iddah, itu artinya merTthalak istri di waktu suci lebih memberikan

mudharat kepada si wanita. Sebab masa iddahtya bertambah panjang.

Pendapat yang dilontarkan oleh Abu Ubaid juga kumng tepat.

Sebab diharamkannya thalak di masa haid dikarenakan masa haid yang

sedang dijalaninya tersebut tidak dihitung menjadi bagian dari iddah.

Oleh karena itu, pengharaman thalak di masa haid tidak boleh dijadikan

illat (alasan) tidak dihitungnya masa haid tersebut. Jika demikian, maka

yang terjadi adalah illat'dijadikan sebagai ma'lul. Sebab diharamkannya

thalak di masa suci dimana pada masa tersebut sang suami menyetubuhi

istrinya adalah status sang ishi menjadi samar dan besar kemungkinan

dari persetubuhan tersebut si wanita hamil.

Jika akhir huruf yang diucapkan sebagai penjatuhan thalak

berbarengan dengan berakhimya masa suci, maka thalak tersebut

dianggap jatuh di awal masa haid. Ini artinya, hukum menthalaknya

menjadi haram. Dan masa haid tersebut tidak dihitung menjadi bagian

dan iddah yang harus dia jalani. Masa iddahtya adalah tiga kali haid,
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dihitung setelah masa haid yang mana thalak tersebut dijatuhkan atau

tiga kali masa suci menurut riwayat yang lain.

Jika seorang suami berkata kepada istrinya, "Kamu aku thalak di

akhir masa sucimu," atau huruf terakhir thalak yang diucapkan tidak

menyisakan waktu suci, maka masa suci yang menjadi media

pengucapan thalak tersebut tidak dihitung sebagai bagian dari masa

iddah. Sebab, iddah terjadi setelah thalak. Dalam kasus ini, setelah

jatuhnya thalak tidak ada masa suci, langsung disambung dengan masa

haid. Masa suci yang ada sebelum terjadinya thalak dan masa suci yang

berbarengan dengan terjadinya thalak juga tidak dapat dihitung sebagai

bagian masa iddah.

Bagi mereka yang memahami kata quru'dengan arti haid, maka

masa haid yang tedadi setelah thalak tersebut dianggap sebagai bagian

dan iddah. Sebab masa haid setelah terjadinya thalak tersebut adalah

masa haid yang sempuma dan thalak tersebut tidak teriadi di dalam

masa haid tersebut. Oleh karena itu, masa haid tersebut -5nng terjadi

setelah thalak- wajib dihitung sebagai safu quru'.

Jika terjadi perbedaan pendapat diantara sepasang suami istri;

sang suami mengklaim bahwa thalak terjadi di awal haid. Kemudian

sang istri mengklaim bahwa thalak terjadi di akhir masa suci (berarti

masih di masa suci). Atau, sang suami mengatakan bahwa huruf terahir

thalak berakhir bersamaan dengan berakhimya masa suci. Dan sang istri

mengklaim bahwa masih ada sisa waktu setelah selesainya pengucapan

thalak.

Dalam kasus png demikian, pemyataan yang dipegang adalah

pernyataan sang isti. Sebab dalam permasalahan haid dan berakhimya

masa iddah, pem5rataan sang isfoi dapat diterima.
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1340- Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
'Jika seorang wanita yang terkena thalak melalnrkan mandi
setelah selesainya masa haid ketiga yang dia jalani, maka dia
boleh menikah dengan lpng lain."

Abu Abdillah bin Hamid menceritakan adanya dua riwa5nt dalam

masalah ini;

1. Riwayat yang pertama: Wanita tersebut tetap benada dalam

masa iddah selama dia belum melakukan mandi. Dalam kondisi

yang demikian, sang suami yang menceraikannln boleh

merujuknya dan pada masa tersebut omng lain fidak boleh

menikah dengannya.

Imam Ahmad mengatakan: Umar r&, Ali Qr dan Ibnu

Mas'ud rg berpendapat bahwa wanita tersebut tdp dianggap

berada di masa iddah sebelum dia melakukan rnandi setelah

selesai menjalani masa haidnya yang ketiga. Pendapat png
demikian juga diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musa147ab, Ats-

Tsauri dan Ishaq. Pendapat tersebut juga diriwa5ratkan dari Abu

Bakar .{9, Utsman bin Affan rg, Abu Musa iig, Ubadah dan Abu

Darda r$.

Syarik berkata "Di masa tersebut (setelah selesai

menjalani haid dan belum mandi), sang suami boleh merujukn5n.

Meskipun 10 tahun menjalani masa iddah dia belum luga
mandi."

Imam Abu Bakar berkata: Dinmyatkan dari Abu AMillah

bahwa wanita tersebut tetap dianggap bemda dalam masa iddah

dan sang suami boleh merujukn5n hingga meleurati bahs unktu

shalat yang mana dia telah suci di wakfu tersebut. Pendapat ini

dianut oleh Ats-Tsauri. Demikian pula dengan pendapat Imam

Abu Hanifah. Meski demikian, dalam komentamga, Imam Abu

Hanifah mengatakan: Ketenfuan tersebut berlaku jika damh

haidnya berhenti sebelum ketentuan batas akhir terhentingn
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haid. Jika darahnya terhenti di masa terlama terhentinya haid,

maka masa iddalnya habis dengan terhentinya darilh haid.

Pendapat yang mengatakan bahwa ketentuan mandi
menjadi batasan habisnya masa iddah adalah pendapat yang
dipegang oleh kebanyakan sahabat dan tidak ada satupun

sahabat yang mengeluarkan pendapat yang berbeda tentang
masalah ini. Dalgan demikian, pendapat tersebut dapat
dinyatakan sebagai Umak. Sebab sebelum mandi, dia terlarang
melaksanakan shalat. Dengan demikian, kondisinya sama
dengan orang yang sedang haid.

2. Riwayat ydng kedua: Iddatnyawanita tersebut otomatis berakhir
dengan terhentinya damh haid putaran ketiga -meskipun dia

belum melakukan mandi- penerj. Pendapat yang demikian
dianut oleh AbulKhithab. Pendapat ini juga dianut oleh Sa'id bin
Jabir, Imam Auza'i, Imam fuy-Syafi'i dalam eaul eadimnya.
Dasamya adalah firman Allah & di dalam Al Qur'an,

"#'{:$'ir#tl,<r:.$-5;JW
"Wanita-umnita Sang dithalak hendakrya menahan dii

(menunggu) figa kali quru'.... "(Qs.Al Baqarah 12]x 2281. Ketika
darah haid wanita tersebut terhenti, berarti quru'yang menjadi
hitungan masa iddalnya telah selesai juga dengan setnpuma.
Buktinya, setelah selesai, dia wajib mandi, wajib melaksanakan

shalat dan wajib juga melaksanakan puasa. Di sisi lain, setelah

selesainya si wanita menjalani masr, quru 'tersebut, maka dia
tidak dianggap sedang berada di masa iddah dalam masalah

waris, thalak, li'an dan nafkah. Demikian juga pendapat yang

kami anut.

Al Qadhi berpendapat: Jika kita mensyaratkan mandi
unfuk terlepasnya si wanita dari masa iddah, tetap saja sebelum

mandi, si suami masih dapat merujuknya dan si wanita masih
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haram menikah dengan yang lain. selain dua masarah tersebut,
dengan terhentinya masa quru ', maka si wanita otomatis terah
selesai masa iddahtya.

Pasal35

Jika kita beranggapan bahr,rn yang dimaksud dengan quru.
adalah masa suci, kemudian si suami menthalak istrinya di masa suci
tersebut, maka masa iddahrya habis dengan terlihatnya damh haid
putaran yang ketiga.

Terjadinya thalak Selesainya masa iddah

Jika sang suami methalak istrinya gnng sedang mengalami haid,
maka habisnya masa iddah sang isbi setelah terlihat damh haid putaran
yang keempat.

Terjadinya thalak Selesainya masa iddah

35 Untuk lebih memudahkan pemahaman,
penghitungan masa iddah -penerj.

di pasal ini saya berikan bagan
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Ini merupakan pendapat Aid bin Tsabit .9, Ibnu Umar rg5,

Aisyah ,&, AI Qasim bin Muharnmad, Salim bin Abdullah, Abban bin

Utsman, Imam Malik, Ats-Tsauri dan ini juga yang menjadi pendapat
zhahir madzhab Imam Asyslpfi'i. Meski demikian diriwa5ntkan juga

dari Imam Asy-syafi'i pendapat yang lain bahun wanita tersebut belqm
terhenti maa iddalnya keruali jika dia telah meleurati masa haid selama
satu hari satu malam sejak keluamlp damh haid. ndak dinSntakan masa
iddalnya telah selesai, dikarenakan ada kernungkinan damh png keltnr
tersebut bukan darah haid. oleh karena ifu, kita tidak dapat mernastikan
iddalnya selesai kecuali setelah yakin bahwa damh yang keltrar tersebut
adalah darah haid dan darah yarg kehnr tersebut yakin dianggap
sebagai darah haid jika telah melcryati batas sehari-semalam.

Al Qadhi bependapat Keunrngkinan Sang disebutkan Imam Aq,r,
Spfi'i juga bisa menjadi p€rtimbangan datam madzhab kami.

Dalil kami (pengarang htab Al Mughni) datam rnasalah ini
adalah: Allah & menjadikan -tgn l.ali qru'sebagai 

',n* iddah yang
trarus diialani oleh wanita lnng dithahk Menambah u,akfu dari urakfu
png telah ditentukan berar6 dengan ketenfuan nash. oleh
karena ifu, pendapat yang dernikiim (menambah u/aktu) tidak dapat
dijadikan sebagai acuan. Di sisi lain, bemkhim3n ttara iddah dengan
berakhimSa rnasa guru 'adatah pendapat pam sahabat lrang narnanya
telah kami sebutkan Imam Al Abmanr tdah merirriaptlon pendapat para
sahabat, lengkap dengan sanadnp.

Lafazh hadits Sn ,S dirirrtnfl,un oleh Zaid bin Tsabit S, adalah,

'tJli *et',y rfut e
Ou-,llr J

tA

FI:JI
O .. ,
c^b.r titI

to
4'Awiai:.i1'tr*f 't,
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'Jika dia telah memasuki masa haid yang ketiga, b@fi dia Mak

lagi teril<at dengan suaminya dan sang suami juga tidak lqi tqibt
dengannya. si wanita bukan lagi ahli waris atas harta suami dan ang
suami juga bukan lagi ahti wan's atas harta sang istri.'86

Pemyataan mereka "sebelum meleunti sehari-semalam, ada

kemungkinan darah yang keluar tersebut bukan darah haid." Karni

(pengarang kitab .4/ Mu7hnl jawab: Dengan keluamp darah -tanpa

harus menunggu le'uuat sehari-semalam- wanita tersebut s@ara hukum

telah ditetapkan sedang mengalami haid dalam masalah dia tdak boleh

metaksanakan shalat dan tidak lagi halal bagi suamin!,a. Dengan

demikian, selayaknya ditetapkan juga bahwa masa iddalng t&h
selesai.

Jika unfuk menghilangkan keraguan, kaenttnn habisrya rnasa

iddah harus menunggu terloaratinya masa sehari-semalam, iika tdah

terbukti setelah sehari-semalam damh tersebut adalah darah haid, ini

berarti sejak awal keluamya darah tersebut si wanita mernal{l sudah

selesai masa iddah.rya. Kasusnya sama dengan sang suami b€rkata

kepada istrinya, "Jika kamu haid, maka kamu terthalak." Mernahami

pemyataan ini, para ulama iuga berbeda pendapat. Diantana mereka ada

yang berpendapat: Masa funggu sehari-semalam unfuk mqEkintGn

tersebut termasuk masa iddah. Sebab masa darah tersebut adalah

penyempuma iddah. OIeh karena ifu, masa tersebut dianggap ternrasuk

masa iddah. Demikian juga jika di tengah-tengah masa suci. Dantam

mereka ada juga yang berpendapat: Masa sehari-semalam tersebut tidak

termasuk masa iddah. Masa tersebut hanya sebagai bukti 5nng melrrbuat

kita yakin tentang berakhimya masa iddah. Jika kita menjadikan masa

sehari-semalam tersebut sebagai bagran dari masa iddah, b€lart hta

melebihkan masa tiga quru'yang telah ditentukan Allah &. Meski

36 HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa (2/577/5614l Baihaqi dahm Swan Al
Kubm(7/4151.
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demikian, kita melarang si wanita melakukan pemikahan dengan orang

lain sebelum terle',r,ratinya masa haid setnri-semalam. Jika sang suami

merujuk istrinya di masa tersebut, maka rujuknya tidak sah (sebab dia

merujuk sang istri setelah habisnya masa iddah -penterj). Ini merupakan

pendapat yang paling shahih diantara dua pendapat.

1341. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"Jika wanita yang dithalak tersebut berstatus sebagai budak,
maka masa iddalnya selesai iika dia telah mandi setelah
masa haidhqTa yang lredua." '

Kebanyakan ularna berpendapat bahwa wanita yang masih

mengalami haid dan berstatus sebagai budak, rnsa iddalnya adalah dua
l<ali quru '. Diantara ulama png berpendapat dernikian adalah Umar iS.
Imam Ali 4h, Ibnu Umar dS, Sa'id bin Al Musa96pb, Atha', Abdullah

bin Utbah, Al Qasim, Salim, aid bin Aslam, Az-7;thn, Qatadah, Imam

Malik, Ats-Tsauri, Imam AsySSafi'i, Ishaq, Abu Tsaur dan ulama ahli

ra'yi. Diriwayatkan dari hnu Sirin bahwa iddalnyawanita yang berstatus

sebagai budak sama dengan iddalnya wanita merdeka kecuali jika telah

meleurrati masa satu tahun. Pendapat ini juga dianut oleh Daud Az-
ZTahin. Dasamya adalah firrnan Allah & di dalam Al Qur'an,

frr"ii€3#$,<r:;ft5fi -frV
"Wanita-wanita tnng dithalak handalmga mqtahan diri

(menunggw) tiga kali quru '..."(Qs. Al Baqarah tZl:2281.

Dalil kami adalah peqptaan Rasulullah $ dalam haditsnya,

.y#; y\ri';
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'Quru'-nya wanib 5nng berctafus budak adalah dua l<ali nasa

haid."Hadits ini telah kami sebutkan sebelum in1.37 Inijuga merupakan

pendapat Umar rS, Ali rg, Ibnu Umar rS dan kami tidak mengetahui

adanya sahabat lain menentang pendapat ini. Dengan dernikian,

pendapat ini dapat dianggap sebagai Umak. Dan keberadaan ijma

tersebut mengkhususkan keumurnan ayat.

Di sisi lan, iddah merupakan safu ketenfuan yang di dalamnya

terdapat pembilangan yang didasari oleh perbedaan keutarnaan. Oleh

karena ifu, terdapat pe6edaan antam wanita merdeka dengan unrrita

5nng berstatus budak, seperti perbedaan keduaqn dalam rnasalah had

}nng ditetaplon oleh q,rariah).

Dtinjau dari sisi qips, wanita gnng berstafus budak terkena

setengah dari ketenfuan 5nng diberikan unfuk wanita merdeka. Oleh

karena ifu, sehanrsnya iddah 1nng harus dijalani oleh wanita png
berstatns budak adalah setengah dan iddah yang ditenfukan unfuk

wanita merdeka. Jika iddah wanita haid adalah tiga kali haid, maka

iddalnya wanita yang berstafus sebagai budak adalah safu setengah

haid, sebagaimana dalam masalah haid, yang mana wanita budak

dikenakan hukuman setengah dari ketenfuan haid unfuk u,anita

merdeka. Oleh karena haid fidak bisa dibuat setengah, rnaka

disempumakan menjadi dua kali haid. Oleh karena itu, dalam

komentamya, Ibnu Umar .{ft, berkata, "Jika saja aku bisa menjadikan

iddalnya u/anita yang berstatus budak adalah satu setengah haid, malo

aku pasti akan melakukannya."

Jika dernikian afurannyra, maka habisnya masa iddah seorang

budak wanita adalah, jika dia mandi setelah selesai menjalani haidnya

png kedua, ini berdasarkan safu diantam dua riwayat. Dalam riwaSpt

yang lain disebutkan bahwa habisngra rnsa iddah wanita tersebut adalah

37 Hadits ini telah ditakhrii.

At Mughni - EI



dengan selesainya haid 5nng kedua -meshpun belum melakukan mandi

penterj-.

Jika yang dUadikan patokan dalam penghitungan qwu 'adalah

masa suci, maka selesainya masa iddah wanita yang berstafus budak

adalah dengan terlihatn5n damh haid putaran kuduu.

L342. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
'Jika wanita yang dithalak tersebut adalah wanita lpng
sudah tidak lagi mengalami haid (menopause) atau jika yang
dithalak adalah wanita lnng usianya belum baligh, maka
iddalnya adalah tiga bulan."

Ini merupakan gma ulama. Sebab di dalam Al Qur'an Allah &
berfirman,

'#$frir9L-Kba,;{S'9.'4,,Ag
-#iit tfrLfr'

"Dan puanpuan-paanpnn Sang tidak haid lagi (menopuse)

di anbn perexnpuzn jika t<atnu mgu-ngu (tenbng maa
iddahqn) maka iddah merelca adalah tiga bulan; dan bqitu (pula)

perempuan-perempmn yng tidak haid."(Qs. At-Thalaaq [65]: 4).

Jika thalak terjadi di awal trilal (munculnya bulan), maka

penghifungan tiga bulan tersebut berdasarkan pada penghitungan hilal

Oulan), berdasarkan firrnan Allah I di dalam Al Qur'an,

6ts,rq4.$a '5,"{;{V"GJE
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"Merel<a bertanyn kepadamu tanbng bulan sabit. Katakanlah,

'Bulan sabit itu adalah tanda-tanda vraktu bagi manusia dan (bagi ibadah)

haji'."(Qs. Al Baqarah lzh L891.

Dalam ayat yang lain, Allah $ berfirman,

i' <-4(# f,$6 if l+ );&11 i::+iy

trLGilW-f ii3 a.i'-'il:(;{r r|-;'t
"saungguhngn bilangan bulan pda sisi Allah ialah dua bdas

bulan, dalam keteApn Allah di wktu Dia mancipbkan langit dan

bumi, di antamn5n ernpat bulan harun. '(Qs. At-Taubah [95]: 36).

Tidak ada perbedaan bahwa penghifungan bulan-bulan yang

dihammkan dilakukan berdasarkan pada penghitungan hilal (bulan).

Jika thalak terjadi di pertengahan bulan, maka sisa hari yang ada

dihitqng menjadi bagian dari iddah, kemudian dua bulan setelahnya

dihitung sebagai iddahberdasarkan patokan hilal. Kemudian pada bulan

keempat, dia menjalani masa iddah unfuk menyempumakan hifungan

iddah yang pertama hingga mencapai iumlah 30 hari. Ini merupakan

pendapat yang dianut oleh ma&hab Imam Malik dan Irnam Asy-Syafi'i.

Menurut Imam Abu Hanifah; sisa bulan yang sedang dijalani

dihitung menjadi bagian dari iddah dan bulan yang keempat dijalani

sebagai iddah sesuai dengan kekurangan pada iddah yang pertama, baik

jurnlatnf mencapai 29 hart atau 30 hari. Sebab, jika thalaknya terjadi

di awal bulan, maka penghifungann3p berdasarkan bulan (baik satu

bulanqn mencapai 29 han atau 30 hari). Jika thalaknya terjadi di

pertengahan bulan, maka kewajibannya adalah menambal kekurangan

jumlah hari pada bulan png telah diialani.38

s 1arflqB, jika bulan pertiama;umlahrya adalah 29 tani dan iddah yang dihlani
pada bulan tersebut hanya 14 hari, maka pada bulan png ke 4, ia harus
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Sahabat kami mengeluarkan pendapat yang ketiga, yaifu seluruh

bulan dihitung berdasarkan juo,lah bilangan hari, bukan berpatokan

pada hilal. Ini menrpakan pendapat dari cucu laki-laki Imam Asy.Syafi'i

dari anak beliau 5rang wanita. Jika masa iddah bulan yang pertama

dilakukan berdasarkan penghifungan hari, maka permulaan hitungan

iddah yang kedua beraunl dari pertengahan bulan. Dengan dernikian

hitungannya berdasarkan penghih.rngan jumlah hari, demikian juga

dengan bulan 5nng ketiga.

Dalil kami adalah satu bulan bisa dihitung dengan kemunculan

benfuk bulan hingga munanlnSra b€nfuk bulan yang sarna pada masa

berikutrya dan bisa juga dengan penghitungan hari seban5nk 30 hari.

Oleh karena itu, iika terngata cuaca mendung, maka iumlah bilangan

hari disempumakan menjadi 30 hari. Dengan dernikian 5nng menjadi

patokan utama adalah bentuk bulan. Jika mernungkinkan menjadikan

benfuk bulan sebagai patokan masa safu bulan, maka

itulah yang dijadikan sebagai patokan. Jika fidak mernungkinkan, maka

cam penenfuann!,a beralih ke jumhh bilangan hari. Dengan cam seperti

ini, menjadi terpisah dengan apa lnng diutarakan oleh Imam Abu

Hanifah. Mengenai talfirii yang tdah kami sebutkan, hasilnSn adalah

tidak wajib menggenapkan bulan !/ang. pertama dengan bulan 5nng

kedua dan boleh jrga menggenapkannln dengan bulan ynng keernpat.

PasaL Permulaan ulaltu hitungan iddah dimutai sejak
terjadinya thatak lpng diiatuhkan oleh sang suami. Jika
thalak terjadi di pertengahan siang atau dipertengahan
malam, maka seiak ituhh hiturgan tlasa iddah dimulai dan waktu itu

menggenapingra dengan 15 hari, agar sesni dengan ban!,akn!,a jumlah hari pada bulan
tersebut 1nng jumlahnlp 29 hai. Jika bulan tersebut jurnlahnya 30 hari, berartii pada
bula ke 4 , ia tinggal menambah s€baqrak 16 hari untuk menggenapi menjadi 30 hari
- p€neri).

@I - AI Mughni



juga yang digunakan unfuk menghifung masa bemkhimga nasa iddah.

Inilah pendapat yang banyak dianut oleh kebanyaku" ulama.

Menurut Abdullah bin Hamid: Penghitungan unkfu dimulainya

iddah tidak berdasarkan jam, namun berdasarkan aural rnalam atau awd
siang. Jika thalak terjadi di siang hari, maka hitungan ifuh dimulai dari

malam yang bersambung dengan siang yang meniadi unktu jatuhnya

thalak. Jika thalak terjadi di malam hari, maka penghitungan rrrtsa iddah

dimulai dari awal siang yang bersambung dengan rnalarn diptuhkannya
thalak. Pendapat ini juga ynng dianut oleh Imam ltlafk g,. Sebab

penghifungan berdasarkan jam agak sulit. Oleh karena ifu, yang

dijadikan patokan adalah awal malam atau awal siang.

Dalil kami adalah firman Allah &, U e;JlA'$, rri:V

'L|MJ-#! f Uii'o.u- i 4t $* 
2,g1'i#.^* ;F:r )L- #

'bfi?'i:i- 6 'Dan perempuan-perernpwn wg r*hk haid lagi

(monopause) di antam perempuan-perenpuenmu jila lannu mgu-mgu
(tentang masa iddahnya), Maka maa iddah merela a&lah figa bulan;

dan bqitu (pula) perempuan-perempuan yang fuk haid. dan

perernpuan-perempuan 3nng hamil, r4nktu iddah mqeka ifu ialah

sanpi mereka melahirl<an kandunganntn. Maka iddah mqel<a adalah

tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempnn grg tidak haid.

Dan perunpuan-perempuan Sang harnil, unklu iddah mqel<a ifu ialah

ampai mereka melahirkan kandungannSa."(Qs. At-Thalaaq [65]: 4).

Waktu yang telah ditetapkan tidak boleh ditambah tanpa adanya

dalil yang mendukung penambahan tersebut. Penghifungan berdasarkan

wakfu bukanlah sesuatu yang sulit; baik bersifat !,ahn atau bersifat

dugaan yang kuat. Oleh karena ifu, tdak mendasar jika wakfu yang

dfalani untuk iddah mengalami penambahan, melebihi apa png telah
ditentukan Alluh &.
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1343. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"Wanita yang berstatus sebagai budak, masa iddahnya
adalah dua bulan."

Terdapat perbedaan riwayat dari Abu Abdillah (lmam Ahmad)
tentang penghitungan rrrzrsa iddah bagi seorang wanita yang berstatus
sebagai budak.

Riwayat yang pertama: Kebanyakan riwayat dari beliau
menyatakan bahwa masa iddah wanita yang berstatus budak adalah dua
bulan. Pendapat ini diriwayatkan oleh sekelompok ula.ma yang menjadi
sahabatnya. Dalilnya adalah pemyataan Umar t$,,, " Iddahnya wanita
yang berstatus sebagai ummul walad adalah dua kali masa haid. Jika
wanita tersebut tidak haid, maka masa iddalnya adalah dua bulan." Al
Atrsam meriwayatkannya, lengkap dengan sanadnya.39

Pendapat ini juga dianut oleh Atha' , AzZuhi,lshaq dan safu

dari dua pendapatnya Imam fuy-Syafi'i. Sebab, penghitungan
berdasarkan bilangan bulan adalah pengganti dari penghifungan
berdasarkan bilqggan quru'. wanita yang mengalami masa quru'(haid)
maka iddahrya adalah dua quru'. Dengan demikian, pengganti dari dua
quru' adalah dua bulan. sebab wanita 5nng demikian menjalani masa
iddah berdasarkan hifungan bulan, jika bukan ditinggal wafat oleh
suaminya. Dengan demikian hitungannya sama dengan hifungan quru'.
Jika kondisinya mengalami quru' (haid) maka hitungannya seperti
wanita yang statusnya merdeka.

Riwayat yang kedua: Masa iddalnya berlangsung selama safu
bulan setengah. Riwayat ini dinukil oleh Al Maimuni dan Al Atsram.
Pendapat ini dipilih oleh Imam Abu Bakar. Ini juga pendapat yang
dikemukakan oleh Ali &. Pendapat yang demikian juga diriwayatkan

3e HR. Al Baihaqi dalam Swan At-Kubm(7/4ZSl.
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dari Ibnu Umar rg5@, Ibnu Al Musayyab, Salim, As-Sya'bi, Ats-Tsauri

dan ulama ahli ra'yi. Dan ini juga merupakan pendapat kedua milik

Imam Asy-Syafi'i. Sebab, masa iddalnya wanita yang berstafus budak

adalah setengah dari masa iddalnya wanita merdeka. Jika wanita yang

berstatus merdeka iddalnya selama tiga bulan, maka iddalnVa wanita

yang berstafus budak adalah setengahnln; 5nifu safu bulan setengah.

Seharusnya penghitungan dengan haid juga mengikuti kaidah ini; yaihr

satu setengah masa haid. Digenapkanrya menjadi dua kali masa haid

dikarenakan untuk haid tidak mungkin te6agi menjadi setengah haid.

Jika penghitungannnya berdasarkan hifungan bulan, rnaka ini bisa dibagi

dua. Oleh karena itu, jumlah tersebutlah lpng harus dilalani,

sebagaimana dalam kasus iddahwanih yang ditinggal wafat sang suami.

Kasusnya juga sama dengan seorang png sedang menjalani ihram yang

terkena kewajiban membayar setengah sha' a|ars perbuatannya yang

melukai seekor her,rran buruan. Jika dia memba5nmya dengan

mengeluarkan setengah sha' berarh dia dianggap telah melaksanakan

apa yang menjadi ka,r,rajibann5n. Jika dia beralih ke puasa, maka dia

harus melakukan puasa secara penuh dan tidak mungkin melakukannya

dengan puasa setengah hari. Di sisi lain, penghifungan iddahtya bisa

dibagi menjadi dua. Dengan demikian t:a* iddalnya adalah setengah

dari masa iddah yang harus dijalani oleh wanita merdeka, sebagaimana

dalam kasus iddalnya wanita yang ditinggal wafat sang suami. Wanita

yang berstafus merdeka, iddalnya adalah 3 bulan. Dengan demikian

iddalnya wanita yang berstatus budak adalah satu bulan setengah,

seperti dalam kasus iddalnyawanita png ditinggal wafat sang suami.

Riwayat yang ke nga: Iddalnya unnita yang berstatus budak

adalah tiga bulan. Pendapat yang demikian diriwayatkan dari Al Hasan,

Mujahid, Umar bin Abdul Aziz, Imam An-Nakher'i, Yahya Al Anshari,

Rabi'ah, dan Imam Malik .$. Ini juga merupakan pendapat yang ketiga

4o HR. hnu Abi Syaibah dalam MushanmkxTa dalam pembahasan thalak, bab

iddahnya wanita yang berstahrs sebagai budak, jika dithalak (4/l20l.
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milik Imam Asy-Syafi'i. Dasamya adalah keumuman firman Allah & di

d"1ram Ar eu1' a1, # lXrt';;; J4 #J )K:{a o bS;1,4 $g
'Ui# 'i;5- 01 :lM ,l(F.ii ii;tJ'# i CG "Dan perempuan-

perenpuan yang tidak lnid lagi (monopause) di antam perenpuzn-
perempuanmu jika kanu ragu-mga (tentang masa iddahnya), Maka

masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-

perempuan gng fidak laid. dan perempuan-perempuan Snng hamil,

rpakfu iddah mereka ifu ialah ampi merd<a melahirkan

Maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan bqitu (pula) perempui,n-

perempuan 5nng tidak lnid. Dan perempuan-perempuan 5ang hamil,

waktu iddah merel<a ifu ialah ampai mereka melahirkan

kandungann5n " (Qs. At-Thalaaq [65], 4), istibranya wanita fua 5nng
berstafus sebagai budak Sang tidak lagi mengalami haid adalah dengan

bilangan bulan; yaitu tiga bulan. Ini sama dengan istibr*nya wanita yang

berstatus sebagai budak, jika dibeli oleh tuannya atau ditinggal wafat

sang tuan.

Hitungan bulan dijadikan sebagai patokan untuk mengetahui

kosongnya rahim sang budak dan ini tidak bisa diketahui kecuali setelah

terla*atinya masa tiga bulan (sebab mengetahui dengan cara haid tidak

bisa, mengingat wanita tersebut sudah tidak lagi mengalami masa haid -
penterj). Ini berlaku urnurn; baik bagi wanita merdeka atau wanita Snng

berstatus sebagai budak. Nuthfah (setetes manit berada di mhim wanita

selama 40 hari, setelah ifu menjadi akqah (segumpal darah) selama 40

hari dan kemudian menjadi mudghah (squmpal daging)selama 40 hari.

Setelah ifu, janin mulai dapat bergerak, perutn5n terlihat mernbesar

hingga terlihat tanda-tanda kehamilan. Fase ini sama, dialami oleh setiap

wanita yang hamil, tanpa membedakan; apakah statusnya merdeka atau

budak. Oleh karena itu, istibrtnya seorang wanita di hadapan fuannya

adalah tiga bulan.

@ - At Mughni



Mereka yang menolak riwayat ini mengatakan bahwa pendapat

ini bertentangan dengan ijma sahabat. Sebab perbedaan pendapat yang

terjadi diantara sahabat hanya menghasilkan dua pendapat. Jika

perbedaan pendapat yang terjadi diantara sahabat hanya menelurkan

dua pendapat, maka tidak boleh mengeltnrkan pendapat yang ketiga.

Jika dilakukan, ini sama saja menlnlahkan selunrh sahabat dan

menganggap bahwa seluruh sahabat telah melakukan kesalahan. Sikap

yang demikian tidak boleh dilalarkan- Alasan lain adalah wanita lnng

berstafus budak tersebut menjalani masa iddah dan iddalnya bukan

karena ditinggal wafat sang suami. ol€h karena itu, masa iddalnya

harus lebih sedikit dibandingkan t:Efa iddah yang dililani oleh wanita

merdeka, sebagaimana iddah png diialani oleh wanita png ditinggal

wafat suaminya.

Pasal: Terdapat perbdaan dari Irnam Ahrnad mengenai batas

usia wanita yang mana seoftmg wanita dianggap menopause' Safu

riwayat mengatakan: Awal masa nxnuopouse bagi seorang wanita

adalah usia 50 tahun Sebab Aisyah Q pernah berkata, 'Setelah usia 50

tahun, seorang wanita tidak dapat mengandung." Dalam riwayat yang

lain disebutkan bahwa wanita biam (non amb) mengalami masa

maupouse ketika berusia 50 tahun dan r,rnnita arab di usia 60 tahun,

sebab wanita arab memiliki tabiat 1nng l€bih kuat-

Zubair bin Bakar menyebutkan dalam ktab An-Nasab bahwa

Hindun binti Ubaidillah bin AMullah bin zam'ah melahirkan anaknya

yang bemama Musa bin Abdullah bin Husain bin Al Hasan bin Ali bin

Abi Thalib ketika dia berusia 60 tahun. Dalam komentamya, dia

berkata: Ada yang mengatakan bahwa setdah bentsia 50 tahun, wanita

tidak akan melahirkan kecuali iika dia omng amb. Dan setelah berusia

60 tahun, wanita arab tidak akan melahirkan kecrEli jika ia oftmg

Qurais.
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Dalam masalah ini, Imam Asy-Syaffi memiliki dua pendapat;

1. Patokannya adalah usia dimana seorang wanita tidak lagi

mengalami haid. Sebagian ulama berpendapat bahwa

patokannya adalah 62 tahun.

2. Patokannya adalah dengan melihat wanita lain yang masih

keluarganya. Sebab secara zhahit, perilaku, tabiat dan pola

hidupnya biasanya sama.

Pendapat yang shahih insya Allah adalah jika seorang wanita

yang usianya telah mencapai 50 tahun mengalami terhentinya masa

haid selama beberapa kali tanpa sebab yang diketahui, berarti ia telah

memasuki masa menopause. Sebab wanita yang usianya demikian

bisanya sudah tidak lagi mengalami haid. Dalilnya adalah pemyataan

Aisyah @ dan sedikit sekali wanita yang usianya diatas 50 tahun

mengalami haid. Jika si wanita mengalami beberapa kali terhentinya

haid di waktu-waktu yang mana biasanya mengalami haid, b€rarti

statusnya bisa dianggap sudah mernasuki masa menopause. oleh

karena itu, hitungan iddalnyaadalah dengan patokan bulan-

Jika haidnya terhenti dibauah r,rsia 50 tahun, maka statusn5n

disamakan dengan wanita lrang haidnya terhenti tanpa diketahui

sebabnya, sebagaimana lrang insya Allah akan kami jelaskan nanti.

Jika setelah usia 50 tahun, seorang wanita melihat darah keluar

dari farjinya di masa-masa ia mengalami haid, maka menurut pendapat

yang shahih. darah tersebut dianggap sebagai darah haid. Sebab tanda-

tanda untuk menyimpulkan damh tersebut sebagai darah haid tawujud

dan darah tersebut keluar di masa-masa imkan (mernungkin unfuk

mengalami haid). Meski demikian, kondisi seperti ini jarang sekali terjadi.

Jika setelah usia 60 tahun r*ru"g wanita melihat darah keluar

dari farjinya, maka dapat dipastikan bahwa darah yang keluar tersebut

bukan darah haid. sebab tidak mungkin darah haid keluar pada wanita-

wanita yang usianya di atas 60 tahun.
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Imam Al Kharqi mengatakan: Jika setelah usia 60 tahun seorang

wanita melihat darah keluar dari farjinya, maka dapat dipastikan bahwa

darah tersebut bukan darah haid. Jika wajib menjalani masa masa iddah,

hitungannya bukan dengan haid, namun dengan bilangan bulan.

Kasusnya sama dengan wanita yang tidak haid.

Pasal: Usia minimal seorang wanita mengalami haid
adalah sembilan tahun. Sebab patokannya adalah fakta di
lapangan. Biasanya, seoftrng wanita mulai mengalami haid
di usia 9 tahun. Diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i, dia
mengatakan: aku pemah melihat seorang nenek yang
usianya 21 tahun.4l Jika dihitung si nenek mengalami sekali
hamil dan anaknya juga sekali hamil, dan dua kali hamil

.tersebut dihifung biasanya safu tahun setengah. Kemudian
sisa usia dibagi sama dengan keduanya, maka keduanya
mengalami hamil dalam usia di bawah 10 tahun.

Jika seorang wanita yang usianya di bawah 9 tahun melihat

darah keluar dari farjinya, dapat dipastikan bahwa darah tersebut bukan

darah haid. Sebab tidak pemah terjadi wanita yang usianya di bawah 9
tahun mengalami masa haid. Yang jadi patokan adalah kejadian yang

terjadi lebih dari tiga kali dan dialami oleh wanita yang kondisinya sehat.

Pasal: Jika seorang wanita usianF mencapai 9 tahun,
yaifu tahun dimana biasanSp seorang wanita mengalami
'haid, namun wanita tersebut belum mengalami haid,
misalkan saat usianya sudah mencapai 15 tahun dan belum
mengalami haidh; dalam kondisi yang demikian, masa
iddalnrya adalah tiga bulan. Ini menurut pendapat zhahir

41 HR. Al Baihaqi dalam Sunan Al-Kubm (L/319,3201.
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Imam Al-Kharqi. Pendapat ini juga dianut oleh Imam Abu

Bakar, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Asy-

Syafi'i.

Riwayat yang bertentangan dengan pendapat ini dianggap. dha'if

oleh Imam Abu Bakar, Dalam komentamya, Imam Al-Kharqi

mengatakan: Abu Thalib mengeluarkan qatu riwayat, namun ditentang

ulama-ulama yang menjadi sahabatnya. Dia (Abu Thalib) meriwayatkan

dari Imam Ahmad bahwa masa iddahnya adalah satu tahun. Al-Qadhi

dalam komentarnya mengatakan: Riwa5at ini paling shahih. Sebab jika

wanita tersebut telah memasuki usia lEng mana biasanSn seomng

wanita mengalami haid dan dia tidak mengalami haid, maka kondisinya

menjadi samar. Artinya bisa jadi wanita tersebut sedang hamil. Oleh

karena itu, dia wajib menjalani masa iddah selama satu tahun. Kasusnp

disamakan dengan seorang Snng biasanya haid, kemudian tiba-tiba

terhenti haidnya.

Dalil kami dalam masalah ini adalah firman Allah &,

'# $ i;$i 9L- Kb q,r+;S'e ut,i:V
'b::;-6'1fr4 )(tii liii'*4i ig Fixc

'Dan perempuzn-peremPwn gng tidak haid lagi (monopuse)

di antam perempuan-perernp.Errmu iil<a kanu mgu-mgu (tqang ma,s

iddahryn) maka iddah mqeka adalah b;gp bulan; dan bqifu (pula)

perempuan-perempuan gng tidak haid. Dan perempuan-peremPuan

ynng hamil,.waktu iddah mereka ifu ialah sampai mereka melahirkari

kandungannya. " (Qs. At-Thalaaq [65]: 4).

1)/roz
i,+4F
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Wanita yang sedang dibahas dalam kasus termasuk sosok yang

kondisinya diterangkan dalam ayat; yaitu tidak mengalami haid- Yang

di;adikan patokan adalah orang yang wajib menjalani masa iddah' bukan

orang lain. Oleh karena itu, jika wanita tersebut mengalami haid

sebelum memasuki usia yang biasanya wanita yang sebaya dengannya

mengalami haid; misalkan si wanita mengalami haid di usia 10 tahun;

dalam kondisi yang demikian, masa iddalnya adalah dengan hitungan

haid. Kasusnya berbeda dengan wanita png kebiasaan haidnya terhenti

dan dia tidak mengetahui penyebab terhentinya kebiasaan haid tersebut.

Dalam kasus wanita yang demikian, dia dianggap sebagai wanita yang

memiliki masa quru', sementara wanita yang sedang dibahas tidak

termasuk wanita yang menjalani masa quru'(haid).

L344. Masalah, Abu Al Qasim Al l(harqi, 'Jika

seorang budak wanita yang berstatus dithalak raj'i,
kemudian sebelum selesai menjalani masa iddalnya dia

dimerdekakan oleh tuannya, maka dia menialani mas.r iddah

sebagai wanita merdeka- Jika thalaknya bukan thalak rai'1,

kemudian dia dimerdekakan sebelum selesai menjalani masa

iddah,maka iddalnyaadalah iddahwanita budak.'

Ini merupakan pendapat Imam Al Hasan, As-Sya'bi, Imam Adh-

Dhahhak, Ishaq dan ulama ahli ra'yi. Ini juga merupakan salah satu dari

pendapat Imam Asy-Syafi'i. Dalam pendapatnya yang lain, Imam Asy

Syafi'i mengatakan: Iddatnya iddah budak, baik thalaknya thalak mi'i

atau thalak ba'in. Ini juga pendapat yang dianut oleh Imam Malik dan

Abu Tsaur. Sebabnya adalah, kemerdekaannya terjadi setelah dia

terkena ke'.vajiban menjalani iddah. Oleh karena ifu kemerdekaannp

tidak berpengaruh, sebagaimana terjadi dalam thalak ba'in atau sama

juga dengan kasus; terjadinya kemerdekaan tersebut setelah dia wajib

menjalani istibra. Istibra ada satu makna yang membedakan objeknya.
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Oleh karena itu, ada perbedaan antara wanita yang berstafus budak dan

wanita merdeka. Dengan demikian, yang menjadikan patokan adalah

stafus pada saat thalak tersebut dijafuhkan, sebagaimana dalam kasus

hukuman hadd.

Imam Atha' , Az-Zuhi dan Qatadah mengatakan: Dalam kasus

diatas; baik thalaknya thalak raj'i atau thalak ba'in, maka iddalnya

adalah iddah wanita merdeka. Ini merupakan pendapat ketiga milik

Imam Asy-Syafi'i. Sebab jika di tengah pelaksanaan terjadi perubahan

stafus yang menyebabkannya dapat menjalani iddah secam sexnpuma,

maka iddalnya berpindah, meskipun sebelumnya thalakryn tersebut

thalak ba'in. Kasusnya sama dengan wanita yang menjalani iddah

dengan berpatokan pada hitungan bulan, kernudian dia ditengah

menjalani masa iddah, dia melihat damh haid keluar dari farjinya.

Dalil kami dalam permasalahan ini adalah; Jika wanita tersebut

dithalak mj'i,kemudian dia dimerdekakan, dalam kondisi 5nng demikian,

dia adalah seorang istri yang stafusnya merdeka. Dia wajib

melaksanakan iddah wafat jika ditinggal wafat sang suami. Dengan

demikian, dia wajib menjalani iddah sebagaimana iddalnya wanita

merdeka. Kasusnya sama dengan jika dia dimerdekakan sebelum

jatuhry;a thalak.

Jika wanita tersebut dithalak dengan thalak ba'in, maka

kemerdekaan tersebut terjadi saat dia bukan lagi sebagai seomng istri.

Oleh karena ifu, dia tidak wajib menjalari iddah wanita merdeka,

sebagaimana jika dia dimerdekakan setelah melerwati masa dua quru'.

Sebab, iddah mj'i pindah ke iddah wafat jika suaminya wafat. Berbeda

dengan wanita yang dithalak ba'n jika ditengah menjalani iddah thalak,

suaminya meninggal dunia, maka iddalnya tetap; tidak pindah ke iddah

wafat. Oleh karend tu, iddalnya tidak berpindah ke iddah wanita

merdeka.
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Pendapat yang kami sebutkan milik Imam Malik menjadi batal,

yaitu jika suami wanita yang dithalak mi'i meninggal dunia. Dalam

kondisi yang demikian, iddah si istui berpindah ke iddah wafat.

Perbedaan antara uanita yang kami bahas dengan wanita kecil

yang kemudian haid adalah hifungan bulan, ia merupakan pengganti

dari haid. Jika digantikann5ra telah ada, maka penggantinp tidak

digunakan. Kasusnya sama dengan tayammum dimana posisi debu

menjadi pengganti air. Ketika sudah ada air, maka debu tidak lagi

digunakan. Kasr.usnya berbeda dengan wanita 5nng sedang kita bahas.

Iddalnya budak bukan sebagai badal (pengganti). Oleh karena itu, si

budak wanita tetap menjalarri iddalnya sebagaimana yang telah dia

jalani. Ketentuan yang demikian disepakati. Jika wanita kecil 5nng

dithalak menjalani masa iddah dengan hifungan bulan, kenrudian

ditengah menjalani iddah tersebut ia keluar haid, maka iddalnya bemlih

ke hitungan haid. Ini berbeda dengan wanita budak yang sedang kita

bahas.

Permasalahannya berbeda dengan masalah istibm. Jika wanita

yang berstafus sebagai unntul walad ditinggal wafat fuannya, rnaka ia

menjadi merdeka dengan sebab wahbrya sang fuan. Oleh karena itu, ia

wajib melakukan istibm, sebagaimana hal 5nng dernikian wa;ib dilalani

oleh wanita 1nng tidak dimerdekakan. Karena maalah istibn ndak

mernbdakan status wanita; apakah dia merdeka atau budak. Ini

berbeda dengan pernrasalahan kita.

PasaL Jika seorang budak wanita meniadi istri
seorang budak, kemudian si wanita tersebut dimerdekakan
dan dia memilih untuk lepas dari suaminya yang budak,

maka dia menialani mas.r iddah wanita merdeka. Sebab

dengan statusnln yang demikian, berarti dia ba'in dari

suaminya dalam status sebagai wanita merdeka.
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AI-Hasan meriwayatkan bahwa Nabi $ memerintahkan Barirah

untuk menjalani iddahwanita merdeka.42

Jika suaminya yang budak menceraikan istrinya yang berstafus

sebagai budak, kemudian setelah itu si wanita dimerdekakan oleh

fuannya, maka si wanita meneruskan iddalnya dengan iddah wanita

merdeka. Tidak ada perbedaan; apakah berpisahnya didasari oleh

fasakbnya nikah atau didasari oleh pemikahan. Sebab posisinya; dia

dimerdekakan pada saat sedang menjalani iddahthalak mj'i.

Jika pemikahannya tidak fasakh, kemudian suaminya

merujuknya, maka si wanita diberikan kebebasan unfuk memilih. Jika

dia memilih faakh sebelum disentuh, masalahnln adalah apakah ia

memulai ildah dari awal atau menerusl<an iddalnya yang telah dijalani.

Dalam masalah ini ada dua pendapat:

1. Jika kita berpendapat dia wajib memulai iddah, berarti menjalani

iddah dengan iddalnya wanita merdeka.

2- Jika kita berpendapat dia meneruskan iddah yang telah dijalani,

berarti dia menerusl<an iddah sebagai wanita merdeka.

1345. Masalah: Abu Al Qasim Al lftarqi berkata,
'Jika seorang wanita yang biasa mengalami haid dithalak
oleh suaminya, kemudian haidnya tidak datang-datang, dan
tidak diketahui penyebabnya, dalam kondisi yang demikian,
maka dia wajib menjalani iddah selama 1 tahun."

Jika wanita yang biasa mengalami haid dithalak oleh suaminya,

kemudian tanpa diketahui sebabnya wanita tersebut tidak lagi

mengalami haid, maka dia wajib menjalani iddah selama safu tahun.

Penjabarannya adalah sebagai berikut; iddah sembilan bulan yang dia

jalani unfuk mengetahui kekosongan rahim. Sebab lama kehamilan

42 HR. Ahmad dalam kitab Musnadtya(340s) sanadnya shahih.
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biasanya sembilan bulan. Jika telah melq,vati masa sembilan bulan dan

tidak ada tanda-tanda kehamilan, berarti wanita tersebut tidak hamil'

Setelah itu, dia wajib menjalari iddah wanita yang menopause selama

tiga bulan. Ini merupakan pendapat dari Umar r$. Imam Asy-Syafi'i

mengatakan: Ini merupakan keputusan Umar ,&, untuk kalangan

Muhajirin dan Anshar. Setahu kami fidak ada seorangpun yang

mengingkari kepufusan tersebut.

Ini merupakan pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syaf i

dalam salah satu diantara &n Qaulnya. Pendapat yang demikian juga

diriwayatkan dari Al Hasan. Dalam pendapahrya yang lain, Imam Asy-

syaf i berkata: Dia menunggu selama empat tahun (masa kehamilan

terlama yang dialami oleh wanita) untuk mengetahui kekosongan

rahimnya, kernudian dia menjalani masa iddah selama tiga bulan' Sebab

itulah masa untuk mgl,rakini bahwa rahim si wanita dalam kondisi

kosong. t-angkah ini ditempuh sebagai langkah kehati-hatian.

Dalam Qaut Jadidnya, Imam AsSr-Syafi'i mengatakan: Wanita

tersebut selamanya dalam kondisi iddahhingga dia mengalami haid atau

mencapai usia menopause dan setelahnya dia wajib menjalani iddah

selama tiga bulan. Ini juga merupakan pendapat Jabir bin Zaid, Atha',

Thawus, Sya'bi, An-Nakha'i, Azztrhti, Abu Zanad, Ats-Tsauri, Abu

'Ubaid dan ulama Irak. sebab iddahdengan hitungan bulan hanya dapat

dilakukan jika si wanita telah mencapai usia menopause dan tidak boleh

dilakukan sebelum dia mencapai usia tersebut. Wanita ini bukan wanita

rrraneupuse, sebab masih ada kemungkinan mengalami haid. oleh

karena itu, dia tidak boleh menjalani iddah dengan hitungan bulan,

sebagaimana jika haidnya terhenti karena suafu sebab.

Dalil kami adalah ijma yang diceritakan oleh Imam Asy-Syafi',i.

Sebab tujuan dan iddah adalah untuk mengetahui kosongnya rahim.

Dengan menjalani iddah selama safu tahun, maka dapat diketahui

kosongnya rahim si wanita. oleh karena itu, wanita yang masih
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mengalami quru'(haid) hanya menjalani masa iddah selama 3 quru'

dan wanita yang sudah tidak lagi mengalami haid (menopause) menjalani

masa iddahselama tiga bulan. Jika yang dijadikan patokan adalah yakin,

maka yang dijadikan acuan adalah masa hamil terlama. Memperpanjang

masa iddah menimbulkan madharat bagi wanita yang 'menjalaninya.

Dengan terus menjalani iddah, dia tidak dapat menikah dan selalu

berada dalam kondisi tertahan. Di sisi lain mantan suaminya juga

mendapatkan mudharat. Sebab selama si istri menjalani masa iddah,

sang suami berkewajiban memenuhi kebufuhan tempat tinggal dan

nafkah bagi istri. Ibnu Abbas & pemah berkata, "Janganlah

memperpanjang masa iddatnya wanita, cukuplah selama sembilan

bulan."

Jika ada yang keberatan dan mengatakan: Jiha telah menlalani

masa iddah selama sembilan bulan, maka secara zhahir kosongnya

rahim sudah dapat diketahui. Jika demikian, mengapa kalian masih

meurajibkan wanita tersebut menenrskan iddah selama 3 bulan

setelahnya?.

Jawaban hami: Menjalani masa iddah dengan quru' dan

hitungan bulan dilakukan kefika kondisinya tidak hamil. Di sisi lain,

meski telah diketahui kosongnya rahim, si wanita juga masih dikenakan

karajiban menjalani masa iddah. Buktinya adalah: Jika seorang berkata

kepada istrinya yang hamil, "Jika kamu melahirkan, maka jafuhlah

thalak-" Dalam kasus yang.demikian, setelah melahirkan, si wanita

berka,rnjiban menjalani masa iddah, meskipun kondisi rahimnya

kosong.

Pasal: Jika sebelum lewat satu tahun, kebiasaan
haidnya kembali lagi, meskipun di akhir tahun, maka

iddalnya si wanita berpindah ke iddah qunt'. Sebab, ituIah
dasar utama hitungan masa iddah. Dengan terurujudn5ra
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qunt', maka badalnya tidak dapat digunakan. Jika kebiasaan

haid tersebut kembali lagi setelah si wanita selesai menialani

masa iddah dan telah menikah dengan yang lain, maka si

wanita tidak perlu lagi mengulangi masa iddah berdasarkan

hitungan qufli'. Sebab ia telah selesai menjalani masa iddah

dan menurut hemat kami: Pemikahan yang telah dilakukan

hukumnya sah. Kasusnya sama dengan wanita kecil yang

belum haid mengalami thalak. Setelah menjalani masa iddah

selama tiga bulan, dia menikah lagi- Setelah menikah, dia

mengalami haid.

Jika si wanita kembali mengalami haid setelah dia menjalani

masa iddahlebih dari satu tahun, dalam kasus ini ada dua pendapat:

Jangan mengulangi lagi masa iddah. Sebab dia telah selesai

menjalani masa iddah berdasarkan hitungan bulan, maka dia

tidak perlu lagi mengulangi iddah, seperti kasus wanita kecil

yang belum haid.

Harus kembali menjalani masa iddah. sebab dia termasuk wanita

yang mengalami quru'. Dia telah memiliki ka,vajiban sebelum

berhubungan dengan hak suaminya. Oleh karena itu, dia harus

kembali menjalani masa iddah. Kasusnya sama dengan jika

belum satu tahun menjalani iddah, dia mengalami haid.

L346- Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"Jika wanita tersebut berstafus sebagai budak, maka dia

wajib menjalani masa iddah selama sebelas bulan.

Perinciannya; sembilan bulan untuk mengetahui

kehamilannya dan dua bulan untuk iddah-"

Masalah ini didasari oleh dua kaidah:

1.

2.
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1. Jika seorang wanita merdeka dithalak dan kebiasaan haidnya

hilang tanpa diketahui sebabnya, maka dia wajib menjalani masa

iddahselama satu tahun.

2. Iddalnya seorang wanita yang berstafus sebagai budak dan tidak

lagi mengalami haid adalah dua bulan.

Dengan demikian, dia wajib menunggu selama sembilan bulan.

Sebab tidak ada perbedaan antara masa kehamilan wanita merdeka

dengan wanita yang berstafus budak. Sebab masalafi kehamilan secara

zhahirdapat dilihat. Jika budak wanita tersebut usianya sudah memasuki

masa menopause dan tidak bisa hamil lagi, maka ka,vajiban iddalnya

adalah dua bulan. Berdasarkan riwayat yang mengatakan bahwa

iddaktya budak adalah satu bulan setengah, berarti dia wajib menjalani

selama sepuluh bulan setengah. Mereka yang berpendapat bahwa

iddahrya wanita budak adalah tiga bulan, maka dia wajib menjalani

iddah selama satu tahun, sebagaimana kalajiban yang harus dijalani

oleh wanita merdeka.

L347 - Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
'Jika diketahui penyebab yang menghilangkan kebiasaan
haid, maka dia tetap berada dalam masa iddah hingga
kebiasaan haid tersebut kembali lagi. Jika kebiasaan haid
tersebut kembali lagi, maka si wanita menjalani iddah
berdasarkan hitungan haid, kecuali jika wanita tersebut
sudah menopause. Jika usianla sudah menopause, maka
iddal'nya adalah iddah wanita menopause, terhifung sejak
dia memasuki usia menopause.'

Jika penyebab yang menghilangkan kebiasaan haid sudah

diketahui, misalkan wanita tersebut sakit, nifas, mdha'(menyusui), maka

si wanita wajib menunggu hilangnya penyebab yang menghilangkan

kebiasaan haid hingga kembali mengalami haid, meskipun waktu
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funggunya lama. Kecuali, jika usianya sudah menopause. Jika usianya

telah mencapai usia menopause, maka iddalnya adalah iddah wanita

yang menopause.

lmam Syaf i dalam Musnadnya$ meriwayatkan, lengkap

dengan sanadnya, dari Hibban bin Munqidz bahwa dia menthalak

istrinya dengan thalak satu dan dari hasil pemikahannya dengan sang

ishi dia mendapatkan satu anak perernpuan yang sedang disuzuinya.

Setelah dithalak, temyata kebiasaan haidnya sang istri terhenti dan

Hibban mulai sakit. Kemudian, ada yang mengatakan kepadanya, "Jika

kamu mati, maka istrimu akan mendapatkan harta darimu sebagai

warisan." Kemudian Hibban pergi menemui Utsman & yang saat ifu

sedang bersama Ali & dan Zaid bin Tsabit.s. Hibban bertanya kepada

Utsman & tentang masalah yang sedang dihadapinlra, kemudian

Utsman rg bertanya kepada Ali & dan Zaid r$, "Bagaimana menurut

pendapat kalian berdua?"

Ali 4b dan Zaid r$ menjawab, "Jika istrinya mati, maka

suaminya mendapatkan warisan dari harta yang ditinggalkan istri, dan

jika suaminyra yang mati, maka si ishi mendapatkan waris dari harta

yang ditinggalkan oleh sang suami. sebab si wanita bukan wanita yang

tidak lagi mengalami haid (menopause), juga bukan wanita yang belum

baligh. Kemudian Hibban kembali ke keluarganya. Setelah itu, sang istri

kembali mendapatkan haid dan mulai menjalani masa iddah sebanyak

dua kali putamn haid. Belum genap dia menjalani masa haid yang

ketiga, Hibban meninggal dunia. Dalam kasus yang dernikian, Utsman

rg memufuskan bahwa sang isfui mendapatkan waris dari harta yang

ditinggalkan suami yang telah menthalaknya

Al Atsram meriwayatkan, lengkap dengan sanadnya, dari

Muhammad bin Yahya bin Hibban: Dahulu, kakeknya memiliki dua

43 HR. Al Baihaqi dalam Sunan Al Kubn (7/4L91 dan Abdurmzzaq dalam

Mushamaf (6/34O,34L1
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orang istri dari kaum Quraisy dan dari Anshar. Kemudian istri yang dari
kaum Anshar dithalak. saat dithalak, wanita tersebut sedang mengmsui

anaknya. setelah lewat safu tahun, suaminya meninggal dunia dan si
istri yang dithalak tidak lagi mengalami haid. Istri yang berasal dari
Anshar tersebut berkata, "Aku tidak mengalami haid." Kemudian
mereka mengadukan permasalahannya kepada utsman rg dan dia
menetapkan bahwa istri yang dithalak tersebut berhak mendapatkan
warisan dari suami yang menthalaknya. Kepufusan tersebut membuat
berang ishi yang berasal dari Quraisy. Menghadapi kondisi yang
demikian, Utsman r$ berkata, "lni juga keputusan anak pamanmu, Ali
bin Abi Thalib ,&."M

1348- Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
'Jika wanita tersebut menjalani haid safu putaran atau dua
putaran, kemudian dia tidak lagi mengalami haid karena
sebab lpng tidak diketahui, maka iddatnya fidak dianggap
selesai kecuali setelah melewati masa satu tahun setelah
terhentinya haid."

Kesimpulan yang demikian didasari oleh sebuah riwayat dari
umar rg, dia berkata tentang seorang lakilaki yang menthalak istrinya.

Kemudian sang ishi mengalami haid safu putaran atau dua putaran.

setelah ifu, wanita tersebut tidak lagi mengalami haid. pemyataan umar
r$ kepada si wanita, "Kamu menunggu selama sembilan bulan. Jika

terbukti tidak hamil, maka kamu menjalani ildah selama tiga bulan. Jika
digabungkan, jumlahnya adalah dua belas bulan atau safu tahun."4s

aa Riwayat ini juga dikeluarkan oleh Imam Malik dalam Al Muwnththa(2/4s/srz).
Al Baihaqi dalam sunan Al-Kubm (7/4L91 Abdurrazzaq dahm Mushannafnya
(6/Hadits. 7llO2/h1m.341), dan Sa'id bin Manshur dalam Sr.rnarrrya (t/.7gOS).

4s HR. Malik dalam Al Muwaththa t2/s82 /zol dan et suihud ddarn sunan At-
Kubm(7/419, 420).
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Dalam keputusan yang demikian, kami tidak mengetahuinya ada

sahabat lain yang menentangnYa.

Dalam komentamya, Ibnul Al Mundzir berkata, "Umar i{&'

memutuskan demikian diantara masyarakat Muhajirin dan Anshar, dan

tidak ada seorangpun diantara mereka yang mengingkarinya'"

Al-Atsram mengatakan: Aku pernah mendengar Abu Abdillah

(lmam Ahmad) sedang ditanya tentang seorang laki-laki yang menthalak

istrinya. Kemudian si istri yang dithalak menjalani masa haid safu atau

dua putaran, dan setelah itu dia tidak lagi mengalami haid. Dia (lmam

Ahmad)menjawab, "Aku berpatokan kepada riwaSrat dari umar r$. Jika

haidnya terhenti dan tidak diketahui penyebabnya, maka wanita tersebut

wajib menunggu selama satu tahun."

Kemudian ada lagi yang bertanya, "sebelum menjalani masa

satu tahun, temyata haidnya datang lagi?!"

Dia menjawab, "Maka kernbali kepada penghitungan iddah

berdasarkan haid."

Kemudian ada yang bertanya lagi, "Jika temyata haidnya tidak

lagi datang dan tidak diketahui sebabnya?"

Dia menjawab, "Dia menunggu lagi selama safu tahun."

Ini merupakan pendapat ulama yang sepakat dengan kami

dalam masalah pertama. Sebab, ketika haidnya terhenti tanpa diketahui

sebabnya, maka kondisinya tidak jelas (meragukan). oleh karena itu, dia

wajib berpindah pada ketentuan menunggu selama satu tahun.

Kasusnya sama dengan dia dithalak dalam kondisi haidnya terhenti.

Dalam kondisi yang demikian, dia wajib menjalani iddah selama satu

tahun. sebab iddah memiliki hitungan tersendiri dan tidak dapat

digabung dengan cara penghitungan lain. oleh karena itu, jika seorang

wanita menjalani masa iddah dengan hitungan haid, kemudian setelah

menjalani masa iddahsatU atau dua kali putaran, temyata dia memasuki
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usia menopause (tidak bisa hamil lagi), maka iddalnya berpindah

kepada ketentuan tiga bulan.

Jika gadis yang belum baligh menjalani masa iddah selama satu

atau dua bulan, kemudian, disaat sedang menjalani iddah tersebut dia

mengalami haid, maka iddalnya berpindah kepada ketenfuan hga quru'.

Pasal: Jika wanita png dithalak memiliki kebiasaan
haid yang berbeda, misalkan jarak antara putaran safu haid
dengan putaran haidnya yang lain lama, maka iddalnya ndak

dianggap selesai kecuali jika dia telah sdesai menjalani masa tiga kali

haid, meskipun menghasilkan wakfu iddah yang lama. Sebab, wanita ini

bukan termasuk wanita yang sudah tidak lagi haid dan memiliki

kebiasaan haid lnng demikian. Dia sesosok wanita lEng masih

mengalami quru' dan tetap dengan kebiasaan haidnya. Dengan

demikian, stafusnya sama dengan wanita yang jarak antam safu masa

haid dengan masa haidnya yang lain fidak lama. Sepanjang

pengetahuan kami, tidak ada perbedaan pendapat diantara ulama

tentang kesimpulan yang demikian.

Pasal: Penjelasan tentang masa iddalnya wanita yang

terkena musthahadhah (keluamya darah diluar waktu-wal<tu
yang mana ia terbiasa menjalani masa haid). Wanita yang

terkena istihadhah teibagi menjadi dua golongan;
adakalanya, dia mengalami haid dan yang dijadikan patokan
untuk menghukumi darah yang keluar tersebut sebagai

darah haid adalah kebiasaan atau dilihat dari corak darah
yang keluar, atau dia fidak memiliki kebiasaan haid (baru

pertama kali menjalani haid). Jika darah yang keluar dapat
dipastikan sebagai darah haid dengan jalan melihat kepada
kebiasaan atau dapat dikenali dari darah 3nng keluar, maka
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iddah wanita tersebut sama dengan hukum wanita yang

tidak terkena isthadhah. Jika dia telah menjalani masa haid

sebanyak tiga kali, berarti dia telah selesai menjalani masa

iddah.

Imam Ahmad dalam komentamya berkata, "Wanita yang

terkena istihadhah menjalani masa iddalnya dengan mengikuti

kebiasaan haidnya. Jika setiap bulan dia mengalami haid, namun tidak

diketahui tanggal berapa saja dia mengalami haidh, dalam kondisi yang

demikian, dapat dipastikan bahwa iddahnya adalah tiga bulan. Jika

timbul keraguan, maka hendaknya dia menunggu hingga yakin betul

bahwa masa tiga kali quru 'telah selesai dia jalani."

Jika wanita tersebut baru pertama kali mengalami haid dan dia

tidak dapat membedakan antara darah haid dengan darah istihadhah,

atau dia lupa tanggal berapa saja dia mengalami masa haid dan darah

yang keluar juga tidak dapat dibedakan, dalam kasus seperti ini ada dua

riwayat dari Imam Ahmad:

1. Riwayat Pertama: Iddahwanita tersebut adalah tiga bulan.

Ini merupakan pendapat Snng dianut oleh Ikrimah, Qatadah dan

Abu ubaid. sebab N{i $ memerintahkan Himnah binti Jahasy

untuk menjalani masa iddah enam atau tujuh hari dalam setiap

bulan.6 Rasulullah $ memerintahkannya menjalani masa haid

selama €nam atau tuiuh hari setiap bulannya dan tidak

melaksanakan shalat, pu.Fa dan hal-hal lain yang tidak oleh

dilakukan disaat seorang wanita mengalami haid. Dengan

demikian batasan tersebuflah yang wajib digunakan dalam

menjalani masa iddah.

6 HR. Imam lbnu Majah (Pembahasan: Bersuci, 1/Hadits. 627); Ahmad dalam

Musnadtya (6/38L,382); Al Hakim dalan Al Mustadmk (L/772, L73); lmam Ad'
Darimidalam sunan.rrya(L/2t4) dan Al Baihaqi dalam sunan Al-Kubm (1,/338, 339).
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2. Riwayat Kedua: Dia menjalani masa iddah selama safu tahun.

Posisinya sama dengan wanifa yang terhenti kebiasadn haidnya

dan tidak diketahui penyebab terhentinya kebiasaan haid

tersebut. Jika kondisinya samar, tidak diketahui kapan datang

dan berhentinya haid, maka dia menjalani iddah selama safu

tahun. Dasamya adalah hadits Umar &. Sebab, dengan

menjalani iddah selama safu tahun, jelas terlihat kehamilannya

atau tidak. Ini merupakan pendapat Imam Malik dan Ishaq.

Sebab, tidak dapat dipastikan haidnya wanita tersebut, padahal

stafusnya adalah wanita yang mengalami quru'. Dengan

demikian, masa iddalrrya adalah satu tahun, seperti wanita yang

biasa mengalami haid, kemudian kebiasaan tersebut terhenti

tanpa diketahui sebabnya.

Berdasarkan riwayat yang pertama, kami hatakan: Jika masa

haidnya setiap bulan adalah fujuh hari, disaat dia telah menjalani masa

tunggu selama dua bulan dengan hifungan hilal (bulan dilangit),

kemudian tujuh hari di awal bulan yang ketiga, berarti masa iddahrya
sudah selesai.

Jika kita beranggapan bahwa yang dimaksud dengan quru'
adalah masa suci dan si suami menthalak istrinya di akhir bulan. Maka,

setelah si wanita menjalani masa dua bulan dan muncul bulan yang

ketiga, berarti masa iddalnya telah selesai. ini merupakan pendapat

madzhab Asy-Syafi'i.

1349. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"Jika sang suami menthalak ishinya yang belum mengalami
haid dan sebelum sang istri selesai menjalani masa iddalnya
berdasarkan hitungan bulan, temyata si wanita mengalami
haid; dalam kondisi yang demikian, dia wajib menjalani
masa iddah baru dengan berpatokan pada haid. Jika
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statusnya sebagai wanita merdeka, maka iddalnya adalah

tiga kali masa haid dan jika statusnya adalah budak, maka

masa iddalnya adalah dua kali masa haid-"

Penjabarannya adalah sebagai berikut: Wanita kecil yang belum

mengalami haid atau wanita yang sudah baligh namun belum mengalami

haid, jika dia menjalani masa iddah berdasarkan hitungan bulan,

kemudian disaat masa iddahrya'belum selesai dia mengalami haid -
meski tinggal beberapa jam lagi iddahrya berdasarkan hitungan bulan

selesai-, dalam kasus yang demikian, dia wajib menjalani lagi masa iddah

dari awal berdasarkan hifungan haid. Ini merupakan pendapat yang

dianut oleh para ulama di berbagai negeri. Diantara mereka adalah Sa'id

bin Al Musayyab, Mujahid, Qatadah, AsySya'bi, Az-Ztrhri, Ats-Tsauri,

Imam Malik, Imam Asy-Syaf i, Ishaq, Abu Ubaid, para ulama ahli m'yi,

ulama Madinah dan ulama Basrah. Alasannya adalah hitungan bulan

merupakan badal (hitungan pengganti) dari hitungan iddah berdasarkan

masa haid. Jika pokoknya telah ada, maka hitungan badal tidak berlaku

Iagi. Kasusnya sama dengan debu tayammum, ketika sudah ditenrukan

air.

Dalam permasalahan di atas, maka wanita tersebut harus

menjalani iddahselama tiga kali masa haid, iika kita beranggapan bahwa

yang dimaksud dengan quru'adalah haid. Jika kita beranggapan bahwa

arti quru 'adalah masa suci, yang menjadi pertan5nan; apakah masa

suci yang dia jalani sebelum datangnya haid dianggap sebagai bagian

dair quru 'atau bukan? Dalam masalah ini ada dua pendapat:

Masa suci tersebut dianggap sebagai bagian dari quru'' Sebab

dia telah beranjak ke masa haid dan stafusnya disamakan

dengan masa suci yang ada diantara dua masa haid'

Masa suci tersebut tidak dianggap sebagai bagian dari masa

quru' dan inilah zhahirpendapat Imam Asy-Syafi'i. Sebab, yang

dimaksud dengan quru'adalah masa suci diantam dua masa

1.

2.
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haid. Dalarn masalah ini, masa suci tersebut tidak berada

diantara dua masa haid. Dengan dernikian, rnasa suci tersebut

tidak dianggap sebagai bagian dari quru'.

Jika masa iddah yang dijalaninya berdasarkan hihrngan bulan

telah selesai, kemudian beberapa saat setelah ifu si wanita mengalami

haid, dalam kondisi yang demikian, dia tidak wajib mengulang kembali

iddahnya berdasarkan haid. Sebab haid tersebut dahngnya setelah dia

selesai menjalani masa iddah berdasarkan hifungan buhn. Kasusnya

sama dengan wanita Snng telah menialani nasa iddah berdasarkan

hitungan bulan, kemudian setelah wakfu lrang larna dh baru mengalami

haid. Kaidah ini tidak mungkin dibatalkan. Sebab iika dibatallan, maka

tidak ada ruang bagi mereka !,ang Udak haid iddah

berdasarkan hitungan bulan.

Pasal: Jika wanita png dithalak telah mer{alani m:rs.r

satu kali atau dua kali haid, kemudian dia memasuki usia
menopause, dalam kondisi yang demikian, dia harus
memulai kembali mas.l iddalnya berdasarkan hitungan
bulan, yaitu selama tiga bulan- Sebab mas.r iddah
berdasarkan haid sudah fidak dapat tagr diialani. Oleh
karena itu, harus disempumakan dengan menjalani iddah
beberapa bulan.

Jika disaat si wanita menjalani masa iddah berdasa*an hihrngan

haid, ternyata wanita tersebut hamil dari suami lnng menthalaknya,

maka masa iddah yang dijalani berdasarkan haid tersebut batal. Dengan

demikian, darah yang keh:ar f'arjinya dapat dipastikan bulon damh haid.

Sebab wanita yang sedang hamil tidak mungkin mengalami haid.

Jika wanita tersebut telah menjalani 'rirem iddahselama tiga kali

haid, kemudian setelah ifu dia hamil dan belum genap enarn bulan sejak

haidnya yang ketiga terhenti dia melahirkan; dalam kasus yang
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demikian, dapat dipastikan bahwa darah yang keluar bukan darah haid.

Sebab pada hakikatnya, ketika keluar darah dia dalam kondisi hamil.

Dan orang yang hamiltidak mungkin mengalami haid.

Jika wanita tersebut menjalani iddahselama tiga kali masa iddah,

kemudian setelah itu dia hamil dan jarak antara berakhimya haid yang

ketiga dengan waktu melahirkan memungkinan dia untuk hamil,

misalkan jaraknya lebih dari enam bulan; dalam kasus yang demikian,

iddalnya dianggap sah. Dan anak yang lahir tersebut terjadi setelah

berakhirnya masa iddah. Jika jarak antara berakhimya haid png ketiga

dengan waktu melahirkan kumng dari enam bulan, dapat dipastikan

bahwa darah yang keluar yang semula dikira damh haid, dapat

dipastikan darah tersebut bukan darah haid. Sebab wanita yang sedang

hamil tidak mungkin mengalami haid.

Pasal: Jika wanita yang sedang menialani masa iddah
merasa ragu dengan kondisinya. Maksudnya, disaat
menjalani masa iddah, ia merasakan ada tanda-tanda
kehamilan diperutn3p; misalkan, dia merasa ada yang
bergerak-gerak diperutnya seperti yang biasa dialami oleh
mereka yang hamil, atau dia mendapati tanda-tanda adanya

nutfah (setetes air mani) di perutnya atau tanda-tanda lain
yang mengindikasikan rahimryra tidak kosong, meski

demikian, dia ragu; apakah dia benar-benar hamil atau
tidak? Dalam kondisi yang demikian, stafus wanita tersebut
memiliki tiga kemungkinan;

1. Timbulnya keraguan tersebut sebelum berakhimya iddah. Dalam

kondisi yang demikian, dia tetap dihukumi sedang menjalani

iddah hingga keraguan tersebut sima. Jika tamyata wanita

tersebut hamil, maka iddalnya selesai dengdn melahirkan bayi

yang dikandungnya.
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2.

Jika sesuafu yang meragukan tersebut hilang dan terbukti

bahwa dia fidak hamil, rnaka iddalnya dianggap selesai

berdasarkan hifungan qru'atau hifungan bulan. Jika wanita

tersebut menikah dengan lald-laki lain sebelum sesuafu yang

meragukan tersebut hilang, rnaka pemikaharuqn bafil (tidak sah).

Sebab s@ara zhahir, dia masih dianggap bemda dalam masa

iddah (sebab ada kernungkinan ia sedang hamil -penerj). Meski

demikian, ada kerrungkirnn p€rnilohannya .sah, jika terbukti

bahwa si wanita fidak hamil. S€bab p€rnikahan tersebut terjadi

disaat si wanita telah.sdesai menlrlani iddalnya.

Kemguan te,rsebut fimhi s€telah selesainya n:asa iddah darr

setelah terjadinln pernilotran. Dalam kondisi yang demikian,

pemikahannya dianggap sah. Sebab p€rnitahan tersebut terjadi

setelah beral,,himp iddah. Keberadaan hamilryn sendiri besifat

ragu dan sesuatu yang b€rsifat !,akin tidak bisa dibatalkan

berdasarkan sesuatu yang bemsifat mgu. Meski demikian,

suaminya lnng baru fidak halal menggaulinya. Sebab kita

meragukan ke-shahihan p€rnilotnn tersebut. Sebab, tidak halal

bagi seorang yang hirnan kepada Allah dan Hari Kiamat

menyiramkan aimp ke tanarnan orzmg lain. Dalam masalah

seperti ini, jika wanita ters€but mdahirkan anak 5nng mana jamk

antara melahirkan dengan p€rnilohannya yang kedua kurang

dari enam bulan, rnaka p€rrikattanntn batil (tidak sah). Sebab

wanita tersebut dinikahi dalam kondisi hamil. Jika jarak antara

melahirkan dengan psmikahannta lebih dad eniun bulan,

pemikahannya sah dan anak 1ang lahir dinisbatkan kepada

suami yang baru menikahiryn.

Keraguan tersebut tmbul setelah wanita tersebut selesai

menjalani nrlsa iddahdan dh bdum menikah dengan omng lain.

Dalam kasus seperti ini ada &,m wfth(pendapat);
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1. Wanita tersebut tidak boleh menikah dulu. Jika menikah,

maka pemikahannyra batil (tidak sah). Sebab dia merrikah

dalam kondisi masih ragu mengenai sudah selesai iddalnya

atau belum. Oleh karena ihr, pemikahannya fidak sah-

Kasusnya sama dengan jika keraguan tersebut teriadi dabm

masa iddah. Jika kita menganggap pemikahannln sah, maka

pemikahannya tersebut bersifat tawaqquf (menunggu). S€bab

tidak ada istilah tawaqquf dalam pemikahan. Oleh karena
'ifu, jika seorang lal{i-laki masuk Islam, kemudian ishinya

tetap dalam kemusyrikan, dalam kasus seperti ini, rnaka sang

suami tidak boleh menikah dengan saudari istuiryn. S€bab

pemikahannya tersebut bersifat mauquf. Sah atau fxdaknp

menunggu kepada keislaman istri yang pertama.

2. Wanita tersebut boleh menikah dan hukum perrikahannya

sah. Sebab kita telah tetapkan bahwa iddalnya telah selesai,

boleh menikah dan tidak wajib diberi nafkah dan ternpat

tinggal oleh mantan suaminya. Sesuafu Snng telah ditakini

keberadaannya tidak boleh dibatalkan berdasarkan sesuatu

yang baru dan bersifat ragu. Oleh karena ifu, sesuafu 5rang

telah diputuskan oleh hakim tidak menjadi batal karena

berubahnya ijtihad sang hakim dan saksi menarik kernbali

pemyataannya.

Pasal: Jika seorang suami menthalak salah seorirng

istrinln, namun tidak disebutkan siapakah diantara ishinya
tersebut yang dia thalak, dalam kasus yang demikian, maka

penenfuan tentang siapakah diantara istrinya !/ang dithalak
dilakukan dengan cara undian. Siapa yang keluar dalam undian,

maka isfoi tersebutlah yang dithalak dan wajib menjalani masa iddah-

Penghitungan iddatnya dilakukan berdasarkan jatuhnya thalak, bulon

setelah dilakukan undian. Jika seomng suami menthalak salah somng
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istrinya dan dalam isi thalak tersebut disebutkan narna istri yang

dithalaknyd, kemudian dia lupa istri yang manakah yang dia thalak,
dalam kasus yang demikian, dalam'safu pendapat yang dianut oleh
sahabat kami. Permasalahannln sarna dengan yang awal, yaifu
dilakukan undian unfuk menentukannya. Menurut pendapat yang
shahih, semua istrinlaa menjadi haram unfuknp.

Jika dalam masa iddah, sang suami meninggal dunia, maka
semua istrinya wajib menjalani masa iddah dengan iddah terlama
diantara dua bentuk iddah iddah thalak dan iddahwafat. sebab, hukurn
tetapnya pemikahannp bersifat yakin dan semua istrinya merniliki
potensi untuk menjadi wanita yang dithalak atau tetap menjadi isfui sang
suami. oleh karena ifu, setiap isbi wajib menjalani masa iddah terlama.
Jika thalaknya bersifat thalak b'in, maka kanrajibannya menjadi gugur.

Kasusn5n sama dengan seorang yang yakin bahwa dalam safu hari ada
shalat yang tidak dia keriakan, narnun dia lupa; shalat apakah yang telah
dia tinggalkan. Dalam kasus yang dernikian, dia wajib mengqadha shalat
sebanyak 5 kali. Awal penghitungan iddahdengan quru' dilakukan sejak
jatuhnya thalak dan awal iddah wafat dihitung sejak suaminln
meninggal. Ini merupakan pendapat madzhab Asy-Syafi,i.

Jika setelah ifu sang suami menjafuhkan thalak tiga kepada
sernua istrinya, maka semua ishinla wajib menyempumakan iddatnya
sejak mereka dijatutrkan thalak tiga. Jika sang suami menthalak dengan
thalak tiga, namun dia lupa, jalan keluamya sama dengan kasus jafuhnya
thalak satu.

1350. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
'Jika seorang suami wafat, baik sang suami berstatus
merdeka atau budak, baik sebelum terjadinya duffiul
(berhubungan intim) atau setelahnya; jika istrinya berstatus
wanita merdeka, maka iddalnya sang ishi adalah empat

@I - At Mughni



bulan s€puluh hari. Jika sang istri berstatus budak, m.rka
iddalnya adalah dua bulan lima hari."

Selunrh ulama telah berijma (sepakat) jika seomng uanita

muslimah ditinggal wafat suamin5n dan wanita tersebut tidak dalam

kondisi hamil, maka iddalnya adalah empat bulan sepuluh hari, dihitung

sejak suaminya meninggal dunia. ndak ada perbedaan dalam lrasus ini;

apakah sang istri sudah digauli atau belum. Tidak ada perbedaan dalam

kasus ini; apakah sang ishi sudah buligh atau masih kecil. Dasamya

adalah firrnan Allah & didalam Al Qur'an,

-#, -r:55_ q;i si:r;'fu $;A irlti
ffir*$-L:6,

"Amng-omng gng maingal dunia di anbmnu dagan
maningalkan isbi-isbi (hendalqn pm isbi itu) menanguhlan dAirya
(bqiddah) ernpat bulan sepuluh hari."(Qs. Al Baqamh l2l:2VL).

Dalam salah satu haditsn5n, Rasulullah $ bersabda,

t{

o

Ot

4l)
'W'o11 ;-!t 7'lts b"i;'.1't,i;'t

lo 1 tr^1 c /
-'#,1 b.j c ))z/ ,* Vt >r* G'9 * e

-ro . /
.lJ.bJ

"Tidak halal bagi somng wanita Santg beriman kqda Anah &
dan Han Kiamat melakukan perbuabn bulmbung lebih dari figa hari,

kaali jika gng meninggal dunk adalah suaminja. Jil<a FnS nqirypl
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dunia adalah suaminya, n aka masa berkabungnya adalah empat bulan

sepuluh hari."Hadits ini diriwa5ntkan oleh Al Bukhari dan Muslim.47

Jika ada yang berkomentar "Mengapa kalian tidak memahami

dyat tersebut sebagai ketentuan untuk isfui yang sudah digauli saja,

sebagaimana pendapat kalian dalam firman Allah S, 'Wanita-wanita

yang dithalak hendaknya menahan diri (menungg$ tiga kali quru' (Qs.

AlBaqarah l2l:2281?"

Jawaban kami: Kami mernahami ayat yang baru saja disebutkan

berdasarkan firman Allah & dalam a5nt,

i,;rr;"'",6
"Hai onnganang trurg fuirran, apbila kamu menil<ahi

perempuan-pqqnptmn trutg fuinnn, kqtudian lamu cemikan mqeka

sebelum kamu mananprinSa nnka sd<ali-kali tidak vniib atas mereka

iddah bagimu 5ang lannu minb maka bqilah

mereka mutbh dan lepsl<anlah mqel<a ifu dengan cam Wng sebik-
baikryn. "(Qs. Al Ahzaab I33l: 49).

Dalam rnasalah waf-atrp sang strami, tidak ada a5nt yang

mengkhususkan keumr.unan iddah wafat. Dan tdak mungkin

mengqiyaskannya dengan kasus wanita yang dithalak dalam masalah

pengkhususan. Alasanngra ketidakbolehan tersebut ada dua:

1. Nikah pada hakikatrya adalah akad untuk seurlur hidup.

Jika sesuatu telah berakhir, maka ditetapkanlah hukum baru,

47 Hadits ini telah ditakhrij.
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sebagaimana ketenfuan beral'hiqn pu.$a dengan masuknya

wakfu malam, sama dengan berakhim5pa uraktu penyerdtaan

dengan berakhimya masa se\ n, sarn t dengan berakhimya

masa iddah.

2. Jika seorang wanita 1lang dithalak mdahirkan, maka bisa

saja sang suami mengingkarinlra dan merraftkan nasab sang

anak dengan c-ara li'an. Kasus 37ang dernildan tidak terjadi

pada suami yang wafat.

Menurut pendapat seluruh ulalrn, adanlp haid tdak menjadi

pertimbangan dalam kasus wafatrya sang snmi. Meski demikian,

diceritakan dari Imam Malik bahwa iika u,anita tersebut statusnya sudah

pemah digauli oleh suaminlp, rnaka dia wajib rnenfrtani iddah selama

empat bulan sepuluh hari ynng di dabmrryn ada haid. Dlam kasus ini,

mengkuti AI Qur'an dan Sunrnh lebih uhrna. S€bab, fka harus ada

haid, maka dia harus menialaninlp sebanyak tiga kali QUil',
sebagaimana kasus wanita yang dithalak.

Perbedaan pendapat ini hanya teriadi dalarn losus wanita yang

ditinggal wafat oleh suaminya masih mengalami haid. JilG wanita yang

ditinggal wafat tersebut sudah memasuki usia menopause atau belum

haid, maka tidak ada perbedaan pandapat diantara ulama bahwa

iddalnya adalah empat bulan sepuluh hari.

Jika wanita yang ditinggal unfat sryninp ksnatus budak, maka

iddalnya adalah dua bulan lirna hari- hi merupakan pendapat

kebanyakan ulama. Diantam mereka yang berpendapat dernikian adalah

Sa'id bin Al Mmusa54,rab, Atha', Sulairnan bin Yasar, Az-Zuh'Ir,

Qatadah, Imam Malik, Ats-Tsauri, Irnam Aslrqpfi'i, Ishaq, Abu Tsur,

ulama ahli ra'yi dan ulama-ulama png lain, k@rah lb,nu Sirin. Dalam

komentamya, hnu Sirin berkata: Menurutlm, fidak ada perbedaan

antara iddalnya wanita merdeka dengan wanita png berstatus budak.

Dalil kami adalah adanya kesepakabn dari seluruh sahabat Nabi $
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bahwa masa iddahrya wanita yang berstahrs budak adalah setengah dari

ketenfuan yang diberlakukan unfuk wanita merdeka. Demikian pula

dalam kasus wafatnya sang suami dari budak tersebut.

Pasal: Yang dimaksud dengan kata "sepuluh" dalam bab iddah

adalah sepuluh hari lengkap, berikut siang dan malamnya. Oleh karena

itu, sepuluh hari lermasuk siang dan malamnya tersebut harus dijalani

sebagai iddah. Pendapat ini dinyatakan oleh Imam. Asy-Slnfi'i, Imam

Malik, Abu Ubaid, Ibnul Al Mun&ir dan ulama ahli m'yi.

Dalam komentamya, Imam Al Auza'i mengatakan: Yang

dimaksud dengan kata sepuluh hari adalah; sepuluh malam. dan

sembilan siang. Sebab kata "as5/nn" digunakan unfuk malam.

Keberadaan siang mengikut malam.

Menurut kami: Dalam masalah bilangan, maqnrakat arab biasa

menggunakan kata yang bersifat mu'anrnb mencakup mudzakkar. Jika

kata yang disebut adalah al-lagaali (malem) maka Snng dimaksud adalah

malam dan siang, sebagaimana ketentuan ini berlaku dalam firman Allah

&,

'&$i {N.r; i6'*t;r) JA S JG

Cli)4#6tiri
'hkaria berkata, 'Ya Tuhanku, Mlah aku smfu hnda'. Tuhan

ba{tuman, 'Tanda bagimu ialah fuhow l<anu tidak dapt bercal<ap

akap dengan manusia selama tiga malarn, pdalnl l<amu sehat'." (Qs.

Maryam [19]: 10). Yang disebut adalah lleita "lagaalin" namun yang

dimaksud adalah siangnya. Dalilqn adalah sebagaimana tertera dalam

firman-Nya yang lain;
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w S y r6'{irt 36r}H$i l:4r;
"Berl<ata hkaia, 'Berilah aku swfu tanda (bhtn ishilil t&h

mengandung)'. Nlah ber{irman, 'Tandan5a bgimu, karnu tidak dapt
. berkata-l<ata dengan manusia selana tiga hari, keuali dqgan iqamt'-'

(Qs. Aali'lmmn t3l: 41) yang disebut adalah l<ata"ayrymrf narrum !Br{I

dimaksud adalah berikut dengan rnatamnya-

Jika seomng muslim bqrE|dzar akan melakukan lfikaf d selxlhlh

terakhir bulan suci Rarnadhan, rnaka dia r,rajib melaksarnlon i'tlof pada

siang dan malam sepuluh teral,hir tersebut. Ada 3rcng mengatakan: .filla

kita telah menyatakan kata "sepuluh" tersebut adahh sepuhrh mahn

berikut siangqp, maka ketenhnn temsebut bersifat u,aiib, tdak bdeh

difahami sebagai sifat ibahah.

Pasak Jika wanita yang sedang menialani nrasia ffiah
thalak r1ai'i suamin3p wafat, maka si wanita hanrs memulai

iddalnya dari awal lagi berdasarkan ketentuan iddah u,afiae

!/aitu empat bulan sepuluh hari. Tidak ada pqbedaan

pendapat diantara uliama mengenai ketentuan Fry
demikian.

Imam hnu Al Mundzils mengatakan: Seluruh uhrna tdah

sepakat mengenai ketenfuan hukum yang demikian. sebab, unnita lEr{I
sedang menjalani ma56 iddah tt6lak ra71, statusnya masih menXdi isni

suami yang menthalaknya. K€fika SBng menthalaknl,ra waht, b€rarfi

png wafat adalah suami wanita yang sedang menjalani iddah Mr
karena ifu, sang ishi tetap mendapatkan rmris dari harta 1g1g

ditinggalkan sang suami. Dengan dernikian, isti tersebut mdahdmt

iddahdengan iddahwafat, sama halnp dengan istoi png frdak dithablc

48 65. ALIina'1961.
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Jika thalaknya thalak ba'in, kemudian disaat sang istri menjalani

iddah, suaminya meninggal dunia; dalam kondisi yang demikian, dia

tetap menjalari iddah thalak. Kecuali, iika thalak tersebut dijatuhkan

oleh sang suami di akhir masa sakitrya sang suami, Dalam kondisi yang

demikian, maka sang istri wajib menjalani masa iddah terlama dari dua

masa iddah; iddah wafat atau tiga lali quru'. Inilah pendapat 5nng

ditetapkan oleh Imam Ahmad. Pendapat ini juga yang dianut oleh Ats-

Tsauri, Imam Abu Hanifah, dan Muhammad bin Al Hasan'

Menurut Imam Malik, Imam Asysyafi'i, Abu Ubaid, Abu Tsaur

dan Imam Ibnu Al Mundzir: wanita tersebut wajib mgnjalari iddah

thalak (bukan iddahterlama dari dua n:653, iddah. Sebab, pada saat laki-

laki Snng menthalaknp wafat, status si wanita bukan lagi istrinlra.

Dengan kata lain, Spng meninggal itu bukan ldgi stnminya'

Dalil kami dalam masalah ini adalah wanita tersebut masih

mendapatkan waris dari harta peninggalan sang stnmi. Oleh karena ifu,

dia wajib menjalani iddahwafat mi'i5tghdan wajib juga menjalani iddah

thalak.

Jika suami yang menthaldk di alfiir sakitngn meninggal dunia

ketika istrinya telah selesai menjalani n:nsa iddah baik berdasarkan

hitungan haid, hitungan bulan atau setelah melahirkan atau thalak

tersebut dijatuhkan dalam kondisi si istui belum pemah dicampuri

(disetubuhi), maka wanita tersebut tidak menjalani iddahwafat.

Menurut Al Qadhi: Jika dalam kasus ini kita beranggapan bahwa

si wanita mendapatkan waris dari harta Snng ditinggalkan sang suami,

berarti dia harus menjalani iddah wafat. sebab dengan masih

mendapatkan waris, berarti stafusnya masih isti. Kasusnln salrlzt

dengan jika sang suami wafat setelah digauli dan sebelum selesai masa

iddah. Abu Thalib meriwayatkan ini dari Imam Ahmad dalam masalah

wanita yang telah selesai iddalnya.
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Ibnu Abi Musa menyebutkan bahwa dalam masalah ini ada dua

riwayat. Riwayat yang shahih adalah wanita tersebut (5nng belum digauli)

tidak menjalani masa iddah. Sebab di dalam Al Qur'an Allah &
berfirman,

lrrr*a\fr*qw /e ,/

ol J+

i;W:,-"be:;
"Hai omngpmng Jprrg beriman, apbila kamu menikahi

perempuan-perempuan 5nng buhnan, kernudian kamu cemikan mereka

sebelum kamu mencampurin5n maka se,l<ali-kali tidak wafib atas mereka

iddalT bagimu yang l<amu minb maka berilah

mereka mut'ah dan lepaskanlah merel<a ifu dengan cam tang sebaik-

baikng. "(Qs. Al Ahzaab [33]: 49).

Dalam ayat yang lain, Allah S berfirman,

7;3,W'lyrlitO6S-,-ii,S:V
"Wanita-wanita JBng dithatak handalqn menahan diri

(menunggu) tiga kali quru...."(Qs. Al Baqarah l2l:2281.
- 

Dalam ayat yang lain, Allah $ berfirman,
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'# $ i$5,r1- f# b, c?3\'u.'b4,,itJ
';:;.6'1fr 4)GTruiy';4irj,tl#llrc

'ais;
"Dan perempuan-perempuzn Sang tidak haid lagi (menopause)

di antam perempuan-perempuanmu jil<a l<amu mgu-mgu (tentang maa
iddahrya) maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan bqitu (pula)

, perempuan-perempuan 5ang tidak haid. Dan perempuan-perenpuan

Snng harnil, unktu iddah mere,l<a ifu ialah ampi merel<a melahirkan

kandungann5n " (Qs. At-Thalaaq [65]1 4).

Tidak boleh mengkhususkan ketenfuan ini secara semena-mena.

Sebab, wanita tersebut bukan lagi isfoi omng yang menthalakn5ra.

Wanita yang statusnya dernikian, boleh langsung menikah dengan oti"g
lain dan suami yang menthalak boleh langsung menikah dengan saudari

wanita yang dithalakn5n. Boleh juga bagi suami langsung menikahi

empat wanita lain. Oleh karena itu, wanita tersebut tidak wajib

melalsanakan iddah dengan wafatr5n sang suami, sebagaimana dalam

kasus dimana si wanita tersebut sudah menikah dengan orang lain.

Kasusnya berbeda dengan jika suaminya wafat disaat si wanita

sedang menjalani masa iddah. Dalam kondisi Snng dernikian, sebelum si

wanita selesai menjalani masa iddah, oftIng lain tidak boleh menikah

dengannya. Kami juga tidak setuju d"rrgn kesimpulan bahwa wanita

tersebut mendapatkan waris. Sebab, jika dianggap mendapatkan waris,

ini irkan bemkibat seomng suami bisa menurunkan waris kepada

delapan orang istri.

Jika si wanita (yang suaminya wafat dan ia belum digauli) sudah

menikah lagi dengan orang lain, wanita tersebut tidak terkena keuraiiban
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menjalani iddah. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai ketentuan

yang demikian. Selain ifu, sang wanita juga tidak mendapatkan waris

dari mantan suaminya yang sudah meninggal dunia.

Jika si wanita dithalak dengan thalak ba'in, maka ia tidak

mendapatkan waris. Kasusnya sama dengan wanita budak atau merdeka

yang dithalak oleh suaminya yang budak atau seorang wanita dzimmi

dithalak oleh suaminya yang muslim.

Wanita yang di-khulu'atau wanita yang melakukan sesuatu yang

membuat pemikahannya menjadi fasakh, ia tidak wajib menjalani iddah.

Tidak ada perbedaan dalam masalah ini; baik suaminya wafat saat si istri

sedang'dalam masa iddah atau wafat setelah sang istri selesai iddalnya.

Kesimpulan ini berdasarkan qiyas perkataan sahabat kami. Mereka

memindahkan iddah sang istri ke iddah wafat, dikarenakan sang istri

mendapatkah waris dari harta suaminya yang meninggal dunia. Dalam

kasus ini, wanita tersebut tidak mendapatkan waris. Dengan demikian,

kasusnya sama dengan wanita yang dithalak oleh suaminya yang dalam

kondisi sehat.

Jika seorang wanita dithalak oleh suaminya yang dalam kondisi

sehat, jika thalaknya thalak ba'in, kemudian suaminya wafat, dia wajib

menjalani iddah thalak dan tidak berpindah ke iddah wafat. Ini

merupakan pendapat dari Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Abu Ubaid,

Abu Tsaur dan Imam Ibnul Mundzir. Menurut Ats-Tsauri dan Imam Abu

Hanifah: Wanita yang stafusnya dernikian, wajib menjalani masa iddah

terlama dari dua masa iddah. Kasusnya sama dengan wanita tersebut

dithalak oleh suaminya yang sakit diakhir hayat,ya.

Dalil kami dalam masalah ini adalah firman Allah & dalam Al

ez

1?.,
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"Wanita-wanita yang dithalak hendakryn menahan diri
(menunggu) tiga kali quru'...."(es.Al Baqarah l2jt z2g). sebab dengan
status thalaknya yang bersilat ba rh, setelah jatuhnya thalak, stafus
wanita tersebut bukan lagi istoi orang yang menthalaknya. Halal bagi
suami yang menthalaknya menikah dengan saudari mantan isfuingra dan
menikah dengan empat wanita lain. oleh karena ifu, wanita tersebut
tidak menjalani iddah wafat. Kasusnyn sarna dengan jika wafatrSn sang
suami setelah iddahwanita tersebut sudah selesai.

Al Qadhi menjelaskan tentang hukum wanita yang dithalak oleh
suami di akhir sakitrya sang suami, jika wanita tersebut sedang hamil,
maka dia menjalari iddah terlama dari dua masa iddah. perincian ini
menurut kami kurang tepat. sebab, dengan melahirkan, maka sernuir
iddalnya selesai. Dengan kondisinSra yang hamil, maka dia tidak boleh
dikenakan ketenfuan iddah wanita SBng tidak hamil. Masalah ini akan
kami bahas setelah ini, Insya Allah.

1351. Masalah: Abu Al Qasim At l(harqi berkata,
'Jika seorang istri lrang sedang hamil dithatak oleh
suaminya atau suaminga meninggal dunia, maka wanih
tersebut selesai iddalnya dengan melahirkan. Ketenfuan ini
berlaku umum unfuk wanita !/ang berstafus merdeka atau
budak." seluruh.ulama dari penjuru negeri sepakat menSatakan bahwa
jika seorang suami menthalak istuinSn png sedang dalam kondisi hamil,
maka masa iddah wanita tersebut selesai dengan melahirkan. Ketentnn
ini berlaku juga bagi seluruh perpisahan yang terjadi ser,,rraktu keduanya
masih hidup.

Para ulama juga sepakat jika wanita yang sedang hamil tersebut
suaminya wafat, maka iddalnyaselesai dengan melahirkan. Hangra lbnu
Abbas & yang merniliki pendapat yang berbeda. Diriwa3atkan dari AIi
rg dengan sanad yang munqanhd unnita tersebut harus menjatani masa
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iddah terlama dari dua bentuk iddah. Di masa hidupnp Nabi $, Abu

Sanabil pemah melontarkan pendapat yang demikian, namuri

pendapatnya dibantah oleh Nabi $. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ;$

bahwa beliau menarik kembali pendapatrya dan ikut bersama pendapat

sahabat yang lain, disaat dia mengetahui adanya hadits Sabi'ah.

Al-Hasan dan Sya'bi men5atakan bahwa makruh hukumnya bagi

wanita tersebut menikah disaat dia merrjalani rtasa iddah. Diceritakan

dari Hamrnad dan Ishaq bahwa iddalnya uranita tersebut belum selesai

hingga dia selesai dari menjalani masa iddah. Pendapat yang demikian

ditolak oleh seluruh ulama. Menr:nrt mayoritas ularna, jika beberapa jam

setelah wafatrSn sang suami, isfui yang hamil tersebut melahirkan, maka

iddatnya dianggap selesai. Dalam kondisi yang dernikian, wanita

tersebut boleh menikah. Meski dernikian, si wanita tidak boleh

disetubuhi oleh suaminla hitggu dia mandi setelah selesai menjalani

masa nifas.

Dasam5n adalah firman Allah B di dalam Al Qur'an,

"g;526'""fr4)G'ii$ib
"Dan perempuan-perempuan 5nng hanil, Ilnktu iddah mereka

ifu iataly sampai mereka melahirkan l<andungann5n " (Qs. At-Thalaaq

t65l: 4). Diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab, dia berkata: Aku pemah

bertanya kepada Nabi $ tentang a3nt,

'6ts.6""frA)Gii5i5
'Dan perempuan-Pqqnpun Sang hamil, w,aktu iddah merel<a

ifu iatah sampi merel<a melahirkan l<andungann5m. " (Qs. At-Thalaaq

t65l: 4), untuk wanita 1nng dithalak tiga atau unhrk wanita yang

suamingn wafat?
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Rasulullah $ menjawab, 'Ketenfuan tersebut berlaku unfuk

wanita yang dithalak tiga dan juga untuk 5nng suaminSn wafat.'49

Ibnu Mas'ud rg berkata: Barangsiapa yang suka, ia bisa saling

bermubahalah atau mendoakan laknat, ayat

q-5il?,i;,5-6'.L:ir4)6iiujb

"Dan perempuan-perexnpuan Smng hamil, waktu iddah merel<a

itu ialah sampai mereka melahAkan ." (Qs. At-Thalaaq

[65]: 4), turun setelah ayat yang ada dalam sumh Al Baqarah,

i l1t .t o Jz3z
iffb, tjo.J$-

',;;{A ir}i',(*;j l,iadj'fu

ffi,J115,
"Omng-orang gng maninggal dunia di antamtnu dengan

meninggalkan istri-istri (hendakryn pam isti itu) menanggwhkan dirin5a

heriddah) empat bulan sepuluh had." (Qs. ru Baqarah 12] 234). Ayat

dalam surah Ath-Thalak turun belakangan. Oleh karena itu, ayat

tersebut didahulukan dari keumuman ayat yang furun sebelurnnya.

Artinya, ayat dalam surah Ath-Thalak mengkhususkan keumuman a5nt

yang ada dalam surah Al Baqamh.

Abdullah bin AlArqam meriwayatkan: Sesungguhnya Sabi'ah Al
Aslamiyryah telah mengabarkan kepadanya: Dahulu dia (Sabi'ah) pemah

menjadi istri Sa'ad bin Khulah. Ketika suaminya wafat saat

49 HR. Ahmad dalam Musnadrya (5/7L6). Di dalamnya ada yang bemama Al
Mutsanna bin Shabaah dan sosoknya dianggap dha if- Ad-Daruquthni mengeluarkan
riwayat ini (4/391 dari jalur periwayahn Al Mutsanna bin Shabah dan sosoknSn

dianggap dha'if. lmam Ibnu Hajar menyebutkannya dalam kitab Al Fath (8/522).
Dalam komentamya, beliau berkata, "Hadits ini dianggap berstahrs marfu. Mq'ka ada
sedikit komentar negatif di masalah sanadnya, narnun dengan banyaknya jalur
periwayatan menunjukkan bahwa hadits ini punya dasar 5nng kuat."
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melaksanakan haji wada', dia sedang hamil. Tidak berapa lama setelah

kematian suaminya dia pun melahirkan. Setelah bersih dari nifas, dia

lalu berdandan untuk menemui oftIng-omng png akan melamamya.

Kebetulan pada waktu itu seomng lelaki dari Bani Abdu Ad-Daar

bernama Abu sanabil bin Ba'kak datang dan berkata kepada subai'ah,

"Bagaimana ini, aku melihat kamu sudah mulai berdandan, nampaknya

kamu sudah ingin menikah lagi? Demi Allah, sestrngguhnya kamu belum

boleh menikah lagi sampai berlalu masa empat bulan sepuluh hari."

Subai'ah berkata, "Ketika mendengar ucapan lelaki itu, segera

aku kumpulkan pakaianku dan pada sore harinya aku pergi menemui

Rasulullah .$ untuk menanyakan masalah tersebut. Kemudian

Rasulullah $ memberikan fatwa kepadaku bahwa aku sudah halal

(sempurna iddah) sejak aku melahirkan- Beliau menyrruhku menikah

lagi jika aku mau." Hadits ini diriuayatkan oleh Al Bukhari dan

Muslim.50

Mengomentari hadits ini, Ibnu AMil Barr berkata: Hadits ini

stafusnya shahih, diriwayatkan dari beberapa jalur periwayatan dan

semuanya kuat kecuali yang dirivuqyatkan dari lbnu Abbas &.
Diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib, narnun stahrsn5n munqathi'.

Penjelasan dari kasus ini: Wanita tersebut terkena kewajiban

menjalani iddah wanita hamil. Dengan melahirkan, maka masa iddahtya

telah selesai. Salah satu hikmah diberlakukannya iddah adalah untuk

mengetahui kekosongan rahim. Dengan melahirkan, maka diketahui

dengan yakin bahwa rahimnya kosong. Oleh karena itu, dengan

melahirkan berarti iddalnya selesai. Tidak ada perbedaan diantara

ulama bahwa selama dia hamil, maka dia berada dalam masa iddah-

50 HR. Al 'Bukhari dalam pembahasan p€peraqlan dengan status mu'allaq

(7ftladits. 399L/Fathul Baarl. Behau dalam pembahasan thalak

(9,/Hadits. 53l9/Fathul.6aar); Muslim dahm pernbahasan: Thalak (2/71221 Abu

f)aud dalam Suna n;nya (2/tladits. 23O1.
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Kasusnya sama dengan wanita yang sedang hamil dithalak oleh
suaminya.

Pasal: Jika bayi yang ada di rahim wanita tersebut
hanya satu, maka m.rsa iddalnya selesai dengan lahimya
bayi tersebut secara keseluruhan. Jika bam keluar sebagian,
wanita tersebut tetap berada dalam mas.r iddah hingga bayi
tersebut keluar seluruhn57a. Sebab, dia fidak disebut
melahirkan hingga bavrqn keluar se@ra keseluruhan.

Jika bayin5n lebih dari satu, misalkan dua atau tiga, dalam
kondisi yang demikian, raranita tersebut dianggap telah selesai iddatnya
jika semua bayi telah keluar. Sebab selama ada bayi di dalam rahimn5n,

bemrti dia masih hamil. Ini merupakan pendapat seluruh ulama kecuali

Abu Qulabah dan lkrirnah. Keduan5n berpendapat bahwa unnita
tersebut selesai iddalnya dengan melahirkan bayr rang pertama. Meski

demikian, dia tidak boleh menikah hirgga seluruh bavrnya telah keluar.

Ibnu Abi Syaibah menyebtrtkan dari Qatadah, dari lkrimah, dia berkata:
Jika wanita tersebut melahirkan bayi png pertama, berarfi iddatnya
telah selesai. Ketika ada Snng bertanya kepadanSn, "Bolehkah wanita
tersebut menikah?" Dia meniawab, "Tidak." Qatadah berkata
menyelisihi si hamba.

Pendapat irn sgdz (nyeleneh) dan bertentangan dengan zhah?
nash serta bertentangan dengan pendapat urnurn'gnng dianut oleh
ulama. Sebab, iddah diberlakukan untuk mengetahui kosongnya rahim.
Jika diketahui masih ada bayi di dalam rahim wanita tersebut, bemrti
masih ada sesuatu 5nng mamjibkan si u/anifa menjalani iddah. Jika
iddalnya dianggap selesai dengan kelahiran bayi Snng pertama, pasti dia

boleh menikah, sebagaimana setelah kelahiran bayi 5nng lain.

Jika wanita tersebut melahirkan bayi, kemrudian dia ragu apakah
masih ada bayi di dalam mhimn5n atau tidak, dalam kasus yang

EI - AI Mughni



demikian, iddalnya dianggap belum selesai hingga sesuatu yang

meragukan tersebut hilang dan yakin bahwa di dalam rahimnya tidak

ada bayi. Sebab, hukum dasamya, wanita tersebut masih menjalani

iddah dan sesuatu yang bersifat yakin tidak bisa dihentikan hukumnya

berdasarkan sesuafu yang bersifat ragu.

L352. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,

"Hamil yang dijadikan sebagai akhir dari masa iddah adalah

kehamilan yang ielas berisi manusia- Ketentuan ini berlaku

bagi wanita yang berstafus merdeka ataupun budak-'

Sesuafu yang keluar dari mhim seorang wanita setelah

perpisahannyra dengan sang strami fidak lepas dari lima kondisi,

diantamnya:

1. Kondsi yang pertamq:

Ya.,g keluar dari mhim4p berurujud makhluk hidup yang

dikenal dengan sebutan manusia. Makhluk tersebut memiliki

kepala, kaki, dan tangan. Jika benfuk seperti ini yang keluar,

tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama bahwa iddalnya

wanita tersebut telah selesai. Imam hnul Al Mun&ir berkata,Sl

Sepengetahuan kami, seluruh ulama sepakat menSntakan bahwa

iddatnya wanita yang sedang hamil selesai dengan sebab

keguguran, dengan syarat, png keluar tersebut bisa disebut

dengan istilah walad (anak manusia)- Di antara ulama'yang

sepengetahuan kami berpendapat demikian adalah Al Hasan,

Ibnu Sirin, Syumih, AsSr-Sya'bi, An-Nakha'i, Azzvhl5, Ats-

Tsauri, Imam Malik, Imam AqrSyafi'i, Imam Ahrrnd dan Ishaq.

Al-Asram berkata: Aku pemah bertanya kepada Abu Abdillah

(lmam Ahmad), "Jika sesuafu yang ada di dalam rahim keluar

51 Uh. ALlima'laryalmam hnu Al MUrdzir (95/M71.
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2.

saat mernasuki usia yang kanpat, apakah ildalnya dianggap

selesai?"

Dia menjawab, 'Jika keluar di bulan 5ang keempat, ini

fidak ada perbedaan pendapat. Meski dernikian, s5nmtrya

adalah yang keluar tersebut jelas benfuknya. Jika yang keluar

tersebut berbenfuk rrnnusia, berarti wanita tersebut rnemang

hamil. Dan kondisiqa rnasuk dalam status yrang disebutkan di

dalam Al Qur'an,

'bfi"'b;:;-f '""iU)Giiinfr
'Dan paanpun-paanpuan 3a ng lnmil, unklu iddah

mere.l<a ifu hlah annpi mad<a mehhh{ran l<andunganng'. (Qs.

At-Thalaaq [65]: 4 )."
Kondisi Spng kedua;

Yang keluar dari mhimnp adalah nutfah (caimn [air mani]) atau

damh. Tidak diketahui apakah bahan dasar tersebut akan

bembah merrladi rranusia atau tidak. Dalam kondisi yang

demikian, kehramSp s€suatu tems€but fidak merriliki pengaruh

yang bersifat hukum. S€bab yang keluar dari rahimnya dengan

benfuk yang dernikian fidak bisa disebut anak manusia.

Kondisi yang kediga;

Yang keltnr adahh mudghah (berbentuk gumpalan

daging), natnun bdurn jdas b€ntuk mantrsian5,ra. Meski dernikian,
jika berdasarkan keterangan pam atrli dari bebempa qabilah

bahwa ada benfuk menusianla, rnaka hukumryra sama dengan

kondisi !,ang p€rtama. S€bab berrdasart<an dan

kesaksian para pakar, wr{ud tersebtrt bisa disebut rnanusia.

Kondisi Snng keernpat

Yang keluar dahh mdglnh (segumpal daging), narnun han5n

berbenfuk unggulon daging, natnun menunrt penjelasan dan

kesaksian pam pakar bahwa b€ntuk tersebut adalah hse awal

4.
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dari penciptaan manusia; terdapat riwayat yang berbeda dari

Imam Ahmad dalam kasus yang demikian. Riwayat yang dinukil

oleh Abu Thalib menyatakan bahwa iddalnya wanita tersebut

belum selesai dengan keluamya gumpalan daging tersebut dan si

wanita tidak bisa disebut sebagai ufirrnu walad (ibu dari anak

tuannya). sebab wujud png keluar tidak bisa disebut sebagai

manusia. Kasusnya disamakan dengan wanita yang keluar darah

dari farjinya. Dia menyebutkan bahwa ini juga pendapat Imam

Syafi'i dan merupakan pendapat yang dipilih oleh Imam Abu

Bakar.

Riwayat yang dinukil oleh Al Atsram menyatakan bahwa

iddah wanita tersebut belum dianggap selesai. Meski demikian,

jika wanita tersebut budak, maka statusnya dianggap sebagai

ummu walad. Sebab ada keraguan mengenai wuiud yang keluar;

apakah bisa disebut manusia atau bukan. oleh karena ifu, iddah

yang secara yakin harus dijalani oleh si wanita tidak bisa

dihentikan berdasarkan keluamya sesuatu yang wujudnya masih

diragukan. Oleh karena ifu, sang ibu tidak boleh duual, melihat

status kebudakannya yang masih dimgukan' Sebagai jalan

kehati-hatian, maka ditetapkanlah bahwa stafus wanita tersebut

adalah ummu watad. Dan ketetapan bahwa iddalnya belum

selesai juga diputuskan berdasarkan sikap kehati-hatian. Hanbal

menukil bahwa wanita tersebut telah menjadi unmu ualad,

namun dia tidak menyebutkan tentang status iddalnya'

Sebagian sahabat kami berkata: Berdasarkan hal ini,

maka iddatnya bisa dianggap selesai. Ini merupakan pendapat

Al Hasan dan zhahirpendapat Imam Asy-Syaf i. Sebab mereka

bersaksi bahwa bentuk 5nng keluar adalah benhrk manusia.

Kondisinya disamakan dengan yang keluar telah berbentuk

manusia. Pendapat yang shahih dalam masalah ini adalah ini
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bukan periwayatan tentang masalah iddah, sebab beliau tidak

menyebutkan masalah iddah dan tidak menyinggungnya.

Kondisi kelima;

Yqng keluar wujudnya adalah mudghah (gumpalan daging) dan

belum memiliki benfuk manusia. Selain ifu, pam pakar dari

beberapa qabilah tidak menyebut sebagai fase awal dari wujud

manusia. Oleh karena ifu, keluamya wujud tersebut tidak

membuat iddalnya dianggap selesai. Stahrs wanita tersebut juga

tidak bisa dianggap sebagai urntnu unlad. Sebab png keluar

bukan manusia, baik ditinjau dari benfuknya lrang memang

bukan manusia ataupun berdasarkan kesaksian para pakar.

Kasnsn5a disamakan dengan kasus keluamya alaqah (segumpal

damh). Iddalnya wanita tersebut tidak dapat dianggap selesai

dengan keluamya sesuafu sebelum fase mudghah (segumpal

dagrng). Tidak ada perbedaan, apakah yang keluamSp ifu cairan

(air mani) atau segumpal damh. Tidak ada perbedaan apakah

wujud yang keltnr tersebut adalah fase menuju wujud manusia

atau tidak. Dalam masalah ini, Imam Ahmad dalam nashnya

mengatakan: Jika 5nng keluar wujudnln adalah alaqah, maka itu

tidak berpengaruh apa-apa. Dengan demikian, yang keluar

tersebut adalah darah dan iddalnya tidak dianggap selesai dan

stafus wanita tersebut dianggap belum merdeka. Sepengetahuan

kami, tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini kecuali

satu pendapat png dilontarkan oleh Al Hasan. Dia berkata: Jika

diketahui bahwa wanita tersebut hamil, maka iddalnyadianggap

selesai dan dalam kasus yang demikian timbul hukum ghumh.
Pendapat yang pertama lebih shahih dan pendapat yang

demikianlah 5nng dianut oleh mayoritas ulama.

Waktu paling sedikit dari kehamilan png dapat dijadikan

sebagai tanda berakhimp masa iddah adalah 40 hari. Ini
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dihitung dari waktu kemungkinan terjadinya hubungan badan.

Sebab dalam haditsnya Rasulullah $ bersaMa,

;f 
"b:lzz

4tJ9

.'r!,i'r'Jr'^*X L'& i A;
"Penciptaan l<alian adalah didalam rahim sang ibu. Fase

40 hari pertama menjadi nuffah (caimn [air manil, 40 hari
kemudian menjadi alaqah (se7um@l darah) dan 40 hari
kernudian menjadi mudghah (sqwmpal daging). 62

Iddah seomng wanita yang dianggap hamil belum

dianggap selesai jika keluamya sesuatu dari mhim tersebut

sebelum dia memrasuki f-ase mudghah (segumpal daging). Oleh

karena ifu, patokannya adalah 80 hari. Mengenai usia kehamilan

4 bulan, tidak ada perbedaan pendapat diantara ulama bahwa

pada masa tersebut janin telah memasuki fasenya 5nng keempat.

Pasal Masa kehamilan paling sedikit adalah 6 bulan. Hal yang

dernikian didasari oleh sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Al Atsram,

lengkap dengan sanadnSn, dari Abu Al Aswad: Sesungguhnya ada safu

kasus 5nng diaiukan kepada Umar r&; ada seorang wanita yang

melahirkan setelah 6 bulan menikah. Saat itu, Umar rg bemiat untuk

merajamnya, natnun Imam Ali r$ berkata kepadanya, "Engkau tidak

boleh melakukannya. Didalam Al Qur'an, Allah & berfirman,

52 HR. Al Bukhari (Pembahasan: Aural mula penciptaan, 6,/Hadits. 3208); Muslim
(Pembahasan: Jumlah 4/L/2O361; Abu Daud dahm Sunannya (4/Hadits. 4708 ); At-
Tirrnidd (Pembahasan: Jumlah, 4/tldits.2l37) Ahmad dalam 17/382,
zl.30) dan Al Baihaqi dalam Sunan Al-Kubm (L/L381.
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'Wfi;,ui&5'#iL6tt\6 #
'Pam ibu hendakn5m men5rusukan selama dua

tahun penuh...'(Qs. Al Baqarah l2l: 233I Kemudian dalam ayat yang

lain, Allah S berfirman, tir'o# ,4:6) ilft 'Mengandwsnva

sampai menSnpihnla adalah tiga puluh bulan... '(Qs. Al Ahqaaf [46]:

15). Hitungannya, dua tahun p"r,uh ditambah dengan 6 bulan adalah 30

bulan. Maka wanita tersebut tidak boleh dfajam. Kemudian Umar t$

membatalkan niatrya." 53

Al Atsram juga meriwayatkan cerita yang sama, dari Ikrimah

bahwa Ibnu Abbas & juga menyatakan hal yang salna. Ashim Al Ahwal

berkata: Aku berkata kepada Ikrimah, "Telah sampai berita kepada

kami bahwa Ali & berkata demikian." Kemudian Ikrimah berkata,

"Tidak, tidak ada seorangpun yang berkata demikian kecuali hnu Abbas

,s.,, Ibnu Qutaibah menyebutkan di dalam At Mabaritsa
,,sesungguhnya Abdul Malik bin Matv,ran dilahirkan dalam usia

kanc..,-rngan enatn bulan." Ini merupakan pendapat Imam Malik, Imam

Asy-Syaf i, para ulama ahli ra'yi serta ulama-ulama yang lain'

1353. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,

'Jika seor.rng wanita dithalak oleh suaminya atau suaminya

meninggal dunia, kemudian wanita tersebut belum menikah

lagi hingga dia melahirkan setelah dithalak atau empat

tahun setelah wafatnyra sang suami; dalam kasus yang

5s HR. Al Baihaqi dalam S1nraa At Kubm (7/M2); Abdurrazzaq dalam

Mushannafnya (l/gsoilz44li Sa'id bin Manshur dalam Sunannva (2/66/20741

dari Al Hasan dengan isi Yang sama.
54 L;h. At M;'aatif (59Si di dalamnya tertera kalimat (Abdullah bin Marwan) ini

jelas salah.
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demikian, anak yang lahir dinasabkan kepada suami !,ang
menthalak atau suamin n yang wafat."

Pendapat zhahir rnadhzhab dalam masalah ini adalah; masa

kehamilan terlama adalah ernpat tahun. Pendapat yang dernikian

dinsntakan oleh Imam Asy-$nfi'i dan merupakan pendapat Snng

masyhur dari Imam Malik. Driwalptkan dari Imam Ahrnad bahrm masa

kehamilan terlama adalah dua tahun. Hal yang dernikian diriwayatkan

dari Aisyah & dan meiupakan pendapat madzhab Ats-Tsauri dan Abu

Hanifah. Pendapat yang demikian didasari oleh riwayat dari Jamilah

binti Sa'ad, dari Aisyah g, "Kehamilan seorang wanita Udak lebih dari

dua tahun."Ss Ukuran atau kadar sesuafu hanln dapat diketahui

berdasarkan berita atau adanya kesepakatan. Dalam masalah ini, tidak

ada berita dan juga tidak ada kesepakatan.'Yang ada sebagaimana yang

telah karni utarakan. Apa yang kami utarakan rnemang merniliki bukti

bahwa sesungguhnya Adh-Dhahaak bin Mazahim dan Haram bin 
-

Ha5ryan,56 ibu keduanya melahirkan kduanya dalam usia kandungan

Imam Al-laits berkata^ "Masa kehamilan terlama adalah tiga

tahun. Budak wanita milik Umar bin Abdullah hamil selama tiga tahun."

Sementara menurut Abbad bin Al Awwaam: Masa kehamilan terlama

adalah lima tahun. Diriwayatkan dari Azztrhrt, dia berkata, "seomng

wanita terkadang mengalami masa kehamilan selama enam atau fujuh"

s5 HR. Al Baihaqi dalan Sunan Al-Kubm (7/431Sa'ad bin Manshur dalam Strnan-

rva (2/67/2077). Mengenai Jamilah binti sa'ad, menurut Imam Ibnu Hazam, '"Dia

sosok yang tidak dikenal dalam bidang periwayatan." Imam Dzahabi dalam kitabnla l/
Mizan (4/6041 berkata, "Aku fldak mengetahui adanya qeorang wanita dalam bidang

periwayatan png sosoknya dicr.nigai dan ditinggalkan oleh ulama hadits."
s6 nR. hnu Sa'ad dalam Thabaqafnya (6/30O) dari jalur periwayatan Juwaibar,

dari Adh-Dhahaak, dia berkata, "Aku berada dalam kandungan ibukuselama 2 tahun."

Mengenai sosok Haram bin Hibaan Al Abdi, dia dikenal juga dengan sebutan Al
Azdi Al Bashri, satah seorang ahli ibadah. Imam Dzahabai berkata dalam kitab ls-
SW $/48l, "Dia diberi nama hamm, karena keberadaannya yang lama di dalam

kandungan, yaitu 2 tahun. Pada saat lahir, beberapa gigtnya telah hrmbuh."
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tahun." Abu Ubaid berkata, "Tidak ada batas terlama bagi kehamilan

seorang wanita."

Dalil kami dalam masalah ini adalah sesuatu yang tidak

ditetapkan oleh nash, dikembalikan kepada bukti yang terjadi di

lapangan. Dalam masalah ini, ditemukan adanya seorang wanita yang

usia kehamilannya mencapai empat tahun. Al Walid bin Muslim berkata,

"Aku pemah bercerita kepada Malik bin Anas tentang hadits Jamilah

binti Sa'ad, dari Aisyah 4t, bahwa kehamilan seorang wanita tidak lebih

dari dua tahun." Imam Malik berkomentar, "Subhaanallah, siapa yang

berkata demikian?! Tetangga aku ini, ishi Muhammad bin Ajlan,

menjalani masa kehamilan selama empat tahun."57 Imam AsySSpfi'i

berkata', "Muhammad bin Ajlan berada di dalam kandungan ibunln

selama ernpat tahun. "58

Imam Ahmad berkata, "Wanita-unnita dari kalangan Bani Ajlan

mengalami kehamilan selama empat tahun, istri Ajlan mengalami tiga

kali kehamilan dan usia setiap kehamilan adalah tiga tahun. Muhammad

bin AMullah bin Al Hasan bin Al Hasan bin AIi berada di dalam

kandungan ibunya selama empat tahun. Demikian juga dengan Ibrahim

bin Najih." Hal yang demikian diceritakan oleh Abu Al Khithaab. Jika

terbukti keberadaannya, maka itulah yang dijadikan sebagai patokan dan

pembatasan kehamilan tidak boleh melebihi apa yang terbukti di

lapangan. Umar tg pemah menerapkan hukuman kepada seorang

wanita yang suaminya hilang selama empat tahun, sebab itulah masa

kehamilan terlama. Hal yang demikian juga diriwayatkan dari Utsman

dan dari sahabat yang lain.

Berdasarkan penjelasan di atas, jika seorang wanita melahirkan

anak setelah empat tahun wafatl5n sang suami, atau dia melahirkan

57 HR. Al Baihaqi dalam Sunar Al Kubn(7/443).
58 HR. Al Baihaqi dalam Suaaz AlKubn(7/4191.
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setelah empat tahun dithalak oleh suaminya, stafus wanita tersebut

belum menikah lagi, fidak pernah bersetubuh dengan or.Ing lain dan

iddatmya belum selesai; baik berdasarkan hitungan quru' atau

melahirkan, dalam kasus yang demikian, maka anak png lahir tersebut

dinasabkan kepada suaminya dan iddalnrsa dianggap selesai dengan

melahirkan bayr png dikandungryp.

Pasal' Jika wanita tersebut melahirkan kandungann5p

lrang berusia 4 bulan, terhitung seiak suaminlra urafat, ahu
.seiak dia bukan lagi berstatus sebagai istri seiak
dijatuhkannSn thalak ba'in, atau setelah di-fasakh abu
setelah iddah thalak raj'inya selesai, dalam kasus yang

demikian, anak yang lahir tersebut tidak dinasabkan kepada
suami si wanita yang melahirkan. Sebab tdak dinasabkan kepada

suaminya adalah, wanita tersebut sudah fidak lagi berada dalam ikatan

pemikahan dan statusnya di hadapan lah-laki tersebut adalah

Ajnabi59nh (omng lain). Dengan dernikian, posisinp di hadapan laki-laki

tersebut sama dengan wanita-wanita 5nng lain.

Pemyataan Imam Al Kharqi juga memberikan pengertian bahwa

iddah wanita tersebut belum selesai dengan melahirkan. Sebab bayi

tersebut tidak dinafikan dari suaminya dengan selain libn. Oleh karena

ifu, wanita tersebut terhadap suaminya belum selesai dengan lahimp
bayi tersebut. Kasusnya sama dengan jika si wanita melahirkan bayi

yang usia kandungannyn kumng dari enarn bulan dihifung seiak

t"rjadirya akad nikah.

' Abu Al Kithab berkata, "Apakah iddalnya wanita tersebut

dianggap selesai dengan sebab dia melahirkan bayr yang

dikandungnya?" Dalam masalah ini ada dua waiah (pendapat). Al Qadhi

bahwa iddah wanita'tersebut dianggap selesai. Ini

merupakan pendapat madzhab Aqr$afi'i. Sebabnlra adalah, ada
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kemungkinan anak tersebut tercipta dari air (mani) sang suami setelah

pernikahannya; misalkan terjadi dengan sebab persetubuhan yang

bersifat syubhat atau dengan tajdid (pembaharuan akad nikah). Oleh

karena itu, iddalnya wanita tersebut dianggap selesai dengan

melahirkan bayi yang dikandungnya. Meski demikian, anak tersebut

tidak dinasabkan kepada suami wanita yang melahirkannya, seperti anak

yang dinafikan nasabnya kepada ayahngra dengan sebab li'an. Durgan

demikian, kasus ini berbeda dengan kasus wanita yang melahirkan

kandungan yang usianya kurang dari enam bulan. Dengan kondisi

kelahiran yang demikian, nasab anak tersebut dengan yakin dinafikan

darinya.

Kemudian mereka membantah dan memberikan komentar, jika

di masa iddalnya wanita tersebut menikah dengan laki-laki lain,

kemudian dia melahirkan bayi y.ang mana jarak antara waktu melahirkan

dengan waktu terjadinya hubungan seksual pertama dengan suaminya

yang baru kurang dari enam bulan, atau lebih dari empat tahun sejak

wanita tersebut berstafus ba'in dari sr:aminya yang pertama, dalam

kasus yang demikian, anak yang baru lahir tersebut tidak dapat

dinasabkan kepada salah safu dari suami tersebut. Iddalnya wanita

tersebut dari salah safu di antam dua suaminln juga belum dianggap

selesai dengan melahirkan bayi png dikandungnya. Ini merupakan

pendapat yang pallng shahih. Adanp kemungkinan anak tersebut

berasal dari si suami tidak cukup dijadikan alasan untuk menasabkan

anak tersebut kepadanSn. Jika nasab dinafikan, maka

ketidakseles aian iddah lebih utama untuk ditetapkan.

Apa yang mereka sebutkan bertentangan dengan apa yang

mereka terima. Apa yang mereka sebutkan tentang perbedaan antara

kasus ini dengan kasus wanita yang melahirkan bayi kurang dari enam

bulan tidak shahih. Sebab bisa saja wanita tersebut disehrbuhi oleh

suaminya sebelum pemikahan berdasarkan hukum wathi syubhat atau
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dengan nikah lain, bukan nikah yang bersambung dengan kelahiran

bayi. Kasusnya kami pikir tidak berbeda.

Adapun yang dinafikan dengan sebab li'an, maka kami

menafikan anak yang lahir tersebut, baik hubungannya dengan sang

anak ataupun dengan sang ibu hingga kami ma,rrajibkan hadd kepada

orang yang menggadaf wanita tersebut dan menggadaf anaknya

serta selesainya masa iddah sang isbi.

Pasal: Jika seorang wanita mengaku bahwa iddalnya
telah selesai berdasarkan hitungan quru', kemudian setelah
itu dia melahirkan dan jarak antara selesainya iddah dengan
waktu melahirkan lebih dari 6 bulan, dalam kasus yang
demikian, anak yang lahir tersebut tidak dapat dinasabkan
kepada mantan suaminya. Pendapat yang demikian dinyatakan

oleh Imam Abu Hanifah dan Ibnu Suraij.

Mengomentari masalah ini, Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i

berkata, "Anak tersebut dinasabkan kepada mantan suaminya, selama

wanita tesebut belum menikah lagi dengan orang lain atau jamk antara

selesainya iddahdengan wakfu melahirkan belum sampai empat tahun."

Pemyataan Imam Al Kharqi memiliki peluang untuk difahami

demikian. Sebab beliau mernutlakkan pemyataannya: Jiha wanita

tersebut melahirkan setelah dithalak atau setelah wafatlrya sang suami,

dan jarakn5n ada empat tahun, malo anak tersebut dinasabkan kepada

suaminya. Sebab, anak tersebut ada kernungkinan berasal dari air

suaminya dan saat itu tidak ada sosok terdekat kecuali suaminya atau

yang menyamai posisinya. Oleh karena ifu, anak tersebut dinasabkan

kepada sang suami. Kasusnya sama dengan kasus; wanita tersebut

rnelahirkan setelah akad nikah.
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Dalil kami dalam masalah ini adalah, wanita tersebut melahirkan

bayi setelah masa iddalnya selesai dan dia boleh menikah dengan yang

lain. Oleh karena itu, anak tersebut tidak dinisbatkan kepada suami si

wanita. Kasusnya sama dengan jika si wanita selesai masa iddalnya

dengan sebab melahirkan. Imkan (kemungkinan) hamil hanya bisa

dijadikan patokan, jika wanita tersebut masih terikat pemikahan. Dalam

kasus ini, pemikahannya telah pufus.

Jil<a iddatnya selesai berdasarkan hifungan bulan, kemudian

sebelum berlalu masa empat tahun wanita tersebut melahirkan, dalam

kasus yang demikian, anak yang lahir dinasabkan kepada suami wanita

tersebut. Sebab, jika wanita tersebut mengaku sudah memasuki usia

menopause, maka pengakuannya tersebut dipastikan bohong, karena

oftmg yang hamil berarti belum memasuki usia menopause.

Jika wanita tersebut termasuk wanita yang belum haid atau

suaminya meninggal dunia, maka anak lnng lahir dinasabkan kepada

suami wanita tersebut. Sebab, tidak ada sesuafu yang dapat dijadikan

dasar unfuk menafikan kehamilannya.

Pasal, Jika suami yang masih kecil -dimana di usia

tersebut dia tidak mungkin menyebabkan istrinya hamil-
meninggal dunia. Kemudian setelah itu, istrinya melahirkan,
dalam kasus yang demikian, anak yang lahir tidak dapat
dinasabkan kepada suami yang meninggal tersebut. Iddah

yang harus dijalani oleh sang isffi bukan dengan melahirkan,
namun berdasarkan hitungan bulan. Ini merupakan pendapat

yang dinyatakan oleh Imam Asy-Syafi'i.

Menurut Imam Abu Hanifah, jika suaminya yang masih kecil

meninggal dunia dan sang istri terlihat dalam kondisi hamil, maka

iddalnya dengan rnelahirkan. Jika kehamilan tersebut baru terlihat
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setelah suaminya wafat, maka iddahryawanita tersebut bukan dengan

melahirkan

Tentang kasus suami 5rang masih kecil, diriwayatkan dari Imam

Ahmad pendapat yang sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah- Ini

disebutkan oleh lbnu Abi Musa. Dalarn komentamya, Abu Al Khithab

berkata, "Riwayat ini jauh dari kebenamn."

Perbedaan pendapat juga terjadi dalam kasus, jika seomng laki-

laki menikah dengan seorang wanita, kemudian melakukan

persefubuhan. Setelah ifu, wanita tersebut melahirkan dan jarak antara

kelahiran dengan waktu terjadinya akad nikah kurang dari enam bulan.

Dalam kasus yang demikian, menuntt kami, iddalnya bukan dengan

melahirkan. Menurutnya, iddalnya dengan melahirkan. Dalil lrang

dijadikan dasar olehnya adalah ftrman Allah & didalam Al Qur'an,

'Ail;'i$l 6 ""frAJ- t3tr ( U&
"Dan peremptmn-Pqempftn Sang harnil, unhu iddah mqel<a

itu ialah sampi mereka melahirt<an '(Qs. At-Thalaaq

t65l:4).

Dalil kami adalah kehamilan tersebut dapat dipastikan bukan

dari suaminya. oleh karena ifu, iddahrya bukan dengan melahirkan.

Kasusnya sama dengan jika kehamilan tersebut terlihat setelah suaminya

wafat. Arnt yang duadikan sebagai sandamn dalil, ayat tersebut

berkenaan dengan kasus wanita Snng dithalak. Selain ifu, a5nt tersebut

juga dikhususkan dengan qilras yang telah kami sebutkan.

Dengan demikian, iddalnya selesai dengan melahirkan,

berdasarkan persetubuhan yang berhubungan dengan kehamilan

tersebut, baik anak tersebut dinisbahkan kepada selain suaminya yang

masih kecil, misalkan berdasarkan akad nikah yang fasid atau dengan

persetubuhan yang bersifat syubhat atau dari perzinahan; dalam kasus
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ini, anak tersebut tidak dinisbahkan kepada siapapun. Sebab iddahwaiib

dijalani jika terjadi hubungan badan. Jika wanita tersebut melahirkan,

maka dia wajib menjalani iddah selama empat bulan sepuluh hari. Sebab

dua iddah dari dua orang laki-laki {iddah wafatnya sang suami dan iddah

dari terjadinya persetubuhan) tidak mungkin disatukan.

Jika seorang wanita dithalak oleh suaminya, kemudian wanita

tersebut melahirkan dan jarak antam melahirkan dengan waktu

terjadinya akad nikah kurang dari enam bulan, dalam kasus yang

demikian, maka setelah melahirkan si wanita wajib menjalani iddah

selama hga quru'. Demikian pula jika seorang laki-laki yang impoten

menthalak istriya atau suami tersebut meninggal dunia, kemudian

istrinya melahirkan, dalam kasus yang demikian, anak gaang lahir

tersebut tidak dinasabkan kepada sang suami dan iddalnya si istui bukan

dengan melahirkan. Melahirkan hanln menjadi iddah terjadinya

persetubuhan. Setelah melahirkan, dia harus menjalani iddah thalak atau

iddah wafat.

Al Qadhi menyebutkan bahwa zhahir pemyataan Imam Ahmad

menunjukkan bahwa anak tersebut dinasabkan kepada sang suami.

Sebab meski dengan kondisi yang demikian (impoten), sang suami

masih bisa mengeluarkan air mani dan menggosok-gosokkan dzakarnya

ke farji sang ishi. Berdasarkan kemungkinan ini, maka si anak

dinasabkan kepada sang suami. Dan dengan sebab melahirkan anak

tersebut, iddalnya dianggap selesai.

Menurut pendapat yarg shahih, anak tersebut tidak dinasabkan

kepada sang suami. Sebab kebiasaan png terjadi tidak seperti itu. Oleh

karena ifu, anak tersebut tidak dinasabkan kepada sang suami. Kasusnya

disamgkan dengan suami yang usianya belum sepuluh tahun.

Jika seorang laki-laki menikahi seorang wanita di satu majlis,

kemudian wanita tersebut dithalak masih di tempat yang salna. Atau,

seomng lakilaki yang berada di Masyriq ffimur) menikah dengan
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seoreng wanita Maghrib (Barat), setelah keduanya berkumpul sang

wanita tersebut melahirkan dan waktu yang ada tidak mernungkinkan

bagi si wanita unfuk hamil sempuma. Dalam dua kasus ini, anak yang

lahir tersebut tidak dapat dinasablian kepada sang suami. Dan iddalnya

tidak selesai dengan sebab melahirkan.

1354. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,

"Jika seorang wanita dithdak atau suaminln wafat,

kemudian sebelum iddalnya selesai, wanita tersebut

menikah tagi. Dalam kasus yang demikian, maka keduan5p

harus dipisahkan. Setelah itu, wanita tersebut harus

menenrskan iddalnya dari suami yang pertama- Setelah

selesai menjalani iddah dari suami pertama, wanita tersebut

harus memulai lagi iddah dari suami yang kedua.'

Kesimpulannya, s@ttlng wanita yang sedang menjalani masa

iddah -iddah dalam bentuk 57ang bagaimanaPun- tidak boleh menikah.

Ketenfuan yang dernikian merupakan firna (kesepakatan seluruh ulama).

Dalilqn adalah firman Allah &,

:;t44itJ1'&t*dL$1'riiLV#{;
'Dan janganlah l<atnu bmam hertetap hati) wtuk benkad

nil<ah, sebelum habis iddahrya...." (Qs. Al Baqarah t2lz 2351. Sebab

salah satu hikmah diberlakukann5n ketentuan iddah adalah untuk

mengetahui kosongnya rahim seorErng wanita, agar fidak terjadi

percampuran benih dan kesarnamn nasab anak yang akan lahir nanti.

Jika di nvlsa iddahsi wanita menikah dengan orang lain, maka

pemikahannya tidak sah. Sebab selama menjalani masa iddah, sang isfui

tidak boleh menikah karena masih adanya hak suami yang pertama.

Oleh karena itu, pemikahan yang demikian dianggap batil. Kasusnya
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sama dengan seorang masih meniadi isfui seorang laki-laki menikah lagi

dengan lakilaki lain. Jika terjadi pemikahan yang demikian (si wanita

masih menjalani masa iddah), maka keduanya harus dipisahkan. Jika

dalam pemikahan tersebut tidak terjadi persetubuhan, maka iddalnya si

wanita sesuai dengan kondisi yang sedang dijalaninya, yaifu meneruskan

iddahyang sedang dijalani. Akad nikah yang kedua (di saat wanita dalam

masa iddahl tidak memutuskan perjalanan iddalnya. Sebab pemikahan

yang kedua tersebut tidak sah. Dalam kondisi yang demikian, wanita

tersebut tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari

suami 5nng pertama, sebab wanita tersebut telah berlaku nuqruz-

Jika dalam .pemikahannya yang kedua terjadi persetubuhan,

maka hifungan iddah dari suami pertiama menjadi terpufus. Tidak ada

perbedaan dalam kasus ini; apakah laki-laki tersebut mengetahui bahwa

perbuatan yang demikian adalah haram atau tidak mengetahui.

Menurut Imam Abu Hanifah bahwa iddalnya tidak terputus

(tetap dilanjutkan). Sebab keberadaannya sebagai istri orang lain -selain

suami lnng berhak atas iddalnya- tidak memufusl<an iddahyang sedang

dijalani, sebagaimana kasus seorang wanita yang sedang bersuami

disetubuhi oleh seorang laki-laki dengan persetubuhan yang syubhat.

Dalam kasus yang demikian, si wanita tetap harus menjalani iddah,

meskipun dia berstafus isti bagi suaminya.

Al Qadhi mengatakan bahwa jika dalam persetubuhan tersebut si

laki-laki mengetahui bahwa si wanita sedang menjalani iddah dan dia

tahu bahwa perbuatan yang dernikian diharamkan, maka stafus

perbuatannya adalah zina. Dan iddah5nng sedang dijalani oleh si wanita

tidak terputus, alias tetap dilanjutkan. Sebab pemikahan yang terjadi

tidak menjadi sebab wanita tersebut berstatus sebagai isbinya. Jika lahir

anak dari persetubuhan tersebut, maka anak tersebut tidak dapat

dinasabkan kepada laki-laki yang menikahi wanita yang sedang

menjalani iddah tersebut. Jika laki-laki yang menikahi wanita tersebut
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tidak mengetahui bahwa wanita yang dinikahinya sedang menjalani

iddah, atau tidak tahu mengenai keharamannya, dalam kasus png
demikian, iddah wanita tersebut terpufus dengan sebab adanya

persetubuhan. Sebab dengan persetubuhan tersebut dia menjadi ftrmtl

(teman ranjang) laki-laki tersebut. Iddah dimaksudkan untuk mengetahui

kosongnya rahim si wanita dan keberadaannya sebagai isfoi menaftkan

halyang demikian.

Dalil kami dalam masalah ini adalah, persefubuhan tersebut

terjadi berdasarkan akad nikah yang bersifat syubhat. Oleh karena ifu,

iddatnya terputus, sebagaimana dia tidak mengetahui. Jika mereka

mengatakan bahwa dengan pemikahan tersebut sang r,vanita tidak

menjadi firasy bagi orang yang baru menikahinya, kami jawab: Meski

demikian, anak yang lahir tidak dinasabkan kepada suami pertama.

Dengan demikian, dalam kasus tersebut sang suami Spng baru

harus berpisah dengan wanita tersebut. Jika suami baru tersebut tidak

mau berpisah, maka harus dipaksa berpisah. Jika telah teriadi

perpisahan, maka si wanita harus menerusl<an iddalnya dari sr:ami 5nng

pertama. Sebab hak suami pertama lebih dahulu ada. Iddalnyasi u/anita

dari suami pertama didasari oleh akad nikah yang shahih. Jika si wanita

telah menyempumakan iddahtya dari suami pertama, maka setdah ifu,

dia harus menjalani iddah dari suami yang kedua. Kedua iddah tersebut

tidak bisa digabungkan. Sebab dua iddah tersebut berasal dari dua laki-

laki yang berbeda. Ini juga pendapat yang dianut madzhab AsySyaf i-

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa iddahrrya bisa digabung.

Wanita tersebut wajib menjalani iddah selama hga quru ' setelah dia

terpisah dari suaminya yang kedua yang menikahinya di masa iddah.

Sebab tujuan dari iddah adalah untuk mengetahui kosongnya rahim dan

ini bisa dilakukan dengan menjalani iddahselama hga quru'-

Dalil kami dalam masalah ini adalah apa yang diriwagntkan oleh

Imam Malik dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al Musa5ryab dan Sulaiman
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bin Yasaar, "Sesungguhnya Thulaihah dahulu adalah istui Rasyid At-

Tsaqafi. Kemudian dia dinikahi oleh orang tain ketika masih menjalani

masa iddah. Sangat mengetahui, Umar r$ memukul wanita tersebut dan

memukul laki-laki yang menikahin5n dengan cerneti dari kayu dengan

beberapa kali pukulan. S€telah ifu, beliau (Urnar .{b) mernisahkan

keduanya. Kemudian Umar $ bertata, 'Setiap wanita yang menikah

dalam kondisi sedang menj,alani iddah, iika suami lnng baru

menikahinya belum menyettrbuhirya, maka pisahkanlah kedmnSa,

kernudian si wanita meneruskan sits *l&h dari snmin1E 3nng p€rtarna.

Jika suami yang baru menikahinya strdah menyetubuhinyn, maka

pisahkanlah kedtnn5ra. fuelah ihr, si wanita wajib menenrskan sisa

iddah dad suaminSn Snng pertarna. Setelah selesai, rnaka u/anita

tersebut harus menialani iddah dari suaminya yang baru menilohiryn

dan laki-laki tersebtrt - lrarg menilohinp dalam rursa iilalr sdamanya

tidak boleh menikah dengan wanita tersebut'." 59

Diriwayatkan lengkap dengan sanadnya, dari Imam Ali.Q
bahwa dia pemah dihadapkan pada pemrasalahan lnng sama, seorar{l

laki-laki menikahi wanita lnng sedang menjalani iddah. Dahm

keputusannya dia menetapkan bahwa keduanya dipisahkan dan sang

wanita berhak mendapatkan mahar, karena telah terjadinya penghalalan

farii. Kernudian si wanita menenrskan dsa iddah dari stnmiqa yang

pertama dan setelah ifu dia wajib menjalani iddah dari suaminp yang

baru grang menikahin5n dalam rnsa iddah.@

Inilah pendapat dua omng Khalifah Rasulullah $ dan tidak

diketahui adanya sahabat lain yang menentang pendapat keduanSn.

Sebabnya adalah, masing-masing dari keduanya (stnmi) memiliki hak

5e HR. Malik dalam Al Muvvaththa(2/27/536).
5o HR. Al Baihaqi dalam Sunan Al Kubm (l/4y'.Ll. Dan hnu Abi Syaibah dalam

Mushannafnya dalam pembahasan: Thalak, bab: Pendapat mereka tenhng yang

menikah saat dia masih menjalani masa iddah.
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yang tidak bisa digabung, seperti dua piutang 5Bng pembayarannya tidak

bisa dianggap satu.

1355. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,

"Laki-laki tersebut boleh menikahinp setelah sang wanita

selesai menjalani dua kali iddah-"

Maksudnya adalah suami 5nng kedua (yang pemah menikahinya

disaat si wanita sedang menjalani iddalll boleh menikahinya setelah

wanita tersebut selesai menjalani dtn kali iddah. Mengenai suami 5nng

pertama, jika thalaknya thalak tiga, maka dia tidak boleh menikahi

mantan isfuinya, meskipun telah teriadi persefubuhan antara wanita

tersebut dengan omng lain. Sebab pemikahan yang menjadi dasar

persetubuhan tersebut batil (tidak sah). Jika thalaknya bukan thalak tiga,

maka dia boleh menikah dengan wanita tersebut setelah si wanita selesai

menjalani dua kali iddah. Jika thalaknya thalak mi'i, mal<a dia boleh

merujuknya disaat si wanita sedang menjalani masa iddah darin5n (suami

pertama).

Dari Imam Ahmad ada riwalnt lain yang menyatakan bahwa

wanita tersebut selamanya tidak boleh dinikahi oleh suaminya yang

kedua (yang p.emah.menikahinya disaat dia sedang menjalani masa

iddah). Ini juga pendapat yang dikemukakan oleh Imam Malik dan

pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam Qaul Qadtutnya. Dasamya adalah

pemyataan Umar &, "laki-lah tersebut tidak boleh menikah

dengannya selamanya," sebab laki-laki tersebut telah mempercepat hak

dalam menikahi sang wanita sebelum tiba unktu dia boleh menikahin5n.

oleh karena itu, selamanya, dia tidak boleh menikah dengan wanita

tersebut. Kasusnya sama dengan masalah waris, yang mana ahli waris

membunuh orang yang akan mernberikannya waris unfuk mempercepat

pendapatannya akan waris. Sebab dengan menikahi sang wanita dalam
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masa iddah, dia telah memperkeruh nasab dan teriatuh ke dalam hukum

haram mu'abbad, seperti dalam kasus fhn

Dalam Qaul Jadidnya, Imam Asy-Syaf i berpendapat bahwa dia

boleh menikahinya setelah sang wanita selesai menjalani masa iddah

dari suami pertama. Keberadaan si wanita yang sedang menjalani iddah

dari suaminya yang kedua tidak menjadi penghalang sahnya si'suami

menikahi wanita tersebut. Sebab, apa yang terjadi adalah persetubuhan

yang mana anak yang lahir dari hasil persetubuhan tersebut dinasabkan

kepadanya. Status persehrbuhannya sama dengan persetubuhan yang

terjadi dalam pemikahan yang sah. Sebab, iddah diberlakukan unfuk

menjaga kemumian nasab. Dalam kasus ini, nasab anak yang akan lahir

nanti dinasabkan kepadanya. KasusnSn sama dengan sang .suami

mengkhulu istrinya, kemudian dia menikahinya lagi pada saat si istri

sedang menjalani masa iddah. Apa yang dikemukakan oleh Imam Asy-

Syafi'i dalam kasus ini memiliki alasan yang kuat.

Menurut kami, wanita tersebut boleh dinikahi setelah dia selesai

menjalani dua kali masa iddah. Jika diharamkan, pengharamann5n

adakalanya disebabkan oleh akad atau oleh persefubuhan yang didasari

oleh akad nikah yang fasid atau disebabkan oleh keduanya sekaligus.

Kesemua sebab tersebut tidak menyebabkan timbulnya hukum hamm.

Dalilnya adalah, jika dia menikahi wanita tersebut tanpa wali, kemudian

terjadi persetubuhan. Alasan lain, jika laki-laki tersebut berzina dengan si

wanita, yang demikian tidak menimbulkan hukum pengharaman unfuk

selamanya, terlebih lagi dalam kasus ini. di sisi lain, ayat yang

membolehkan pemikahan bersifat umum, seperti dalam firman Allah &,

"Dan dihalalkan bagi l<amu selan tnng demikian..-." (Qs. An-

Nisaa'l4l:24), dan firman Allah & dalam a5rat yang lain,

?):3.$e;fr'J*'
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1'Wanita-wanita tlang menjaga kehormatan di antam wanita-

wanita Snng beriman..." (Qs. Al-Maa'idah tsl, 5). Ayat yang bersifat

umum ini tidak bisa dikhususkan tanpa disertai dalil. Mengenai riwayat

yang menyatakan bahwa Umar r$ mengharamkan laki-laki tersebut

(suami kedua yang menikahinya dalam kondisi dia sedang menjalani

iddahl, Imam Ali &, berbeda pendapat dengannya dalam masalah

pengharaman tersebut.

Diriwayatkan dari Umar r$ bahwa

pendapatnya dalam masalah penghamman

pendapat Imam Ali ,{&,. Imam Ali'{& berkata,

beliau menarik kernbali

tersebut dan beralih ke

"Jika telah selesai masa

iddalnya, maka dia (sang laki-laki) adalah orang yang berhak

meminang." Kernudian umar .t$ berkata, "Kembalikanlah omng-omng

yang tidak diketahui masa haidnya kepada ketentuan satu tahun." Dan

beliau (Urnar A$) berpaling ke pendapat Imam Ali 45.et

Qryas Snng mereka lakukan (menyamakannya dengan seoftmg

yang membunuh ayahnya unfuk mempercepat terbaginya waris) adalah

qiyas yang batil. sebab, iika laki{aki tersebut berzina dengan si wanita,

berarti dia tetah mempercepat masa persefubuhan sebelum dia berhak

melakukanngra. Meski dernikian, perbuatan tersebut tidak menyebabkan

si wanita sehrnanya haram untuk dinikahi olehnya.

Mengenai dasar kehamman wanita tersebut unfuk dinikahi

sebelum ma'tr- iddatnyapng kedua selesai adalah firman Allah &,

',$ .Fs.Ji U tF dL$ i 3aL Y;-"t;

6r HR. Al Baihaqi dalar;rr Sunan Al-KubnlT/4l.1!,.
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"Dan janganlah kamu beraam (bertebp hati) wfuk berakad

nikah, sebelum habis iddahn5a...." (Qs. Al Baqarah [2]: 235). Yang

terjadi adalah persetubuhan yang memp€d(eruh nasab. Oleh karena itu,

dia tidak boleh menikah dengannln di masa iddalnya wanita tersebut,

sebagaimana disetubuhi oleh omng lain.

Pasal: Setiap iddah yang dihasilkan dari pemikahan
yang tidak shahih, seperti iddah dari perzinahan,
persefubuhan ryubhat, pernikahan yang fasid, berdasarkan

aturan qiyas yang diiadikan patokan dalam madzhab; wanita
tersebut haram dinilrahi; baik oleh orang yang

rnenyetubuhinya atau oleh oftmg lain. Jika demikian, sangat

layak jika wanita terseb&t dibolehkan menikah dengan lakiJaki yang

menyebabkannya menjalani masa iddah, jika anak yang lahir nanti

dinasabkan kepada laki-laki tersebut. Sebab salah satu hikmah

diberlakukannya iddah adalah unfuk menjaga percampuran benih

kehidupan dan menjaga nasab sang anak yang lahir. Oleh karena ifu,

wanira yang di-khulu'boleh menikah dengan laki-laki yang meng-khulu|

nya. taki-laki yang iika anak wanita tersebut lahir tidak boleh

dinasabkan kepada laki-laki tersebut, seperti wanita yang berzina, tidak

halal baginya menikahi wanita tersebut. Sebab pemikahan laki-laki

tersebut dengan si wanita menyebabkan samamln nasab. Orang yang

menyetubuhi wanita tersebut sama dengan 5nng lain dilihat dari sisi anak

yang lahir tidak boleh dinasabkan kepadanya.

1356. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata;
"Jika wanita tersebut melahirkan anak dan ada

kemungkinan anak tersebut berasal dari keduanya; dalam
kondisi yang demikian, hendaknya diperlihatkan kepada

orang-orang lrang ahli dalam hal ini dengan anak tersebut
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dinasabkan kepada orang yang difuniuk oleh para pakar

tersebut. Dengan demikian, iddalnya dari laki-laki yang

anaknya dinasabkan kepada laki-laki tersebut dianggap
selesai. Setelah itu, dia wajib menjalani iddah dari laki-laki
yang kedtra.'

Penjelasannya adalah sebagai berikut: Jika unnita tersebut

hamil, rnaka dengan melahirkan, berarti i&alm1a telah selesai.

Dasamya adalah firrnan Alhh & di datarn Al Qtr'an,
g'6ii7'i;5-6&A)#ii5*"

"Dan puantpuan-peremp.nn 5ang hantil, unkfu ildah mqel<a

itu ialah sampai merel<a melahirkan landungann5a. " (Qs. At-Thalaaq

[65]' 4).

Kenrudian, pernrasahlEnnlra dilihat lagi:

Jika ada kernungkinan anak tersebut adalah anak dari straminya

yang pertama, misalkan sebelum genap 6 bulan dari unktu teriadinyra

persetubuhan dengan laki-laki 5nng kedtn, wanita tersebut mdahirkan,

atau dia melahirkan sebelum 4 tahun setelah dia dithalak oleh suamingra,

dalam kasus yang demikian, maka anak png lahir tersebut dinasabkan

kepada suaminya yang pertarna. Dengan melahirkan, berarti iddah si

wanita dari laki-laki yang menjadi ayah bagi anaknya telah sdesai.

Setelah itu, dia (si wanita) urajib menjalari iddah selama 3 quru'dari
laki-laki yang kedua.

Jika ada kemungkinan anak yang lahir tersebut berasal dari

suaminya yang kedua, misalkan, 6 bulan setelah terjadin5ra persefubuhan

dengan suami yang kedua, wanita tersebut melahirkan, atau jarak antara

kelahiran tersebut dengan jatuhnya thalak dari suami pertama lebih dari

4 tahun setelah jatuhnya thalak dari suami pertama, atau jaraknya lebih

dari 4 tahun sejak dia (thalak) ba'in dari suaminya yang pertama, dalam
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kasus yang demikian, maka anak yang lahir dinasabkan kepada suami

keduanya. Dengan melahirkan, bemrti selesailah iddah si wanita dari

suaminya yang kedua. Setelah ifu, hendaknya dia menyernpumakan

iddalnya dari suami yang pertama. Dalam kasus ini, iddah suami yang

kedua lebih didahulukan dibandingkan iddah dari suami yang pertama.

Sebabnya adalah tidak boleh hamilnya dari si (A) dan iddah yang

dijalaninya dari si (B).

Jika ada kemungkinan kehamilan tersebut berasal dari kduanya,
misalkan, si wanita melahirkan dan jamk antara melahirkan dengan

hubungan seksual dengan suami kedtra 5 bulan atau lebih, atau dia

melahirkan sebelum meleru.rati masa 4 tahun sejak dicemi suaminya png
pertama, dalam kasus yang demikian, permasalahannya diserahkan

kepada pakar di bidang ini. Jika pam pakar menisbahkannya kepada

suami pertama, maka anak Snng lahir dinasabkan kepada suami

pertama. Kasusnya disamakan dengan losus si anak tidak mungkin

dinasabkan kepada suami yang kedtm. Jika para pakar tersebut

menisbatkan si anak kepada suaminya png kedua, maka nasab si anak

ditetapkan kepada suami yang kedua. IGsusnya disarnakan dengan

kasus imkan dinasabkan kepada suami kedua dan bukan kepada suami

pertama.

Jika para pakar tidak bisa menenfukan, atau di daerah tersebut

tidak ada orang yang merniliki kemampuan yang demikian, maka

setelah melahirkan, si wanita harus menjalani masa iddah selama 3

quru'. Sebab, jika kehamilan tersebut dari suamingra yang pertama,

berarti iddah yang dijalaninya untuk iddah dari suami 5nng kedua. Jika

kehamilan tersebut dari suami yang kedua, berarti si r.rnnita harus

meneruskan iddahnya dari suami yang pertama, unfuk menggugurkan

kewajiban secara meyakinkan

Mengenai nasib anak yang dilahirkan, maka nasabnya menjadi

tidak menentu. Sebab tidak ada dalil unfuk merrasabkannya kepada
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salah seorang diantara dua lakilaki yang menikahi ibunln. Kasusnya

disamakan dengan kasus jika si anak gila, maka anak tersebut tidak

dinasabkan kepada salah seorang diantara keduanya.

Abu Abdillah bin Hamid berkata: Penenfuan nasab sang anak

ditunda hingga dia mencapai usia baligh untuk dinasabkan kepada salah

seorang diantara keduanya. Jika pam ahli dalam masalah tersebut

menasabkan sang anak kepada keduanp, T"k" nasab si anak

dinisbatkan kepada keduanya. Kemestian dari pendapat yang dianut

dalam madzhab, si wanita harus menjalani iddah dari keduanya. Sebab

nasab sang anak dinisbatkan kepada keduanln. Seperti selesainya masa

iddah si wanita dari satu diantara keduanSra, jika nasab sang anak

ditetapkan kepada salah seomng diantam kedtranya.

Jika pakar dibidang pemasaban menafikan nasab sang anak dari

keduanya, maka hukumnya sama dengan hukum sang anak tidak bisa

dinasabkan kepada salah seorang diantam keduan5n. Jika demikian,

setelah melahirkan, si wanita harus menjalani magi6 iddah selama 3

guru'. Dan nasab sang anak tidak bisa dinafikan dari kedr.ranya hanya

berdasarkan pada pemyataan pam tersebut. sebab pendapat pakar

dalam bidang pemasaban hanya bersifat menafikan adanya hubungan

sang anak dengan laki-laki 5nng halal menggauli sang ibu dan tidak bisa

menafikan nasab sang anak secara keseluruhan. Oleh karena ifu, jika

lakijaki yang halal berhubungan badan dengan sang ibu hanya satu

orang, kemudian nasab sang anak dinafikan oleh pakar tersebut, maka

nasab sang anak kepada suami si ibu tidak menjadi gugur hanya

berdasarkan pendapat pakar tersebut.

Jika bayi tersebut lahir sebelum masa 6 bulan lebih sejak

terja$inya hubungan badan dengan suami yang kedua dan lebih dari 4

tahun dari masa perpisahan dengan suami yang pettama, maka nasab

sang anak fidak bisa dinasabkan kepada salah seotang diantara

keduanya. Dan iddahsang ibu tidak dianggap selesai dengan melahirkan
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bayi tersebut. Sebab dengan demikian, kita mengetahui bahwa anak

yang lahir adalah hasil hubungan wanita tersebut dengan laki{aki lain,

bukan dengan salah safu diantara keduanya. Saat melahirkan, bemrti si

wanita selesai menialani masa iddah dari lakilaki lain tersebut.

Kemudian si wanita harus menenrskan masa iddah suami yang pertama.

Dan setelah ifu, dia menrulai dari awal melaksanakan iddah dart

suaminya yang kedua. sebab dalam kasus seperti ini, ada $ sosok yang

mengharuskan si wanita menjalani 3 kali masa iddah. Yang pertama

adalah iddah dari persetubuhann9n dengan laki-laki lain. Bemrti

iddatnya 2 l<ali, ditambah dengan meneruskan iddah dari stnmin5n

yang pertama

Pasal' Jika seor.rng lak{ah menikahi wanita yang

sedang menjalani mas.r iddah, sementar.r keduanya tahu

tentang kewajiban menialani masa iddah dan tahu bahwa

pemikahan yang demikian hukumnya haram dan teriadi

persefubuhan; dalam kasus yang demikian, keduan5n

dianggap berzina dan diberi hukuman had zina. selain itu,

sang wanita fidak berhak mendapatkan mahar dan anak

yang lahir tidak dinasabkan kepada suami !/ang menikahin3n

di masa iddah.

Jika keduanln tidak mengetahui iddah atau tidak mengetahui

kehamman menikah dalam masa iddah, maka anak yang lahir

dinasabkan kepada laki-laki yang menikahinya di masa iddah. Selain itu,

keduanya tidak dijahrhi hukuman zina, namun sang laki-laki wajib

memberikan mahar kepada sang wanita-

Jika laki-lakinla saja yang mengetahui, maka laki-laki tersabut

terkena hukuman zina, wajib menrberikan mahar dan anak yang lahir

tidak dinasabkan kepadanya. Jika haryn si wanita yang mengetahui,

maka hanya si wanita saja yang terkena hukuman zina. Selain ifu, si

t

h'.
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wanita tidak berhak menerima mahar dan anak yang lahir dinasabkan

kepada laki-laki yang menikahinya di masa iddah.

Ketentuan y.ang demikian didasari oleh kenyrataan bahwa

pemikahan yang demikian menumt seluruh ulama hukumnya batil (tidak

sah). Kasusnya sama dengan menikah dengan omng yang stahrsnya

mahram.

Pasal' Jika seorang laki-laki meng-khulu'istrinya atau

pemikahannln fasakh (batal); dalam kasus lrang demikian

laki-laki tersebut boleh menikahi mantan istrinya yang

sedang menjalani masa iddah- Pendapat yang demikian

dianut oleh mayoritas ulama fikih. Pendapat yang demikian

dinyatakan oleh Sa'id bin Al Musayyab, Atha, Thawus, Az-Zuhri, Al

Hasan, Qatadah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan ulama ahli ra'yi.

Ada sebagian ulama kalangan muta'akhkhirin yang berpendapat bahwa

laki-laki ters'ebut tidak boleh menikah dengan mantan atau meminang

istrinya. Sebab sang istui sedang menjalani masa iddah-

Dalil kami dalam masalah ini adalah tujuan diberlakukannya

iddah adalah untuk menjaga kemumian nasab, menjaga air yang

menjadi bibit kehidupan. Jika kedua air kehidupan tersebut bercampur

dengan dasar dua pemikahan yang sah, maka tidak teriadi percampuran
.air kehidupan.

Jika laki-laki tersebut menikahinya, maka terpufuslah iddah sang

wanita. Sebab, dengan adanya akad nikah, maka wanita tersebut

menjadi istrinya. Dan statusnya bukan istri yang sedang menjalani iddah.

Jika terjadi pesetubuhan, kemudian sang suami menthalaknya, maka si

wanita wajib menjalani iddah baru dan dia tidak wajib menjalani iddah

yang pertama. Sebab iddalnyatelah terpufus.
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Jika si suami menthalaknya sebelum terjadi persetubuhan, dalam

kasus yang demikian, apakah dia unjib memulai iddalnya atau

meneruskan sisa iddalnya yang terputus?

Al Qadhi berpendapat dalam kasus ini, ada dua riwayat;

1. Wanita tersebut harus memulai iddalnya dari awal lagi. Ini juga

pendapat yang dianut oleh Imam Abu Hanifah. Sebab tdah

terjadi thalak dan konsekuensi dari setiap thalak adalah adanya

masa iddah. Kasusnya sama dengan thalak yang pertama.

2. Dia tidak wajib menjalani iddah.Ini mempakan pendapat yang

dianut oleh Imam AsyS5nfi'i dan Imam Muhammad bin Al

Hasan. Sebab thalak tersebut dijatuhkan dan belum teriadi

persetubuhan diantam kedungra seiak al<ad nikah. Oleh karena

itu, si wanita tidak terkena karajiban menjalani iddah. Dasamya

adalah firman Allah & di dalam Al Qur'an,

l3!.L

P
z .l?? )). t/z

g4?l /r:'$ w(t$iw4
lbq'efi

i;tt(;Iffi'${#Wffr
"Hai orangonng jang bafum4 apbila l<anu mail<ahi

perempuan-perempuan lang baiman, kemudian lamu cqail<an

mereka sebelurn l<amu mancampurinSa mala se*ali'kali frdak

wajib atas merel<a iddah bgimu tnng kamu minb
menyempumakann5n, maka Mlah mereka mut'ah dan

lepaskanlah merel<a itu dengan can png sebaik-bilm5n.'(Qs.

AlAhzaab [33]: 49).

Al Qadhi menyebutkan dalam htab dua riwayat bahwa wanita

tersebut tidak wajib memulai iddah, hanya safu riwayat. Meski demikian,
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wanita tersebut wajib menyempumakan sisa iddahtya yang pertama-

Sebab pemutusan iddah menyebabkan terjadinya per.carnpuran air yang

rnenjadi bibit kehidupan. Perincian kasusnya sebagai berikut: Laki-laki

tersebut menikahi seorang'wanita dan mensehrbuhinya, kemudian ia

mertg-khululnya. Kemudian setelah ifu, masih di masa iddah, dia

menikahi mantan istrinya, kemudian setelah. ifu dia langsung

menthalaknya lagi. Dan dia menikahi png kedua tersebut di hari yang

sama.

Jika si suami meng-khulu'rryra dalam kondisi si wanita sedang

hamil, menikahinya lagi dalam kondisi hamil dan menthalaknya dalam

kondisi sedang hamil, maka iddalnya wanita tersebut berdasarkan

pendapat yang ada dalam dua riwayat, adalah dengan melahirkan.

Dalam kasus yang demikian, sepengetahuan kami, tidak ada perbedaan

pendapat diantara ulama. Dan si wanita tetap berada dalam kondisi

iddah sebelum dia melahirkan.

Jika si wanita melahirkan sebelum terjadinya nikah yang kedua,

maka dia tidak wajib menjalani iddah atas jatuhnya thalak dari

pemikahan yang kedua. Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama

dalam ketentuan yang demikian. Sebab dia menikahi si wanita dalam

kondisi si wanita telah selesai dan iddalnya yang pertama.

Jika si wanita melahirkan setelah teriadinya nikah yang kedua

dan sebelum jatuhnya thalak dari pemikahan yang kedua, bagi mereka

yang berpendapat wajibnya memulai iddah, maka dia wajib menjalani

iddah setelah terjadinya thalak yang kedua dengan masa 3 kali quru'.

Bagi mereka yang tidak mauajibl<an iddah, maka si wanita tidak unjib

menjalani iddah. Sebab iddah yang pertama telah selesai dengan

melahirkan. Sebab, seorang yang hamil iddalnya harus dengan patokan

melahirkan, bukan dengan yang lain.

Jika si wanita termasuk min dawaatil quru'atau bulan Gidak

sedang hamil), kemudian dia dinikahi png kedua setelah berlalunya

AI Mughni - @I



masa 1 quru' atau 1 bulan, kemudian 2 quru' atau 2 bulan setelah

pemikahannya yang kedua dia dithalak; dalam kasus yang demikian,

masa iddah pertamanya terpufus dengan adanya pernikahan 5nng
kedua. Jika kita beranggapan bahwa dia wajib memulai iddah, maka dia

wajib menjalani iddah sanpulna selama 3 kali quru' atau 3 bulan. Jika
kita beranggapan bahwa dia harus meneruskan iddahyang pertamanya,

maka dia tinggal meneruskan sisa iddah pertamanya; yaifu 2 quru 'atau

2 bulan lagi. Sebab iddah yang telah dia jalani hanya L quru 'atau 1

bulan.

Pasal' Jika seorang suami menthalak istrinya dengan
thalak raj'i, kemudian dia merujuknya disaat sang istri
sedang menjalani masa iddah, kernudian teriadi hubungan
badan. antara keduanya, kemudian dia menthalaknya lagi,
dalam kasus yang demikian, iddah dari thalakqn yang
pertama telah terpufus detngan sebab dia merujuk istrinya.
Sebab dengan merujuk, maka hilanglah hukum thalak. Dalam kasus

yang demikian, si wanita hanya wajib menjalarri iddah dari thalak yang

kedua. Sebab thalak 5nng kedua terjadi setdah terjadiryn hubungan

badan dalam pemikahan

Jika sang suami dalam kasus di atas menthalak istinlra dan

antara waktu rujuk dengan terjadinSla thalak yang kedua belum pemah

terjadi hubungan badan, dalam kasus 5nng demikian; apakah si wanita

wajib memulai iddalnya lagi atau tinggal meneruskan iddalnya yang
pertama?

Dalam masalah ini, ada dua riwayat:

1. Wanita tersebut wajib memulai lag iddah thalaknya yang

pertama. Sebab,rujuk telah menghilangkan hukum thalak yang

pertama dan dia kernbali ke pemikahan awal. Dengan dernikian,
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thalak yang kedua dianggap sebagai thalak yang terjadi setelah

terjadinya hubungan badan.

2. Dia wajib meneruskan iddah thalaknya yang pertama yang

terhenti dengan sebab adanya rujuk. Rujuk sendiri tidak memiliki

pengaruh apa-apa terhadap pemikahan yang pertama. Jika dia

menikahinya, kemudian dia menthalaknya sebelum terjadi

hubungan badan, maka si wanita tidak wajib menjalani iddah.

Demikian pula dengan kasus thalak miI ini. Artinya, untuk

thalak yang kedua, tidak ada kewajiban iddah. Dia hanya tinggal

meneruskan iddah thalak yang pertama saja yang belum selesai.

Jika sebelum terjadinya ruiuk, pernikahannya fasakh dengan

sebab khulu'atau sebab lainnln, ada kemungkinan hukumnya sama

dengan hukum thalak. Sebab tidak ada perbedaan antara khulu'dengan

thalak dalam hal setelahnya harus ada iddah. Ada kemungkinan, dia

harus memulai iddahdari awal lagi. Sebab keduanya berbeda. Jika sang

suami tidak merujukn5n dengan mengucapkan kata-kata yang

menunjukkan rujuk, namun dia melakukan hubungan badan dengan

istrinya, dalam kasus yang demikian; apakah hubungan badan tersebut

dapat dianggap sebagai ungkapan rujuk atau tidak?

Dalam kasus ini ada dua riwaSnt:

1. Dengan 'hubungan badan tersebut, berarti rujuk. Kasusnya

disamakan dengan orang yang melakukan rujuk dengan kata-

kata yang menunjukkan rujuk.

2. Dengan hubungan tersebut, bukan berarti telah rujuk. Dengan

demikian, si wanita wajib memulai iddah. Sebab hubungan

badan tersebut dianggap sebagai wath'un (hubungan badan)

dalam nikah yang kusut. Kasusnya sama dengan hubungan

badan dalam status pemikahan yang syubhat. Dalam kasus ini,

sisa thalak yang lalu dapat disatukan. Sebab si wanita menjalani

iddahdari lakilaki yang sama.
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Jika dari hubungan badan tersebut merrghasilkan hamil, apakah
iddalnya disatukan dengan iddah hamil? Dalam kasus ini ada dua
pendapat:

1. Disafukan. Sebab berasal dari laki-lah yarrg sar.na.

2. Tidak disatukan, sebab jerus iddalng b"rMa. Berdasarkan
pendapat ini, .maka setelah si rmnita melahirkan, dia hanrs
menyempurnakan iddah tralakryn.

Jika sang suami melakukan hubungan badan dalam
kondisi istrinya sedang hamil, rnaka mengenai disafukan atau
tidaknya dua iddahtersebut, ada dtra unph (pendapat):

Jika kita bemnggapan iddatnya disatukan, rnaka kedm
iddalnya dianggap selesai jika si wanita mdahirkan.

Jika kita beranggapan bahwa ifutnya fidak disatukan,
maka iddah thalak dianggap selesai dengan melahirkan. setelah
itu, si wanita wajib mernulai id&h baru, laitu iddah akibat
hubungan badan; berdasarkan quru' (rnasa hail).

Pasal' Jika seorang suami menthalak istrin5Ta dengan
thalak rai'i kemudian si unnita menikah dengan laki-lah
lain disaat sedang menjalani mas.r iddah, kemudian dithalak
oleh suaminya yang kedua-

Dalam kasus ini, telah kami sebutkan bahwa iddatnya adalah
dengan meneruskan iddah thalak yang pertarna. setelah itu, wanita
tersebut wajib memulai iddahyang kedua. Bagi $raminlra 5nng pertama,
boleh merujuknya disaat si wanita sedang menj,alani sis*- iddah dan
suami tersebut. Sebab rujuk berarti menahan kernbati status wanita
tersebut sebagai istri, dan adanln hubungan badan dengan laki-laki lain
berdasarkan nikah tidak menghalangi hak $ami unfuk memjuk isfoin1ra,

sebagaimana dia melakukann5n disaat berada dalam perrikahan.
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Ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa suami pertama

tidak boleh memjuk isbinya. Sebab wanita tersebut haram unfuknya-

Oleh karena ifu, rujuknya tidak sah, seperti wanita png murtad.

Pendapat !/ang shahih adalah yang pertama. Sebab

pengharaman yang teriadi tidak menjadi penghalang rujuk, seperti

dalam kasus ihmm. Ini berbeda dengan masalah murtad. Murtad

disamakan derrgan binutahsetelah rujuk dan ini berbeda dengan kasus

iddah.

Jika si wanita telah selesai menjalani iddah dari suaminya yang

pertama, maka suami pertama fidak boleh merujukqp disaat si wanita

sedang menjalani rrrrsr iddalnya 37ang kdtra. Sebab iddah yang kedtra

bukan iddahdari suami lpng pertama.

Jika si strami pertarna menriuk iskinla yang sedang menjalani

iddah dari suami tersebut, jil<a iddalnya d$alani berdasarkan hitungan

qwu' atau hifungan bulan, maka iddalnya terpufus dengan sebab

adanya ruiuk. Setelah itu, si wanita wajib menjalani masa iddah dan

suami gnng kedua. Disaat si wanita menjalani masa iddah dari suami

yang kedua, maka suami yang pertama tidak boleh melakukan

hubungan badan dengan ishinya sampai istinya selesai menjalani iddah

dari suami 5nng kedua. Kasusnya sama dengan wanita yang melakukan

hubungan badan syubhat disaat dia masih terikat tali pemikahan dengan

suaminya. Jika kondisi wanita tersebut sedang hamil, maka dia tidak

mungkin menjalani iddah dari suaminp yang kedua sebelum dia

melahirkan. Sebab iddalnya dari suami kedua berdasarkan hitungan

quru'. Jika telah melahirkan, maka si wanita wajib menjalani iddah dari

suaminlra yang kedua.

Jilra kehamilan tersebut dinisbatkan kepada suaminya yang

kedua, maka iddalnya si wanita dari suami png kedua adalah dengan

melahirkan. Dalam kasus ini, iddahtya suami yang kedua didahulukan
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dari suami yang pertama. Jika telah melahirkan, maka si wanita

meneruskan iddahdari suaminSn yang pqtama. Ketika si wanita sedang

menialani iddah dari suaminSn 5nng pertama, maka suami pertama

tersebut boleh merujuknp. Sebab si wanita sedang menjalani iddah dari

suaminlp png pertama

Jika suami yang pertama ingin merujuknya disaat sang istri

sedang hamil, dalam kasus ini ada dua waiah (pendapat):

1. Suami yang pertama tidak boleh merujuknya. Sebab iddahyang

sedang dUalani (hamil) oleh si wanita bukan iddah dari suami

pertama tersebut. Saat ifu, si wanita hamrn"buat sang suami,

sama dengan wanita lain atau rsfoi fnng murtad.

2. Suami pdrtama boleh merujuknya. Sebgb iddah si wanita dari

suami pertama tersebut belum selesai. Haramn5n

wanita tersebut untr.rk si suami tidak menjadi penghalang

dibolehkann5n melakukan ruiuk, seperti wanita yang sedang

..;
Pasal, Jika seorang laki-laki menikahi seorang wanita

yang memiliki satir anak laki-laki dari suami sebelumnya,

kemudian anak laki-laki tersebut meninggal dunia, dalam

kasus yang demikian, menurut Imam Ahmad: Suami tersebut

tidak boleh mengga-ulinya hingga si istri mengalami 1 kali

haid.

Pendapat yang jemikian diriwayatkan dari Imam Ali rg dan

Imam Hasan bin Ali'bin Abi Thalib. Pendapat yang demikian juga

diriwayatkan dari Umar bin khaththab t{&, Al-Husain bi{r AIi, As-Sha'bu

bin Jitsaamah. Pendapat yang demikian dilontarkan oleh Atha" Umar

bin Abdul Aziz, Imam An-Nakha'i, Imam Malik, Ishaq dan Abu Ubaidh.

Umar bin Abdul Aziz berlata: Janganlah sang suami mendekatinya
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(berhubungan badan) hingga' jelas apakah si istri tersebut hamil atau

tidak.

Pendapat mereka didasari oleh alasan: Jika saat anak laki-laki

tersebut meninggal dunia, ibunya sedang hamil, maka anak yang

dikandung mendapatkan waris dari anak yang meninggal dunia. Jika

kehamilan sang ibu terjadi setelah anak laki-laki meninggal dunia, maka

anak yang dikandung tidak mendapatkan waris dari anak si ibu yang

meninggal dunia.

Jika si mayit memiliki m*, bapak atau kakek, maka si wanita

. tidak perlu mdlakukan istibm (menunggu apakah mhimqn sedang terisi

atau tidak). Sebab anak png akan lahir nanti sudah dapat dipastikan

tidak akan mendapatkan waris dari laki-laki yang meninggal tersebut'

Jika wanita tersebut sedang hamil dan kehamilann5n terlihat jelas, maka

dia tidak perlu melakukan istibm, sebab kehamilannya sudah 5nkin. Jika

usianya sudah menopause, maka wanita tersebut tidak perlu melakukan

istibn. Sebab wanita Snng usianya demikian sudah tidak bisa hamil lagi'

Jika wanita tersebut masih memungkinkan unfuk hamil dan

belum terlihat apakah dia hamil atau tidak dan suamin5n juga tidak

melakukan I'b'zal (tetap melakukan hubungan badan dengan istrinya),

kemudian lahirlah anak dan jamk antara kelahiran tersebut dengan

pemikahanny4 kumng dari 6 bulan; dalam kasus yang ddmikian, anak

yang lahir tersebut mendapatkan walis dari anak yang meninggal dunia'

Jika si wanita melahirkan setelah 6 bulan dari masa hubungan badan

yang pertama setelah wafatnya sang'anak, maka anak gnng lahir tidak

mendapatkan waris dari anak yang meninggal dunia. Sebab kita tidak

yakin apakah janin tersebut telah ada saat anak laki-laki tersebut

meninggal dunia. Pendapat ini diriwagntkan dari Sufuan dan mempakan

qiyas dari pendapat Imam Aslrslhfi'i-
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Pasal, Menjelaskan tentang zuami yang fidak diketahui

kabar beritanya ,

Jika seorang suami pergi meninggalkan istuin5n, kondisinln tidak

lebih dua kondisi:

1. Dia pergi, namun kabar beritanya tidak terpuhrs, misalkan dia

tetap mengirim surat kepada istuinya. Dalam kondisi yang

dernikian, sang iski tidak boleh menikah dengan laki-laki lain dan

ini mempakan ijma ulama. Kecuali dalam kondisi 5nng demikian,

sang suami tidak dapat menrberikan nafkah kepada istoinya dari

harta miliknya. Dalam kondisi png denrikian, sang istui boleh

meminta fasakh, kernudian sang suami rnem-fasakh

(membatalkan) nikahnya.

Mereka (para ulama) juga sepakat menyatakan bahwa

istri yang suaminya ditawan, dia tidak boleh menikah lug, hitsgu

yakin betul bahwa suaminya sudah meninggal dunia. Ini

merupakan pendapat yang dinyatakan oleh Imam An-Nakha'i,

Azzvhri, Yahya Al Anshari, Makhul, Imam AsySyaf i, Abu

Ubaid, Abu Tsaur, Ishaq dan ulama ahli ra'yi.

Jika seomng budak laki-laki melarikan diri dari tuann5n,

maka istri sang budak tetap berstafus sebagai istri dari suaminya

yang kabur hingga diketahui dengan yakin bahwa suaminya

tersebut meninggal dunia atau sang suami kernbali lagi ke

tuannya. Pendapat yang demikian dingratakan oleh Al Auza'i,

Ats-Tsauri, Imam Aqrsyafi'i dan Imam Ishaq. Al Hasan berkata,

Dengan melarikan diri dari fuann1n, berarfi dia telah menthalak

Menurut kami dalam rnasalah ini adalah dalam kasus

budak yang lari, ia tidak dianggap hilang. Oleh karend tu,
pemikahannya tidak dianggap fasakh, sebagaimana kondisi yang

demikian !-erjadi pada orang yang statusnya merdeka.

Barangsiapa yang fidak dapat mernberikan nafkah kepada
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istrinya karena suatu alasan, maka hukum fasakhnl,a nikah

sebagaimana yang telah kami jelaskan kecuali dalam rnasahh

nafkah istri sang budak laki-laki yang menjadi tanggung iaurab

fuannya.

2. Suami tersebut hilang, fidak diketahui dimana keberadaannln

dan tidak diketahui lagi kabar beritanya. Suami Spng kondisinya

demikian, dibagi menjadi dua kondisi;

a. Kepergiannya secara zhahir tidak berbahaya, seperti suami

tersebut pergi unfuk berdagang menuju daemh lrang arrtn,
budak tersebut lari, pergi unfuk mencari ilmu atau untuk

bertamasya. Dalam kasus yang demikian, tali pemikahannp

tetap ada dan tidak terpufus selama belum diketahui kabar

mengenai kematiannya. Pendapat yang dernikfn
diriwayatkan dari Imam Ali & dan pendapat ini pula 37arg

dianut oleh Imam hnu Syabramah, Ibnu Abu [-aila, Ab-
Tsauri, Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-S5nfii dalam @ul
Jadidnya.Pendapat yang demikian juga diriwagntkan dari

Abu Qulabah, Imam An-Nakha'i dan Abu Ubaid.

Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i dalam Qaul

Qadimnya berkata: Wanita tersebut wajib menunggu selarrn

4 tahun dan wajib menjalani masa iddah dengan hitungan

iddah wafat selama 4 bulan 10 hari. Setelah itu, sang ishi

boleh menikah lagi. Sebab jika fasakh bisa terjadi dengan

sebab tidak dapat berhubungan seksual karena impoten dan

karena tidak dapat memberikan nafkah sebab susah, rnalo

status fasakh dalam kasus ini lebih layak untuk diberikan-

Mereka mendasari pendapakrya dengan hadits Urnar $,
tentang suami yang hilang dan kepufusan Umar & disehrid

oleh para sahabat dan tidak ada satupun diantara mereka

yang mengingkarinSn.
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Imam Ahmad bin Ashram52 menukil dari Imam

Ahmad bin Hanbal: Jika usia orang yang hilang tersebut -
sejak lahir hingga belurn diketemukan- maka harta milik

orang yang hilang tersebut dibagi-bagikan. Dengan dernikian,

iskinya wajib menjalari iddah wafatrya sang suami' Dan

setelah selesai menjalani n:rlsa iddah, dia boleh menikah lagi-

Para sahabat kami mengatakan: Dijadikannya usia

g0 tahun sejak kelahiran sebagai patokan didasari oleh

kebiasaan bahwa jarang sekali orang masih hidup lebih dari

usia tersebut. Jika kehilangannya dibarengi dengan

terputusnya kabar berita, mal(a waiib ditetapkan bahwa

orang tersebut telah rnati. Kasusnya sama dengan orang

yang hilang dan secam zlmhirorarrg tersebut binasa'

Pendapat SBng dianut dalam madzhab adalah Snng

pertama (pernikahanryn tetap hingga diketahui dengan yakin

mengenai wafatrSn sang suami). Sebab dalam kasus ini'

kepergian orang tersebtrt merniliki kenrungkinan selamat.

oleh karena itu, sosoknSra tidak bisa ditetapkan telah mati,

sebagaimana sebdum 4 tahr.rn atau sebelum berusia 90

tahun. Sebab ketenttnn batasan ini tidak berlandaskan nash.

Ketentuan pembatasan fidak layak diambil kecuali jika

dasamya adalah nash. Di sisi lain, ketentuan usia 90 tahun

sejak lahir menyebabkan perbedaan iddah bagi kaum wanita

sesuai dengan usia suaminln yang hilang' Riwa5nt dari Umar

rg berisi tentang suami yang hilang dan kepergiannya secara

62 Nama asli beliau adalah Ahrnad bin Ashram bin Khuzaimah bin lyaad Abul

Abbaas Al Muzni. Ia penrah mendengar hadits dari Ahmad dan dari ulama hadits yang

lain. Beliau berasal dari daerah Basrah 0rak). Datans ke kota Mesir dan menulis hadits

d-i t*u- Ahmad. Beliau meninggal dunia di daemh Damsyiq hhun 285 H. Uh.

TIn @at Ha na b i lah (1 / 221.
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zhahake daerah lmng mwan. Dengan demikian, kastrs lain

tidak bisa diqiyaskan denganqla.

b. Hilangqn omng tersebut s@ara zltahirbinasa, seperti orcrng

hilang saat sedang berada di tengah-tengah keluarganya;

baik di malam atau siang hari, atau dia keluar unfuk shalat

shubuh dan tidak kernbali lagi. Atau dia pergi ke tempat

yang jaraknya tidak jauh, narnun setelah ifu dia tidak pernah

kembali atau sebab-sebab lain yang sama. Dalam kasus yang

demikian, menurut madzhab Imam Ahmad bin Hanbal: Sang

isfui wajib menunggu selama 4 tahun png merupakan

patokan masa hamil paling larna. Setelah itu, dia wajib

menialani iddah wafat selama 4 bulan 10 hari. Setelah itu,

dia boleh menikah dengan laki-laki yang lain.

Al Atsram berkata: Ada yang bertanya kepada Abu Abdillah,

"Apakah engkau beralih kepada hadits Urnar r{$?"

Dia menjawab, "Ifu pendapat yang terbaik. DiriwaSratkan dari

umar rg melalui 8 jalur periwayatan." Kemudian dia (Abu Abdillah)

berkata: Ada sebagian kalangan yang mengatakan bahwa umar & telah

menarik kernbali pendapakrya, mereka adalah pendusta. Aku (Al

Atsram) berkata, "Diriwayatkan dengan periwayatan yang dha ifbahwa

Umar telah menyatakan pendapat 5nng berbeda dengan ini?" Dia

menjawab, "Tidak, kecuali jika periwapkryn berbohong atas nama

Umar i$."

Smtu hari aku (Al Atsmm) bertaqn lagi kepadanya, "Ada

seseorang yang berkata kepadaku, 'seslngguhnya Abu Abdillah telah

meninggalkan pendapatrya dalam masalah seoftmg suami yang hilang'."

Kemudian dia tertawa dan berkata, "Jika seseorang tidak berpegang

kepada pendapat tersebut, lalu dengan apa dia mendasari

pendapatrya.? Ini merupakan pendapat Umar r{$, Utsman, Ali r$, Ibnu

Abbas rg, dan lbnu Zubair r$."
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Imam Ahmad berkata, "Ada 5 orang sahabat Nabi $ yang

menyatakan hal yang demikian. pendapat tersebut juga dianut oleh

Atha', Umar bin Abdul Aziz, N Hasan, Az-Zuhn, Qatadah, Imam Al-

[-aits, Ali bin Al Madini, Abdul Azizbn Abi Salmah. Pendapat ini juga

dinyatakan oleh Imam Malik dan Imam fuy-Syafi'i dalam Qaul Qadirt
nya, namun Imam Malik dalam komentamya mengatakan: Tidak ada

batasan waktu dalam menunggu orang yang hilang dalam peperangan.

Sa'id bin Al Musayyab berkata tentang seorang wanita yang

suaminya hilang dalam peperangan: Dia wajib menunggu selama 1

tahun, sebab kemungkinan hilangnya sang suami dalam kondisi yang

demikian lebih banyak dibandingkan hilang dalam kondisi yang lain.

Telah dinukil dari Imam Ahmad, bahwa dia pernah berkata,

"Aku memang pernah mengatakan: Jika wanita tersebut telah

menunggu selama 4 tahun, kemudian dia menjalani iddah selama 4

bulan 10 hari, maka setelah itu dia boleh menikah dengan laki-laki yang

lain. Sekarang aku sedikit ragu, mengingat banyak perbedaan pendapat

dalam masalah ini dan aku lebih memilih jalan aman yang tidak

berbahaya." Pernyataan beliau yang demikian bisa dianggap sebagai

sikap tawakkuf (rT emutuskan tidak memberikan komentar) dan bisa juga

diartikan dia menarik kembali pendapakrya. Dengan demikian, si wanita

wajib menunggu selamanya. Dan bisa juga karena sikap beliau yang

sangat hati-hati. Meski demikian pendapat yang dianut dalam madzhab

adalah pendapat beliau yang pertama.

Al Qadhi berkata: Kebanyakan para sahabat kami mengatakan

bahwa dalam masalah ini hanya ada safu riwayat, namun menurutku,

dalam masalah ini ada dua riwayat. Imam Abu Bakar berkata: Pendapat

yang aku anut -jika memang shahih telah terjadi perbedaan pendapat

dalam masalah ini- adalah tidak boleh ditetapkan berdasarkan hukum

yang kedua kecuali berdasarkan dalil yang menunjukkan adanya

perpindahan pendapat. Jika telah yakin adanya kesepakatan, maka
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hukum dalam permasalahan ini sesuai dengan apa yang telah

dinashkan. Pendapat !,ang ada dalam zhahir madzhab adalah

sebagaimana pendapat yang telah kami hikayatkan pertamd kali yang

telah dinukil dari Imam Ahmad oleh sekelompok ulama. Imam Ahmad

sendiri telah mengingkari riwayat gnng mengntakan bahwa dia telah

menarik kembali pendapahrSn, sebagaimana telah kami ceritakan

berdasarkan riwayat Al Atsram.

Abu Qulabah, Imam An-Nakha'i, Ats-Tsauri, Ibnu Abi [-aila,

Ibnu Syabramah dan ulama ahli ra'yi serta Imam fuy-Syafi'i dalaro Qaul

Jadidnya berkata: Wanita yang riramirrya hilang tidak boleh menikah

hingga ynkin bahwa suaminya telah meninggal dunia atau yakin bahwa

suaminya telah menceraikannya. Hal yang demikian didasari oleh

riwayat Al-Mughirah rg; sesungguhryra Nabi $ bersaMa,

.z.l o z.WJl , ?, 6t

€,ue fryr !'rl;it if;r
"Wanib yang suaminga M*g, stafusnia tebp istri dari

suamiryn 5nng hilang hingga datang ang suami.'63

Al-Hakam dan Hamad meriwayatkan dari Imam Ali &, "Wanita

Snng suaminya hllang tidak boleh menikah hingga datang berita tentang

kematian suaminya atau berita bahwa sang suami mencemikanDSla."64

Sebabnya adalah, pufusnya tali pernikahan bersifat ragu. Oleh karena'

itu, kondisi Snng demikian tidak bisa diladikan sebagai dasar untuk

63 HR. Ad-Danrquthni dalam gnan+ll.ta 13/3121 dari Flur pedunrratan

Muhamrnad bin Syarahbil Al Hamdani, dari Al Mughinh bin Syu'bah, dia berkata:

Rasuhllah f bersabda,.... Kemudlan dia menceritakan isi hadits Nabi $. Di dalamnya

ada kalimat, "Hlngga datang berita kepada sl unnita." Sanad riwaSnt lm dha'if. Iftinu

Abi Hatim berkata dalam kita'b Al W "Aku pernah berhnya kepada aphku tentang

hadits ini, beliau menjawab; hadits lr. munkar," Muhammad bin Syurahbil adalah

sosok png ditinggalkan dalam periwayatan hadib. Ia meriwayatkan dari Al Mughirah
bin Syu'bah beberapa hadib yang munkar dan batil.

il HR. Al Baihaqi dalam Sumn Al-Kubm (7/W) AMurrazzaq dalam

Mushannafnya (7 / 90 / l2330l.
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menetapkan hukum terpufusnya tali pemikahan. Kasusnya salna dengan

orang yang hilang dimana secara zhahir orang tersebut dianggap masih

ada dan selamat.

Dalil pendapat kami dalam masalah ini adalah apa yang

diriwayatkan oleh Al Atsram dan Al Juzjani, lengkap dengan sanad

keduanya, dari Ubaid bin Umair, dia berkata: Di zaman Umar .$, ada

seorang laki-laki yang hilang. Kemudian istri orang tersebut datang

menghadap Umar .i& dan menceritakan kondisi yang dialaminya. Saat

ifu, Umar rg berkata, "Pulanglah dan funggulah selama 4 tahun."

Setelah 4 tahun menunggu, wanita tersebut datang lagi

menemui Umar rg, dan Umar rS berkata, "Sekarang jalanilah iddah

selama 4 bulan 10 hari."

Setelah menjalani iddahselama 4 bulan 10 hari, wanita tersebut

datang lagi menemui Umar r& dan beliau berkata kepada si wanita,

"sekarang kamu boleh menikah dengan laki-laki yang kamu inginkan."

Setelah wanita tersebut menikah dengan laki-laki lain, suaminya

yang diangap hilang datang. Umar rg, berkata kepada suami tersebut,

"Kemana saja engkau selama ini?"

Dia menjawab, "Wahai amirul mukminin, aku dikecoh oleh

syetan hingga aku tidak tahu dimanakah keberadaanku. Aku ditawan di

suatu masyarakat dan mereka memperbudak aku hingga mereka

diperangi oleh kaum muslimin dan aku menjadi tawanan perang mereka

(kaum muslimin). Mereka (pasukan kaum muslimin) berkata kepadaku,

"Kamu manusia, mereka adalah bangsa jin; kenapa kamu bisa sampai di

slnla

Kemudian aku menceritakan apa yang aku alami. Mereka

bertanya lagi, "Sekarang tempat manakah yang kamu sukai untuk

tinggal?"
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Aku menjawab, "Aku ingin menetap di kota Madinah, sebab di

situlah aku tinggal."

Kernudian Umar r$ memberikan pilihan kepada sang suami

yang hilang tersebut, dia berkata, 'Kamu bisa mengambil kembali

iskimu atau kamu terima kenrbali mahar yang pemah kami berikan."

Suami tersebut mernilih untuk menerima mahar dan berkata,

"Wanita tersebut sekarang telah hamil dan aku tidak membutuhkannln

hgi."es

Imam Ahmad berkata: Diriwayatkan dari Umar A$ melalui 3

jalur periwayatan dan tidak diketahui adanya seorang sahabat gang

menentang kebijakan Umar {& yang demikian.

Al Jauzani dan ulama yang lain meriwayatkan, lengkap dengan

sanadn5n, dari Imam Ali &, tentang wanita yang suaminya hilang. Dia

berkata, "Wanita tersebut wajib menjalani iddah selama 4 tahr.m,

kernudian wali dari suaminya menthalaknya dan setelah ifu, si wanita

menjalani iddah selama 4 bulan 10 hari. Jika suaminya datang setelah si

isfui selesai menjalani masa iddah, maka sang suami diberikan pilihan

antam menerima mas kawin atau mengambil kembali istrinya." Utsman

& juga mernufuskan dengan ketetapan yang sama. Demikian juga

dengan Zubair bin Awwam. Permasalahan dan kepufusan yang diambil

telah tersebar di kalangan sahabat dan tidak ada seorangpun diantam

mereka yang menentang kebiiakan 5nng demikian. Oleh karena itu,

keputr-rsan png demikian dianggap sebagai ijma.

Mengenai hadits yang diriwaptkan dari Nabi $, hadits tersebut

ldrdak shahih, bahkan tidak ada seorangpun ulama pengamng kitab

Sunan yang menyebutkannSn. Jil€ slnhih, hadits tersebut lebih layak

6s HR. AI Baihaqi dalam Sunn Al-Kubn (7/M5, 4461 darl Abdurrazzaq dalam

Mwhannafnya (7/86-881 Sa'id bin Manshur dalani Sunannya (1/401, 404
Abdurmhman bin Abi Laila adalah sosok lang bhqah, namun dia tidak p€rtah

mendengar langsung dari Umar t$.
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difahami dengan pernahaman bahwa yang dimaksud dengan hadits

tersebut adalah suami yang hilang yang secara zlzahir omng tersebut

masih hidup dan selamat. Kesimpulan ini diambil dengan

menggabungkan antara hadits tersebut dengan riwayat yang telah kami

sebutkan.

Pemyataan mereka bahwa stafus sang istri diragukan tidak kuat.

Sebab yang disebut dengan qakk kagu) adalah kondisi yang sifahlra

50%, sementara dalam kasus ini, kemungkinan besar sang suami sudah

meninggal dunia.

Pasal, Apakah boleh, wali dari sang suami

menjatuhkan thalak, kemudian setelah ifu si istri yang
suaminya hilang tersebut menjalani iddah selama 3 kali
quru?

Dalam kasus ini ada dua riwayat;

1. Wali sang suami dapat melakukannya, sebagaimana yang

tergambar dalam kisah yang ada dalam riwayat Umar 4& yang

telah. kemi riwayatkan. Dalam komentamya, Imam Ahmad

mengatakan: Ini yang terbaik. Dia menyebutkan dalam riwayat

dari Imam Ali & bahwa dia memutuskan bahwa wali sang suami

menjatuhkan thalak kepada istri yang suaminya hilang.

2. Wali sang suami tidak dapat melakukannya. Demikian pendapat

yang dinyatakan oleh hnu Umar & dan lbnu Abbas .9.

Dasamya adalah qiyas. Sesungguhnya wali sang suami yang

hilang tersebut tidak memiliki wilagah (hak) untuk menjatuhkan
' menthalak kepada istui suami tersebut. Di sisi lain, kita telah

menetapkan bahwa sang istri wajib menjalani iddah wafat dan

istri tersebut tidak wajib menjalani iddah thalak. Kasusnya sama

dengan kasus dimana suami dari istri tersebut betul-betul wafat.

Dalam kasus ini, ada dalil yang menunjukkan bahwa dia telah
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wafat dan istri tersebut boleh menikah lagi setelah menjalani

iddah wafat. Kasusnya sama dengan adanya dua orang saksi

yang menyatakan bahwa sang suami telah wafat.

Pasal: Apakah hitungan permulaan iddah dimulai sejak
sang suami pergi atau setelah adanya kepufusan hakim?

Dalam masalah ini ada dua riwa5nt:

1. Penghitungannya dimulai sejak ada ketetapan hakim. Sebab

masa yang. harus dijalani masih smar, maka yang diiadikan

patokan adalah adanya kepufusan hakim. Kasusnya sama

dengan laki-laki yang impoten.

2. Penghitungan masa iddah dimulai sejak terpufusnya berita

tentang keberadaan suami. Sebab inilah yang dijadikan patokan

mengenai wafatnya sang suami yang'hilang. Oleh karena ifu,

sejak saat itulah penghitungan iddah dimulai. Kasusnya sama

dengan jika ada dua omng salai png menyebutkan tentang

kematiannya. Imam Asy-S5nfi'i merniliki dua wajah (pendapat),

sebagaimana ada dua riwaSnt.

Pasal: Jika suami yang hilang tersebut datang dan sang
istri belum menikah dengan orang lain, maka \rranita
tersebut tetap berstafus sebagai istrinya. Sebagian ulama

madzhab Asy-Syafi'i berkata: Jika sang istri telah menjalani masa yang

harus dia jalani, maka pemikahannya dengan suami yang hilang tersebut

menjadi batal. Pendapat pertama Snng telah kami sebutkan lebih lapk
diladikan sebagai acuan. Sebab, kita mernbolehkan sang isfui menikah

lagi dengan laki-laki lain dengan dasar; secam zhahin suaminya yang

hilang tersebut telah meninggal dunia. Jika temyata suaminln masih

hidup, maka patokan zhahir tersebut menjadi tidak berlaku dan stafus
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nikahnya tetap (tidak batal). Kasusnya sama dengan ada dua orang S,ang

bersaksi bahwa sang suami sudah meninggal dan temlnta suami

tersebut masih hidup.

Jika suami yang hilang tersebut datang dan istuinya sudah

menikah dangan laki-laki lain. Dalam kasus yang dernikian, kita tiniau

lagi masalahnya, jika dalam pemikahan tersebut belum teriadi hubungan

badan, maka wanita tersebut masih berstafus iski dari suaminSn lnng
hilang dan wajib dikembalikan kepada sang suami. Pengembalian

tersebut tidak memiliki konselnuensi apa-apa.

Dalam komentamya, Imam Ahmad berkata: Jika dalam

pemikahan tersebut belum terjadi hubungan badan, maka wanita

tersebut masih sebagai istri suami yang hilang. Sa.,g suami yang hilang

diberikan pilihan jika dalam pemikahan dengan laki-laki lain tersebut

telah terjadi hubungan badan. Ini merupakan pendapat yang dianut oleh

Al Hasan, Atha', Khalas bin Umar, Imam An-Nakha'i, Qatadah Imam

Malik dan Ishaq.

Al Qadhi berkata: Dalam masalah ini ada riwayat yang lain

menyatakan bahwa sang suami diberikan pilihan. Ini diambil dari

keumuman perr,yataan yang dikeluarkan Imam Ahmad, dia berkata:

Jika wanita tersebut telah menikah dan suaminya yang hilang datang,

maka suami tersebut diberikan pilihan antara mengambilkembali isfuinya

atau menerima mahamya. Yang shahih dalam masalah ini; pemyataan

Imam .Ahmad yang secara zlzahir bersifat umum tersebut difahami

dengan makna khusus berdasarkan riwayat dari AI Atsram bahwa

pilihan tersebut diberikan jika telah terjadi hubungan badan antara sang

istri dengan suaminya yang baru. Dengan demikian, wanita tersebut

masih menjadi istri suami yang pertama dan dalam masalah ini berarti

hanya ada satu riwayat. Sebab pemikahannya dengan suami yang baru

hanya sah secara zhahir dan bukan secara batin. Jika suaminya datang,

maka pemikahan tersebut batal (tidak sah). Sebab lakFlaki tersebut
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menikahi wanita Snng stafusnln masih isti orang lain. Oleh karena itu,

pemikahan tersebut batil (tidak sah). Kasusnya sama dengan adanya

bukti mengenai kernatiannya. Dalam kasus pemikahan tersebut, suami

yang baru tidak wajib mernberikan mahar. Sebab pemikahannya sendiri

fasid (frdak sah) dan tidak terjadi hubungan badan diantara keduanln.

Dengan demikian, wanita tersebut kembali kepada suaminya yang hilang

berdasarkan akad nikah Snng pertama. Kasusnya sama dengan jika

wanita tersebut belum menikah dengan omng lain.

Jika suaminya yang hilang tersebut datang setelah si isbi

menikah dengan laki-laki lain dan telah teriadi hubungan badan antara

wanita tersebut dengan laki-laki ynng baru menikahinya, maka strami

Srang hilang tersebut diberikan pilihan, dia dapat magmibil kernbali

isfuinya dengan dasar pemikahan Snng pernah keduanya lakukan atau

dia mengambil mahar si wanita. Dengan demikian, wanita tersebut

menjadi isfui dari suami lnng baru menikahinya. Ini merupakan

pendapat Imam Malik. Dasamln adalah adanya ijma sahabat dalam

masalah ini.

Ma'mar meriwayatkan dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musa5ryab:

Sesungguhnya Umar 4h dan Utsman & pemah berkata, "Jika

suaminlra yang pertama (png hilang) datang, maka dia diberikan pilihan

antara mengambil kembali isfuinp atau dia mengambil mahar yang

pemah dia berikan kepada sang ishi."

Ini diriwayatkan oleh Al Jauzani dan Al Atsram dan menrpakan

keputusan yang diambil oleh Zubair terhadap budaknya.5s

Imam Ali & juga meqntakan hal yang sama dalam riwa5nt

5nng telah kami sebutkan. Dan tidak ada seorangpun diantara sahabat

!/ang menentang keputusan !/ang dernikian. Dengan demikian,

keputusan tersebut &pat dianggap sebagai ijma.

66 Sanadqn shahih.
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Dengan demikian, jika suami Snng hilang tersebut mengambil

kernbali istrinya, berarti ikahn suami istri tersebut didasari oleh

pemikahan yang telah keduanyra lakukan. Pendapat yang ditetapkan dari

Imam Ahmad menyatakan bahwa dalam kasus yang demikian, suami

yang baru menikahinya tersebut tidak perlu menjatuhkan thalak. Sebab

pemikahannya tersebut batil (fidak sah).

Al Qadhi berkata: Berdasarkan qiyas pendapatnya, dalam kasus

ini, suami yang baru menikahinya tersebut wajib menjatuhkan thalak.

Sebab terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidaknyra

pemikahan tersebut. Oleh karena itu, perlu dijatuhkan thalak agar

pufusnya pemikahan tersebut bersifat yakin, sebagaimana dalam kasus-

kasus pernikahan lain 3ang bersifat fasid. Dengan demikian, suaminya

yang baru kembali tersebut tidak boleh bercampur dengan ishinya

hingga sang istri selesai menjalani iddah dari suami yang baru

menikahinya tersebut. Jika suami yang hilang dan baru kembali tersebut

memilih unfuk tidak mengambil sang istri, maka wanita tersebut menjadi

istri suaminya yang baru, namun dalam masalah ini mereka tidak

menyebutkan keduanya harus melakukan akad nikah baru.

Pendapal yang shahihdalam masalah ini adalah keduanya harus

melakukan akad nikah lagi. Sebab dengan datangnya suami yang hilang,

berarti pemikahan tersebut batil (tidak sah). Pemyataan para sahabat

Nabi & difahami dengan pemahaman yang demikian, mengingat

adanya dalil yang mendukung kesimpulan yang demikian. Sebab istri

seseorang tidak boleh dinikahi oleh orang lain hangn karena sang suami

meninggalkan istrinya.

Abu Al Khaththab berkata: Berdasarkan qiyas, Jika kita

menetapkan putusnya tali pernikahan antara si wanita dengan suaminya

yang hilang tersebut secara zhahA dan batin, qpka wanita tersebut

stafusnya adalah istri dari suaminya yang kedua yang baru menikahinya.

Sebab dengan adanya keputusan hakim, maka wanita tersebut bukan
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lagi isfui dari suaminya yang hilang. Kasusnya sama dengan kepufusan

hakim yang memfasakh pemikahan antara keduanya disebabkan sang

suami tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya. Jika secara

batin kita tidak menghukumi putusnya tali pemikahan tersebut, maka

stafus wanita tersebut masih tetap sebagai istri dari suaminya yang

hilang dan dia tidak diberikan pilihan.

Pasal: Jika suami yang pernah hilang tersebut

memilih untuk fidak mengambil kembali wanita tersebut,

maka pembayaran mahar yang menjadi hak suami yang

pertama tersebut dibebankan kepada suami !/ang baru

menikahi wanita tersebut. Demikianlah ketetapan yang telah

diputuskan oleh pam sahabat. Sebab akad dan hubungan badan yang

dilakukannya telah manjadi penghalang antara suami yang pemah

hilang tersebut dengan istinya.

Terdapat perbedaan riwayat tentang pendapat Imam Ahmad

dalam masalah apakah 5nng dikernbalikan kepada suami yang pernah

hilarrg tersebut. Diriwayatkan dariryn bahwa gnng dikembalikan adalah

rnahar yang pemah diberikan oleh suami yang pertama kepada iskinya

tersebut. Ini merupakan pendapat 5nng dipilih oleh Imam Abu Bakar,

pernlntaan Al Hasan, Az-Ztrhi, Qatadah dan Ali bin Al Madani-

Dasamya adalah keputusan Imam Ali {S dan Utsman r$ dalam kazus

yang sama; Suami yang pernah hilang tersebut diberikan pilihan, yaihr

boleh mengambil kenrbali istin5n atau mahar yang pemah dia berikan

dikembalikan lagi. Sebab, sesuafu yang menjadi pengganti dari mahar

tersebut telah dirusak, maka mahar penggantinya harus dikembalikan.

Kasusnya sama dengan iika seorang saksi menarik kembali

persaksiannya

Dengan dasar ini, jika mahar tersebut belum diserahkan oleh

suami yang pernah hilang, maka dalam kasus ini dia tidak mendapatkan
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apa-apa. Jika hanya sebagian dari mahar tersebut yang dia serahkan,

maka gantinya juga setengah, sesuai dengan besamya mahar yang telah

diserahkan. Bisa juga, suami yang baru ditunfut unfuk mengembalikan

semua mahar suami, kemudian sang istri menunfut suaminya yang

pemah hilang tersebut unfuk membayar sisa mahar yang belum

diserahkan.

Diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa yang difuntut adalah

mahar yang diberikan oleh suami yang kedua. Sebab perusakan budh'i
(hak menikmati kelamin wanita) dilakukan oleh suami yang kedua. Oleh

karena itu, dia ditunfut harus membayar ganti rugi. Kerusakan tersebut

tidak bisa dinilai kecuali berdasarkan ketenfuan dari sang suami. Oleh

karena itu, yang dituntut adalah besaran mahar yang telah diberikan

oleh suami kedua, bukan besaran mahar yang telah diberikan oleh

suami yang pertama.

Dalam kasus ini, apakah suami yang baru boleh meminta ganti

rugi kepada istrinya atas apa yang telah dia keluarkan? Dalam masalah

ini, ada dua riwayat, sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Abdillah

bin Hamid.

1. Dia boleh memintanln. Sebab apa yang diberikan oleh suami

kedua kepada suami pertama bersifat denda yang disebabkan dia

melakukan hubungan badan. Oleh karena ifu, dia boleh meminta

ganti rugi kepada istrinya. Kasusnya sama dengan orang yang

tertipu.

2. Suami yang kedua tidak dapat menuntut kepada istrinya. Inilah

pendapat yang kuat. Sebab para sahabat tidak memufuskan

bahwa dia dapat meminta kepada istrinya. Sa'id bin Al
Musayyab meriwayatkan bahwa Imam Ali & dan Utsman 4g

memutuskan dalam kasus wanita yang suaminya hilang; wanita

tersebut wajib menunggu selama 4 tahun, kemudian dia

menjalani iddah sebagaimana iddah wanita yang suaminya wafat
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yaitu 4 bulan 10 hari. Setelah menialani iddah, wanita tersebut

boleh menikah dengan laki-laki lain. Jika setelah menikah,

suaminya yang pemah hilatg tersebut datang, maka suami

pertama tersebut (yang pemah hilang) diberikan pilihan; apakah

dia akan mengambil kembali istinSn atau merninta mahar yang

pemah dia serahkan. Jika dia meminta kembali mahamya, maka

karajiban mengembalikan mahar tersebut dibebankan kepada

suami yang kedua. .lika suami yang pemah hilang tersebut

memilih unfuk mengambilkembali istrinya, maka si wanita harus

dipisahkan dari suaminya yang kedua hingga si wanita selesai

menjalani masa iddah.

Jika saat suami png pertarna datang, temyata suami

yang kedua telah meninggal dunia, maka wanita tersebut berhak

mendapatkan waris dari suaminya yang wafat, kemudian dia

wajib menjalani iddah wanita yang straminya wafat. Setelah ifu,

dia dikernbalikan kepada snminya yang pertama. Ini

diriwayatkan oleh Al Jauzlani6z. Sebab dalam kasus ini, si wanita

fidak melakukan penipuan. Oleh karena ifu, si wanita tidak bisa

dituntut ganti rugi.

Jika kita berpendapat bahwa suami png kedua boleh inenuntut

kepada sang istri; permasalahannp dilihat lagi, jika suami kedua telah

memberikan mahamln kepada si uaanitia, maka dia boleh meminta

kembali mahar tersebut. Jika belum diberikan, maka suami kedua

memberikan mahar tersebut kepada suami pertama dan si wanita tidak

dapat ditunfut apa-apa. Jika suami kedua telah menyerahkan r/z

mahamya kepada si wanita, maka dia boleh merninta setengah mahar

png telah dia berikan. Jika kita beranggapan bahwa wanita tersebut

tidak dapat difuntut, dan suami kdua telah menyerahkan maham5n

kepada si wanita, maka mahar 5nng telah diberikan tidak boleh diminta

67 HR. Imam Abdurrazzaq dalam Mushamafnya 17/85/12317) dan Al Baihaqi
dalam Suraa A!-Kubm (7 /4451.
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kembali. Jika suami kedua belum menyerahkan mahamya kepada si

wanita, maka dia wajib menyerahkan mahar tersebut dan

menyerahkannya kepada suami yang pertama.

Pasal, Jika istri yang suaminya hilang tersebut memilih
untuk bersabar hingga jelas kabar mengenai keberadaan
hidup atau matinya sang suami, maka wanita tersebut
berhak mendapatkan nafkah selama suaminya masih hidup.
Nafkah tersebut diambil dari harta milik suaminya yang
hilang hingga jelas kabar mengenai status keberadaan
suaminya- Sebab dengan sikapnya yang demikian, statusnya masih

tetap sebagai istri dari suaminya yang hilang. Oleh karena ifu, dia

berhak menerima nafkah, sebagaimana kondisi dimana suaminya masih

hidup.

Jika ternyata (suaminya yang hilang masih hidup dan datang,

maka tidak ada masalah), jika temyata suaminya yang hilang tersebut

sudah meninggal dunia, atau suaminya menthalak istrinya, maka nafkah

diberikan sampai batas wakfu meninggalnya sang suami atau sampai

waktu wanita tersebut tidak lagi berstatus sebagai istri suaminya yang

hilang. Sisa nafkah yang kelebihan, menjadi tanggung jawab si istui

untuk mengembalikannya. Sebab, jika suami sudah meninggal dan istri

masih mengambil harta suaminya sebagai nafkah, berarti dia mengambil

harta orang lain. Dengan kata lain, dia mengambil harta laki-laki tersebut

dengan anggapan bahwa wanita tersebut adalah iskinya. Padahal,

dengan wafatnya sang suami atau dengan tetapnya stafus bainunah
(tidak lagi berstafus sebagai istri), berarti wanita tersebut statusnya bukan

lagi sebagai istri.

Jika disaat suaminya hilang sang istri mengajukan kasusnya

kepada hakim, kemudian hakim'menetapkan keputusan masa funggu,

maka selama masa tunggu dan menjalani iddah, wanita tersebut berhak
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mendapatkan nafkah. Sebab selama masa funggu, wanita tersebut

masih tetap berstafus sebagai istri dari suaminya yang hilang. Selama

masa iddah, wanita tersebut juga kedudukannya masih samar. Ini

berbeda dengan iddah wafat dimana suaminya secara yakin dianggap

sudah wafat.

Jika wanita tersebut telah selesai menjalani masa iddah dan telah

menikah dengan laki-laki lain atau setelah hakim memisahkan antara

keduanya, maka wanita tersebut tidak berhak lagi mendapatkan nafkah.

Sebab sang wanita sudah keluar dari ikatan pemikahan dengan

suaminya yang hilang. Jika setelah menjalani masa iddah si wanita

belum menikah dengan orang lain atau hakim belum memberikan

keputusan pisah di antara keduanya, maka wanita tersebut masih berhak

mendapatkan nafkah. Sebab wanita tersebut belum keluar dari tali

pemikahannya dengan sang suami yang hilung. Jika setelah itu

suaminya yang hilang datang dan wanita tersebut dikemhalikan kepada

sang suami, maka kewajiban nafkahnya kernbali lagi sejak wanita

tersebut dikembalikan.

AI Atsram dan AlJauzjani meriwayatkan dari lbnu Abbas .& dan

Ibnu Umar rg bahwa keduanya berkata, "Wanita yang suaminya hilang

wajib menunggu selama 4 tahun." Ibnu Umar berkata, "Selama masa

tersebut dia diberi nafkah dari harta suaminya yang hilang." Ibnu Abbas

iS berkata, "Jika mendapatkan penentangan dari keluarga suami, maka

si wanita meminjam dari orang lain. Jika suaminya yang hilang telah

datang, maka'pembayarannya diambil dari harta suami. Jika suaminln

meninggal dunia, maka sang istri berhak mendapatkan bagian waris dari

harta peninggalan sang suami." Kedtnnln berkata, "Setelah masa

tunggu 4 tahun, maka selama si wanita menjalani masa iddah,

nafkahnya diambildari harta milik suami."58

68 HR. Al Baihaqi dalam Sunan At Kubm (7/4/;5li Sa'id bin Manshur dalam
Sunanaya (L/402) dan Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannafnya(4/IO/L75/7L61.
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Jika kita berpatokan pada pendapat yang menyatakan bahwa

wanita tersebut tidak boleh menikah, maka wanita tersebut masih

berhak mendapatkan nafkah, selama dia belum menikah dengan orang

lain. Jika dia menikah, maka dia tidak berhak lagi menerima nafkah dari

harta suaminya yang hilang. Sebab dengan menikah, berarti wanita

tersebut telah keluar dari tanggungan suaminya yang hilang dan

dianggap nusryz. Jika keduaqn (si istoi dengan suamin5n yang hilang)

dipisahkan oleh hakim, maka selama rnenjalani masa iddah dari

suaminya yang baru, dia tidak berhak mendapatkan nafkah dari

suaminya yang hilang. Jika telah selesai menjalani masa iddah dart

wanita tersebut tidak kernbali ke rumah suaminya yang hilang, maka dia

tidak berhak mendapatkan nafkah. Sebab wanita tersebut tetap berlaku

nus!ruz. Jika wanita tersebut kembali ke rumah suaminya, maka ada

kemungkinan dia tetap mendapatkan nafkah. Sebab perilaku nusyr?nya

telah dia tinggalkan. Meski demikian, ada kemungkinan dia tidak

mendapatkan nafkah. Sebab, wanita tersebut belum menyerahkan

dirinya kepada sang suami. Jika suaminya kernbali dan menerimilg?,

maka dia berhak mendapatkan nafkah.

Jika wanita tersebut tetap menerima nafkah selama suaminya

hil*g, kemudian temyata suamin5a telah lama meninggal dunia, nafkah

yang wanita tersebut terima sejak wafatrya sang suami harus diganti.

Pada saat si wanita menerima waris dari harta suaminya yang hilang dan

meninggal, maka harus dikumngi dengan kelebihan nafkah yang telah

dia nikmafi. Jika temyata si wanita tidak mendapatkan apa-apa, maka

nafkah yang dia terima sejak suaminya meninggal dunia menjadi

tanggung jawab si wanita. Sebab dalam kasus yang demikian, berarti si

wanita mengambil harta suami yang seharusnSn sudah menjadi warisan

unfuk orang-orang yang berhak menerimanya.

Mengenai kev.rajiban suami kedua memberikan nafkah kepada

wanita tersebut; Jika kita beranggapan bahwa wanita tersebut boleh

menikah, maka pemikahannya sah. Oleh karena itu, wanita tersebut
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berhak menerima nafkah berdasarkan akad nikah tersebut, sebagaimana

wanita-wanita yang lain yang berhak menerima nafkah dari suaminya.

Jika kita beranggapan bahwa wanita tersebut tidak boleh menikah,

maka dia tidak berhak menerima nafkah. Jika si suami yang baru tetap

memberikan nafkah, maka nafkah tersebut tidak perlu dikembalikan

atau digqnti. Sebab nafkah tersebut diberikan atas dasar kebaikan hati

dan bukan keurajiban. Kecuali, jika dia dipaksa oleh hakim. Dalam kasus

5nng dernikian, ada kemungkinan nafkah tersebut harus dikernbalikan.

Sebab sang hakim telah meruajibkan kepada suami kedua tersebut

sesuafu yang sebenamya bukan menjadi keurajibannya. Meski demikian,

ada kemungkinan nafkah tersebut tidak dikernbalikan. Sebab apa yang

telah dtetapkan oleh hakim tidak dapat dibatalkan, selama ketetapan

tersebut tidak bertentangan dengan Al Qur'an, sunnah atau dma.

Jika wanita tersebut dan suami keduanya dipisahkan oleh hakim

atau oleh selain hakim, maka si wanitanya tidak berhak menerima

nafkah, kecuali jika wanita tersebut kondisinya sedang hamil. Dalam

kasus yang dernikian (sedang hamil), maka dia berhak menerima nafkah,

berdasarkan dua riwayat. Yang menjadi pertanyaan, apakah nafkah

tersebut diberikan untuk janin yang dikandung atau diberikan kepada

sang ibu unfuk janinnya?

Jika kita beranggapan bahwa nafkah tersebut unfuk janin yang

dikandung, maka sang ibu berhak menerima nafkah. Sebab anak yang

akan lahir tersebut dinasabkan kepada suami wanita yang baru tersebut.

Oleh karena ifu, suami yang baru tersebut wajib memberikan nafkah

kepada anaknya. Jika kita beranggapan bahwa nafkah itu untuk sang

ibu karena dia hamil, maka wanita tersebut tidak berhak menerima

nafkah. Sebab pemikahannSn tidak sah. I(asr.rsnln sama dengan kasus

ketramilan akibat hubungan badan yang bersifat syubhat.

Jika wanita tersebut melahirkan dan mungkin menasabkannya

kepada suaminya yang kedtn (f"g baru) maka anak tersebut
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dinasabkan kepada suami tersebut. Sebab wanita tersebut stahrsnya

adalah fimsyan (teman seranjang) bagi suamin5n yang baru. Telah

sama-sama kita ketahui bahwa anak 5nng baru lahir tersebut tidak

mungkin dinasabkan kepada suami wanita yang hilang tersebut. Sebab

setelah hilangnya sang suami, wanita tersebut telah menjalani masa

funggu selama 4 tahun; yaifu masa kehamilan terlama. Dan dengan

lahimya anak tersebut, berarti iddalnya wanita tersebut dari suaminya

yang baru telah selesai. Sebab anak tersebut buah hubungannya dengan

suami yang baru. Dalam kasus ini, si wanita wajib memberikan asi

kepada anaknya. Sebab ifulah yang menjadi kebutuhan sang anak. Jika

wanita tersebut dikembalikan kepada suaminya yang pertama (yang

pemah hilang namun kembali lagi), maka suami yang pertama berhak

melarang istrinya menSrusui bayi tersebut. Kasusnya sama dengan sang

suami melarang istrinya menyusui bayi lain. Sebab dengan menyusui

bayi tersebut, sang wanita menjadi sibuk dan dapat mengabaikan hak-

hak suaminya (yang pertama). Kecuali jika memang kondisinya luitis

dimana bayi tersebut sangat membufuhkannya. Dalam kondisi yang

demikian, maka sang suami tidak boleh melarang isfuinya menyusui bayi

tersebut. Sebab kondisinya darumt.

Jika si wanita menyusui anaknya di rumah suaminya yang

pertama, maka dia masih tetap berhak mendapatkan nafkah: Sebab

wanita tersebut berada dalam kaarenangan dan kekuasaan -atau lebih

tepat disebut dibawah perlindunfuan- suami yang pertama. Jika wanita

tersebut menyusuinya di rumah lain -bukan di rumah suaminya yang

pertama- dan itu dilakukan tanpa seizin dari suami pertamanya, maka

wanita tersebut tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya yang

pertama. Sebab dengan perilakunya 5nng dernikian, wanita tersebut

dianggap telah berbuat nus5ruz. Jika itu dilakukan atas izin suaminya

yang pertama, maka jawaban atas kasus ini ada dua riwayat,

sebagaimana dalam kasus wanita tersebut pergi untuk memenuhi

kebutuhannya dengan seizin sang suami.
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Pasal, Tentang permasalahan waris yang berhubungan

dengan wanita tersebut dan kedua orang suaminga.

Jika suami yang pertama (yang hilang) meninggal dunia atau si

wanita meninggal dunia dan dia belum menikah dengan suami yang

kedua, maka antara suami yang pertama dengan istrinya saling

mewariskan. Demikian juga jika si wanita sudah menikah dengan suami

kedua, namun belum terjadi hubungan badan antara keduanya. Sebab,

sebagaimana telah kami jelaskan sebelum ini bahwa jika suami yang

pertama -yang pemah hilang tersebut- datang dan antara istrinya

dengan suaminya yang kedua belum terjadi hubungan badan, maka

wanita tersebut langsung dikembalikan kepada suaminya yang pertama

tanpa diberikan pilihan.

Sebelumnya telah kami jelaskan bahwa Al Qadhi menyebutkan

adanya riwayat lain bahwa dalam kasus ini (suami kembali dan antara

istri dengan suaminya yang kedua belum terjadi hubungan badan), suami

pertama diberikan pilihan. Kasusnya disamakan dengan kasus saat'

suami kembali antara istri dan suaminya yang kedua telah terjadi

hubungan badan.

Jika telah terjadi hubungan badan antara istri dan suaminya yang

kedua, masalahnya dilihat lagi; jika suaminya yang pertama kembali dan

mengambil istrinya, maka antara sang istri dengan suaminya yang

pertama saling mendapatkan waris jika salah satunya meninggal lebih

dahulu. Dan antara si ishi dengan suaminya yang kedua tidak saling

mewariskan jika salah satu diantara keduanya meninggal dunia. Sebab

dalam kasus ini, antara wanita tersebut dengan suaminya yang kedua

sudah tidak ada lagi ikatan pemikahan.

Jika salah seorang diantara keduanya meninggal dunia dalam

kondisi suami pertama belum memilih untuk mengambil kembali

istrinya, baik si suami belum datang atau sudah datang, kasusnya dilihat

lagi; Jika kita beranggapan bahwa si wanita boleh menikah, maka antara

Al Mughni - Els l /

/ ,,.:lY-l



I

I

iir
I

h

tra
I

istri dengan suaminya yang kedua saling mewariskan. Sementara ifu,
antara istri dengan suaminya yang pertama tidak saling merrr,rariskan.

sebab jika seseorang diberikan pilihan unfuk mengambil istrinya, namun
tidak dia ambil, berarti dia tidak mau mengambiliskinya.

Jika wanita tersebut meninggal dunia sebelum suami pertama

menenfukan pilihan, maka suami pertiama diberikan pilihan; Jika dia

memilih istrinya, maka suami pertama tersebut berhak mendapatkan

waris dari wanita tersebut. Jikh suami pertama memilih untuk tidak
mengambil istrinya, maka suami kedua yang berhak mendapatkan waris

dari wanita tersebut. Ini merupakan zhahirperrdapat para sahabat kami.

Namun berdasarkan pendapat yang aku pilih, dalam kondisi apapun,
antara wanita tersebut dengan suaminya yang kedua tidak saling

mewariskan. Kecuali, suami yang kedua memperbaharui akad nikahnya
atau dia tidak tahu bahwa suami yang pertama masih hidup. Jika suami
kedua tahu bahwa suami pertama masih hidup, maka antara suami
pertama dengan wanita tersebut saling mev,ariskan. Kecuali jika suami
pertama memilih untuk tidak memilih istrinya, maka dalam kasus seperti
ini antara suami pertama dengan wanita tersebut tidak saling

mer,r,lariskan.

Berdasarkan pemyataan Abu Al Khathib, iika kita menetapkan
bahwa telah ada pemisahan secara zhahirdan batin 5nng dilakukan oleh
hakim, maka antara suami yang kedua dengan wanita tersebut saling
mg,ruariskan dan dengan suami pertamanya tidak saling mev,rariskan.

Jika tidak ditetapkan pisah secara batin, maka antara wanita tersebut
dengan suaminya yang pertama saling mer;.rariskan. Dan dengan
suaminya png kedua tidak saling mer,variskan

Mengenai ketenfuan iddatnya wanita tersebut dari kedua
suaminya, kaidahnya adalah wanita tersebut wajib menjalari iddah dari
siapa saja yang antara dirirya dengan suami tersebut saling mer,variskan
jika suami tersebut wafat. Jika suami png kedua wafat dalam kondisi
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antara wanita tersebut dengan suami kedua tersebut tidak saling

merruariskan, maka pendapat yang ditetapkan dari Imam Ahmad adalah

wanita tersebut wajib menjalari iddah wafat dari pemikahannya yang

fasid. Berdutatkat nash ini, maka wanita tersebut wajib menjalani iddah

wafat, jika suaminya yang kedua tersebut wafat. Pendapat ini dipilih oleh

Imam Abu Bakar.

hnu Hamid berkata: Wanita tersebut tidak wajib menjalani iddah

dari wafafurya suami yang kedua, natnun wajib menjalarti iddah wath'i

(hubungan badan) selama 3 quru'. Jika keduanya (suami pertama dan

suami kedua) meninggal dunia secam bersamaan,.maka wanita tersebut

harus menjalani iddah dari dua orang suaminya. Iddah pertama adalah

iddah dari suaminya yang pertama. Jika telah selesai, maka wanita

tersebut harus menjalani iddah dari suaminya yang kedua. Jika yang

meninggallebih dahulu adalah suami yang pertama, maka ketentuannya

sama. Jika yang meninggal lebih dahulu adalah suami yang kedua, maka

wanita tersebut wajib menjalani iddahdari suami yang kedua. Jika suami

yang pertama meninggal dunia, rnaka iddah wanita tersebut dari suami

png kedua terputus dan dia wdlib menlalani iddah dpri suami yang

pertama. Setelah selesai menjalani iddah dari suami yang pertama,

maka dia wajib menerr.skan iddah dari suaminya yang kedua yang

tertunda.

Jika wafatrya salah seorang suami tersebut diketahui dan waktu

meninggaln5n yang lain tidak diketahui, atau tidak diketahui waktu

wafatrya keduanya, dalam kasus png dernikian, maka si wanita hams

menjalani dua kali iddah sejak diSnkini bahwa suaminya telah wafat.

Pelaksanaan dua iddah tersebut dimulai dari iddah dari suami yang

pertama. Sebab pemikahannya lebih dahulu. Jika wanita tersebut

sedang hamil, kemudian dia melahirkan, maka dengan kelahiran

tersebut, dia telah menjalani iddah dari suaminya yang kedua. Sebab

anak yrang lahir hasil hubungannya dengan suaminya yang kedua'
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Setelah ifu, wanita tersebut wajib menjalani iddah dari suaminya yang

pertama selama 4 bulan 10 hari.

Pasal: Jika seorang wanita yang suaminyra hilang
menikah dengan laki{aki lain disaat wanita tersebut belum
dibolehkan menikah dengan orang lain, misalkan dia
menikah sebelum selesai menjalani masa iddah dari
suaminya yang hilang, atau suaminya hilang namun secara
zhahir masih hidup dan selamat atau sebab-sebab yang
senada, dalam kondisi yang demikian, maka pemikahannya batil
(tidak sah). Al Qadhi berkata: Jika terbukti bahwa suaminya yang hilang
tersebut telah meninggal dunia dan iddah wanita tersebut telah terlerruati,

atau si suaminya sudah memisahkannya, maka hukum pemikahannya

ada dua pendapat:

1. Pemikahannya sah. Sebab disaat wanita tersebut menikah

dengan laki{aki lain, dia tidak sedang terikat pernikahan dengan

seseomng dan tidak sedang menjalani masa iddah.

2. Hukum pemikahannya tidak sah. Sebab dalam keyakinan si

wanita dia haram menikah dan masih dalam keyakinannya,

pemikahan tersebut batil.

Dasar penetapan hukum ini diambil dari kasus lain, yaifu seorang
yang menjual suafu bamng yang dalam kq,rakinannya, barang tersebut

milik ayahnya. Temyata ketika terjadi hansksi jual beli tersebut, sang

ayah sudah meninggal dunia. Dengan dernikian, pada saat terjadi
hansal$i jual beli, barang tersebut adalah milik si peniual berdasarkan
penerimaan harta waris dari sang a5nh. Timbul pertanyaan; apakah
hukum penjualannya sah atau fidak?

Dalam masalah ini ada dua wajah (pendapat), dernikian juga dalam

kasus yang sedang kita bahas. Pendapat madzhab Asy-Syaf i juga

seperti ini.
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Dalil kami dalam perrnasalahan ini adalah wanita tersebut

menikah di masa dia tidak dipe6olehkan melakukan pemikahan oleh

syara'. Oleh karend fu, hukum pernikahannya tidak sah. Kasr.rsqn

sama dengan wanita tersebut menikah disaat dia sedang menjalani masa

iddah atau menikah dalam kondisinya png masih samar dan kelamamn

tersebut belum hilang.

Pasal' Harta milik suami lrang hilang tersebut mulai

dibagikan sebagai harta waris sejak si wanita yang meniadi
istrinya menjalani masa iddah wafat. Pendapat yang
demikian dinyatakan oleh Qatadah. Imam Asy-Syafi'i, Imam

Malik, ulama ahli ra'yi dan Imam hnu Al Mundzir berkata: Harta suami

yang hilang tersebut tidak boleh dibagikan hingga diketahui bahwa

suami yang hilang tersebut memang telah meninggal dunia. Sebab pada

dasamya, seseorang yang hidup harus tetap dianggap masih hidup

hingga ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa orang tersebut sudah

meninggal dunia. Kepufusan unfuk membolehkan istrinya menikah

dengan laki-laki lain dasamya adalah ijma sahabat dalam masalah

tersebut. Di sisi lain, wanita tersebut membufuhkan pemikahan. Suafu

keputusan yang menimbulkan madhamt bagi si wanita jika harus

selamanya menunggu suaminln yang hilang. Oleh karena ifu, ketentuan

tersebut hanya berlaku khusus dalam masalah pemikahan dan tidak

merembet ke masalah waris.

Dalilkami dalam masalah ini adalah wanita yang menjalari iddah

wafahrya suami, maka harta milik suami tersebut juga harus sqJera

dibagikan sebagai waris. Kasusnya sama dengan kasus terdapat bukti-

bukti yang menunjukkan kematian suami tersebut. Apa yang telah

diijmakan oleh para sahabat dapat diiadikan sebagai dasar qiyas bagi

permasalahan yang memiliki makna yang sama. Ditundanya pembagian

waris memberikan mudharat kepada ahli .waris dan membuat nilai
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kemanfaatan harta tersebut tertahan. Di sisi lain, bisa saja harta tersebut

rusak atau berkurang nilainya. Hal yang demikian sama mudharatrya

dengan ditundanya pemikahan sang ishi.

Pasal, Jika suami yang hilang tersebut menthalak,

men-zhihar atau meng- )Ia ishin5;a atau melakukan fuduhan
qadzaf, maka segala kebijakannsn terhadap sang istri
hukumnya sah. Sebab wanita tersebut masih terikat pemikahan

dengannya. Oleh karena ifu, dia diberikan pilihan unfuk menahan atau

melepasnya. Kita menetapkan kebolehan menikah bagi sang istri,

karena s@ara zhahirnnmrnyatelah wafat. Meski demikian, secam batin

tali pemikahannya belum lepas. kasusnln sama dengan ketetapan wafat

yang didasari oleh pemyataan salsi yang berbohong.

' Pasal' Jika seoriang budah wanita kehilangan
suaminya, maka budak wanita tersebut wajib menunggu
selama 4 tahun. Setelah itu, dia walib menjalani iddah wafat
selama 2 bulan 5 hari. Ini menrpakan pendapat png dipihh oleh

Imam Abu Bakar.

Dalam masalah ini, Al Qadhi berkata: Budak wanita tersebut

terkena r/z dari kauajiban menun55lu png harus dfialani oleh wanita

merdeka dalam kasus yang sama. Pendapat yang dernikian diriwaSntkan

oleh Imam Abu Thalib dari Imam Ahmad. Pendapat yang denrikian juga

merupakan pendapat Imam Al Auza'i, dan Imam Al-taits. Sebab,

ketentuan 4 tahun adalah satu ketetapan bagi wanita ynng suaminya

hilang. Oleh karena itu, budak wanita hanya terkena kervajiban

setengahnya, sebagaimana kalajiban menjalani ildah dirnana budak

wanita hanya terkena setengah dari ketentuan yang hanrs dijalani wanita

merdeka.
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Dalil kami dalam masalah ini adalah waktu 4 tahun adalah satu

ketenfuan yang didasari oleh masa hamil terlama yang dialami oleh

seorang wanita. Dalam masalah kehamilan, tidak ada perbedaan antara

wanita yang statusnya budak dengan wanita yang stafusnya merdeka.

Kasusnya sama dehgan ketenfuan menjalani masa 9 bulan bagi orang

yang haidnya terhenti dan tidak diketahui penyebabnya berhentinya

kebiasaan haid tersebut. Kasusnya sama dengan kehamilan ifu sendiri.

Dengan demikian, qiyas yang mereka jadikan sebagai dasar dalam

masalah ini tidak sah.

Mengenai masalah seorang suami yang berstatus budak. Jika

istrinya berstatus sebagai wanita merdeka, maka sang istri wajib

menjalani iddah wanita merdeka, sama dengan jika wanita tersebut

memiliki suami yang berstatus merdeka. Jika istrinya berstafus budak,

maka sang istri wajib menjalani iddah wanita budak, sebagaimana jika

dia memiliki suami yang berstafus merdeka. Sebab, ketenfuan menjalani

iddah tergantung pada status si wanitanya dan bukan melihat pada

status suaminya. Jika wanita tersebut berstafus merdeka, maka dia wajib

menjalani iddah wanita merdeka. Jika berstatus budak, maka dia wajib

menjalani iddah wanita yang berstafus budak. Demikian pula dalam

kasus kewajiban menunggu.

Diceritakan dari Az-Zuhri dan Imam Malik bahwa wanita tersebut

menjalani Yz dari ketentuan wanita merdeka. Yang miih adalah apa yang

telah kami ungkapkan. Sebab, masa funggu tersebut adalah masa yang

telah ditetapkan bagi wanita karena berpisahnya dia dengan suami,

sama dengan iddah.

Pasal, Jika seorang suami hilang, kemudian beberapa

orang yang tsiqah (dapat dipercaya) bersaksi bahwa suami

tersebut telah meninggal dunia. Dalam kasus seperti ini,
setelah sang istri menjalani iddah wafat, dia boleh menikah
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dengan laki-laki lain. Jika suaminya yang telah dianggap r.mfat

tersebut temyata kembali lagi, maka stafus sang suami disamakan

dengan suami yang hilang, dalam arti, sang suami yang pertama

tersebut diberikan pilihan, dia boleh mengambil kembali ishinya atau dia

biarkan sang istri bersama suaminya yang baru dan dia berhak

mengambil mahar yang pemah dia berikan. Dernikian juga dalam kasus

tersiar kabar s@ara umwn bahwa suami tersebut meninggal dunia.

AI Atsram meriwayatkan lengkap dengan sanadnya, dari Abi Al
Malih,dari Syahiyyah: Sesungguhn5n suaminya yang bemama Shaift bin

Fasyrl telah ada berita dari daerah Qiidzaa'il bahwa dia meninggal

dunia. Kernudian, istrinya menikah lag dengan laki-laki lain. Setelah itu,

sang suami yang diberitakan mati datang. Kemudian kami datang

menemui Utsman & yang saat itu posisinya sedang dikepung. Beliau

menerima kami dengan baik, sambil berkata, "Bagaimana aku dapat

mernberikan kepufusan dengan kondisi aku png seperti ini?" Kami

menjawab, "Kami ridha dengan keputr.rsan fuan." Kernudian beliau

mernutr.rskan bahwa stnmi lrang patama tersebut dib€rikan pilihan;

mengambil kernbali iskinya atau menerima mahar yang pernah dia
berikan. Kamipun kembali. Setelah Utsman rg meninggal dunia, kami

datang menernui Imam Ali &, dan beliau juga memberikan kepufusan

!/ang sarna; memberikan pilihan kepada suami tersebut unfuk

mengambil kernbali isbinln atau menerima mahar. Ternyata sang suami

memilih mengambil mahar. Kernudian dia mengambil dua ribu dari aku

dan dua ribu dari suami png safunya lagi.

Jika perpisahan tersebut akibat persaksian beberapa orang,

maka segala hal yang berhubungan dengan keruajiban memba5ar denda

dibebankan kepada kduaryn. Sebab perilaku keduanyalah lnng
menyebabkan timbulngn karajiban mernbaynr denda. Jika mereka
bersaksi atas kematian sang suami, kemudian harta suami tersebut

dibagi-bagi berdasarkan hak dalam pa,uarisan, kemudian ternyata suami

tersebut datang, dalam kasus yang demikian, suami tersebut boleh
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mengambil sisa harta yang ada. Mengenai harta yang telah habis atau

sulit dikembalikan, maka dia boleh merninta jaminan kepada kedua

orang saksi. Sebab keduanyalah 5rang menjadi sebab harta miliknya

dikuasai orang lain. Di sisi lain, dia juga boleh meminta jaminan kepada

orang yang menghabiskan harta tersebut. Sebab orang tersebutlah yang

telah menghabiskan harta tersebut tanpa izin pemiliknya

Pasal, Jika seorang laki-laki menikahi seorang wanita

dalam sebuah pernikahan lrang disepakati kebatilannya oleh

seluruh ulama, misalkan laki-laki tersebut menikah dengan

mahramnya, atau menikah dengan wanita yang sedang

menjalani masa iddah dimana laki-laki tersebut mengetahui

bahwa si wanita sedang menjalani iddah dan tahu bahwa

wanita tersebut belum boleh dinikahi; dalam kasus yang

demikian, pernikahan tersebut dianggap tidak pernah

terjadi. Hukum khalwat (berduaan) dengan wanita tersebut sama saja

dengan hukum berduaan dengan wanita yang lain. Jika keduanya

berpisah, maka tidak ada kewajiban menjalani iddah bagi sang wanita.

Demikian juga laki-laki tersebut meninggal dunia, si wanita tidak wajib

menjalani iddahwafat.

Jika laki-laki tersebut melakukan hubungan badan dengan si

wanita, maka si wanita wajib menjalani iddah wath'i (iddah akibat

terjadinya hubungan badan) selama 3 quru'. Penghitungan masa iddah

tersebut berlaku sejak terjadinya hubungan badan. Tidak ada perbedaan

dalam kasus ini, apakah perpisahannya tersebut akibat suaminya tidak

sahnya tersebut wafat atau karena dipisahkan. Kasusnya sama dengan

jika terjadi perzinaan.

Jiki lakilaki tersebut melakukan pemikahan dengan si wanita

dengan pemikah4n yang keabsahannya masih diperselisihkan, dalam

kasus yang demikian, jika suami tersebut wafat, Imam Ja'far bin
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Muhammad menukil bahwa wanita tersebut wajib menjalari iddahwafat.

Ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Imam Abu Bakar. Abu

Abdillah bin Hamid berkata: Wanita tersebut tidak wajib menjalani iddah

wafat. Ini' merupakan pendapat madzhab Imam Asy-Syafi'i. Sebab

pemikahan tersebut tidak menyebabkan halalnyd,hubungan badan. Oleh

karena itu, pemikahan yang demikian disamakan dengan pemikahan

yang batil. Berdasarkan kaidah ini, jika sebelum meninggal pernah

terjadi hubungan badan, rnaka wanita tersebut tidak wajib menjalani

masa iddah. Jika pemah terjadi hubungan badan, maka wanita tersebut

wajib menjalani iddah, yaitu iddah karena pemah terjadi hubungan

badan, selama 3 quru'.

Alasan pendapat pertama adalah, dalam pernikahan tersebut,

anak yang lahir dinasabkan kepada suaminya wanita tersebut,

sebagaimana dalam pemikahan lrang shahih. ini berbeda dengan
pemikahan yang batil, dimana anak yang lahir tidak dinasabkan kepada

suami wanita tersebut.

Jika setelah terjadinya hubungan badan terjadi pisah ftukan
pisah wafat), maka wanita tersebut wajib menjalani masa iddahselama 3
quru'. Tidak ada perbedaan pendapat diantam ulama dalam ketenfuan
yang demikian. Jika perpisahan tersebut terjadi sebelum terjadinya
khalwat, maka tidak ada ker,uajiban menjalani iddah bagi wanita tersebut.

Ketentuan yang demikian juga disepakati oteh pam ulama. Sebab jika ifu
terjadi dalam pemikahan yang shahih, maka si wanita tidak wajib
menjalani iddah, terlebih dalam dalam kasus ini.

Jika perpisahan tersebut terlrdi setelah khatunt, narnun belum
terjadi hubungan badan, maka pendapat Snng dinash dari Imam Ahmad
dalam masalah ini adalah wanita tersebut wajib menjalari iddah. Sebab
pemikahannya dipersamakan dengan pemikahan yang shahih, dilihat
dari sisi bahwa anak yang lahir dinasabkan kepada suami wanita
tersebut. oleh karena ifu, dalam masalah iddah pun disamakan dengan
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nikah yang shahih. Imam Aqrsyafi'i berkata: Wanita tersebut tidak

wajib menjalani masa iddah. Alasannya adalah duat

1. Khalwat tersebut bukan teriadi dalam pemikahan yang shahih.

oleh karena ifu, pernikahannya disarnakan dengan pemikahan

yang batil.

2. Khalwat yang terjadi dalam pernikahan yang shahih, menurut

Imam Asy-Syafii tidak menyebabkan teriadinya hukum iddah,

terlebih lagi dalam nikah yang fasid. Demikian kesimpulan dari

pemyataan Imam lbnu Hamid.

Pasal' Penjelasan tentang iddahrya wanita yang

statusnya budak. Selama wanita tersebut menjalani masa iddah

berdasarkan kehamilan atau berdasarkan hifungan qunt', maka cara

menjalani iddalnya sama dengan wanita yang berstatus merdeka. Sebab

iddah berdasarkan kehamilan tidak membedakan antara wanita yang

be.rstatus merdeka atau budak. Jika wanita yang stafusnya demikian

menjalani iddah berdasarkan hifungan QUfit', maka masa iddahtya

adalah 2 quru'.

Jika wanita tersebut menjalani masa iddah berdasarkan hifungan

bulan, baik karena wafat, usia yang sudah memasuki masa menopause

atau karena masih kecil dan belum datang haid, maka iddalnya

berdasarkan status kemerdekaan dan kebudakannya. Jika stafus wanita

tersebut Yz merdeka dan dia menjalani iddah wafat, maka iddalnya

adalah 3 bulan ditambah 8 malam. Sebab malam dihitung dengan

siangnya juga. Jika iddalnya adalah iddah thalak dan kita beranggapan

bahwa iddalnya budak wanita adalah 1 7z bulan, maka iddalnya adalah

2 bulan . Jika kita beranggapan bahwa iddalnya budak wanita adalah 2

bulan atau 3 bulan, maka iddatnya wanita yang berstafus 7z budak dan

r/z merdeka adalah sama dengart iddalnya wanita merdeka. Wanita
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yang statusnya sebagai ummu walad, budak mudabbimh atau

mukatabah. maka iddalnya sama dengan iddalnyabudak.

L357. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqr berkata,
'Wanita yang berstafus ummu walad, jika fuann5la mati,
maka dia belum boleh menikah hingga selesai menjalani safu
kali haid."

Ini merupakan pendapat yang masyhur diriwayatkan oleh Imam

Ahmad. Ini juga pendapat yang dinyatakan oleh Ibnu Umar. Pendapat
yang demikian juga diriwayatkan dari Utsman rg,, Aisyah &, Al Hasan,

Asy-Sya'bi, Al Qasim bin Muhammad, Abi Qilabah, Makhul, Imam
Malik, Imam Asy-Syafi'I, Abu Ubaid dan Abu Tsaur.

Diriwayatkan juga dari Imam Ahmad bahwa wanita tersebut

wajib menjalani iddah wafat; 5nitu 4 bulan 10 hari. Ini merupakan
pendapat yang dinyatakan oleh Sa'id bin Al Musa1ryab, Abu lyadh, hnu
Sirin, Sa'id bin Jabir, Mujahid, Khalas bin Amr, Umar bin Abdul Aziz,
Az-Zuhn, Yazid bin Abdul Malik, Imam AI Auza'i dan Ishaq. Dasamya
adalah apa yang diriwayatkan dari Amr bin Ash r{S, dia berkata,
"Janganlah kalian merusak kami dengan berpaling dari sunnah Nabi
kami. lddalnya ummul waladjika suamin3p wafat adalah 4 bulan l0
hari." Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud.69 sebab ummul watad
tersebut telah berstatus sebagai wanita merdeka yang menjalari iddah
wafat. oleh karena itu, iddalnya adalah 4 bulan 10 hari, sama dengan
wanita merdeka.

Imam Abu Al Khathib menceritakan adanya riwayat png ketiga.
wanita tersebut menjalani iddah selama 2 bulan ditambah 5 hari. Aku

5e HR. Abu Daud dalam pembahasan: Thalak (2/h 25041; hnu Majah dalam
pembahasan: Thalak (1./h 20831; Ahmad dahm Musnadrrya (4/zo1), Ad-Daruquthni
dalam Sunannya (3,2309); Al Baihaqi dalam Sunan Al-Kubm (7/M7,2148) dan Irnam
Flakim dalam Al Mustadrak (2/2081sanadnln shahih
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tidak menernukan riwayat yang demikian dari Imam Ahmad dalam kitab

Al Jami'. Dan aku tidak menduga bahwa riwayat tersebut shahih dan

Imam Ahmad. Pendapat 5nng demikian juga diriwayatkan dari Atha',
Thawus dan Qatadah. Sebab, ketika suaminya meninggal dunia, stafus

ummu walad tersebut adalah budak. Oleh karena ifu, iddalnya adalah

iddahwanita yang berstatus budak. Kasusnya sama dengan seorang laki-

laki merdeka yang meninggal dunia dan ishi laki-laki tersebut berstatus

budak. Kemudian wanita tersebut dimerdekakan setelah wafahrya sang

suamt.

Diriwayatkan dari Imam Ali &, Ibnu Mas'ud 4$, Atha', An-

Nakha'i, Ats-Tsauri dan pam ulama ahli ra'yi bahwa iddalnya wanita

tersebut (yang berstatus sebagai Ummu walad adalah 3 kali masa haid.

Sebab wanita tersebut statusnya merdeka yang butuh istibra. Dengan

demikian, istibranya adalah 3 kali masa haid, sebagaimana ketenfuan

yang berlaku bagi wanita merdeka yang dithalak.

Dalil kami masalah ini adalah sesungguhnya istibm yang dijalani

oleh wanita tersebut adalah istibm untuk menghilangkan pangkat

kepemilikan dari perbudakan. Oleh karena itu, iddahtya adalah 1 kali

masa haid. Ketentuan ini berlaku jika wanita tersebut termasuk wanita

yang masih mengalami haid. Kasusnya sama dengan kasus istibra atas

wanita yang lepas dari perbudakan. Di sisi lain, istibra yang dilakukan

adalah istibra bukan untuk istri atau unfuk wanita yang melakukan

hubungan badan yang bersifat syubhat. Maka kasusnya disamakan

dengan apa yang telah kami sebutkan. Al Qasim bin Muhammad

berkata: Maha suci Allah, Dia & berftrman,

7 lit .t olz1z ( r-.7 ( )z..zz

Vb, ,P.J$- b.:rJl dlJ{-, 'f igd{r}is
'tx;,$i*s

,
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"Orang-orang yang maninggal dunia di antammu dengan

meninggalkan istri-istri (hendaknSn pam isti ifu) mananggahl<an dirin5n

henddah) empat bulan sepuluh hari." lQs. Al Baqarah 12h 234). Kefika

wanita tersebut ketika ditinggal wafat suaminya, statusnya bukan sebagai

istri.

Mengenai riwaynt dari Amr bin Ash {h, riwayat tersebut

statusnya dha'if. Dalam komentamya, Imam Ibnu Al Mun&ir berkata:

Imam Ahmad dan Abu Ubaid menganggap bahwa dha'iftadits Amr bin

AlAsh.

Muhammad bin Musa7o berkata: Aku pemah bertanya kepada

Abu Abdillah (sebutan lain bagi Imam Ahmad) tentang hadits Amr bin

Ash rg. Dia menjawab, "Riwayat tersebut hdak shahih."

Al Maimun berkata: Aku pemah melihat Abu Abdillah kaget

mendengar riwayat dari Amr bin Ash.g, kemudian dia berkata, "Yang

manakah yang disebut sunnah Nabi $ dalam permasalahan ini?"

Setelah itu, dia (lmam Ahmad) berkata, "Empat bulan 10 hari adalah

iddah yang harus dijalani oleh wanita yang berstatus merdeka,

sementara wanita yang sedang dipermasalahkan berstafus sebagai budak

yang keluar dari status perbudakannya. Jika iddalnya disamakan

dengan wanita merdeka, yaitu 4 bulan 10 hari, maka wanita tersebut

juga harus mendapatkan waris dari harta fuannya. Mereka yang

berpendapat bahwa wanita tersebut harus menjalani iddah selama 3 kali

masa haid tidak memiliki alasan png kuat. Sebab yang menjalani masa

iddah demikian adalah wanita yang dithalak suaminya, sernentam wanita

yang sedang dibahas bukan dithalak oleh suaminya.

70 Nama aslinya adalah Musa An Haritari Al Baghdadi Abu Abdillah. Mengenai
sosoknya, Al-Khathib berkata, "Dia seorang ulama yang tsiqah dan agung serta
termasuk orang yang mendekatkan diri kepada Allah SWT." Uh. Thabaqat Al
Hanabilah (L/323,3241.
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Mengenai persamaan yang mereka lakukan dengan wanita yang

berstatus sebagai istri, qiyas tersebut hdak shahih. Sebab stafus wanita

ini bukan sebagai istri dan bukan wanita png dithalak oleh suaminya.

Pasal: Untuk istibra, tidak cukup dilakukan dengan

menjalani satu kali masa suci dan tidak cukup dengan
menjalani sebagian masa haid. Ini merupakan pendapat yang

dianut oleh kebanyakan ulama.

Sebagian ulama sahabat Imam Malik berkata: Jika dia sudah

berada di akhir-akhir masa haid, berarti istibranya dianggap telah

selesai. Mereka mengklaim bahwa ini adalah madzhab yang dianut oleh

Imam Malik. Imam Asy-Syafi'i dalam salah satu diantara dua Qaulnya

menyatakan bahwa cukup bagi wanita tersebut menjalani 1 kali masa

suci dan bersifat sempurna; yaifu jika laki-laki tersebut meninggal dunia

saat si wanita sedang menjalani masa iddah. Jika si wanita telah melihat

darah haidnya pada masa yang kedua, berarti istibranya telah selesai

dengan sempuma. Ini berdasarkan pendapat Imam Asy-Syafi'i yang

menyatakan bahwa yang dimaksud dengan quru' adalah masa suci.

Klaim yang demikian terbantah oleh salah satu hadits Rasul $,

;re 'u"; "t
/oz o, ..e J3.W

1.. // zO /
Y-r cf g

.azL.
a

"Orang yang hamil tidak boleh disetubuhi (oleh selain suaminya

- penterj) hingga dia melahirkan. Dan orang yang tidak sedang hamil

tidak boleh disefubuhi -oleh selain suaminya- hingga selesai melakukan

istibra selama 7 kali masa haid."

Ruwaifa bin Tsabit berkata: Aku pemah mendengar Rasulullah

$ bersabda di hari Khaibar,
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'Ehmngskpa yang buiman kepda ruun & dan Hari Akhir,

janganlah dia menyetubuhi budak wanlta mililqn hasil nmpan
pemng hingga wanita gang mazi,adi hwanan pemng tercebut selaai

menjalani atibn selama I kali masa haid.'ryl Hadits ini diriwagntkan

oleh Al Atsram.

Hadits ini secara gamblang mengntakan batasan Snng jelas. Oleh

karena itu, tidak boleh berpaling ke batasan yang lain tanpa dalil. Yang

wajib dilakukan oleh wanita tersebut adalah istibm unfuk mengetahui

kekosongan rahimnya dan yang menunjukkan keaosongan mhimnya

adalah wanita tersebut mengalami haid. Sebab orang yang sedang hamil

tidak mungkin mengalami haid. Mengenai masa suci, masa tersebut

tidak dapat dijadikan sebagai patokan mengenai kosongnya rahim. Jika

ada sesuatu yang dapat dijadikan patokan unfuk mengetahui kosongnya

rahim, maka jangan beralih ke sesuatu gnng tidak bisa dijadikan patokan

unfuk mengetahui kosongn3n rahim. Mereka berpendapat.dernikian

berdasarkan pemahaman bahwa Snng dimal$ud dengan quru'adalah

masa suci. Mereka menjadikan dasar pertedaan sebagai alat unfuk

berbeda. Hal 1nng demikian kumng lafk dilakukan, sebab tidak dapat

dijadikan sebagai hujjah. Terlebih dalam masalah 1lang telah ada dalilqn
secaftr khusus. Akhimya mereka menjadikan masa suci dimana wanita

tersebut dithalak suamin5a sebagai masa 1 euru', narnun di sisi lain,

71 HR. lman Ad-Darimi dalam pembahasan: Selrah (Zftladila. 247T. Dengan
lafaztr yang sama. Di dalam para periurayatrya ada sosok yang bemama Muhamrnad
bin Ishaq yang dianggap sebagai mudallis dan sering melakukan penisbahan dari firlan,
dari fulan. Hal png demikian dinyatakan secara jelas oleh Abu Daud dalam Sunantya
(2ftladib. 2158) dengan sanad png hasan dan oleh Ahmad dalam Musnadtya
(4/to8l.
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mereka tidak menjadikan masa suci dimana tuannya sang budak

meninggal sebagai masa quru 'bagi si budak wanita. Pendapat yang

mereka anut juga bertentang secarEl zhahir dan makna dengan hadits

Rasulullah $$.

Jika mereka berpendapat: Sebagian masa haid yang diiringi

dengan masa suci dapat dianggap sebagai tanda kosongnya rahim.

Kami menjawab: Jika kondisinya demikian, maka yang dijadikan

patokan adalah masa haid, dan tidak ada seorangpun ulama yang

berpendapat bahwa masa sebagian haid sebagai 7 quru'.

Jika demikian, seandainya saat sang tuan meninggal dunia, si

budak wanita sedang dalam masa suci, kemudian si wanita mengalami

haid, maka setelah selesai menjalani 1 masa haid, selesailah isf'branya si

wanita. Jika saat sang tuan meninggal dunia, si budak wanita sedang

haid, maka sisa haid yang sedang dijalani tidak hitung. Jika si wanita

telah selesai dari haidnya, kemudian mengalami masa suci dan setelah

itu dia haid lagi, maka setelah selesai dari haid yang kedua inilah si

wanita dianggap selesai menjalani istibm. Sebab istibradilakukan dengan

menjplani masa t haid. Oleh karena itu, masa 1 kali haid tersebut harus

bersifat sempurna.

1358. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"Jika budak wanita tersebut sudah tidak mengalami masa

haid (menopause), maka istibrtnya dengan menjalani masa

tunggu selama 3 bulan.'l

Inilah pEndapat yang masyhur diriwayatkan dari Imam Ahmad.

Ini juga merupakan pendapat Al Hasan, Ibnu Sirin, Imam An-Nakha'i,

Abu Qulabah dan satu diantara dua pendapatnya Imam Asy-Syafi'i.

Umar bin Abdul Aziz pemah menanyakan masalah ini kepada

masyarakat Madinah dan beberapa kabilah, mereka menjawab, "Wanita
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yang rnasih bisa hamil tidak akan terlihat kekosongan rahimnya kecuali

setelah mele',ruati masa 3 bulan." Pendapat mereka membuat Umar bin

Abdul Aziz kagum.

Ada riwaydt lain dari Imam Ahmad yang menyatakan bahwa

masa istibrayang wajib dilakukan oleh wanita yang kondisinya demikian

adalah 1 bulan. Ini juga merupakan pendapat yang kedua dari Imam

fuy-Syafi'i. Sebab 1 bulan disamakan dengan masa 1 quru' dalam

penghitungan wanita merdeka dan wanita budak .yang dithalak.

Demikian pula dalam masalah istibm unfuk mengetahui kosongnya

rahim.

Al Qadhi menyebutkan riwayat yang ketiga dari Imam Ahmad'

Wanita yang kondisinya demikian menjalani rnr:rrsa istibra selama 2

bulan, seperti iddalnya wanita budak yang dithalak. Aku tidak melihat

pendapat ini memiliki dasar atau hujjah. Sebab iil<a istibrhya wanita

tersebut -yang sudah tidak haid lagi- selama 2 bulan, maka istibmtya

wanita yang masih haid berarti haqn 2 bulan. Tidak ada seorangpun

ulama yang berpendapat demikian.

Sa'id bin Al Musayyab, Imam Atha' dan Adh-Dhahhak berkata:.

Istibranya wanita budak yang sudah memasuki usia menopause adalah 1

7z bulan. Hanbal meriwayatkan pendapat yang demikian dari Imam

Ahmad. Dia (lmam Ahmad) berkata: Atha berkata, "Jika wanita tersebut

sudah memasuki usia menopause, maka istibr*nya adalah 45 malam."

Pamanku berkata: Ini juga pendapat yang aku pilih. Sebab iddalnya

wanita budak yang menopause yang dithalak juga demikian. Meski

demikian riwayat yang masyhur dari Imam Ahmad adalah yang

pertama, yaifu melakukan istibmselama 3 bulan. '

Imam Ahmad Al Qasim berkata: Aku pemah bertanya kepada

Abu Abdillah, "Bagaimana masa 3 bulan menempati posisi masa 1 kali

masa haid, padahal di dalam Al Qur'an, Allah @ menjadikan 1 bulan

menempati posisi 1 kali masa haid?"
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Dia menjawab, "Kami menetapkan 3 bulan unfuk mengetahui

kehamilan. Sebab kehamilan tidak akan terlihat sebelum 3 bulan.

Sesungguhnya Umar bin Abdul Aziz pemah mempertanyakan hal yang

demikian, kemudian dia mengumpulkan pam ulama dan para tetua

kabilah. Mereka semuanya menptakan bahwa kehamilan tidak akan

terlihat sebelum masa 3 bulan. Dia pun kagum dengan pendapat

mereka. Kemudian dia berkata, 'Tidakkah kalian pemah mendengar

perkataan Ibnu Mas'ud 16: Sesungguhnya nuthfah (gumpalan air mani)

berumur 40 hari, kemudian menjadi alaqah (gumpulan darah) selama 40

hari, dan setelahnya menjadi mudhghah (gumpalan dagrng) dalam masa

gdng sama'-"72

Abu Abdillah berkata, "Jika telah keluar dari masa 80 hari, maka

apa Srang ada di dalam rahim telah berubah menjadi mudhghah, yaitu _
berbentuk daging dan kehamilan menjadi tampak." Dia berkata

kepadaku: Ini kaidah lrang dikenal oleh kaum wanita. Mengenai

penghitungan berdasarkan bulan, kami tidak mengetahui adanya ulama

1nng berpendapat demikian.

Atasan mengapa mereka diberikan ketenfuan harus menjatani

istibn selama 1 bulan; sesungguhnyra Allah & menjadikan masa 1 bulan

menernpati posisi haid. Oleh karena ifu, hifungan bulan menjadi berbeda

dengan sebab perbedaan haid.

Oleh karena itu;

o lddalnya wanita merdeka lnng sudah memasuki usia

menopause adalah 3 bulan, sebagai ganti hitungan 3 quru'.

o lddalnya wanita yang berstatus budak adalah 2 bulan, sebagai

ganti masa 2 quru'.

. Bagi wanita budak yang haidnp tiba-tiba .terhenti dan tidak

datang lagi, maka dia wajib menjalani istibm selama 10 bulan.

Sembilan bulan untuk flamil dan 1 bulan sebagai ganti dari

72 Telah ditalfirij sebetumnya.
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ketentuan 1 kali masa haid. Dalam kasus ini, 1 bulan menempati

masa 1 kali haid sebagaimana dalam kasus wanita yang

kebiasaan haidnya terhenti. Jika ada yang berpendapat bahwa

dalam kasus ini ada sesuahr 57ang dapat dijadikan petunjuk

tentang kosongnya rahim, yaifu masa funggu selama 9 bulan;

maka kami katakan dalam kasus yang sedang kita bahas juga

sama.

1359. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
'Jika tiba-tiba kebiasaan haidnya terhenti dan tidak
diketahui penyebabnya, maka dalam kasus yang demikian,
dia wajib menjalani iddah selama 9 bulan untuk iddah hamil
dan ditambah dengan 1 bulan sebagai ganti 1 kali masa

haid."

Dalam masalah ini juga ada dua riwayat:

1. Wanita yang kondisinya demikian, masa iddalnya adalah 10

bulan.

2. Masa iddalnya adalah 1 tahun. Perhitungannya adalah, 9 bulan

untuk iddah hamil. Sebab 9 bulan adalah masa dimana biasanya

wanita melahirkan. Dan masa 3 bulan menempati masa wanita

yang sudah memasuki rrr.rsEr menopause menjalani istibn.

Dua riwayat ini telah kami sebutkan dalam pembahasan tentang

wanita yang sudah memasuki usia menopause. Telah kami sebutkan

juga bahwa pendapat yang dipilih dari Imam Ahmad diantara dua

riwayat tersebut adalah dia menjalani masa istibra selama 3 bulan. Di

sini, masa L bulan menempati masa 1 kali masa haid. Sebab diulangnya

pada wanita yang sudah memasuki usia menopause unfuk mengetahui

kekosongan rahimnya. Dan di sini, kekosongan rahim tersebut telah

diketahui dengan sudah terla,rratinya masa kebiasaan hamil oleh karena
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itu, hitungan bulan menempati hifungan masa haid, sesuai dengan dasar

qiyas.

Pasal, Jika diketahui penyebab terhentingra kebiasaan
haid, maka wanita tersebut tetap menialani istibra hingga
kebiasaan haid tersebut kembali datang. Setelah itu kembali,
mqka istibrtnya dengan meleruati masa I kali haid. Kecuali
jika usianya sudah mulai mernasuki masa menopause. Dalam kondisi

yang demikian, maka dia wajib menjalani masa istibm dengan patokan

masa istibm wanita yang sudah memasuki usia menopause. Jika wanita

tersebut ragu, maka kasusnya sama dengan wanita rnereka

menjalani masa istibra. Permasalahan hi, hukumnya telah

sebutkan dalam bab yang sama. Wallahu a'lam.

1360. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"Jika wanita tersebut kondisiqn sedang hamil, maka masa
istibrtnya hingga dia melahirkan.'

Ketentuan yang demikian, alhamdulillah disepakati dan tidak ada
perbedaan pendapat diantara ulama. D dalam Al Qur'an, Allah &
berfirman,

'ui$'i#- 6'bilA )(dl'ii *ib
"Dan p*empuanperempuan 5ang hamil, uaktu iddah mereka

ifu ialah ampai mereka melahirlan l<andungannja." (Qs. At-Thalaaq

[65]: 4). Dalam salah satu hadits, Rasulullah $ bersabda,

yang

kami

u ,, I.e ,P;re 'o';*
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"seorang yang sedang hamil tidak boleh disetubuhi -oleh selain

suami yang benihnya mengisi kehamilan tersebut- kecuali setelah dia

melahirkan.'13

Iddalnya wanita yang sedang hamil, baik stafusnya sebagai

wanita merdeka atau budak, ditinggal wafat atau di thalak; maka iddah

tersebut selesai dengan melahirkan bayi yang dikandungnya. Sebab

dalam satu tujuan diberlakukannya iddah dan istibm adalah untuk

mengetahui kekosongan rahim sang wanita. Dan jika kondisinya sedang

hamil, maka cara mengetahui kosongnya rahim adalah dengan

melahirkan bayi yang dikandungnya. Jika isi kehamilannya ada 2 bayi

atau 3 bayi, maka wanita tersebut tidak dianggap selesai iddaktya

hingga melahirkan bayi terakhir yang mengisi rahimnya, sebagaimana

yang telah kami sebutkan dalam permasalahan iddah.

Pasal' Jika sang tuan menikahkan ummu waladnyaTa

dengan laki-laki lain, kemudian si tuan meninggal dunia,
maka otomatis budak wanita tersebut menjadi wanita yang

berstatus merdeka. Dalam kasus yang demikian, si wanita
tidak perlu menialani istibra akibat wafatnya sang fuan.
Sebab dengan pemikahan budak wanita tersebut, otomatis sang fuan

haram melakukan hubungan badan dengannya. Sebab, budak wanita

tersebut tidak lagi menjadi firasy (objek seksual yang halal) bagi sang

tuan. Si budak wanita telah menjadi fimsy bagi suami yang menikah

dengannya. Oleh karena ih1, ti wanita tidak perlu melakukan istibn atas

meninggalnya laki-laki dimana wanita tersebut bukan fimsy baginya. Di

sisi lain, sang tuan tidak boleh menikahkan budak wanita tersebut

hingga kecuali setelah yakin bahwa rahim wanita tersebut kosong.

73 Riwayat ini telah kami takhrij sebelum ini.
74 Ummu walad adalah budak wanita yang melahirkan anak tuannya. Artinya

kehamilan budak tersebut akibat hubungan badannya dengan sang hran.
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Sebelum wanita tersebut selesai menjalani masa istibrtnya, maka sang

tuan tidak boleh menikahkann5ra dengan lakilaki lain.

Jika sang suami menthalak wanita tersebut sebelum terjadinya

hubungan badan, berarti wanita tersebut tidak perlu menjatani masa

iddah. Jika sang suami menthalak wanita tersebut dan dalam pemikahan

tersebut terjadi hubungan badan, atau sang suami meninggal dunia

sebelum atau setelah terjadinya hubungan badan dalam pemikahan

tersebut, maka wanita tersebut wajib menjalani masa iddah wanita

merdel<a. Sebab, dengan kernatian sang tuan, unnita tersebut benrbah

status menjadi wanita merdeika. Dan ketika wanita tersebut terkena

keruajiban menjalani maln iddah, stattrsnp sudah berubah menjadi

uranita merde,ka.

Jika sang fuan meninggal dunia disaat wanita yang bertatus

budak tersebut sdang menjalani n:rrsa iddah dari stnmiryn, maka

statusryn berubah meniadi wanita merdeka. Dalanr kasus lpng
dernikian, si wanita tidak wajib menjalani masa btibm atas kernatian

sang fuan, sebagaimana 5nng telah diielaslon sebelum ini. Sebab,

dengan pernikahannya tersebut, si wanita tidak lagi menjadi ftnsy(p$ek
seksml yang halal) bagi sang hnn. Stahs ftmsy tersebut telah hilang

sebdum wafatrSa sang tuan; 5nifu saat unnita tersebut menikah dengan

lal+laki lain. IGstrsnln sarna dengan budak ynng bukan unmul walad

yang dijual, kernudian ttnnnSn mati.

Dalam kasus yang dernikian, si wanita tetap melaniutkan

iddalnya dari sang suami dengan hitwrgan iddah seoftrng budak.

Ket€ntuan ini berlaku jika thalakryn thalak f in abru iddah atas

unfatryn sang strami. Jika thalaknga thalak mi'i, mal<a dia tetap wajib

meneruskan iddalnpdengan hh-g* Hdahwanita merdeka.

Jika si u/anita fidak lagi menjadi istui sang suami akibat iahrhqn
fialak dan dalam pemikahan tersebut tidak pernah ada persetubuhan

atau dia meniadi banat(fidak lagi menldi ishi srnminld dengan sebab

AI Mughni - @I



suaminya wafat atau wanita tersebut dithalak oleh sang suami setelah

dalam pemikahan tersebut pemah terjadi persetubuhan dan wanita

tersebut telah selesai menjalani masa iddalnya, kemudian sang fuan

meninggal dunia; dalam kasus 3nng demikian, maka si wanita harus

menjalani masa istibra. Sebab dengan selesainya iddah, berarti si budak

wanita telah kembali menjadi fimsyhsarrrya

Mengomentari kasus ini, Imam Abu Bakar berkatat Wanita

tersebut tidak wajib menjalani n:rrsa istibra..kectnli jika sang tuan

menarik kembali wanita tersebut unfuknya. Sebab, dengan pemikahan

wanita tersebut dengan laki-laki lain, berarti sang wanita tidak lagi

menjadi fimsynyasang tuan. Dan tidak ada sesuafu yang membtrat sang

wanita kembali menjadi ftmsysang fuan. Kasusnya sama dengan budak

wanita yang tidak setubuhi.

Pasal, Jika suami dan fuan wanita budak tersebut

meninggal dunia dan fidak diketahui siapakah diantara

keduanya yang meninggal lebih dahulu, berdasarkan

pendapat Imam Abu Bakar, wanita tersebut tidak perlu

menjalani masa istibra atas kematian kedua orang tersebut-

Sebab wanita tersebut tidak lagi menjadi ftmsybagi tuannya dan juga ke-

fimsyan tersebut tidak kembali lagi ke tuannya. Meski demikian, wanita

tersebut wajib menjalani iddah atas wafab'rya sang suami dengan

penghitungan iddah wanita merdeka. Sebab ada kemungkinan tuannya

yang meninggal lebih dulu set€lah ifu baru suaminya. Jika demikian,

berarti wanita tersebut menjadi wanita merdeka. Oleh karena itu, dia

wajib menjalani iddah wanita merdeka, agar dia dapat keluar dari masa

iddah dengan yakin.

Pendapat yang lain dalam masalah ini adalah, jika jarak waktu

wafat antara keduanya 2 bulan lebih 5 hari atau kurang dari masa

tersebut, maka si wanita fidak perlu melakukan istibra. Sebab
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seandainya yang meninggal lebih dahulu adalah tuannya, wanita tersebut

berstatus istri orang. Jika tuannya meninggal belakangan, berarti si

wanita sedang menjalani masa iddah. Dalam dua kondisi tersebut si

wanita tidak perlu melakukan istibra. Kewajibannya adalah menjalani

iddah wanita merdeka setelah kematian yang terakhir dari kedua orang

tersebut, sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Jika jarak waktu antara kematian keduanya lebih dari itu flebih

dan 2 bulan 5 hari), maka setelah kematian omng yang terakhir, si

wanita harus menjalani iddah terlama diantara dua ketentuNr iddah

yaitu 4 bulan 10 hari. Setelah itu, dia wajib menjalani istibra selama L

kali masa haid. Sebab ada kemungkinan fuannya meninggal lebih awal,

maka si wanita wajib menjalani iddah wanita merdeka yang suaminya

wafat. Ada kemungkinan sang fuan yang meninggal belakangan, yaifu

setelah si wanita selesai menjalani iddah wafatrya sang suami dan

setelah itu si wanita kembali menjadi finErnya sang tuar. Oleh karena

itu, si wanita wajib melakukan istibm selama 1 kali masa haid. Oleh

karena ifu, dua ker,vajiban tersebut perlu digabung agar kalajiban atas

wanita tersebut secara yakin dijalani.

Ibnu Abdil Barr berkata: Inilah pendapat seluruh ulama yrang

berpendapat bahwa iddalnya wanita yang berstafus budak dari tuann5n

adalah 1 kali masa haid dan masa iddah dari suaminya 2 bulan dan 5

hari.

Jika tidak diketahui jamk waktu kematian antara keduan5ria,

maka kasusnya disamakan dengan masalah yang jarak wakfu antara

kematian keduanya adalah 2 bulan ditambah 5 hari. Ketentuan ini

diberlakukan sebagai langkah kehati-hatian, unfuk memenuhi keuajiban

secara yakin. Kasusnya sama dengan kehati-hatian dalam marajibkan

iddah antara wanita merdeka dengan iddah 1 kali masa haid dalam

kasus kita mengetahui bahwa jamk waktu antam kematian keduaryn

adalah2btrlan5hari.
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Pendapat para sahabat Imam fu5rSyafi'i dalam masalah ini

sama dengan pendapat madzhab kami (madzhab Hanbali). Demikian

juga dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan para sahabafoiya, namun

mereka menjadikan 3 kali masa haid sebagai pengganti satu kali masa

haid. Ini sesuai dengan kaidah mereka dalam menetapkan istibmtya
Ummul walad.

Imam Ibnu Al Mun&ir berkata: Hukum wanita tersebut (ummul

walaal dalam kasus ini adalah hukum yang diterapkan pada wanita yang

berstatus budak. Wanita tersebut wajib menjalani masa iddah selama 2

bulan 5 hari. Dan tidak beralih ke hukum iddah wanita merdeka, kecuali

jika yakin bahwa suaminya meninggal dunia setelah meninggalnya sang

fuan. Ada sebagian kalangan yang mengatakan bahwa ini juga

merupakan pendapat Imam Abu Bakar Abdul Aziz juga. Meski demikan

penjelasan yang telah kami sebutkan lebih bersifat hati-hati.

Mengenai hak paurarisan, sesungguhnya wanita tersebut tidak

berhak mendapatkan harta waris milik suaminya. Sebab hukum asalnya

adalah, wanita tersebut berstafus budak dan stafus kemerdekaannga

belum pasti. Pewarisan tersebut tidak jatuh ke sosok yang stafusnya

masih meragukar

Perbedaan antara masalah iddah dan masalah waris dalam kasus

ini adalah ketetapan ma,vajibkan iddah bersifat menampakkan sesuafu

yang tidak menimbulkan madharat pada pihak lain, sementara

penetapan waris memberikan madhamt pada hak pihak lain. Hukum

asalnya adalah keharaman menikah dengan wanita tersebut dan hukum

keharaman tersebut masih tetap ada hingga ada sesuafu yang

meyakinkan bahwa wanita tersebut boleh menikah. Dalam masalah

waris, hukum asalnya adalah tidak ada palarisan hingga ada dalil yang

menunjukkan secara yakin bahwa seseorang memang berhak

mendapatkan waris.
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Jika ada yang mengatakan: Bul'rankarh jika istri dari seorang

suami yang hilang meninggal dunia, maka hukum panrarisan suami

tersebut ditangguhkan, padahal stafus ker,rnrisan sang suami masih

diragukan. Jawaban kami adalah perbdaan antara dua masalah

tersebut adalah; pada dasamya, wanita tersebut berstafus sebagai budak

dan hilangnya statr.rs budak tersebut bersifat ragu. Sementara dalam

kasus suami yang hilang; pada dasamya, suami tersebut adalah hidup

dan kernatiannya diragukan. Dengan dgmikian, keluamya si suami dari

barisan ahli waris masih diragukan. Dengan demikian, kedua masalah

tersebut tenfunya berbeda.

1361- Masalah: Abu At Qasim Al Kharqi berkata,
"Jika sang tuan memerdekakan ummul waladnya, atau sang

fuan memerdekakan brdak wanita lang pernah
disefubuhins/a, dalam kasus lpng demikian, kedua wanita
tersebut fidak boleh menikah kecuali setelah melewati masa

1 kali haid secara sempurna. Jika si tuan hendak
menikahkan wanita tersebut dalam kondsi si wanita masih
menjadi budaknya, maka si budak tersebut hanrs menjalani
mas.r istibra selama 1 kali masa haid. Setelah ifu, barulah
sang fuan boleh menikahkannln.'

Tidak ada perbedaan pendapat dalam madzhab bahwa istibm

dalam kasus ini wajib dijalani selama 1 kali masa haid. Ketentuan ini

berlaku bagi wanita yang masih mengalami haid. Ini merupakan

pendapat Imam Asy-Syafi'i. Pendapat ini juga dianut oleh Az-Zuhri, Ats-

Tsauri dalam kasus sang fuan hendak menikahkan budak wanita yang

pemah disetubuhinya.

Ulama atrli ra'yi berpendapat bahwa budak wanita tersebut tidak

wajib menjalani masa istibra. Sebab dalam kondisi yang demikian, sang

tuan boleh menjualnya. Oleh karena itu, sang tuan boleh
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menikahkannya, sama dengan budak wanita yang belum pemah dia

setubuhi. Imam Atha' dan Qatadah berpendapat bahwa wanita tersebut

wajib menjdani iddah selama 2 kall masa haid, sebagaimana wanita

budak yang dithalak.

Dalil kami permasalahan ini adalah bahwa wanita tersebut

adalah firasy (wanita yang halal menjadi oblek seksual) sang tuan. Oleh

karena itu, wanita tersebut tidak halal menjadi firasybagi yang lain tanpa

melakukan istibra (masa funggu unfuk mengetahui kekosongan

rahimnya). Kasusnya sama dengan jika fuannya meninggal dunia. Di sisi

lain, wanita tersebut pemah disefubuhi. OIeh karena itu, dia tidak boleh

menikah dengan orang lain sebelum menjalani masa istibra. Kasusnya

sama dengan wanita yang disetubuhi dengan persefubuhan yang bersifat

syubhat.

. Di sisi lain, jika sang tuan menyetubuhi budak wanita miliknya di

pagi hari, kemudian pada sore harinya dia menikahkan budak tersebut

dengan laki-laki lain; dalam kasus ygng demikian akan terjadi

percampuran benih dan kesamaran nasab sang anak. Hal yang

demikian hukumnya haram. Kasusnya berbeda dengan menjual budak

wanita tersebut. Jika dijual, sang budak tidak lhngsung menjadi firasy

sang pembelinya. Sang pembeli tidak boleh langsung menyetubuhinya

hingga budak wanita menjalani masa istibra. Dengan demikian,

penjualan budak wanita tersebut tidak menyebabkan terjadinya

percampuran benih dan kesamaran nasab. Oleh karena ifu, sah menjual

budak wanita yang sedang menjalani masa iddah dan menjual budak

wanita yang sudah bersuami. Kasusnya berbeda dengan kasus

menikahkan sang budak.

Pasal: Jika wanita tersebut tidak termasuk wanita yang

mengalami haid, maka aturan istibrtnya sama dengan
aturan istibra yang telah dijelaskan dalam kasus ummul
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walad. Pemyataan Imam AI Kharqi dapat dipahami dengan

pemahaman; Jika budak wanita tersebut belum pemah disetubuhi oleh

fuannya, maka wanita tersebut tidak wajib menjalani masa istibra.

Sebab, wanita tersebut tidak pemah menjadi fi*ty bagi fuannya. Oleh

karena itu, dia tidak wajib menjalani masa istibra. Kasusnya sama

dengan wanita yang sudah merniliki suami ddr wanita yang sedang

menjalani ma:r_ iddah. Jika sang budak -yang belum pernah disetubuhi

oleh tu,ann5ra- fidak melakukan istibm, hal yang demikian tidak

menyebabkan terjadinya percarnpuran benih dan kesamamn nasab.

Kasr.rsnya berbeda dengan budak wanita lang pernah disetubuhi oleh

tuanngra.

Pasal, Jika sang tuan wafat dan meninggalkan
seorang budak wanita lrang pernah dia sefubuhi,.maka sang
budak wajib menjalani m.rs.r i*ibn sebagaimana yang telah
kami sebutkan dalam masalah un mu walad. Meski demikian,

jika budak wanita tersebut terrnasuk wanita yang masih mengalami haid,

maka istibrarya dengan menjalani 1 kali masa haid. Dalam masalah ini

hanln safu riwayat. Sebab, meninggalnln sang fuan tidak menyebabkan

sang budak menjadi merdeka.

Pasalt Jika sang fuan memerdekakan ummul
waladnya, budak wanita !/ang pemah disetubuhinya, atau
selain dua jenis wanita tersebut dari kalangan wanita yang
mem.rng halal disefubuhi; dalam kasus yang demikian, sang

fuan boleh langsung menikah dengan wanita tersebut tanpa
harus menunggu si wanita melakukan istibra. Sebab Rasulullah

$ pemah memerdekakan Shafigryah dan menikahinya serta menjadikan
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kemerdekaan Shafiyyah

Rasulullah $ bersabda,

sebagai mahar.7s Dalam salah safunya,

,#; i"( o'-i";6i
a!r t$k';rta$ W) W:k'G:$ qf,Ii

bl {'.rt{ y,

-zz /ozzz -.'^f
.44Sj j \i;ol

'Ada tiga golongan 5nng mandapatkan dua pahala sekatigas.

Laki-laki yang memiliki budak wanita, kenudian budak tersebut dididik

dengan baik, diajarkan ilmu dengan baik, ketnudian budak umnita

tersebut dimerdekakan dan dinikahi ole.h lakilaki tercebut.46 Dalam

hadits ini, Rasulullah $ tidak menyebutkan tentang keurajiban menjalani

istibra. Sebab tujuan istibm adalah untuk menjaga benih dari

percampuran dengan benih milik omng lain. Dalam kasus ini, yang

menikahi wanita tersebut adalah laki-laki yang telah mernasukkan

benihnya ke rahim sang wanita. Dengan demikian, tidak ada

percampuran benih. Oleh karena ifu, seorang yang meng-khulu'isfutnya

boleh langsung menikahinya disaat sang isfui sedang menjalani masa

iddah.

Diriwayatkan dari Imam Ahmad tentang budak wanita yang

dimerdekakan tuannya dalam kondisi belum pemah disetubuhi oleh sang

tuan; sang tuan tidak boleh menikah dengan wanita tersebut. Unfuk

dapat dinikahi oleh sang fuan, wanita tersebut harus menjalani masa

istibra. Sebab, jika budak tersebut dijual, maka pernbelinya tidak boleh

menyetubuhinya sebelum budak wanita tersebut menjalani masa istibn.

75 Hadits ini telah ditakhrij.
z6 HR. Al Bukhari dalam kitab Shahibnya (4/L741, dalam Al Adabul Al Mufmd

(32); Muslim (l/931; An-Nasa'i (2/871; Ad-Darimi l2/L54,155); Ath-Thayalisi (520);

Sa'id bin Manshur (913, 914); Ahmad dahm Musnadrrya (4/402,403) dan Ath-
Thabrani dalam A sh -S hagh ir (221.
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Pendapat yang shahih dalam kasus ini adalah wanita tersebut

boleh dinikahi oleh tuannya tanpa harus menjalani masa istibm. Sebab,

jika sang fuan boleh menyefubuhinya berdasarkan kepernilikannya

terhadap budak wanita tersebut. Maka sang tuan juga boleh

menyefubuhinya berdasarkan akad niloh. Kasusnln sama dengan budak

wanita yang pemah disetubuhinya. Sebab Rasulullah $ memerdekakan

Sa!/yidah Shafuryah dan langsung menikahinya. Tidak ada satupun

riwa5nt yang menyatakan bahwa Nabi $ bahwa sebelumnya -kefika
Shafilrah rr,asih berstatus sebagai budak wanita- beliau pemah

menyetubuhinya. Hadits yang teraktiir menunjukkan bahwa budak

wanita tersebut boleh dinikahi oleh fuannya, berdasarkan ketrmuman

yang terkandung dalam hadits. Sebab, wanita tersebut boleh dinikahi

oleh orang lain dan kebolehan unfuk tuannya malah lebih layak.

Jika si budak wanita melakukan istibm, kernudian dimerdekakan

oleh tuannya dan setelah itu dinikahkaru maka hal yang demikian,

hukumnya halal dan bagr.rs. Dernikian pula dalam kasus ini. Sebab, sang

tuan Udak menyefubuhinya. Keuajiban r.mfuk melakukan istibm

diternpuh unfuk menjaga tercampumya benih dan kesamaran nasab.

Dalam kasus hal yang denrikian udak akan terjadi. Sebab yang

menikahinya adalah fuannya sendiri dan si u/anita belum pernah menjadi

firasy bagtr laki-laki lain. PemSrataan Imam Ahmad kernungkinan

ditujulon untuk lakilaki yang mernbeli seorang budak wanita, kemudian

dinikahi tanpa didahului oleh isa'bm.

Pasal, Jika seorang laki-laki membeli seor.rng budak
wanita, kemudian dimerdekakan, maka sang fuan tidak
boleh menikahinSn sebelum si wanita melakukan istibra.
Pendapat yang dernikian juga dinptakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Ulama

ahli ra'yi dalam kasus ini menyatakan bahwa sang fuan boleh langsung

menikahinya. Diceritakan bahwa Khalifah Harun Ar-Rasyid pemah
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membeli seorang budak wanita dan dia berkeinginan untuk menyefubuhi

budak tersebut sebelum dia melakukan istibm. Kemudian, Imam Abu
Yusuf memerintahkannya unfuk memerdekakan sang budak dan setelah

itu langsung dinikahi agar boleh disetubuhi.

Abu Abdillah.berkata: Telah sampai berita kepadaku bahwa

Khalifah Al Mahdi pemah membeli seorang budak wanita. Sang

Khalilah sangat kagum dengan kecantikan budak wanita tersebut.

Kemudian, ada yang menyarankan kepadanya, "Hendaknya kamu

memerdekakannya, kemudian menikahinya." Mengomentari kisah yang

demikian, Abu Abdillah berkata, "subhanallah, tidak ada yang lebih
buruk dibandingkan saran ini. Mereka membatalkan ketenfuan yang ada

di dalam Al Qur'an dan sunah."

Allah & telah ma,vajibkan iddah bagi para wanita merdeka

unfuk memastikan kehamilannya. Tidak ada seorangpun wanita yang

dithalak atau suaminya wafat kecuali si wanita harus menjalani iddah
untuk memastikan ketidak hamilannya. Rasulullah S telah

memerintahkan kepada budak wanita unfuk melakukan istibraselama 1

kali masa haid dengan fujuan unfuk memastikan ketidak hamilannya.

Jika seorang tuan yang baru membeli seorang budak wanita
memerdekakan sang budak, kemudian dinikahi dan disetubuhi. Jika

temyata sebelum dibeli oleh sang tuan, si wanita pemah disefubuhi oleh

fuan yang pertama, maka bagaimanakah nasib sang anak?

Saran yang diberikan kepada Khalifah Al Mahdi jelas

membatalkan ketentuan hukum yang ada didalam Al Qur'an dan
sunnah Rasul5$. Dalam salah satu haditsnya, Rasulullah $ bersabda,

,Jrt;jr * \) e
/o.62.e?* e

& bat'u'1 y
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"Wanita 5nng hamil janpan disetubuhi -oleh selain suaminya-

kecuali setelah dia melahirkan dan wanib Snng fidak hamil h:dak boleh

disefubuhi -oleh selain suamingn- kecuali setelah dia menjalani masa 7

l<ali haid.47

Dalam kasus ini, tidak diketahui, apakah budak wanita yang baru

dibeli sang hran tersebut kondisinya hamil atau tidak?

Saat itu ada sebagian omng 5png berkata kepada Abu Adillah,

"Ada sebagian orang yang mernfatwakan demikian?!"

Dia menjawab, "semoga Allah & memburukkan pedlaku dan

orang yang menyarankan demikian."

Penjelasan yang diberikan oleh Imam Abu AMillah, berikut

hadits yang telah disebutkan, kami pikir cukup untuk dijadikan pijakan

dalam permasalahan ini.

Jika demikian: Sang tuan iuga tidak boleh menikahkan budak

wanita tersebut dengan orang lain, sebelum si budak tersebut menjalani

masa istibr1 jika sang fuan fidak mernerdekakann5ra. Sebab wanita

dengan kondisi demikian terkena kamjiban menjalani masa istibn.

Dengan demikian, laki-laki selain ttrannya belum boleh menikahinya,

sama seperti wanita yang sdang menialani masa iddah yang belum

dinikahi sebelum masa iddalnya selesai. Tidak ada perbedaan, apakah

sa,vakfu bemda di fuan sebelumnya, wanita tersebut pemah disefubuhi

atau si budak wanita pernah menjalani masa istibra, namun dia tidak

disetubuhi oleh tuannya. Ataupun dibeli dari laki-laki yang tidak mungkin

menyefubuhinya, seperti fuannya masih anak-anak, atau si wanita

tersebut kelaminnya tertutup.

Imam Asy-Syafi'i dalam komentamya mengatakar,r Jiku seorang

laki-laki membeli seorang budak wanita dan sewaktu berada di tangan

fuannya yang menjual sang budak belum pernah disefubuhi, maka sang

77 Hadits ini telah ditakhrij sebelumnya.
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tuan boleh menikahkan budak tersebut dengan lakiiaki lain, baik

dimerdekakan terlebih dahulu ataupun tidak dimerdekakan. Sang fuan

yang baru membelinya juga boleh menikahi budak wanita tersebut jika

telah dimerdekakan olehngra. Sebab budak wanita tersebut belum

menjadi frrasy. Sebelumnp, sang tuan pertama bisa saja

menikahkannya sebelum dia menjualnya. Dan setelah dijual juga boleh

dinikahi. Sebab jika budak wanita tersebut dimerdekakan oleh fuan yang

pertama atau oleh orang lain, maka orang yang memerdekakan boleh

menikahinya. Demikian juga sang pembeli dalam kasus ini boleh

menikahinya, jika budak tersebut telah dia merdekakan.

Dalil pendapat kami dalam masalah ini adalah keumuman

pernlaataan Rasulullah $,
'z o' {'o'o ' h y.e 'o'-; ,l.4.1- lJ":i r,.

"Wanita budak yang fidak hamil tidak boleh disetubuhi sebelum

dia menlblani masa safu kali haid. "Selain ifu, wanita tersebut berstatus

sebagai budak yang tidak boleh disetubuhi sebelum dia melakukan

istibra. Oleh karena itu, budak wanita tersebut tidak boleh dinikahkan

kepada orang lain atau dinikahi oleh fuannya. Kasusnya sama dengan

jika wanita tersebut pemah disetubuhi oleh tuan yang menjualnya.

Masih dalam kasus yang sama; jika si pembeli memerdekakan

budak wanita tersebut, maka dia boleh menikahkan wanita tersebut

dengan laki-laki lain. Sebab setelah memerdekakan, wanita terse6ut

tidak menjadi firasy bagi seseorang. Oleh karena itu, dia boleh dinikahi,

sebagaimana kasus si wanita dimerdekakan oleh fuan penjualnya-

Berbeda kasusnya dengan budak wanita yang pemah disefubuhi.

Dengan kondisinya yang demikian, budak wanita tersebut stafusnya

telah menjadi firasy. Oleh karena itu, dia wajib menjalani istibra unfuk

dirinya sendiri jika dimerdekakan. Kondisinya sama dengan wanita yang

sedang menjalani masa iddah. Berbeda juga kasusnya dengan kasus;
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Jika sang tuan hendak menikahinya. Sang tuan tidak boleh menikahi

budak wanita miliknya berdasarkan hak kepemilikan budak. Oleh karena

itu, sang fuan belum menikahinya, seperti wanita yang sedang menjalani

iddah. Jika dibolehkan, maka ini akan menjadi kiat untuk lari dari

karajiban istibra untuk sang tuan. Kasusnya berbeda dengan kasus jika

si tuan menikahkan wanita tersebut dengan laki-laki lain.

Pasal' Jika seorang fuan memiliki seor.rng budak
wanita dan pernah disefubuhi, kemudian si tuan melakukan
istibra terhadap sang budak (tidak menggaulinln beberapa
waktu hingga yakin bahwa si budak fidak hami[, setelah itu
sang fuan memerdekakan budaknya, maka budak wanita
tersebut tidak wajib melakukan istibra lagi. Sebab dia tidak
lagi menjadi firasy bagi tuann5Ta dengan sebab sang tuan
telah melakukan istibra. Jika sang fuan menjtralnSra, kernudian
budak tersebut dimerdekakan oleh tuan yang membelin3n sebelum

disefubuhi, maka wanita tersebut tidak wajib menjalani nasa, istibm.

Jika budak wanita tersebut dijual dalam kondisi bdum menjalani

masa istibn, kernudian oleh sang tuan png mernbelinya dia diiuat dalam
kondisi belum pemah disetubuhi dan betum melakukan istibra dalam
kasus yang demikian, si wanita unjib melakukan istibm unfuk dirinfn
sendiri.

Jika sebagian masa istibm dijalani dalam kondsi sang wanita
masih menjadi budak sang fuan pembeli, maka istibm tersebut tetap

dilanjutkan setelah dia dimerdekalon. Penghitungan istibmpng sedang

dijalani tidak terputus dengan berpindahnya hak kepernilikan. Sebab,

budak wanita tersebut tidak meniadi ftnsy bagi tuan pembelinya. Oleh

karena ifu, si wanita tidak uajib menjalani masa istibm atas

pemerdekaan dirinya.
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Pasal, Jika seorang budak wanita dimiliki bersama

oleh dua orang laki{aki dan keduanya pernah
menyetubuhinya, maka si budak wanita harus menjalani dua
kali istibra. Para sahabat AsySyafi'i berkata dalam satu pendapat

diantara dua pendapat bahwa wanita tersebut hanya wajib menjalani

satu kali masa istibra. Sebab tujuan dai. istibm adalah untuk mengetahui

kosongnya rahim sang wanita. Oleh karena itu, dia hanya wajb

menjalani satu kali masa haid dan kosongnya rahim sudah dapat

diketahui dengan menjalani satu kali masa istibra.

Dalil kami dalam masalah ini adalah; dua orang tuan tersebut

masing-masing memiliki hak dan hak keduanya tidak dapat disatukan.

Oleh karena itu, sang wanita harus menjalarti isfibra dari keduanya.

Kasusnya sama dengan kasus kowajiban menjalani dua kali masa iddah.

Apa yang mereka utarakan menjadi terbantahkan dengan adanya

ka,vajiban menjalani dua kali masa iddah bagi seorang wanita.

L362. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
'Jika seorang tuan memiliki seorang budak wanita, dia tidak
boleh menyetubuhinya dan menciumnya hingga budak
wanita tersebut menjalani masa istibra setelah sempumanya
kepemilikan sang tuan. Lamanya menjalani istibra adalah
satu kali masa haid, jika wanita tersebut termasuk oremg
yang mengalami haid, dengan melahirkan jika budak wanita
tersebut sedang hamil, atau selama 3 bulan; jika wanita
tersebut termasuk wanita yang usianya sudah memasuki
masa menopause atau si wanita tidak mengalami haid-'

Jika seseorang memiliki seorang budak berdasarkan pembelian,

hibah, warits dan sebab-sebab kepemilikan yang lain, maka sang fuan

tidak boleh menyehrbuhi sang budak hingga sang tuan melakukan isfibn
(menunggu beberapa waktu hingga yakin bahwa budak wanita tersebut
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tidak sedang hamil). Tidak ada perbedaan dalam masalah ini; apakah

budak wanita tesebut masih perawan atau sudah jadi janda, besar atau

kecil, sudah bisa hamil atau belum bisa hamil. Pendapat yang demikian

dianut oleh Al Hasan, Ibnu sirin dan kebanyakan ulama. Diantara

mereka adalah, Imam Malik, Imam Aqr$nfi'i dan ulama ahli ra'yi.

Ibnu Umar rS berkata: Tidak menjalani masa istibrajika budak

wanita tersebut masih perawan. Ini juga merupakan pendapat Imam

Daud Az-Zhahin sebab tujuan dari pemberlakukan istibra adalah untuk

mengetahui kosongnya mhim seomng wanita. Dan jika wanita tersebut

stafusnya perawan, maka tidak perlu dilakukan istibra. Sebab sudah

dapat dipastikan bahwa rahimnya kosong.

Menurut Imam Al-laits: Jika budak wanita tersebut dengan

usianya yang dernikian tidak bisa hamil, maka dia tidak wajib melakukan

istibra. Utsman Al Bati mengatakan: Yang wajib .melakukan istibm

adalah sang penjual, bukan fuan yang membeli. Sebab, iika budak

wanita tersebut dinikahkan oleh tuannya kepada laki-laki lain, maka

wanita tersebut wajib melakukan istibm atas diri sang tuan, bukan istibra

atas suaminya, demikian pula dalam kasus ini.

Dalil kami dalam permasalahan ini adalah hadits yang

diriwayatkan oleh Abu Sa'id, "sesungguhnya Rasulullah # pada tahun

Authas melarang menyetubuhi budak wanita yang sedang hamil hingga

budak tersebut melahirkan dan melarang menyetubuhi budak wanita

yang tidak sedang hamil hingga dia selesai menjalani satu kali masa

haid." Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad

nya.78

78 HR. Ahmad dalam Musnad'nya (2/28, 66, 87) dengan sanad ynng shahih.

Authas adalah nama lembah yang ada di daerah Hauzan dan di daerah tersebutlah

terjadi perang Hunain .Ljh. Mu'jam Al Buldaan(\/28L)'.
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Diriwayatkan dari Ruwaifa bin Tsabit, dia berkata: Aku tidak
berkata kecuali berdasarkan apa yang aku dengar dari Rasululluh #.
aku pemah mendengar Rasulullah $ bersabda,

'&"ll rrlt dt) hr.oi,ay\ J;t
W.S:P",P *;t,y{;t Jc

"Tidak halal bagi seorug t/ang bqiman kepda Allah dan Hari
Kiamat menyetubuhi wanik 3ang menjadi tawanan p*ang (budak)

hingga dia melakul<an isfibmTe selarna satu kali masa haid.ao Hadits ini
diriwayatkan oleh Imam Abu Daud.

Dalam redaksi yang lain disebutkan, dia (Ruwaifa bin Tsabit)
berkata: Di hari perang Khaibar, aku mendengar Rasulullah S
bersaMa,

iic ;4* -r\t rflr: lnu ui os ,y
A>u/yr 9;t, y,rrot-'bk n e*-L\)

e/- o/ ,t/-tc-t z 6t oO lt / '.WW:fr-,p ,firbt-re
'Bamngsiapa ,rr|u* kepda ru"i g dan Hari n"rr-r

janganlah dia menyimmi bqrih bmnan onng lain. &nngsiap 5ang
beriman kepada Nlah $ dan Han Kiannt, janganlah dia mayetubuhi
seorang budak wanita hasil dari bownan pqang kquali setelah dk

79 Isdbra adalah menungllu beberapa wakhr hingga yakin bahwa budak qranita
tersebut tidak sedang hamil

e Hadits ini telah ditakhrij.
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melakukan istibra atas wmnib tercebut selama safu kali masa haid.'8l

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Atsram.

Sebabnya adalah laki-laki tersebut memiliki budak wanita yang

statusnya haram baginya. Oleh karena itu, tidak halal bagi sang tuan

menyetubuhi budak wanita tersebut sebelum dia melakukan istibra

selama safu kali masa haid. Kasusnya sama dengan janda yang sedang

hamil. Sebab lainnya adalah perpindahan kepemilikan menyebabkan

timbulnya kewajiban melakukan istibra. Oleh karena itu, tidak ada

perbedaan dalam masalah ini; apakah budak wanita tersebut masih kecil

atau sudah besar, perawan atau bukan, bisa hamil atau tidak bisa hamil.

Kasusnya sama dengan kewajiban menjalani iddah.

Abu Abdiltah pernah berkata: Telah sampai berita kepadaku

bahwa seorang perawan mengalami hamil. Kemudian sebagian jama'ah

yang hadir dalam majlis tersebut berkata kepada beliau, "Ya benar, ini

terjadi pada tetangga kami." Hal yang demikian juga disebutkan oleh

para sahabat Asy-Syafi'i.

Apa yang mereka nyatakan menjadi terbantahkan dengan kasus;

jika seorang tuan membeli seorang budak milik seorang wanita, mitik

anak yang masih kecil, atau membeli budak dari seorang laki-laki yang

haram melakukan hubungan ;eksual dengan budak wanita tersebut

dengan sebab adanya hubungan saudara sesusuan.

Apa yang dikemukakan oleh Imam Al Bati tidak sah. Sebab,

kepemilikan atas budak bisa dengan banyak sebab. Bisa dengan sebab

menjadi tawanan perang, diwariskan dari orang yang sudah meninggal

dan wasiat. Jika sang tuan pembeli tidak melakukan istibra (mendiamkan

beberapa waktu untuk mengetahui kosongnya rahim sang wanita), maka

akan terjadi percampuran benih dan kesamaran nasab sang anak yang

akan lahir nanti.

81 Hadits ini juga telah ditakhrij.
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Perbedaan antara budak tersebut dijual dengan masalah budak
tersebut dinikahkan adalah dalam pemikahan, salah safu yang menjadi

tujuan utamanya adalah halalnya hubungan seksual. Oleh karena iful
tidak halal dinikahi kecuali oftmg yang halal untuk diajak melakukan
hubungan seksual. Dengan demikian, sang tuan harus melakukan istibra.

oleh karena itu, sang tuan tidak boleh menikahkan wanita yang sedang

menjalani masa iddah, wanita yang murtad, wanita yang beragama

Majusi, wanita yang menyembah berhala dan haram menikah dengan

wanita yang statusnya mahmm bagi sang laki-laki dengan sebab

sesusuan, hubungan mushahamh (perbesanan). Sementara dalam kasus
jual beli budak, yang menjadi fujuan utama bukan halalnya hubungan
seksual. oleh karena ifu, menjual budak wanita boleh dilakukan tanpa
didahului oleh istibra. oleh karena ifu, wanita yang berstafus budak yang

tidak boleh dinikahi tersebut boleh dijual. Dan pembelinya wajib
melakukan istibra.

Mengenai budak wanita yang masih kecil yang biasanya wanita
dengan umur tersebut belum bisa disetubvlt, zhahapemyataan Imam AI
Kharqi menunjukkan bahwa sang fuan haram mencium dan metakukan

aktifitas seksual lainnya sebelum sang fuan melakukan istibra atas budak
yang masih kecil tersebut.

Ini merupakan zhahir pendapat Imam Ahmad. Dalam banyak

riwayat dari beliau disebutkan bahwa laki-laki yang menjadi tuannya

wajib melakukan istibra atas budak wanita yang dimilikinya, meski

wanita yang menjadi budak tersebut masih balita. Dalam riwayat yang

lain disebutkan bahwa dia berkata: Jika budak wanita tersebut masih

men!rusu, dengan cara apa istibraya? Dalam riwayat yang lain

disebutkan bahwa dia berkata: Wanita tersebut melakukan istibra selama

satu kali masa haid, jika memang dia mengalami haid. Dan wajib
menjalani istibra selama 3 bulan, jika wanita tersebut termasuk wanita
yang sudah bisa disetubuhi dan bisa hamil. Zhahir riwayat ini
menunjukkan bahwa sang tuan tidak wajib melakukan istibm atas
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budaknya yang masih kecil dan tidak haram melakukan aktifitas seksual

dengan si wanita. Ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Abu Musa

dan dinyatakan oleh Imam Malik dan ini merupakan pendapat yang

shahih. Sebab kebolehannya telah terwujud dan tidak ada dalil

menunjukkan pengharaman dan tidak ada nash yang m6njelaskan

masalah ini. Keharaman bemesman dengan wanita yang sudah deurasa

karena dikhawatirkan akan menjurus kepada hubungan badan yang

diharamkan atau dikhawatirkan bahwa sang budak wanita tersebut

adalah ummu waladmilikyang lainnya. Dan kekhawatiran tersebut tidak

terjadi jika budak wanitanya masih kecil. Olbh karena itu, wajib

mengamalkan sesuatu yang didasari oleh hukum ibahah.

Jika usia budak wanita tersebut sudah tidak kecil lagi, dalam arti

sudah layak dan bisa disetubuhi, maka sang tuan tidak boleh

menciumnya atau melakukan aktifitas seksual yang lain sebelum sang

tuan melakul<an istibra(menunggu hingga yakin bahwa sang budak tidak

dalam kondisi hamil). Kecuali dalam kasus wanita yang menjadi budak

wanita karena menjadi tawanan perang. Dalam masalah tersebut

memang ada dua riwayat dari Imam Ahmad.

Al Hasan berkata: Seorang laki-laki yang membeli seorang

budak wanita boleh langsung bemesraan atau melakukan aktifitas

seksual yang lainnya dengan budak wanita miliknya tersebut kecuali

hubungan badan. sebab yang dilarang oleh Rasulullah # adalah

melakukan persetubuhan, namun kepemilikannya atas budak wanita

tersebut sudah sah. Dengan demikian, yang diharamkan adalah

hubungan badan (memasukkan dzakar ke kelamin wanita), sebagaimana

keharaman yang berlaku terhadap wanita yang sedang haid'

Dalil kami dalam permasalahan ini adalah laki-laki tersebut wajib

melakukan istibra dan haram menyefubuhi wanita tersebut. Oleh karena

itu, aktifitas seksual yang lain juga diharamkan, sebagaimana dalam

kasus wanita yang sedang menjalani masa iddah. Di sisi lain, tidak ada
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petunjuk bahwa budak tersebut tidak hamil dari tuannya yang telah

menjualnya. Dalam kondisi yang demikian, ada kemungkinan budak

wanita tersebut statusnya adalah ummul walad (menjadi ibu dari anak

tuannya gebelumnya). Jika demikian, berarti fuannya yang baru

bermesraan dengan ummul walad. Dengan demikian, permasalahan ini

berbeda dengan kasus istri yang sedang haid dimana seseorang masih

dibolehkan bermesraan. Yang penting tidak sampai memasukan dzakar

ke dalam kemaluan sang istri.

Mengenai kasus wanita yang menjadi budak disebabkan dia

menjadi tawanan perang, secara zhahA, pemyataan Imam Al Kharqi

menunjukkan bahwa sang tuan haram melakukan aktifitas seksual

dengan wanita tersebut atas dorongan syahwat. Ini juga zhahirpendapat

Imam Ahmad. Sebab jika seseorang diharamkan melakukan hubungan

badan dengan wanita yang sedang menjalani masa istibra, maka haram

pula segala mukaddimahnya. Kasusnya sama dengan wanita yang

sedang menjalani iddah. Sebab mukaddimah aktifitas seksual bisa

menjerumuskan seseorang ke hubungan badan yang dihammkan,

karena bisa menyebabkan terjadinya percampuran benih dan samamya

nasab anak yang akan lahir nanti. Kasusnya disamakan dengan budak

wanita yang dijual.

Diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa aktifitas seksual yiang

dilakukan sang tuan dengan budak wanita yang berasal dari tawanan

perang tersebut tidak diharamkan, selama tidak memasukan dzakar ke

dalam kelamin wanita tersebut. Dasamya adalah apa yang diriwayatkan

dari Ibnu Umar rg dimana dia pemah berkata, "Dalam perang JalulaSz

aku mendapatkan bagian tawanan perang seorang wanita yang sangat

cantik. Punggungnya seperti bejana dari perak. Saat ifu aku sangat

82 Jalula adalah nama daerah yang ada di jalan menuju wilayah Khurasan. Wilayah
tersebut dibebaskan oleh kaum muslimin pada tahun 16 H. Uh. Mu'jamul Buldan
(2/L56) dan Al Bidayah wa An-Nha5nh(7/691.
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tertarik dan segera berdiri unfuk . Saat ifu, banyak yang

melihat apa yang aku lakukan."s

Di sisi lain, tidak ada nash (ddil) yang secara khusus menjelaskan

perrnasalahan wanita tawanan P€rang dalam kasus ini dan fidak sah

mengqiyaskannya dengan budak wanita 3ang dijual fuann5n. Sebab,

dalam kasus budak wanita !,ang diiual, ada kemungkinan wanita tersebut

menjadi ufitrnu onlad bagi anak tuan l,ang menjualnya. Dengan

demikian, jika sang fuan penrbeli bermesraan dengan budak wanita yang

baru dibelin5n, berarti dia bermesraan dengan seorang wanita png

berstatus sebagai ummu walad. Ini artiryn, dia bermesraan dengan

wanita yang masih milik orang lain. Kasr.rsnya berteda dengan wanita

yang menjadi budak karena menjadi tawanan perang. Wanita tawanan

perang tersebut s@ara mutlak menjadi milik sang fuannya.

Ketidakboletnn melakukan persetrrbuhan hanya untuk menghindari

terjadinya percampuran benih dan kesamamn nasab.

Pernyataan Imam Al Kharqi, "setelah sernpumanla kepemilikan

atas wanita tersebut" maksudn5ra adalah istibm tidak dapat dilakukan

kectnli setelah budak wanita tersebut 100 % menjadi milik tuan yang

mernbelinya. Jika kepernilikan sang tmn atas budak wanita tersebut

hanya bersifat 72, kernudian setelah itu barulah kepemilikann5ra bersifat

sernpurna, rnaka dalam kasus lr;ri, istibm dihifung sejak kepernilikann5a

sempuTla.

Jika seseorang menrbeli seorang budak wanita dengan akad

khilar (wanita budak yang dibelinya boleh dkembalikan alias tidak jadi

dibeli), maka penghitungan nasa istibm dilakukan setelah terjadinya

perpindahan kepemilikan. Jika akad Fng demikian dianggap

a3 HR. hnu Abi syaibah dalan Mrhamafnva, pembahasan: Nilrah, bab: laki-laki

png membeli budak wanita (3/5/UC 347). Dari firlur periwayatan Ali bin Zaid, dari

Ayub Al-takhmi, dia berkata, "hnu Umar tl&, mendapatkan jatah tawanan perang

seprang wanita." Kemudian ia menyebutkan isi riwapt. Sanadnya lemah. Ali bin Zaid

Jad'an adalah seormg yang lemah dalam bidang periwayatan hadits.
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menghasilkan perpindahan kepemilikan, maka masa isfibra dimulai sejak

terjadinya transaksi jual beli. Jika kita beranggapan akad yang demikian

Udak menyebabkan terjadiryn perpindahan kepemilikan, maka

penghitungan masa istibmdilakukan setelah selesainya masa khi5ar

Jika barang yang diiml ternyata memiliki ca@t, maka masa

khiSar berlaku sejak terjadin5n kansalrsi jual beli. Sebab tidak ada

perbedaan pendapat di antara ularna bahwa cacatrya barang Sang

diperjual belikan tidak menghalangi perpindahan kepernilikan.

Pertanyaan lain; Apalah penghifungan masa istibm dimulai

sejak terjadinya transaksi jual beli dan sebelum terjadinSn qabdh (serah

terima barang yang dipe.riual belikan) atau setelah terjadinya qabadh?

Dalam masalah ini ada dua riwagnt:

1. Penghitungan masa istibm dilakulon sejak terjadinya akad jml

beli. Sebab, dengan akad tersebut telah terjadi perpindahan

kepemilikan atas barang yang diiual.

2. Sejak terjadinya qabdh (serah terirna barang). Sebab, tujuannln

adalah untuk mengetahui bahwa di dalam rahim wanita budak

yang dflual tersebut fidak terdapat benih sang tuan yang

menjualnya. Dan itu fidak bisa dimulai selama si budak wanita

masih berada di tangan ttnn yang menjualnya

Jika aktifitas budak laki-laki milik seorang tuan adalah

berdagang. Dalam perdagangan tersebut, dia membeli seorang budak

wanita, kemudian sang budak melakukan istibm terhadap budak wanita

tersebut dan setelah itu budak wanita yang dibeli menjadi milik sang

tuan, maka budak wanita tersebut halal bagi sang fuan tanpa harus

melakukan isfibra. Sebab, kepemilikan sang tuan atas harta yang dimiliki

oleh budaknya bersifat pasti dan yakin. Disaat budak wanita melakukan

istibm, berarti istibn tersebut terjadi disaat budak wanita tersebut sudah

menjadi milik sang tuan.
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Jika budak laki-laki yang membeli tersebut berstatus sebagai

budak mul<atab (budak yang sedang mencicil kemerdekaannya dari sang

tuan). Kemudian sang budak melakukan istibra terhadap budak wanita

yang dibelinya. Setelah itu, budak wanita terqebut menjadi milik sang

fuan, maka dalam kasus yang demikian, strg fudn harus melakukan

istibn. sebab kepemilikannya itu baru. sebab sang tuan tidak secara

otomatis menjadi pemilik barang yang dimiliki oleh budak miliknya yang

sedang mencicil kemerdekaannya. Kecuali jika budak wanita tersebut

adalah mahram dari budak lak-laki milik sang tuan. Para sahabat kami

berpendapat bahwa wanita tersebut halal bagi sang tuan tanpa harus

melakukan istibra. Sebab hukum wanita tersebut sama dengan hukum

budak yang sedang mencicil kemerdekaannya. Jika sang budak

merdeka, maka budak wanita tersebut juga merdeka. Jika sang budak

mukatab dimerdekakan, maka budak wanita tersebut juga ikut merdeka.

Budak mukatab tetap berstafus sebagai budak meski sisa cicilannya

hanya tersisa safu dirham

Istibra yang wajib dilal$kan dalam kasus ini bagi wanita yang

sedang hamil adalah hingga dia melahirkan. Ketentuan yang demikian

disepakati dan tidak ada perbedaan pendapat diantara . ulama- Jika

wanita tersebut termasuk wanita yang masih mengalami haid, menurut

kebanyakan ulama, adalah 1 kali masa haid. Sa'id bin Al

Musayyab dan Imam Atha berpendapat bahwa masa istibranya adalah

dua kali masa haid. Pendapat ini bertentangan dengan keterangan yang

ada dalam hadits Nabi $ yang telah kami riwayatkan. Sebab, yang

difuju dari istibra adalah mengetahui kekosongan rahim sang wanita dan

halyang demikian sudah bisa diketahui dengan satu kali masa haid.

Mengenai isitbra yang wajib dilakukan bagi wanita yang usianya

sudah memasuki masa menopause, wanita yang tidak haid dan wanita

yang kebiasaan haidnya hilang dengan sebab yang tidak diketahui,

terdapat perbedaan pendapat diantam ulama sebagaimana perbedaan
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pendapat yang telah kami sebutkan dalam masalah istibttnya ummul

walad.

Pas:al: Barangsiapa lnng memiliki budak wanita yang
beragama Majusi darr mengrcmbah berhala, kemudian budak
wanita tersebut masuk Islam sebelum sang fuan melakukan
istibra terhadapnln, maka budak wanita tersebut belum halal
bagi sang fuan hingga melakukan idibra, atau sebelum
wanita tersebut menyelesaikan m.rsia istibra lpng telah
dijalaninya. Jika sebelum masuk Islam sang tuan sudah melakukan

istibm terhadap wanita yang menjadi budaknya, maka setelah budak

tersebut masuk Islam, sang tuan boleh menggaulinya tanpa harus

melakukan istibmlagi.

Imam Asy-Syafi'i berkata: Wanita tersebut belum menjadi halal

bagi sang tuan kecuali setelah dilakulon istibm sejak sang wanita masuk

Islam. Sebab kepemilikan sang tr.ran terhadap diri sang budak wanita

dalam hal kebolehan menggaulinya diperbaharui. Oleh karena ifu,

kasusnya sama dengan oftmg yang baru memiliki budak wanita tersebut.

Dalil kami dalam permasalahan ini adalah hadits Rasul &f,

. a4rr-),' /
'Janganlah seoftng .lnnib Wng qdak sdang hamil disefubuhi

kecuali setelah si umnita melakukan isfibm s.elama safu kali masa haid."
Pemyataan Rasulullah $ dalam hadits ini tentang wanita tawanan

perang masyarakat Authas dan mereka adalah wanita-wanita musyrik.

Dalam kasus yang demikian, Rasulullah $'hanya memerintahkan istibm

selama satu kali masa haid. Dalam kasus yang sedang dibahas,

kepemilikannya atas budak tersebut tidak diperbaharui dan si budak juga

tidak disetubuhi oleh orang lain. Oleh karena itu, sang budak wanita

?p,pje 'o;,t

@l - Al Mughni



tidak wajib menjalani masa istibra. Kasusnya sama dengan wanita yang

selesai dari menjalani ihram. Sebab istibra dilakukan agar tidak terjadi

percampuran benih dan kesamaran nasab sang anak. Dan kondisi yang

demikian tidak akan terjadi dalam kasus yang sedang dibahas.

Jika seorang menjual budak rranitanya, kemudian budak wanita

tersebut kembali menjadi miliknya dengan fasakbnya jual beli atau

dilepaskan setelah diterima atau setelah keduanya berpisah, maka sang

tuan harus melakukan istibra. Sebab dalam kasus ini, kepemilikannya

diperbaharui; baik yang dibelinya itu adalah budak perempuan atau laki-

laki. Jika pengembalian budak wanita tersebut terjadi sebelum keduanya

berpisah atau sebelum perginya sang pembeli bersama budak wanita

tersebut, dalam kasus yang demikian ada dua riwayat:

L. Sang tuan wajib melakukan istibra. Ini merupakan pendapat

dalam madzhab Asy-Syafi'i. Sebab dalam kasus yang demikian

terjadi pembaharuan kepemilikan.

2. fiaak perlu melakukan istibm, dan ini merupakan pendapat

yang dianut oleh Imam Abu Hanifah, lika pengembalian tersebut

dilakukan sebelum keduanya berpisah. Sebab, tidak ada gunanya

melakukan istibra, jika dapat dipastikan bahwa wanita tersebut

tidak hamil.

Pasal: Jika seorang tuan menikahkan budak wanita
miliknya dengan laki{aki lain, kemudian wanita tersebut
dithalak, maka sang tuan tidak perlu melakukan istibra- Jil<a

wanita tersebut dithalak oleh suaminya setelah dalam pemikahan

tersebut terjadi persetubuhan, atau suaminya wafat setelah dalam

pemikahan tersebut pemah terjadi persetubuhan, maka dalam kasus

yang demikian, wanita tersebut wajib menjalani iddah.

Jika budak wanita yang dimiliki seseorang murtad (keluar dari

agama Islam) atau budak wanita miliknya melakukan pencicilan
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pembebasan dirinya, kemudian budak yang murtad tersebut kembali
masuk islam atau si budak mukatabyang mencicil tersebut tidak mampu
melunasi cicilan dirinya, dalam kasus yang. demikian, wanita budak
tersebut halal bagi sang tuan tanpa harus melakukan istibra. pendapat

yang demikian dinyatakan oleh Imam Abu Hanifah.

Menurut Imam Asy-Syafi'i: Dalam kasus yang dernikian, sang
tuan wajib melakukan istibra. Sebab hak sang fuan untuk melakukan
aktifitas seksual dengan budaknya telah hilang, kemudian hak tersebut
kembali ada. Dalam kondisi yang demikian, kasusnya sama dengan jika
dia membeli seorang budak wanita yang baru.

Dalil kami dalam permasalahan ini adalah.kepemilikan sang tuan
atas budak wanitanya tidak mengalami pembaharuan. Kasusnya sama
dengan wanita yang sedang menjalani ihram, kemudian ihramnya
selesai. Dalam kasus yang demikian, wanita yang telah setesai menjalani
ihram tersebut dapat langsung berhubungan badan dengan suaminya,
tanpa harus melakukan istibn. Sebab istibm diberlakukan dal; kasus
pembaharuan kepemilikan. oleh karena ih.r, istibru tidak ditakukan jika
mana yang dituju tidak ada.

Pasal: Jika seorang laki{aki membeli seorang budak
wanita yang sudah memiliki suami, kemudian suami budak
wanita tersebut menthalak ishinya dan dalam pemikahan
tersebut belum pernah terjadi hubungan badan, dalam kasus
yang demikian, sang fuan tidak boleh berhubungan badan
dengan budak wanitangra sebelum melakukan istibn. Halyang
demikian ditetapkan oleh Imam Ahmad. Dalam komentamya, dia
berkata: Di sini ada hilah (cara unfuk keluar dari sebuah ketentmn) yang
digunakan oleh ahli ra'yi. oleh karena ifu, wajib dirakuron istibm.

Dasar pendapat ini adalah dalam kasus yang dernikian, terjadi
pembaharuan kepemilikan. Setmktu menjadi milik sang fuan, wanita
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tersebut belum melakukan istibra. Oleh karena itu sang tuan tidak boleh

melakukan hubungan badan sebelum dilakukannya istibra. Kasusnya

sama dengan jika budak wanita yang dibelinya belum menikah.

Digugurkannya kalajiban istibm akan mengakibatkan gugumya

kewajiban istibra atas orang yang ingin menggugurkannya. Misalkan

dengan cara sang tuan pertama menikahkan wanita tersebut ketika

menjualnya, kemudian sang suami menthalaknya setelah selesainya

transaksi jualbeli, dan Hilah adalah haram.

Permasalahannya menjadi beda, jika dalam pemikahan tersebut

pemah terjadi hubungan badan, kemudian sang suami menthalaknya.

Dalam kasus yang demikian, budak wanita tersebut wajib menjalani

iddah thalak dari suaminya dan tidak wajib melakukan istibra dari tuan

yang membelinya. Sebab, dengan menjalani masa iddah, kekosongan

atau terisinya rahim sudah dapat diketahui. Sebab, jika budak wanita

tersebut dimerdekakan oleh fuannya, maka dia hanya wajib menjalani

iddah dan tidak wajib menjalani istibra lagi. Sebab dengan demikian, si

wanita telah melakukan istibn dari orang yang dia menjadi firasy

baginya. KasusrnTa sama dengan jika wanita tersebut belum menikah,

kemudian dimerdekakan oleh fuannya. Dalam kasus yang demikian, dia

wajib melakukan istibra atas dirinya.

Jika seorang lakilaki membeli seorang budak wanita yang

sedang menjalani masa iddah dari suaminya, dalam kasus yang

demikian, budak wanita tersebut tidak wajib menjalani istibra. Sebab

sebelumnya, dia tidak menjadi firasy bagi sang tuan. Istibra tersebut

telah dijalani dengan menjalani masa iddah dari suaminya. Oleh karena

itu, jika dalam kondisi yang demikian, budak wanita tersebut

dimerdekakan oleh tuannya, maka budak tersebut tidak wajib menjalani

istibra.
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Mengenai masalah budak wanita yang sudah bersuami, apakah

ke'wajiban istibra sudah tercakup dalam iddatfl Dalam masalah ini ada

dua riwayat.

Mengenai kasus wanita Snng sedang menjalani masa iddah, N
Qadhi berkata: Sang fuan wajib melakukan istibm atas budak wanitanya

setelah sang budak selesai menjalani iddah. Sebab, kewajiban

melakukan istibn dengan karajiban iddah tidak bisa disatukan. Yang

difahami dari pemyataan Imam Ahmad adalah sebagaimana yang telah

kami sebutkan diawal. Sebab dalam kasus dithalak dan belum pemah

terjadi hubungan badan, ada hilah sebagaimana yang dilontarkan oleh

ahli ra'yi. Pemyataan mereka bahwa dalam kasus ini wanita tersebut

harus melakukan istibra dari dua orang tidak sah. Sebab, sang fuan tidak

wajib melakukan istibra.

Pasal, Jika seorang budak wanita dimilih oleh dua
orang dan keduanya pemah berhubungan badan dengan
sang budak, kemudian keduaryra menjual sang budak kepada
seorang laki{aki. Dalam kasus lnng demikian, sang wanita
hanya wajib melakukan 1 kali istibra. Sebab dengan
menjalani 1 kali masa istibra, itu sudah cukup unfuk
mengetahui kekosongan rahim sang budak.

Jika ada yang membantah dan mengatakan: Jika budak tersebut

dimerdekakan, maka kalian mewajibkan sang budak melakukan 2 kali
istibra, maka jawaban kami adalah bahwa wajibnya isfibm bagi budak

wanita yang dimerdekakan dikarenalan adanya hubungan badan. Oleh

karena itu, jika budak wanita tersebut dimerdekakan dan belum pernah

disefubuhi setama berada dalam kepernilikan sang fuan, rnaka budak

wanita tersebut tidak wajib menjalani istibm. Dalam kasus ini telah

terjadi hubungan badan, maka sang wanita vrnjib menjalani masa istibm

akibat dari hubungan badan tersebut. Dalam kasus ini, alasannga adalah
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barunya kepemilikan, tidak yang lain. Oleh karena itu, iika seorang laki-

luki yang membeli seorang budak wanita, maka sang fuan yang membeli

budak tersebut wajib melakukan istibm. Tidak ada perbedaan, apakah

budak tersebut pernah disetubuhi oleh fuannya sebelumnya atau belum

pemah disetubuhi.

Pasal: jika seorang laki-laki membeli budak wanita

yang telah menjadi istrinya, maka laki-laki tersebut tidak

perlu melakuftan istibra. Sebab, sang budak tersebut adalah finsy

nya (wanita yang halal menjadi objek seksualnya). oleh karena itu, laki-

laki tersebut tidak perlu melakukan istibm. Sebab, jika ada benih di

rahim sang budak, maka benih tersebut adalah benih lakilaki itu sendiri.

Meski demikian, disunnahkan unfuk melakukan istibra, untuk

mengetahui, apakah anak yang akan lahir nanti adalah buah dari

pemikahan. Jika anak lnng lahir mempakan buah dari pemikahan,

maka sang ibu tidak menjadi urunu walad. sebab pernbenihan terjadi

disaat wanita tersebut belum menjadi budak sang suami. Jika

pembuahan terjadi setelah sang budak meniadi milik suaminya, maka

budak wanita tersebut berstatus sebagai unmu walad. Jika telah

diketahui bahwa sang budak telah hamil, maka sang tuan yang juga

suaminya boleh berhubungan badan, sebab kehamilannya telah

diketahui dan tidak ada kesamaran mengenai status sang anak yang

akan lahir nanti.

Pasal' Jika seorang fuan menyetubuhi budak

wanitanya di m.rs.r sang fuan harus melakukan istibra

terhadap budaknya, maka sang fuan berdosa. Meski demikian,

masa istibm tersebut harus tetap dijalani dan tidak menjadi terputus

akibat dilanggamya aturan tersebut. Jika sang budak tidak mengalami

hamil akibat persetubuhan tersebut, dia tinggal meneruskan masa
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istibranya saja. Jika sang budak hamil akibat dari persetubuhan tersebut,

maka setelah melahirkan, sang budak wajib melakukan istibra selama

satu kali masa haid, Dan tidak halalbagi sang fuan melakukan hubungan

badan disaat sang budak sedang hamil. Sebab sang tuan belurn

melakukan istibra. Jika sang fuan menyefubuhi sang budak yang sedang

hamil dan kehamilan tersebut telah ada saat sang fuan membeli budak

tersebut, namun kehamilan tersebut bukan berasal dari fuannya, maka
setelah sang budak melahirkan, maka istibmaya dianggap telah selesai.

Imam Ahmad mengatakan bahwa dalam kasus yang demikian,
sang anak yang lahir nanti tidak dinasabkan kepada sang tuan yang

membeli budak tersebut dan tidak diikutkan kepadanya. Yang harus

dilakukannya adalah memerdekakan anak yang lahir. Sebab dia telah
ikut serta di dalamnya dan telah menambahkan benih kepada anak yang

lahir tersebut.

Imam Abu Daud telah meriunyatkan, lengkap dengan sanadnla,
dari Abu Darda, bahwa Rasulullah S p"rnah meler,r,rati seorang wanita

Snng berdiri di pintu Fusthath, lalu beliau bersabda, 'Nantplm5a dia
ingin dilaknaf. " Maka mereka (para sahabat berkata), "[ya." Kernudian
Rasulullah S bersabda, 'Sebelumnja aku ingin melalmat wanita

tersebut hingga laknat tesebut tetap masuk bqsama dirinya hingga ke
alam kubur. Bagaimana mungkin lakilaki mewarisirya semqbm dia

tidak halal baginSn dan bagaimana mungkin dia manjadi petnhnfurya,
padahal dia tidak halal bagiryn."

Artinya adalah jika anak tersebut diikutsertakan nasabnya

kepadanya dan berserikat dalam masalah waris, maka hal gnng demikian

tidak boleh dilakukan. Sebab tuan tersebut bukan ayahnya. Jika anak

tersebut dijadikan sebagai budakqn, maka itu juga tidak boleh. Sebab,

sang tuan berserikat dalam menyetubuhi sang ibu.

Dirir,rnyatk'an dari lbnu Abbas 16, dia berkata: Rasulullah #f
melarang menyetubuhi budak wanitia png sedang hamil hingga'wanita
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tersebut melahirkan bayr yang dikandungnya.e Hadits ini diriwayatkan

oleh An-Nasa'idan Imam Tirmidzi.

Pasal' Jika seseorang hendak menjual budak wanita

miliknya, dan budak wanita tersebut belum pemah dia

setubuhi, maka sebelum dijual, sang tuan tidak wajib
melakukan istibra -agar lnkin bahwa sang budak tidak
dalam kondisi hamil-. Meski demikian, disunahkan unfuk
melakukan istibra, agar diketahui dengan yakin bahwa saat

dijual sang budak tidak dalam kondisi hamil. Hal 
'yang

demikian lebih menentramkan orang yang membelinya dan

agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

Imam Ahmad berkata: Jika budak wanita tersebut milik seorahg

wanita, aku menyarankan agar dia jangan menjual budak tersebut

sebelum dilakukan istibra selama 1 kali masa haid. Hal yang demikian

tebih utama dilakukan. Jika budak wanita tersebut pernah disetubuhi

oleh tuannya, namun usia budak tersebut sudah memasuki usia

menopause, maka sang fuan tidak perlu melakukan istibn. Sebab,

wanita yang kondisinya demikian tidak mungkin hamil. Jika budak

wanita tersebut masih memiliki kemungkinan hamil, maka sang fuan

wajib melakukan istibra sebelum menjualnya. Pendapat yang demikian

dinyatakan oleh Imam An-Nakha'i dan Ats-Tsauri.

Dari Imam Ahmad, ada riwayat lain yang menyatakan bahwa

sang tuan tidak wajib melakukan istibm.lni merupakan pendapat Imam

Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Sebab Abdurrahman

bin Auf rg pemah menjual budak perempuannya yang pemah dia

setubuhi tanpa didahului oleh istibm. Sebab kalajiban melakukan istibra

ditulukan kepada pihak yang membeli budak tersebut. Oleh karena itu,

e4 HR. An-Nasa'i dalam Sunan<rya, dari kitab Al Buyu' (7/Hadits. 46591

sanadnya shahih. Oleh At-Tirmidzi dalam kitab As-Sipr(4,zHadits. 1564).
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istibra tidak wajib dilakukan oleh tuan yang menjual budaknya. Sebab,

istibra terhadap wanita yang statusnya merdeka lebih ditekankan. Dan

ini tidak wajib dilakukan, baik sebelum atau sesudah nikah. Demikian

pula dengan budak wanita, baik sebelum dijual atau sesudahnln.

Dalil kami dalam masalah ini adalah sesungguhn5ra Umar t$

telah mengingkari perbuatan yang dilakukan oleh Affiurmhman biri Auf

.S yang menjual budak wanita yang pernah disetubuhinp sebelum dia

melakukan btibm. Abdullah bjn Ubaid bin Umair meriwa5ratkan, dia

berkata: Afiurrahman bin Auf pernah menjual budak qnnita milikryn

Snng pemah dia setqbuhi. Budak tersebut dijml sebelum dia melalnrkan

istibm. Setdah di;ual, saat berada di tangan omng yang membdinSa,

temyata budak tersebut sedang tETtil. Merd<a melalnrkan gugatan

kepada Abdurahman bin Ad kepada Umar t. Saat itu, Urnar $,
b€rkata kepada Abdurmhman bin ALd, "Karrm pernah berhubtrngan

bdan dengan budak tersebutl

Abdurrahman tin Auf meniawab, 'Ya, pernah."

Umar berkata hgi, "IGmu menluafrqp sffirn karnu melakulnn

isfrbd?"

Abdurrahman m€njawab, "Ya, b€nar."

Umar & berlota, "Kannu fdak laph mdalndran hal 1nng

dernikian.'

Da (periunft) berkata: Kenrudian Urrnr r{$ mernanggil omng

lrang ahli dalam menenfukan nasab. Setelah mereka melihatqn, mereka

meoasabkan anak tersebut kepada Abdurrahman bin Auf.85

Seomng png mernbdi budak wanita wajib mdakukan ictibm

(menunggU beberapa u6ktu dan fidak menggaulinp agar pkin bahwa

mhim wanita tersebut fidak terisi oleh benih orang lain) ini unfuk

menjaga benih kehidupan mitikrya tidak bercampur dengan benih otang

85 HR. hnu Abl slnibah dalam Mslnrumfiryal3n/gn-
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lain. Ker,vajiban yang demikian juga wajib dilakukail oleh fuan yang

hendak menjual budak wanita miliknya. Sebab, sebelum dilakukan istibm

oleh fuan yang meniwlnya, transaksi jual beli budak tersebut bersifat

samar {meragukan) keabsahannya. Sebab, ada kernungkinan saat diiual,

sang budak sedang mengandung bayt hasil hubungannya dengan sang

tuan. Oleh karena itu, wajib dilakukan istibra oleh tuan yang menjualnya,

untuk menghapus keragu-raguan.

Jika sang fuan menjual budak wanita tersebut tanpa melakukan

istibra lebih dahulu, hukum menjualnya secara zhahir tetap sah. Sebab

hukum asalnya, budak wanita tersebut tidak hamil. Sebab baik Umar r{$

dan Abdunahman bin Auf tidak menganggap jual belinya fasid (hdak

sah). Kebijakan yang ditempuh hanya menetapkan bahwa anak gnng

dikandung adalah buah hubungan AMurrahman dan budaknya. Jika jual

belinya dianggap fasid (tidak sah), maka tidak dibutuhkan pemanggilan

pakar nasab.

Pam sahabat kami menyebutkan adanya dua riwayat dalam

kasus seorang budak wanita yang pemah berhubungan badan dengan

tuannya, tanpa membedakan kondisi sang wanita, apakah masih muda

atau sudah memasuki usia menopause. Pendapat yang lebih utama

menyatakan bahwa istibra tidak diwajibkan jika budak wanitanya sudah

memasuki usia menopause. Sebab, dugaan bahwa wanita yang

kondisinya demikian mengalami kehamilan sangat tidak mendasar.

Pasal: Jika seorang laki-lahi membeli seoriang budak
wanita, kemudian budak tersebut hamil. Kehamilan sang
budak wanita tidak lepas dari 5 kondisi:

1. Disaat melakukan transalsi jual beli atau sebelum transaksi, fuan

yang menjualbudak wanita tersebut mengakui bahwa dia pernah

melakukan hubungan badan dengan budak wanita !,ang

dijualqn. Kemudian, sebelum 6 bulan dari waktu bansaksi
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tersebut, wanita tersebut melahirkan. Atau sang fuan yang

menjual mengklaim bahwa anak yang lahir tersebut adalah buah

hubungannya dengan sang budak miliknya dan klaim yang

demikian dibenarkan oleh omng yang membeli budak tersebut.

Dalam kasus yang demikian, maka anak yang lahir tersebut

adalah milik fuan yang menjual budak wanita tersebut. Dengan

demikian, budak wanita yang melahirkan tersebut berstatus

sebagai ummu walad. Oleh karena itu, tr-ansaksi penjualan budak

wanita tersebut batal dan tidak sah.

Salah seorang yang melakukan transaksi melakukan istibn

terhadap budak wanita tersebut. Lebih dari 6 bulan sejak budak

tersebut berhubungan badan dengan fuan 5nng membelinya,

sang budak melahirkan. Dalam kasus yang demikian, maka anak

yang'lahir tersebut adalah milik tuan yang membelinya dan status

budak tersebut adalah ummu waladdan fuan yang membelinya.

Jarak antara budak tersebut melahirkan dengan akhir masa

istibra lebih dari 6 bulan, namun jarak antara melahirkan dengan

wakfu pertama kali melakukan hubungan badan dengan fuan

yang membelinya kumng dari 6 bulan. Dalam kasus yang

demikian, anak yang lahir tersebut tidak dapat dinasabkan

kepada salah seorang diantara keduanya. Meski dernikian, anak

yang lahir tersebut milik tuan yang membeli budak wanita

tersebut. Dalam kasus yang demikian, hansaksi jual belinya tidak

bisa dibatalkan. Sebab secara zhahir, kehamilan terjadi disaat

sang budak sudah menjadi milik sang fuan yang membelinya.

Jika keduanya (tuan yang menjual dan fuan yang

membeli) mengklaim anak yang dilahirkan, maka anak tersebut

tetap milik tuan yang mernbeli budak wanita tersebut, meski ada

kemungkinan anak tersebut berasaldari yang menjual.

Jika sang fuan yang menjual mengklaim'bahwa anak

tersebut adalah buah hubungannya dengan sang budak,
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kemudian klaim tersebut dibenarkan oleh sang fuan pembeli,

dalam kasus yang demikian, maka anak tersebut milik tuan yang

menjual budak wanita dan hukum menjual budak tersebut

menjadi tidak sah. Jika klaim tersebut tidak diterima oleh tuan

5nng membelinln, maka dalam masalah kepemilikan anak yang

lahir, gnng dimenangkan adalah pengakuan sang fuan lnng
mernbeli. Sebab se@ra zlnha kepenrilikan atas budak wanita

tersebut telah beralih ke tangan tuan 5nng mernbeli. Maka klaim

fuan png menjual yang bersifat mernbatalkan apa yang menjadi

hak fuan 57ang mernbeli tidak dapat diterima. Kasusnya sama

dengan; jika setelah dijual, sang fuan mengaku bahwa budak

wanita tersebut telah dighashab atau telah dimerdekakan, dalam

kasus lrang demikian, apakah nasab anak tersebut bisa

dinisbatkan kepada tuan png menjualnya. Dalam kasus 5nng

dernikian, ada 2 riwalnt:

1) Anak tersebut dinasabkan kepada tuan yang menjual

budak wanita tersebut. Sebab klaim yang denrikian

bermanfaat unfuk sang anak dan tidak menimbulkan

mudharat kepada fuan yang melnbeli budak wanita

tersebut. Dengan dernikian, pengakuan sang fuan penjual

diterima.

2l Klaim yang dernikian tdak diterima, sebab menimbulkan

mudharat kepada ttnn 5nng mernbeli budak wanita

tersebut. Sebab, jika budak tersebut dimerdekakan, maka

ayah sang budak 1nng lebih berhak mendapatkan waris

dibandingkan sang tmn Snng mernbelinp. Oleh karena

ifu, jika ada dua orang budak mengaku bersaudara, maka

klaim yang dernikian fidak bisa diterirna kecuali jika ada

bukti yang mendukung.

Sang budak melahirkan setelah 6 bulan sejak teriadinp

hubungan badan derrgan tmn png membelin5n dan sebelum
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dilakukan istibra. Dalam kasus yang demikian, anak yang lahir

tersebut dinasabkan kepada sang tuan yang membeli budak. Jika

tuan'yang menjual mengklaim bahwa anak tersebut adalah buah

dari hubungannya dengan sang budak dan klaim tersebut

dibenarkan oleh tuan yang membeli, maka anak tersebut

dinasabkan kepada sang tuan yang menjual dan hukum

penjualan budak tersebut tidak sah. Jika klaim penjual diingkari

oleh tuan yang membeli budak tersebut, maka yang diterima

adalah pengakuan tuan yang membeli. Jika keduanya masing-

masing mengklaim bahwa anak yang lahir bukan benihnya, jika

pakar nasab menyatakan berasal dari keduanya, maka

dinasabkan kepada keduanya. Jika demikian, maka hukum

penjualan budak wanita tersebut menjadi tidak sah dan budak

tersebut statusnya menjadi ummu walad bagi tuan yang

menjualnya. Sebab dengan demikian, dapat dipastikan bahwa

sang budak saat dijualdalam kondisi hamil.

5. Jika jarak antara melahirkan dengan transaksi jual beli temyata

kurang dari 6 bulan, dan sang fuan yang menjual tidak

meriyatakan bahwa dia pemah menggauli budak tersebut, maka

hukum penjualan budak tersebut sah. Dan anak yang lahir

adalah milik tuan yang membeli budak wanita tersebut. Jika tuan

yang menjual mengklaim bahwa anak tersebut buah

hubungannya dehgan sang budak, maka hukumnya sama

dengan hukum pada r-nasalah ketiga.

1363. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"Wanita yang suaminya meninggal dunia, tidak boleh
mengenakan wewangian, perhiasan, menginap di selain

rumahnya dan mengenakan celak mata serta mengenakan

niqab."
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Perilaku yang demikian (tdak mengenakan wannngian,

perhiasan, menginap di selain rurnahnya dan lain-lain) disebut dengan

istilah ihdaad (masa berlnbung). Kami tidak mengetahui adanln

perbedaan pendapat di antara ulama tentang wajibnya seorang wanita

menjalani ihdaad atas wafatrya sang suami. Hanya seorang ulama yang

berpendapat bahwa wanita tersebut tidak waiib menjalani ihdaad, yartrt

Al Hasan. Pendapat yang demikian dianggap syadz (aneh) dan

bertentangan dengan sunnah. Oleh karena itu, pendapat yang demikian

diabaikan.

ndak ada perbedaan dalam menjalani kauajiban ihdaad antara

wanita merdeka dengan wanita ynng berstatus budak dan juga tidak ada

perbedaan antara wanita yang masih kecil atau sudah da,r,rasa, antam

wanita yang bemgama Islam atau non muslimah. Ulama ahli ra'yi dalam

masalah ini berpendapat bahr,ra wanita 5nng beragama non Islam dan

wanita yang masih kecil tidak terkena karajiban menjalani ihdaad (t:nsa

berkabung). Sebab kedua wanita tersebut bukan mukallaf (tidak menjadi

objek ketentuan hukum slrariah).

Dalil kami dalam rnasalah ini adalah keumuman jnng

terkandung dalam hadits-hadits yang akan kami sebutkan. Di sisi lain,

tidak ada perbedaan antara mukallaf duryan bukan mukallaf dalam hal

ka,rnjiban menjauhi perbuatan yang diharamkan, seperti ka,vajiban

menjauhi khamer dan zina. Perbedaan diantara keduanya hanya dalam

masalah dosa. Demikian pula dalam masalah iddah. Sebab dalam hal

nikah, hak wanita dzimmi (non islam)

muslirnah.

dengan hak wanita

Pasal, Seorang wanih fidak ada keurajiban menialani
ihdaad, jika yang meninggaln3Ta bukan suaminya. Oleh karena

itu, seomng wanita gnng berstafus sebagai ufitmu onlad tidak wajib

menjalani ihdaad jil<a tuann5ra dunia. Imam Ibnul Al Mundzir

sarna
I
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berkatars6 Setahuku, tidak ada perbedaan pendapat dalam ketentuan
yang demikian. Seorang wanita yang berstafus budak yang pemah

berhubungan badan dengan tuannya tidak wajib menjalani ihdaad jil<a

tuannya meninggal dunia. Demikian juga dengan wanita yang disetubuhi
dengan secara syubhat dan wanita yang berzina. Kedua wanita ini tidak
wajib menjalani ihdaad. Dasamya adalah hadits Nabi $,

t,

6

4l)
l, lo'c o

+-3 crl;lt cilt:
tr.oi o /
4-tl ?: ))

b"i;$'t,i;'t
to /

fr:;'l ,P Vt >r\1 Art ,* ;.
r' o, t^'

.t-fJ

"Tidak halal bagi seonng wanita yang beiman kepada Altah &
dan Hai Kiamat melakul<an ihdaad (berkabung) lebih dari tiga hari
kecuali jika yang meninggal adalah suaminya. Jika suaminya jang
merzinggal dunia, maka masa iddahnSa adalah 4 bulan 10 hai.'87

Tidak ada kewajiban menjalani ihdaatdbagi wanita yang dithalak
mji. Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama dalam masalah ini.
sebab istri yang statusnya sedang menjalani iddah thalak m7?, stafusn57a

masih istri dari suami yang menceraikannya. Oleh karena itu, selama

menjalani masa iddah, dia boleh berhias dihadapan suaminya, seperti
disaat belum dijatuhkannya thalak oleh sang suami. Wanita png
dinikahi dengan hukum nikah yang fasid juga tidak wajib menjalani
ihdaad, jika suami dalam pemikahannya tersebut wafat. Sebab pada

hakikatnya, wanita tersebut bukan ishingra.

86 66. Al-Ijma'karyalmam Ibnu Al Murdzir (96/453l.
87 Riwayat ini telah ditakhrij di awal kitab, lnihr dalam kitab iddah .
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Pas:al: Seorang wanita lnng sedang menjalani masa

ihdaad (berkabung) dilarang melakukan hal-hal yang

biasanSra bisa menarik lawan jenis unfuk melakukan aktifitas
seksual. Hal yang demikian disimpulkan meniadi 4 hal:

1. Mengenakan wo,vangian. Tidak ada perbedaan pendapat

diantara ulama bahwa wanita yang sedang menjalani masa

ihdaad haram hukumnya mengenakan wewangian. Hal yang

demikian didasari oleh pem5ntaan Rasulullah # dalam

haditsnya,

'tl 
,6-* ;rf ry !f W'"^:s y

. rtibt ; y; a *+. t e+;,y'*:fu
"Jangan menyanfuh wewangian, kecuali jil<a baru saia

selqai manJalani maa haid. Yaitu sdikit dari wa,wngian qusth

(sejenis cendana gng diganakan .unfuk membuat asap tmng

mngi) atau azhhr (sqenis wewangian). "Hadits ini diriwayatkan

oletr AI Bukhari dan Muslim.s

Tai.rrrb binti Ummu Salrrrah meriwayatkan, dia berkata:

Aku pemah masuk menemui Ummu Habibah, istri Nabi $,
5nitu saai ayahnya yang bemama Abu Sufi7an wafat. Ummu

Habibah merninta diambilkan minyak wangi yang bercampur

dengan minyak wangi kuning atau lainnya. Kemudian dia

mengoleskan kepada seorang budak wanita serta mengusapkan

ke kedua pipinya serztla berkata, lDemi Allah, sebenamya aku

88 HR. Al BuL:trari dalam pernbahasan: Haid, bab: Hukum mengenakan

u,w,angian disaat ia mandi setelah selesai haid. (l,zFladib,313/Fath4'
l.jh. Atlmful hadib dan Muslim, penrbatrasan: Thalak, (2/66/17227) Abu Daud

dahm Sulrrlr;nya (2/2302); Ibnu MaJah dalam pernbahasan: Thalak (lZHadits. 20871;
Atnnad dalam htab MusmdrVa(5/2t35116 /4ffi1. .
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tidak memerlukan war.rangian ini. Hanya saja aku pemah
mendengar Rasulullah $ bersabda dari atas mimbar:

ipt: il b:i yl;,t,k y
zd/

&'ttJ8 ..ivJ,3ri * J;',^;/,

,i!1
O.

tr))
I

,ro / / lo L^/
.l)^rc,J _r#l i^l-ll

,
'Tidak dihalalkan bagi seomng wanita 3ang beiman

kepada Allah dan hari akhirat berkabung atas sarang ma5nt
lebih dari tiga hari, kecuali jika yang meninggal adatah suaminya,

maka dia harus berkabung selama 4 bulan 70 hari'." Hadits ini
diriwayatkan oleh AlBukhari dan Muslim.89

Sebab, wewangian akan membangkitkan gairah seksual

lawan jenis. Oleh karena ifu, wanita yang sedang menjalani masa

ihdaad tidak boleh mengenakan minyak-minyak yang bersifat

wewangian, seperti minyak mawar, minyak banfas, minyak
yasmin (melati), albaan dan minyak-minyak yang memiliki fungsi
yang sama, yaitu walangian. Mengenai minyak-minyak yang

tidak biasa digunakan sebagai minyak wa,r,angian, seperti

minyak goreng, s5nimj, minyak samin dan minyak-minyak

sejenis tidak masalah jika digunakan oleh wanita yang sedang

menjalani masa ihdaad. Sebab minyak-minyak tersebut tidak
dianggap sebagai minyak wangi.

2. Wanita yang sedang menjalani masa ihdaad dilarang melakukan
hal-hal yang bisa dianggap sebagai perilaku berhias. Menlruhi
perilaku yang demikian menurut kebanyakan ulama hukumnya

8e HR. imam Bukhari dalam shahihtya, dalam kitab janaa-iz (2/ggl. Muslim
(Pembahasan: Thalak, 2/58 . 1122,11241.
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1.

urajib. Dantam yang berpendapat dernikian adalah Ibnu Umar

r{g, hnu Abbas ,{h, Atha'. Sekelompok ulama m€nganggap

perilaku berhias hukumnla rnakruh dan melamng perbuatan

yang demikian.

Perilaku berhias dapat dibagi menjadi 3 kelompok:

Perbuatan yang dianggap sebagai berhias. Oleh karena itu,

seoftmg wanita Snng sedang menjalani masa iddah dilarang

mengenakan pacar (pernerah kuku), mernerahkan pipirya

dengan alat pemerah dan hal-hal lain png bersifat menonjolkan

kecantikannya. Temasuk m€ngenakan celak mata bukan unfuk

alasan kesehatan.

Hal yang dernikian didasari oleh apa Snng diriwayatkan

oleh Ummu Salamah: Sesungguhnln Nabi $ bersabda,

YJ
,6 .l?

'Hr }.S Y G'i:W eiel
l) 

";S

z9Yi :*ll 'u

"' k l.r',-*u'rE
"Wanib gng aaninSa mailnggal dunia frdak boleh

mengenal<an pl<aian Sang dicdup dangan uhma kuning, tidak

blel, mangenalan pl<aian Sang dicelup warna mqah, tidak

bleh pahiaan, penenh lruku dan

frdak boteh cdak."Hadits ini diriwaptkan oleh An-

Nasa'i dan Imam Abu Daud.s
Ummu Athi!,!,ah S meriwayatkan: Sesungguhnyn

Rasulullah $ bersabda,

s HR. Abu Daud dahm pembatrasan: Thalak. lz/lladllb'.234Ol. ArNasa'i dalam
Sumnrya (6/Hadits. 3537). Ahnrad dprlam Msdrg 16/3021 mnadrun drahlh.
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& vr r(: irr Ut i:t;t !^; y
/l

:*,ti t:p ) pl qrl!'; t#p
,.

\) J-.tr \J &L +; ytG'p;
,,

g.

?7 )),
lz
, og!y

"d'-';L sy 6r,+b ;tl ^ry 
\\rirb ":;

)wf'rf yb u D*,t4+>
"Tidak halal bagi seomng wanita berl<abung atas seorang

mayat selama lebih dari tiga hari kecuali l<arena kqnatian suami,

yaitu selama empat bulan sepuluh hari. Selama ttu dia tidak
boleh mengenakan pakaian 5nng dicetup kquali pakaian Snng
sangat sederhana. Dia juga tidak boleh memakai celak mata dan
juga tidak boteh memakai wewangian, kecuali hurya sdikit dari
qusth (sejenis cendana Snng digunal<an unfuk membuat asap

yang wangi) atau azhfar (sejenis wewangian)." Hadits ini
diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.el

Diriwayatkan dari Ummu Salamah, dia berkata: Seorang
wanita datang menemui Rasulullah $ dan bertanya, "Wahai

Rasulullah, putriku baru saja ditinggal mati suaminya, lalu dia

mengeluhkan matanya, apakah kami boleh memakaikannya sifat

mata?"

Rasulullah $ menjhwab, "Tidak. "Beliau menyatakannya

sebanyak dua atau tiga kali. Hadits ini diriwaptkan oleh Al
Bukhari dan Muslim.e2

el Hadits ini telah ditakhrii.
e2 HR. Al Bukhari dalam pembahasan: Thalak (9/Hadits. s336/Fathur Baar)

Muslim dalam pembahasan: Thalak (2/lL24l.
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Ummu Salamah meriwayatkan, dia berkata: Ketika Abu

Salamah meninggal dunia, Rasulullah $ masuk menemuiku.

Saat ifu, aku telah mengenakan sesuafu di mataku. Melihat hal

yang demikian, Rasulullah g berkata, 'Apa ini, wahai Ummu

hlamah."

Aku jawab, "lni hanyalah shabr yang tidak unngi di

dalamnya."

Beliau menjawab, "Ia mantbuat uaiah terlihat lebih

. muda, jangan l<amu gunal<an kauali di malam hari dan iangan
diganakan di siang hari. Jangan kamu mmghias mmbubnu

dmgan wewangian atau dengan pa@r, karena ifu termasuk

peilaku mewamai."

Kemudian aku bertanya, "elika demikian, dengan apa aku

boleh menyisir (menghias) rambutku. "

Rasulullah $ menjawab, "Dengan daun bidam. I{amu

dapt menufupi kepalamu dengan ittt.Dg

Selain ifu, celak adalah alat berhias bagi kaum wanita.

Perhiasan akan mengundang keinginan lawan jenis melakukan

aktifitas seksual. Dengan demikian, celak memiliki {ungsi 5nng

sama dengan wev,rangian dari sisi dapat menggerakkan

keinginan seksual lawan jenis, bahkan lebih.

Diceritakan dari sebagian ulama madzhab AsySyafi'i

bahwa wanita yang berkulit hitam boleh mengenakan celak

e3 HR. Abu Daud dalam Suzarmya (2ftladits. 2305). An-Nasa'i dalam
pembahasan: Thalak (6/Hadits. 3539). Dart ialur periwayatan hnu Wahab dari
Makhmmah, dari ayahnya, dari Al Mughirah bin Dhahaak, Ahrnad bin Umar berkata:
Ummu Hakim binti AqrSynd mengabarkan kepadaku darl ibunSa, "sesungguhnya
suaminya...." Kemudlan dia menceritakan hadib tersebut. Hadits ini sanadnya diali{
Al Mughimh bin Adh-Dhahaak dan Ummu Hakim bint Aqnd dan ibunya adalah sosok
png tidak dikenal dalam periwayatan hadib. Denrikian komentar yang dinyatakan oleh
Imam Adz-Dzahabi dalam l4lclb Al lt[ian dan iuga Imam hnu Hartr dalam kitab.4/-
Taqrtb.
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berwama hitam. Fatwa gnng dernikian bertentangan dengan

hadits-hadits yang ada. Sebab meski memiliki wama yang

hampir sarna, rurmun keberadaan celak al<an lebih

mernperindah.

JilG kondisi wanita yang sedang menjalani ihdaad

memaksanya trnfuk meng€nakan celak berbahan dasar bafu

hitam untuk pengobatan, .maka dia boleh mengenakannya di

malam hari dan tidak boleh pada siang hari. Hal yang demikian

dibolehkan sebagai keringanan menurut Imam Atha', Imam An-

Nakha'i, Imam Malik dan ulama ahli ra'$. Dasamya adalah

sebuah riwayat dari Ummu Hakim binti Asad, dari ibunya bahwa

suaminya wafat dan dia menderita sakit pada bagian matan5n.

Kemudian dia mengenakan celak dari al iala, setelah itu dia

mengufus seorang budak wanita unfuk bertanya kepada Ummu

Salamah tentang celak 5rang terbuat dari al iala. Dia (Ummu

Salamah) pun menjawab, "Jangan kamu melakukannSn kecuali

memang kondisi lnng ada menghanrskan kamu

mengenakanrya. Jika terpaksa, maka kenakanlah di malam hari

dan hilangkan di siang hari." Hadits ini diriwaSntkan oleh Abu

Daud dan An-Nasa'i.%

lamngan celak png b€6ahan dasar batu

hitam menlnla dikarenalon celak 3nng dernikian digunakan

untuk berhias. Mengenai celak gang biasa disebut dengan isfilah

at-tautiy*S atau cdak al 'anaruP5 dan celak-celak yang seienis

9a 95. takhrti hadits sebelumnya.
s Ia sering terdapat di dalam bumi (termanrk barang tambang), ada yang 5gg'u,arna

merah, hifiu, dan kuntng kenrerah-merahan, ia bagus unhrk mernperkuat (ketaJaman)

mata.
96 'Anzarut adalah adadut, !/aitu seienis getah pohon yang tumbuh di negeri

Persia, ia senrpa dengan kanerqnn sebuah lidi, rasanya pahit dan warnan!,a merah,

cara peqgunaann!,a ia dipatahkan dan cairan png keluar dartqTa dialirkan ke mata.

Lih. AI Jann' Limufmdaat Al Adawiph.
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dengan keduanlra, celak 57ang demikian tidak masalah jika

digunakan oleh wanita png sedang menjalani ihdaad. Sebab

celak yang demikian, jika digunakan bukan memperindah, tapi

malah memperburuk penanipilan. Tidak masalah mengenakan

as-shabr pada tubuh selain bagian wajah. sebab jika dikenakan

pada bagian wajah, maka efeknya akan memperindah uraiah'

Dengan demikian fungsinln akan sama dengan pawama pipi.

Oleh karena ifu, Rasulullah &i berkomentar, "Ia meniadil<an

unjah nampak lebih muda.u

Tidak ada larangan bagi wanita yang sedang menjalani

masa ihdaad melakukan aktifitas Snng bersifat membersihkan

diri, seperti menggunting kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur

mmbut dan juga tidak ada lamngan mandi menggunakan daun

bidara (yang memiliki fungsi lebih membersihkan) untuk mandi

dan menyisir rambut. Dasamya adalah apa yang dijelaskan

dalam hadits Ummu Salamah. Sebab, perilaku yang demikian

termasuk akfifitas mernbersihkan diri dan bukan berhias.

2. Perhiasan yang ada di baju. Wanita yang sedang menjalani masa

ihdaad dilarang mengenakan pakaian yang dicelup dengan

pevJama yang mana pe\ ramaan tersebut bersifat menghiasi baju,

seperti yang dicelup dengan ushfur, za'faran dan pe'arama-

pe\rJarna lain, seperti pe\ /ama biru, merah dan lainnya yang

fungsiqn untuk memperindah baju. Dasamya adalah hadits Nabi

&.

.G:p;rf;'#t
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*Dia (onnita 5ang ditinggal mati suanirya) frdak

dibolehl<an mengenal<an pl<aian 5nng dicelup dengan wama.oT

Juga sabda beliau $,

.U\^Ar yi ./tilt b'jLAt i;x,t
'Dia rur*)iUarU, mangenal<an pl<aian 5nng dicetup

dengan wama kuning dan lansan mazgmal<an pkaian tnng
dicelup wama mqah. "

Mengenai pencelupan warna yang sifatrp fidak

memperindah baju, seperti dengan wama hitam, hijau lusuh,

pakaian yang dicelup dengan wama demikian dan wama-wama

sejenis boleh digunakan oleh wanita png sedang menjalani

masa ihdaad. Sebab peu/amaan yang dernikian tidak dianggap

sebagai berhias.

Mengenai bahan yang diceltrp l€bih dahulu, baru

kemudian dijahit, hukumqTa ada dua kemungkinan:

1. Haram digunakan, sebab tidak menghilangkan fungsi dari

penc,:lupan, lraitu unfuk mernperindah. Kasusngn mma

dengan bahan yang d[ahit terlebih dahulu, setelah itu baru

dicelup warna.

2. ndak haram digunalon. Dasamya adalah hadits Rasul S
dalam riwaSnt Ummu Salamah, "Kecuali pakaian

,"hu6."e8e9 AI Qadhi menjelaskan bahwa'pakaian bshab

adalah pakaian png dicelupnya sebelum ditenun. Sebab

dicelupnya sebelum jadi pakaian yang diiahit. Kondisiqn

e7 Hadit tni ditakhriJ dI hrab tddah.
98 Sahh ntu pakaian orarg Yaman
ee HR. Muslim dalam penrbatrasan: Thalak l2/66/Ll27l. Dari hadits Ummu

Atf!,!,ah, bukan hadib Ummu Salamah.
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3. Perhiasan yang dikenakan. Semua bentuk perhiasan,

termasuk cincin, haram hukumnya digunakan oleh wanita
yang sedang menjalani ihdaad. Ini merupakan pendapat

umum para ulama. Dasamya adalah pemyataan Rasulullah

s, jJr lj "Dia tidak pula (diperkanankan) mengenal<an

puhiasan. "

Menurut Imam Atha: Boleh mengenakan perhiasan

yang terbuat dari perak, namun tidak boleh menggunakan
perhiasan yang terbuat dari ernas. Pendapat yang dernikian
tidak shahih. Sebab larangan Nabi $ dalam hadits di atas

bersifat umum, berlaku bagi seluruh perhiasan. Di sisi lain,

perhiasan bersifat menambah kecantikan dan keelokan

wanita yang mengenakannya. Perilaku yang demikian akan

mendorong hasrat seksual lawan jenis.

Seorang wanita berkata, "Yang perlu mengenakan

perhiasan adalah unnita yang kurang menarik."

Pasal: Perilaku ketiga yang terlarang dilakukan oleh
wanita yang sedang menjalani masa ihdaad adalah
mengenakan niqab atau yang seienis dengannya, seperti
burqa. Sebab wanita yang sdang menjalani masa iddah, posisinya

sama dengan wanita yang sedang menjalani ihram. Wanita yang sedang

menjalani ihram haram menggunakan niqab. Jika wanita tersebut

memerlukan penutup wajah, maka hendakrya menggunakannya dengan

tidak menempel pada wajahnya, sebagaimana yang boleh dilakul{an oleh
wanita yang sedang menjalani ihram.
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Pasal, Perilaku keempat yang haram dilakukan oleh

wanita yang sedang menjalani masa ihdaad adalah

menginap di rumah orang lain.

Diantara yang mauajibkan wanita yang suaminya wafat

menjalani masa iddah di rumahnya sendiri adalah Umar & dan Utsman

rg,. Pendapat yang demikian juga diriwayatkan dari lbnu Umar r$, Ibnu

Mas'ud l{b dan Ummu Salamah. Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Ats-

Tsauri, Imam Al Auza'i dan Imam Ishaq juga menyatakan hal yang

sama.

Imam Ibnu Abdil Barr menyatakan: Pendapat yang demikian

juga dianut oleh sekelompok ulama di Hijaz, Syam, Irak dan.Mesir.

Jabir bin Zaid dan Imam Ai Hasan berpendapat bahwa wanita

tersebut bebas menjalani masa iddah dimana saja sesuai dengan

keinginannya. Pendapat yang demikian diriwayatkan dari Imam Ali I&,

Ibnu Abbas rgi, Jabir r&, dan Aisyah @,. Ibnu Abbas rS, mengatakan:

Ayat ini menghapus ketentuan wanita yang suaminya wafat wajib

menjalani iddah di rumah keluarganya dan tidak memberikan penjelasan

mengenai wasiahrya. Jika mau, wanita tersebut boleh keluar. Dasamya

adalah firman Allah &,

6-)ir!<{;6 e kA;'C;^n 'b:.}bg

"Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa

bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka

berbuat yang makruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi

Maha Bijaksana. "(Qs. Al Baqarah [21.240).

Imam Atha mengatakan: Kemudian datang ketenfuan mengenai

warisan dan penghapusan mengenai kalajiban menempati rumahnya.
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Dengan demikian, wanita tersebut boleh menjalani iddah dimana saja.

Keduanya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud.100

Dalil kami dalam masalah ini adalah apa yang diriwayatkan oleh

Furai'ah binti Malik bin Sanan, saudari As-Sa'id Al Khudhri:
Sesungguhnya dia pemah datang menemui Rasulullah #. Dia

mengabarkan kepada Nabi $ bahwa suaminya wafat. Kernudian dia

meminta kepada Rasulullah $ agar dapat kembali kepada keluarganya.

Sebab, saat meninggal dunia, sang suami (keduanya) tidak memiliki

rumah dan tidak meninggalkan nafkah.

Kemudian Rasulullah $ berkata, "Ya, boleh. "

Furai'ah berkata: Kemudian aku keluar hingga aku tiba di sebuah

mangan atau di masjid. Saat ifu, Rasulullah $ memanggilku dan

bertanya, "Bagaimana ceritamu?"

Kemudian aku mengulang kisahku kepada beliau. Setelah ifu,

beliau berkata,

"Diamlah di rumahmu hingga kamu selesai menjalani kewnjiban

sebagai wanita Snng suamin5n waht " Kemudian aku menjalani masa

iddah selama 4 bulan 10 hari.

Ketika Utsman 4g mengutus seseormg unfuk bertanya tentang

masalah tersebut kepadaku, aku pun menceritakannya. Dan Utsman r{ft,

mernufuskan perkara yang sama dengan kepufusan yang pemah aku
terima dari Rasulullah #.

Hadits ini diriwayatkan oleh Malik dalam Muwaththa:nya dan

oleh Al Atsram, dan ia merupakan hadits yang shahih.lol gts*m ,g

ro0 HR. Abu Daud (2ftiladia.23OLl. Sanadnya shahih.
1o1 g3. Abu Daud dalam pembahasan: Thalak (2/tladi3. 2300); At-Trmidd

dalam pembahasan: Thalak (3/l2O4l1, An-Nasa'i dalam pembahasan: Thalak

.o,r;:t *C.it e &W.G,,*l
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pun memberikan kepufusan yang sama dihadapan sekelompok sahabat

dan fidak ada seorang pun diantara mereka yang mengingkari

keputusan Utsman r$.

Jika dernikian, maka seoftrng wanita wajib menjalani iddah di

rumah yang dia tinggali saat suaminya wafat'rya. Tidak ada masalah,

apakah rumah tersebut adalah milik sang suami atau rumah yang disar,ra

oleh sang suami atau dipinjamkan oleh omng lain. Sebab Nabi $
berkata kepada Fumi'ah, "Diamlah di rumahmul"Saat ifu, rumah yang

ditempati oleh Furai'ah bukan milik suaminya. Dalam satu riwayat

disebutkan bahwa kalimat yang diucapkan oleh Nabi $ saat itu adalah,

"Diamlah di rumah yang l<amu menerima kabar wafahSa di rumah

tersebut."Pada redaksi lainnya disebutkan, "Lakukanlah iddah di tempat

!/ang mana l<abar tercebut datang pdamu."

Jika wanita tersebut menerima berita wafahrya sang suami pada

saat dia tidak sedang di rumah, maka dia wajib kembali ke rumahnya

dan menjalani masa iddahdi rumah tersebut.

Sa'id bin Al Musayyab dan Imam Nakha'i berpendapat bahwa

wanita tersebut jangan pergi dari ternpat yang mana dia menerima

berita tentang wafatnya sang suami, sesuai dengan ketenfuan yang ada

dalam lafazh hadits Nabi $.
Dalil kami dalam permasalahan ini adalah perkataan Rasulullah

&, *V. a ,*t 'Diamlah di rumahmu." Pernyataan Nabi $ dalam

riwayat yang lain menjadi penguat ketenfuan ini dalam masalah ini.

Sebab ketenfuan tentang safu peristiwa tidak bersifat umum. Dengan

demikian, tidak mungkin dipahami secam urnurn. Sebab tidak mungkin,

jika wanita tersebut menerima berita tersebut di pasar, di jalan atau di

padang pasir, maka dia harus menjalani masa iddah ditempat-tempat

tersebut.

(5/Hadits. 3528); Imam hnu Majah dalam pembahasan: Thalak (l,/Hadits. 2031);

Imam Malik dalam kitab Al Muvwththa'(2/87/5911sanadnya shahih.
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Pasal' Jika wanita tersebut khawatir rumah yang
ditempatinya ambruk, tenggelam atau sejenisnya hingga
rumah tersebut tidak layak huni, atau pemirik rumah (57ang
meminjamkan) mengambir kembari rumahnya, atau masa
kontrak rumah tersebut habis dan tidak diperpanjang, atau
sang pemilik rumah sewa.rn meminta bayaran sewa yang
tidak sesuai dengan harga p.rs.ran, dalam kasus yan;
demikian, wanita tersebut boleh pindah dari rumah tersebut.
wanita tersebut fidak wajib mengontrak rumah untuk
menjalani masa iddah. y*g wajib dia lakukan adalah tinggal
di sebuah rumah unfuk menjalani masa iddah. Dalam kasus
yang demikian, wanita tersebut boleh tinggal dimana saja
untuk menjalani masa iddah. Hal yang demikian dijelaskan
oleh Al Qadhi.

Abu Al Khaththab menjelaskan: Hendaknya wanita tersebut
pindah ke tempat yang paling dekat dari rumahnya yang dia tinggarkan
unfuk menjalani masa iddah. Ini menrpakan pendapat madzhab Asy-
syafi'i. sebab ifulah tempat terdekat. Kasusnya sama dengan orang
yang wajib mengzluarkan zakat, sernentara di daemh tempat tinggalnya
tidak ada mustahiq zakat. Dalam kas,s png demikian, pemberian zakat
tersebut dialihkan ke daerah terdekat.

Dalil kami dalam masarah ini adalah kervajiban untuk diam di
rumah tersebut untuk menjalani nwa iddah tidak dapat dilaksanakan
dengan sebab udzur. Dalam kasus png dernikian, fidak ada ketenfuan
dari syara' mengenai ternpat pengganti bagi wanita tersebut unfuk
menjalani masa iddah. oleh karena ifu, fidak ada tempat yang wajib dia
jadikan sebagai tempat menjarani iddah. Kasusngra sama dengan oftmg
yang tidak wajib haji karena kondisinya yang lemah, seperti kasus tidak
terpenuhinya syarat dalam i,fikaf di masjid.
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Apa yang mereka fatwakan (harus pindah ke tempat terdekat)

tidak memiliki landasan dalil. Sebab, meski dia menjalani masa iddah di

tempat terdekat dari rumah yang ditinggalkannya, tetap saja perilaku

yang demikian tidak dapat dianggap menjalani masa iddah di rumahnya.

Kasusnya berbeda dengan kasus ketiadaan mustahiq zakat. Sebab dalam

zakat, yang dituju dari pemberian zakat adalah memberikan manfaat

kepada pihak terdekat. Jika pemberian zakat tersebut dialihkan ke

tempat terdekat, maka itu sudah memenuhi tujuan dari penrberian

zakat.

Pasal, Para sahabat kami mengatakan: Tidak ada

kewajiban memberikan tempat tinggal bagi istri yang

suaminya wafat, iika kondisinya tidak harnil- Pendapat ini
hanya satu riwayat.

Jika istri yang suaminya wafat tersebut sedang dalam kondisi

hamil, maka dalam masalah ini ada dua riwayat. Imam AsySyafi'i dalam

kasus ini memiliki dw Qaul (pendapat). Dasar karajibannya ditetapkan

berdasarkan firman Allah $,

Jr,ri,.fr *r;;\:d+€'(i31i'i):$?4<i{#-i25t;
"rfitre );.s

"Dan orang-orang yang akan dunia di ankramu dan

meninggalkan istri, hendakn5a bennsiat untuk istri-istrin5n, (tniu diberi

nallah hingga sebhun lamanSn dengan tidak disuruh pindah (dari

rumahngn)...." (Qs. Al Baqarah [2]: 2401. Sebagian masa tersebut

dihapus, maka sisanya adalah wajib. sebab Nabi $ mernerintahkan

kepada Furai'ah untuk tinggal di rurnahnya tanpa harus merninta izin

kepada ahli waris. Jika tidak wajib menrberikan tenrpat tinggal, maka dia

tidak boleh tinggal di rumah tersebut kecuali atas izin ahli waris.

Al Mughni - @I





menjalani masa iddah dan biaya unfuk ternpat tinggal tersebut diambil

dari harta si mayit. Jika mereka (ahli unrlsl tidak melakukan hal yang

demikian, maka hakim wajib menrberitahu kepada mereka tentang hak

istui tersebut. Wanita yang sedang menplani masa iddah ihdaadtetsebut

Udak boleh pindah dari rurnah yang diternpatinSn tanpa udanr,

sebagaimana yang tdah kami ielaskan.

Jika pam ahli waris sepakat unhrk memindahkan sang isfui,

kebUalGn yang demikian fidak boleh dilakukan, meski dengan

persefujuan sang isfui. Sebab berternpat tinggal di rumah tersebut unhrk

menjalani masa ihdaad adalah hak Allah &. Sebab dia wajib bertempat

tinggal di rumah tersebut unfuk menjalani ihdaad, ihdaad termasrtkhak

Allah &. Dengan demikian, kedtn belah pihak (ahli waris dan sang istri)

tidak dapat membatalkan sesuatu yang menjadi hak Allah &.

Kasusnya berbeda dengan rumah tinggal pemikahan yang

menjadi hak keduanya. Sebab lain, rumah tempat finggal tersebut

terrnasuk bagran dari prosesi ihdaad. Oleh karena ifu, kedua pihak

tersebut tidak dapat membatalkan keunjiban sang istri untuk berternpat

tinggal di rumah tersebut, seperti kauaiiban-kewajiban yang lain dalam

ihdaad. Dengan demikian, para atrli waris 6dak boleh mengeluarkan istri

si mayit dari rumah tersebut keuali jika wanita tersebut melakukan

perbuatan yang keii. DasamSn adalah firman Allah & di dalam Al

Qur'an,

'q;S- 6 J y 6#1{;'W-1. L, 64 {
w#,

'Janganlah l<amu ketwrkan mqd<a dari rumah mqel<a dan

jangantah mqel<a (diizinl<an) ke luar k@nli l<alau merel<a mengerial<an

petbuabn kqt gnT tenng...."(Qs. At-Thalaq [65]: 1).
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Maksudnya, wanita tersebut sering mencaci maki dan menghina

kerabat suaminya atau melakukan hal-hal sejenis. Pendapat yang

demikian mempakan pemyataan Ibnu Abbas .{& dan termasuk pendapat

yang dianut oleh kebanyakan ulama. Menurut lbnu Mas'ud bahwa

maksud l<a+a fahis5nh dalam ayat tersebut adalah perbuatan zina, sesuai

dengan firman Allah $,

'13.6 W !'1;fr, F#. u,'t#1 <i.U-,#tS
2r- .
*

"Dan (terhadap) pam wanib 5nng mengeriakan perbuabn keii,

hendalmja ada empat onng saksi di antam l<atnu AanS

men5nkil<ann5n)." (Qs. An-Nisaa' [4]: 15). Malsud mengeluarkan

mereka adalah mengeluarkan mereka unfuk dikenakan hukuman hadd

zina, kemudian dikerirbalikan lagi ke ternpatrya sernula.

Dalil kami dalam permasalahan ini adalah ayat ini mengharuskan

wanita tersebut dikeluarkan dari ternpat tinggaln3n. Ini tidak terunrjud

dalam apa yang keduanya katakan. Mengenai kata fahis5nh, l<ata

tersebut digunakan unfuk zina dan juga unfuk perkataan-perkataan lain

yang keji. Ketika hendak menggambarkan seorang yang perkataannya

buruk, mereka (orang Arab) mengungkapkannya dengan kalimat, !;dl
N, A Lyi "Si fulan telah berbuat fahisy dalam perkataanngn". Oleh

karena itu, diriwayatkan dari Nabi $ bahwa Aisyah aS pernah berkata

kepada Nabi $,
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"Ya Rasulullah, engkau telah mengatakan tentang si fulan bahwa

lelaki paling buruk pada sebuah keluarga. Namun, ketika orang tersebut

datang, engkau melembutkan perkataan kepadanya?" Beliau bersabda,

"Wahai Aisyah! Sesungguhngn Nlah & tidak menyukai perkataan 5nng

melewati 6u1u".'1'oZ

Berdasarkan keterangan ini, maka para ahli waris boleh

memindahkan sang istri dari satu ruangan ke ruangan yang lain, namun

masih tetap berada dalam rumah yang sarrrEl. Jika rumah yang di;adikan

tempat tinggal luas dan lebar. Jika kebijakan tersebut tidak dapat

dilakukan dan para ahli waris tidak aman dari sikap dan perilaku sang

istri yang amat sangat mengganggu, maka mereka boleh

memindahkannya ke rumah Yang lain.

Sebagian para sahabat kami berpendapat bahwa para ahli

warislah yang harus pindah. Sebab, penempatan sang istri di rumah

tersebut hukumnya wajib dan mereka (ahli waris) tidak memiliki

kev.rajiban untuk tinggal di rumah tersebut. Namun nash yang ada

menunjukkan bahwa istri tersebutlah yang harus dikeluarkan. oleh

karena itu, tidak boleh kepada ketenfuan lain yang bertentangan dengan

apa yang dinyatakan dalam nash. Di sisi lain, perbuatan yang membtrat

tidak nyaman adalah perbuatan sang ishi. Maka, dialah yang harus

ro2 HR. Abu Daud daiam pembahasan: Adab (4/Hadits. 47921. Dengan lafazh

yang sama; Al Bukhari mengeluarkan riwapt ini dalam pembahasan: Adab

ifO,ZHuait". 60321; Muslim mengeluarkan riwayat ini dalam pembahasan: Berbakt dan

silaturrahmi (4/73/2OO2l dengan hadits yang sama; Imam Malik dalam Al Muwaththa

(2/4/903, !04) dan Ahmad dalam [u{usrndnya(6/2301.
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dikeluarkan. Jika anggota keluarga yang malah melakukan perbuatan-

perbuatan yang membuat sang isti menjadi tidak nSnman, maka

merekalah yang dipindahkan, bukan sang istri. Sebab, bukan wanita

tersebut yang melakukan perbuatan yang.mengflanggu. Oleh karena ifu,

sesuai dengan ketenfuan nash, rnaka bukan wanita tersebut yang

dikeluarkan. Sebab merekalah yang melakukan kesalahan. Oleh karena

ifu, merekalah yang harus dikeluarkan.

Jika rumah yang ditempati sang istui bukan milik suami png
meninggal, namun pemilik rumah mengizinkan sang isfui untuk

menempatinya secara cuma-cuma, maka sang istri wajib menjalani masa

iddah di rumah tersebut. Jika sang pemilik menolak dan tidak

mengizinkan sang ishi menempati rumah tersebut kecuali dengan

pembayaran se\,r/a, maka sang istri harus membayam5a. Uang seura

rumah tersebut dibayar dari harta suaminya yang telah meninggal.

Kecuali jika ada orang lain png mau mernbayarkannya. Dalam kondisi

yang demikian -bisa dibayar dari harta suaminya atau dibayarkan oleh

orang lain- maka sang istoi wajib menialani iddah di rumah tersebut.

Jika pernilik rumah tersebut memindahkannya atau meminta

seura diatas harga normal, maka para ahli waris wajib menyediakan

rumah unfuk sang istri, jika suami Snng meninggal dunia memiliki harta

peninggalan yang dapat digunakan unfuk menyewa rumah. Sebab hak

sang istri untuk menetap disebuah rumah unfuk menjalani masa iddah

lebih didahulukan dari hak ahli waris terhadap harta peninggalan si

maylt. Jika sang istri memilih unfuk pindah dari rumah ynng disediakan

oleh ahli waris, maka sang isti boleh melakukannya. Sebab,

menetapnya sang istoi di rumah adalah hak, bukan sebuah ka,vajiban.

Rurnah yang sebenamya wajib dijadikan sebagai tempat menjalani masa

iddah adalah rumah yang ditempati sang isti saat suaminya meninggal

dunia. Jika rumah tersebut fidak bisa ditempati, maka gugurlah

kavajiban tersebut. Tidak ada perbedaan, apakah rumah yang dahulu
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sang istri tempati adalah rumah milik kedua orang tuanya, milik salah

satu diantara keduanya atau milik orang lain.

Jika sebelumnya sang istui meletap di rumahnya, kemudian dia

memilih menetap di rumah tersebut secara cuma-cuma, atau dengan

se,,va dan si wanita mengambil uang seldJa tersebut dari harta suaminya

yang meninggal, maka kebilakan yang demikian hukumnya boleh- Para

ahli waris wajib membayarkan sevJa rumah terqebut, jika sang istri

memintanya. Jika sang istri meminta ditempatkan di selain rumah

miliknya dan dia pindah ke rumah lain tersebut, maka dia (sang istri)

boleh melakukannya. Sebab dia tidak wajib menyerrrakan rumah

miliknya dan juga tidak wajib meminjamkannya. Jika demikian, maka

para ahli waris wajib menyediakan tempat tinggal bagi sang istri untuk

menjalani masa iddalnya.

Pasal, Jika kita beranggapan bahwa sang istri tidak

berhak mendapatkan tempat tinggal, kemudian para ahli

waris secara sukarela. menempatkan sang istri di rumah milik
suaminya yang meninggal dunia, atau yang

menempatkannya adalah pemerintah atau pihak lain selain

ahli waris, maka sang istri waiib tinggal di rumah tersebut

untuk menjalani masa iddah.

Jika sang istri dilarang menempati rumah tersebut atau dimintai

uang sanra, maka sang istri boleh pindah dari rumah tersebut ke tempat

yung lu,r,. Kasusnya sebagaimana yang telah kami sebutkan, yaifu jika

ketika pemilik rumah memerintahkan sang istri keluar disaat masa

sewanya habis. Tidak ada perbedaan, apakah sang istri mampu

membayar sevua atau tidak. Sebab yang wajib dia lakukan adalah

menempati sebuah rumah unfuk menjalani masa iddah, bukan

mendapatkan rumah.

AI Mughni - EI



Jika sang istri menempati rumah sang suami, kemudian ahli

waris memintanya unfuk keluar dari rumah tersebut dan

memindahkannya ke rumah yang lain, maka sang istri tidak wajib
menempati rumah yang disediakan oleh ahli waris. Demikian juga dalam

kasus jika sang istri keluar dari rumah yang semula ditempatin5/a, atau

dia keluar karena ada alasan yang membuatnya keluar, maka tidak ada

ketvajiban baginya menanpati rumah yang baru tersebut.. Tidak ada

perbedaan, apakah yang menyediakannya adalah ahli waris mayit atau

orang lain. Sebab ka,,vajiban sang isfui adalah menjalani masa iddah di
rumah yang dia tempati saat suaminln meninggaldunia.

Demikian puta jika kita beranggapan bahwa dia berhak
mendapatkan rumah untuk menjalani masa iddah, namun dia tidak
dapat tinggal di rumah tersebut, kenrudian dia disediakan rumah Snng
lain. Jika sang istri menginginkan rumah yang lain sebagai tempat
menjalani masa iddah, maka para ahli waris wajib menyediakannya, baik

dengan jalan dise;.ra atau cara ynng lain. Itupun jika suami yang

meninggal dunia memiliki harta peninggalan lrang cukup untuk
membayar se\lra mmah yang diinginkan sang ishi. Pernbiaygan rumah
tersebut lebih didahulukan dibandingkan hak ahli waris atas harta si

mayit. Sebab, menyediakan rumah tersebut pada hakikatrya adalah

ka,ruajiban yang dibebankan kepada si mayit. Kasr.rsnya sama dengan

utang si mayit.

Jika suami yang meninggal dunia memiliki utang yang jika

dibayarkan akan menghabiskan seluruh harta peninggalan, maka biaya

serr/a rumah "untuk menjalani iddah harus dipenuhi. Sebab
kedudukannya sama dengan utang sang mayit. setelah dibagi secara

proposional, maka uang yang ada dipergunakan unfuk seura rumah
untuk menjalani masa iddah sang isti.

Demikian pula ketentuan hukum bagi wanita 5nng dithalak, jika

suaminya dipailitkan sebelum dia menjatuhkan thalak, kemudian
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suaminya menthalak sang istri. Dalam kasus yang demikian, sisa harta

yang ada dipersentasekan sesuai dengan pembagian porsinya dengan

orang yang memiliki piutang kepada suaminya; unfuk serdJa rumah yang

akan dipergunakan untuk menjalani n:asa iddah oleh istri yang dithalak

tersebut. Ketentuan ini berlaku jika sang istri dithalak dalam kondisi

hamil.

Jika ada yang mengatakan: Mengapa kalian tidak mendahulukan

hak orang yang memiliki piutang kepada sang suami, padahal hak

tersebut lebih dahulu ada?

Kami jawab: Sebab hak Snng dimiliki oleh wanita ada tanpa

keinginan sang wanita. oleh karena ifu, sang wanita berserikat dengan

orang-orang yang memiliki piutang. kasusnya sama dengan seorang

yang muflis merusak harta milik seseomng atau sang muflis melakukan

penyerangan.

Jika wanita tersebut meninggal dunia di rumah suaminya, maka

jenazahnya tidak boleh dikeluarkan dari rumah tersebut. Sebab haknya

bertalian dengan fisik rumah tersebut sebelum hak para piutang

bertalian dengan rumah tersebut. Oleh karena ifu, hak sang istri

didahulukan dibandingkan hak para piutang sebagaimana haknya

penggadai. Apabila para piutang ifu menuntut unfuk menjual tempat

tersebut dan mengizinkan isbi si mayit menempati tempat tersebut

hingga selesai iddah, maka hal ini tidak diperbolehkan, karena istri si

maylt berhak menempati tempat tersebut hanya apabila dalam keadaan

hamil, sementara lamanya wakfu hamil tidak dapat diketahui secara

pasti, maka dia sama seperti menjual tempat. tersebut namun tidak

diperkenankan memanfaatkannSn dalam waktu yang tidak diketahui.

Dan apabila ahli waris pernbagian rumah yang ditinggali istri si

maytt dengan cara yang dapat mernberikan kemudharatan bagi isfui si

maytt maka hal tersebut tidak diperkenankan bagi para ahli waris.

Sedangkan apabila mereka hanSn ingin mernberi garisgaris batasan
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pembagian hak waris berkenaan rumah tersebut, tanpa adanya
perobohan dan pembangunan, maka hal tersebut dibolehkan, karena

perbuatan tersebut tidak memberikan kemudharatan bagi istri si mayrt.

Pasal: Apabila kita berpendapat bahwa si wanita tetap
boleh tinggal bersamaan (adanya permasalahan) para
piutang dengan ketentuan lamanya waktu iddah, karena dia
juga diperkenankan tetap tinggal di sana dengan lamanya
wakfu kebiasaannya melahirkan kandungan apabila dia
dalam keadaan hamil.

Sementara apabila dia merupakan wanita yang dithalak, yang

masuk ke dalam golongan orang-orang yang harus menjalani eutu',
kami berpendapdrt bahwa dia berhak tetap menempati tempat tinggal
tersebut, disesuaikan dengan kebiasaannya dalam menjalani quru'.
Sedangkan apabila dia tidak memiliki kebiasaan tersebut, maka

disesuaikan dengan kebiasaan kebanyakan wanita, yaifu 9 bulan bagi

wanita hamil dan 3 bulan bagi yang menjalani quru'. Atau disesuaikan

dengan masa hamil yang tersisa, karena tidak mungkin unfuk
mengakhirkan pembagian unfuk hak para piutang.

Apabila telah ditetapkan (dibagikan) sesuai hal itu semua, dan itu
sesuai dengan kebenaran, tidak ada kekurangan dan kelebihan, maka

sang hakim hendaknya memberikannya tempat tinggal bagi wanita
tersebut dan menyauuakan baginya sebuah tempat unfuk ditinggalinya.

Apabila wanita. itu tidak berkenan, maka dia boleh bertempat
tinggal dimana saja yang dia mau. sementara apabila lamanya waktu
tersebut lebih sebentar daripada pembagian yang telah ditetapkan,
seperti wanita hamil tersebut melahirkan di umur kandungan 6 butan,

atau menjalankan (menahan diri) tiga quru' dalam dua bulan, maka

wanita tersebut wajib mengembalikan sisanSn dan hanya mengambilapa
yang telah menjadi bagiannya. Sedangkan apabila masa iddalnyalama,
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lebih dari itu, seperti dia melahirkan kandungannya dalam wakfu satu

tahun atau dia mendapati hga quru 'dalam waktu safu setengah tahun,

maka disebabkan hal ifu dia kembali kepada para piutang, sebagaimana

mereka kembali padanya karena adanya sesuatu kekurangan, dan

kemungkinan hal tersebut juga tidak membuat wanita itu kembali

kepada para piutang dan menjadi tanggungan suaminya, karena kami

menetapkan hal tersebut bersamaan adanya pembolehan tambahan,

namun dia tidak berhak mandapatkan tambahan atas dirinya (si suami).

Pasal: Seorang wanita yang sedang menjalani masa
iddah boleh keluar rumahnya untuk memenuhi keperluannya
di siang hari. Tidak ada perbedaan, apakah wanita tersebut
sedang menjalani iddah wafat atau iddah thalak. Ketentuan
yang demikian didasari oleh sebuah riwayat dari Jabir rg bahwa dia

berkata: Bibiku dari garis ibu dithalak oleh suaminya dengan thalak 3.

Kemudian dia keluar dari rumahnya unfuk memotong pohon kurmanya.

Ditengah jalan dia berternu dengan seorang lakilaki yang melarangnya

melakukan hal yang demikian. Kemudian dia ftibiku) mengadukan
permasalahan tersebut kepada Nabi $. Beliau (Rasulullah $) berkata

kepadanya,

1:, ei*s "rt gA $Li ,s*r ,_??l
,r-o1, ,ro-< o (.t_,i Ggii )l

"Keluarlah unfuk memotong kurmamu. Dengan demikian, kamu

bisa bercdekah dengan kurma tercebut atau dapat melakukan

AI Mughni - l4etl



perbuatan baik dengan adarya kuma tetsebut. "Hadits ini diriwayatkan

oleh Abu daud dan Por-11*u'i.103

Mujahid meriwayatkan, dia berkata: Dalam peperangan Uhud,

beberapa orang muslim gugur di'mdan perang. Kemudian istui-istri

mereka datang menemui Nabi $ dan berkata, "Ya Rasulullah, kami

merasa khawatir dengan' kondisi malam. Bolehkah kami semua

menginap di rumah salah seorang diantara kami. Setelah siang tiba,

kami pulang ke rumah-rumah kami?"

Kemudian Rasulullah $ menjawab,

zo41, d 2"r{
?Pt c/)Jr

6z 6l-,ro uc

Lf dJstr-! rytirI
, oog,, 

,
i/J--.r

) rF'*Ti.w. J\;+r
"Elerkumpullah untuk bercakap-cakap di rumah alah sanng

diantan l<alian. Jila kalian hendak tidur, pulanglah ke runnh kalian

masing'masing.'104

Wanita yang sedang menjalani rrlasa iddah tidak boleh tidur

kecuali di rumahnya dan dia tidak boleh keluar di malam hari kecuali

untuk kepertuan yang bersifat darumt. Sebab kondisi malam lebih rawan

dan kondisinya berbeia dengan siang yang relatif aman dan merupakan

wakfu yang tersedia unfuk sang wanita dalam memenuhi kebufuhannya

serta membeli apa yang dia butuhkan. Jika si wanita memiliki karnliban
yang harus ditunaikan dan tidak mungkin itu dilakukan tanpa dirinya,

seperti kebutuhan unfuk bersumpah atau hadd, jika sang wanita fisiknya

103 93. ArNasa'i dalam pernbahasan: Thalah (6,/Hadits. 3552l.lmam Abu Daud
dalam kitab Thaalq (2/ 22971. Musllm dalam pembahasan: Thalak (2/55/ll2lllmarr
hnu MaJah (lftIadits. 2034); Al Baihaqi dalam Sunan Al-Kubm (7/4361dan Imam
Hahm dalan Al Mtstadnk (2/207 , 2081.

roa Haditr ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalrrm Sunan At Kubn (7/4361
sanadnln dha'if.Uh. Al lrua(21351.
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lemah, maka sang hakim mengufus seseorang menemuinya untuk

menunaikan kewajibannya di rumahnya. Jika wanita tersebut sudah

Ianjut usianya, maka dia boleh dihadirkan di pengadilan. Setelah selesai

keperluannya, maka dia wajib kembali ke rumahnya.

Pasal, Dalam masalah berkabung dan menjalani masa

iddah, wanita yang berstatus budak sama dengan wanita

merdeka. Kecuali dalam masalah tempat tinggal, tempat

tinggalnya dalam menjalani iddah sama dengan tempat

tinggal saat suaminya masih hidup. Sang fuan pemilik budak

yang sedang menjalani masa iddah boleh menahan sang

budak di siang hari dan membiarkannya berada di rumah

pada malam hari. Jika sang tuan tidak menahannya, maka

budak wanita tersebut waiib menjalani masa iddah, siang

dan malam harinya di rumahnya. Ahli waris sang suami

wajib menyediakan tempat tinggal bagi wanita yang sedang

menjalani iddah alau sedang menjalani masa berkabung,

sama dengan wanita yang stafusnya merdeka.

Pasal, Wanita yang tempat tinggalnya berpindah-

pindah (kauih badui) statusnya sama dengan wanita yang

tinggal di perkotaan dalam hal; keduanya wajib menjalani

masa iddah di rumah tempat sang istri tinggal bersama

suaminya saat suaminya masih hidup.

Jika anggota keluarganya pindah, maka sang wanita juga harus

ikut pindah. Sebab tidak mungkin sang wanita tinggal sendirian. Jika

yang pindah adalah orang lain, bukan anggota keluarganya, *uku s1..

wanita wajib menetap bersama keluarganya. Jika keluarganya yangi

pindah, maka si wanita juga wajib ikut pindah. Kecuali jika dalam

rombongan yang tidak pindah ada orang-orang yang membuat si wanita
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merasa aman dan nyaman. Dalam kondisi yang demikian, si wanita

boleh memilih; antara ikut dengan keluarganya yang pindah atau

menetap bersama rombongan yang tidak pindah. Jika keluarga si wanita
pindah dan si wanita merasa takut tinggal sendirian, maka dia boleh ikut
pindah. Jika kondisi si wanita aman, maka dia wajib menetap

ditempatnya untuk menjalani masa iddah.

Pasal' Ketika pemilik perahu meninggal dunia dan
istrinya ada bersamanya di perahu, dalam kasus yang
demikian, jika sang istri memiliki rumah di daratan, maka
hukumnya sama dengan hukum wanita yang sedang musafir
di daratan. Permasalahn ini akan kami jelaskan di
pembahasan mendatang. Jika sang wanita tidak memiliki
tempat tinggal kecuali perahu yang dia tempati bersama
mendiang suaminya dan dalam perahu tersebut ada ruangan
seperti rumah, maksudnya ada ruangan dimana sang istri
tidak berkumpul dengan para pria lain dan kondisiqTa arnan,
kemudian di dalam perahu tersebut juga ada mahram sang
wanita, maka dia wajib menjalani masa iddah di perahu
tersebut-

Jika perahunya kecil dan di dalam perahu tersebut tidak ada

mahramnya, atau ada mahram narnun kondisi sang wanita harus

bercampur dengan pria lain, dalam kondisi yang dernikian, maka sang

ishi wajib pindah dari perahu tersebut ke tempat lain unfuk menjalani

masa iddah atau berkabung.

1364. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"Wanita yang dithalak dengan thalak tiga, fidak boleh
mengenakan perhiasan ataupun mengenakan celak mata
yang bersinar."
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Ada pertedaan riwayat dari Imam Ahmad tentang kewajiban

melakukan ihdaad (tidak boleh mengenakan perhiasan) bagi wanita yang

dithalak ba'in. Diriwayatkan darinya:

1. Wanita yang statusn5n demikian wajib menjalari ihdaad. lni

merupakan pendapat yang dikemukakan oleh Sa'id bin Al

Musa5ryab, Abu Ubaid, Abu Tsaur dan ulama para sahabat ahli

ra'yr.

2. Riwayat yang kedua, Sdng wanita tidak wajib menjalaninya.

Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Atha', Imam Rabi'ah,

Imam Matik, Imam Ibnu Al Mundzir, juga Imam Asy-Syafi'i.

Dasamya adalah hadits Rasul *t,
"olt ;<l i;6 n.oi ,lil];;t

.t:p)pl$l
I

"Tidak halal bagi s@ftrng wanita 5ang beriman kepada

Atlah & dan beriman kepda Hari Kiamat melakukan ihdaad

atas mayit tebih dari 3 hari kauali iil<a yang meninggal adalah

suaminya 4 bulan 16 6uri.aos Pem5ntaan Rasulullah $
dalam hadits ini berhubungan dengan masalah wanita yang

suaminya wafat. Ini rnenunjukkan bahwa ke'wajiban menjalani

ihdaad hanya ditulukan bagi wanita yang suaminya wafat. Oleh

kareha itu, wanita yang dithalak ba '/n suaminya tidak wajib

merijalani ihdaad, sama dengan wanita yang dithalak mi'i dan

wanita yang'menjalani iddahdari hubungan seksual yang bersifat

syubhat.

{il "r, 
\\)q P$ o'e * ;''U

105 9u611" ini telah ditakhrii sebelumryn.
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lhdaad atas kernatian suaminya bertujuan unfuk

menunjukkan sikap berkabung atas wafahrya sang suami. Thalak

adalah perpisahan antara stnmi istri dan ifu merupakan pilihan

sang suami unfuk mernufuskan tali pernikahan dengan ishiryn.

Dalam kasus yang dernikian, sangat tidak layak membebankan

kesedihan pada diri wanita atas terpufusnya tali pernikahan

tersebut. Di sisi lain, iika wanita lnng suaminya wafat melahirkan

m*, maka sang anak dinasabkan kepada mendiang smminp
dan dalam kondisi yang dernikian tidak ada orang png bisa

menafikannSn. Oleh karena ifu penjagaan diri dilakulon dengan

menjalani ihdaad. Agar tidak terjadi anak yang bukan benihnya

dinasabkan kepadanya. Kasnsnln berbeda dengan wanita yang

dithalak oleh suaminSn. Dalam kasr.rs png dernikian, mantan

suami tersebut bisa menolak penisbatan anak lpng lahir

kepadanya, jika anak Snng lahir tersebut bukan dari benihnya.

Alasan riwapt kedm png mengatakan bahwa wanita

tersebut wajib menjalani ihdaadadalah wanita tersebut menjalani

iddah atas terputusn3n tali secara total. Kondisi fnSi
demikian disamakan dengan uranita yang suaminya wafat. Masa

iddah menjadikan haramnSn pemikahan terjadi di masa-masa

tersebut. Oleh karena ifu, hal-hal png bisa menarik seseorang

untuk menikahi wanita tersebut juga tidak boleh dilakukan oleh

sang wanita.

Pernrasalahannya be6eda dengan unnita yang dithalak

nj'i. Dalam kasus thalak mj'i warila 5rang dithalak tersebut

statusnya masih sebagai ishi dari $ami yang menthalaknya.

Wanita yang menjalani id&h karena seksrnl Snng
stafusnSa syubhat dasar pelaksanaan iddah tersebut bulon
p€rnilohan yang shahih.
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Mengenaihaditsyangdiiadikansebagaidasarbahwasi

wanita yang dithalak ba 'ft tidak wajib menjalani ihdaa4 hadits

tersebut hanya. menunjukkan bahwa perilaku ihdaad seorang

wanita tidak boleh lebih dari 3 hari kecuali jika yang meninggal

adalah suaminya. untuk masalah ini, kamipun berpendapat

demikian. Oleh karena itu, boleh melakukan ihdaad di sini,

sesuai dengan ijmak ulama.

Jika kita beranggapan bahwa wanita yang dithalak ba'in

wajib menjalani masa ihdaad, maka yang wajib dilakukan oleh

sang wanita ada dua, Sraitu tidak menggunakan wewangian dan

perhiasan, sebagaimana yang telah kami jelaskan dan tidak

boleh mengenakan niqab atau menjalani iddah di selain

rumahnya. Oleh karena itu, Rasulullah $ memerintahkan

Fathimah binti Qais unhrk menjalani masa iddah di rumah lbnu

Ummi pl3tgun-r105, sebagaimana yang akan kami jelaskan. Insya

Allah.

Pasal, Jika wanita 5nng dithatak tersebut kondisinya

sedang hamil, maka dia berhak 'mendapatkan tempat

tinggal. Hanya ada safu riwayat dalam permasalahan ini.

sepengetahuan kami, tidak ada perbedaan pendapat diantara ulama

mengenai ketenfuan Yang demikian.

Jika wanita yang dithalak tersebut tidak sedang hamil, maka ada

dua riwayat dalam masalah ini:

1. Sang wanita tidak wajib disediakan tempat tinggal. Ini

merupakan pendapat Ibnu Abbas dan Jabir r$. Pendapat yang

demikian juga dikemukakan oleh Imam Atha', Imam Thawus,

rG Hadits ini telah ditaktrii.
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Imam Al Hasan, Umar bin Maimun, Ikrimah, Ishaq, Abu Tsaur

dan Daud.

2. Sang wanita wajib diberikan tempat tinggal. Ini merupakan
pendapat Ibnu Mas'ud rS,, Ibnu Umar r$, Aisyah rg, Sa'id bin

Al Musayyab, Al Qasim, Salim, Abu Bakar bin Abdunahman,

Kharijah bin Zaid, Sulaiman bin Yasar, Imam Malik, Ats-Tsauri,

Imam Asy-Syafi'i dan ulama ahli ra'yi. Dasar ketentuan yang

demikian adalah firman Allah & di dalam Al Qur'an,

Jiy<;Hs;-"w-A[y6;]1
W#,GS

'Janganlah kamu keluarl<an mereka dari rumah mereka

dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka

mengerjakan perbuatan keji yang terang.... "(Qs. At-Thalak [65]:
1). Kemudian firman Allah S,

W W"br;i1\ J; :{X i,x.r, t, u';;;K;l

lAte -p_ {;. w1};6 r *!j K+
"Tempatkanlah mereka (para istril di mana kamu

bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janpanlah kamu

men5rusahkan mereka unfuk menyempitkan (hati) mereka. Dan
jika mereka (isti-istri yang sudah ditalak) itu sdang hamil, maka

berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin.... "
(Qs. At-Thalak [65]: 6).

Dalam ayat ini, Allah & menetapkan bahwa seorang

wanita yang dithalak harus dberikan tempat tinggal. Ketentuan

yang demikian bersifat umum, kemudian ada ketentuan khsusus

bagi wanita yang dithalak dalam kondisi hamil, yaitu sang wanita

wajib diberi nafkah.
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Dalilkamidalampermasalahaniniadalahriwayat
tentang Fathimah bintu Qais; bahwa Abu Amr bin Hafsh

menthalaknya dan saat itu sang suami sedang tidak ada di

tempat. Kemudian sang suami mengirim wakilnya menemui

Fathimah dengan membawa gandum dan dia (Fathimah)

memarahinya. Kemudian dia (utusan) berkata, "Demi Allah'

sesungguhnya kami tidak memiliki kewajiban apa-apa

terhadapmu."

Kemudian Fathimah datang menemui Rasulullah S d*
menceritakan kondisi yang dialaminya. Mendengar kisahnya,

Rasulullah $ berkata, "Kamu tidak wajib diberikan nafkah dan

tempat tinggal olehnya (sang suami yang menthalaknya)'"

Kemudian Fathimah diperintahkan untuk menetap di rumah

Ibnu ummi Maktum. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari

dan Muslim.loT

Jika ada yang mengatakan bahwa kisah yang diceritakan

oleh Fathimah yang dernikian telah diingkari oleh umar (s' saat

itu, umar rs berkata, "Kami tidak akan meninggalkan kitab

Tuhan kami dan Sunnah Rasul kami hanya karena ucapan

seorang wanita yang belum diketahui apakah dia berkata benar

atau berbohong."

Unvah berkata: Aisyah @ mengingkari hal yang

demikian dan sangat mencelanya, dia berkata, "Saat ifu dia (si

wanita) berada di tempat yang berbahaya dan kondisinya

dikhawatirkan."

Sa'id bin Al Musa5ryab berkata, "Wanita tersebut sangat

menarik perhatian kaum laki-laki. Oleh karena itu, dia

diperintahkan untuk menjalani masa iddah di rumah Ibnu Ummi

Maktum Yang buta."

107 6u611s telah dital..hrij sebelumnya.
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Jika demikian komentar-komentar yang diberikan, maka
jawaban kami adalah mengenai bertentangannya dengan

Kitabullah bisa terlihat dalam dialog yang terjadi di antara

mereka. Ketika mereka mengingkari keterangan Fathimah binti

Qais, dia (Fathimah) menjawab, "Di antara aku dan kalian ada

kitabullah. Didalam Al Qur'an, Allah & berfirman,

6 a:1 
"i. 

UL';ifr 'jx,s2 i{
'Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan

sesudah itu suatu hal 5ang baru...i (Qs. At-Thalak [65]: 1).

Apakah ada yang baru setelah thalak tiga? Bagaimana mungkin

kalian mengatakan bahwa wanita tersebut tidak mendapatkan

nafkah jika tidak hamil. Dengan alasan apa kalian menahannya

di rumah dan bagaimana mungkin menahan wanita di rumah

tanpa memberinya nafkah?"

Mengenai pemyataan mereka bahwa sesungguhnya

Umar aS, mengatakan bahwa kami tidak akan meninggalkan Al

Qur'an; Imam Ahmad mengingkari riwayat yang menyatakan
bahwa Umar AS berkata demikian. Yang dikatakan oleh beliau

adalah "Kami tidak mungkin melaksanakan ajaran agama kami

berdasarkan pendapat seorang wanita." Dan pertentangan

terhadapnya telah disepakati. Karena kami menjadikan khabar

Furai'ah yang jenis kelaminnya wanita dan riwayat dari Aisyah

ig serta istri-istri Nabi $ yang lain, dalam banyak kasus hukum.

Para ulama banyak yang menjadikan riwayat dari Fathimah

tersebut sebagai hujjah; terutama dalam masalah gugumya

kewajiban memberikan nafkah wanita yang dithalak jika

kondisinya tidak sedang hamil, hukum laki-laki melihat wanita,

hukum laki-laki melamar wanita yang sudah dilamar laki-laki lain,

jika sang wanita berketetapan menerima.
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Mengenai tal$ril mereka terhadap hadits Fathimah,

pentakwilan tersebut tidak kuat. sebab pentakwilan tersebut

bertentangan dengan apa yang dipahami oleh pemilik riwayat

(Fathimah). Di sisi lain, Fathimah lebih mengetahui kondisinya

dibandingkan orang lain. pemyataan orang yang membantah

riwayat Fathimah juga dibantah lagi oleh yang lain. Maimun bin

Mahrab membantah pemyataan Sa'id bin Al Musayryab ketika

dia berkata, "Wanita tersebut telah menimbulkan fitrah." Dia

Maimun) berkata, "Jika saja wanita tersebut mengikuti saran

Rasulullah #i, maka keberadaannya tidak akan menimbulkan

fihah. Sesungguhnya dalam diri Rasululah & terdapat teladan

yang baik bagi kita."

Di sisi lain, antara wanita yang dithalak dengan mantan

iskinya hukumnya haram dan diantara keduanya tidak bisa rujuk

serta tidak ada hubungan waris jika salah satu diantara keduanya

meninggal dunia.

Pemyataan Aisyah bahwa wanita tersebut berada di

tempat yang berbahaSn, pendapat tersebut tidak benar. Sebab

Rasulullah $ telah menjelaskan tentang alasan kebijakan yang

diambilnya. Beliau (Rasulullah #) bersabda, "Wahai anak

keluarya Qais. Saungguhntn kamu mendapatkan nalkah dan

tempat tinggal jika suamimu melakukan rujuk terhadap dirimu."

Demikian yang diriwayatkan oleh AI Humaidi dan AI6lrru-.108

Jika pentals rilan 1nng dilakukan oleh Aisyah dan yang

lainnya benar, maka Umar dalam bantahannya tidak akan

mernbufuhkan hal lain kecuali ifu adalah pemyataan seorang

wanita.

108 HR. Ahmad dalam Musnadya (6/373, 417) dan Imam hnu Kabir juga

menyebutkan dalam kitab tafsimya (8/1701.
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Di sisi lain, Fathimah adalah orang yang mengalami
kisah itu sendiri. oleh karena itu, dia lebih mengetahui
kondisinya. Dia (Fathimah) telah mengingkari orang yang
membantahnyu, membantah oftmg yang menolak riwayatrya
atau mentakwilnya dengan pentakruilan yang bertentangan
dengan zhahir riwapt. oleh karena ifu, dalam kasus ini,
pem5ntaan Fathimah layak didahulukan dibandingkan dengan
yang lain, sebagaimana kaidah yang demikian berlaku dalam
kasus-kasus hukum yang lain.

Pasal, Para sahabat kami berkata: Tempat lpng
digunakan oleh wanita yang dithalak tidak hams tempat
tertentu, baik kita beranggapan bahwa dia berhak
mendapatkan rumah atau tidak. Sang suami bebas memilih,
dia boleh menempatkan mantan istrinya di rumah saat
terjadinya dithalak atau dipindahkan di tempat lain yang
memiliki kondisi yang sama- Meski demikian, sunahnya,
sang suami tidak memindahkan istrinya. Dasarnya adalah
firman Allah &,,

't-,:5- fr J y <4 ^-{;'"W;. U 6}# {
ctt"'##,

'Uanganlah kamu keluarl<an mqel<a dart rumah merela dan
merel<a (diizinkan) ke luar keuali kalau mqel<a mengerjakan

perbuatan keji Snng temng. "(Qs. Ath-Thalak t65l: 1).

Dipilihnya pendapat bahwa si wanita tidak dipindahkan sebagai

langkah keluar dari perbedaan pendapat. Sebab mereka yang

berpendapat bahwa sang wanita berhak mendapatkan tempat tinggal
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menyatakan bahwa sang wanita harus menjalani masa iddah

dirumahnya. Jika sang wanita telah lama berada di rumah suaminya dan

rumah tersebut layak untuknya, maka si wanita wajib menjalani masa

iddahdi rumah tersebut. Jika rumah tersebut kecil dan tidak layak untuk

ditempati berdua, maka sang mantan suami yang pindah dan

membiarkan istrinya bemda di rumah tersebut. Sebab sunnahnya, sang

istri menjalari iddahdi rumah ternpat dia tinggal saat jatuhnya thalak.

Jika rumah yang ditempati kedmnya besar dan dalam rumah

tersebut ada ruangan tertuhrp 5rang bisa digunakan oleh si wanita,

seperti ada kamar terpisah, atau rumahnya tingkat, dalam kondisi yang

dernikian sang wanita boleh menialani iddah di tempat tersebut,

sementara suami di rungan bagian atas. Jika antara ruangan tempat iski

dan ruangan tempat suami tidak ada Pintu, narnun nrangan tempat isbi

tertufup dan sang suami fidak bisa melihat aktifitas mantan istrinya serta

di dalam ruangan tersebut ada mahramnya si wanita, maka wanita

tersebut boleh menjalani iddahdi tempat tersebut. Sebab dengan adanya

mahmm di tempat tersebut hampir mustahil terjadi hal-hal yang

diharamkan. Meski demikian, hukumnya tetap saja makruh. Sebab

ternpat yang demikian mernungkinkan bagi suami melihat mantan

isfuinya. Jika ditempat yang dernikian tidak ada mahram, maka sang

mantan istri tidak boleh menjalani iddah di rumah tersebut. Sebab

mantan suami sama saja dengan oftmg lain. Dalam haditsnya Rasulullah

$ bersabda,

dz

0!t ?P.d L4 lf)'u
i/u

,yt o';X Y

.Lt*)tcirti
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"TidaHah seorang lald-laki berduaan dengan seorang wanita

keuali Snng kefigan5m adalah syetan.'lo9

Jika sang suami tidak mau menyediakan rumah bagi istoi yang

dithalak olehnya dan sang istui termasuk wanita yang wajib disediakan

tempat tinggal untuk menjalani masa iddah, dalam kasus yang demikian

sang hakim wajib memalsa mantan suami tersebut unfuk menyediakan

tempat tinggal. Jika sang hakim tidak ada, maka sang istri gnng sedang

menjalani masa iddah dapat menagih kepada mantan istrinln. Jika sang

hakim ada, apakah si wanita boleh menunfutrya kepada suami?

Dalam masalah yang demikian ada dua riwayat.

Jika suaminya ada di daerah tersebut dan tidak mencegahnya

tinggal di rumah tersebut, namun sang istri malah memiliki tinggal

ditempat yang lain atau di ternpat lain milik gang istrinya, dalam kasus

yang demikian, maka sang isbi tidak berhak meminta uang sou,ra atas

rumah yang ditinggalinya selama menjalani masa iddah. Sebab dia telah

memilih tempat tersebut atas keinginannya sendiri.

Jika sang suami tidak mampu menyediakan tempat tinggal unfuk

isfuinya selama menjalani masa iddah, karena sang suami bangkrut, atau

sang suami sedang keluar daerah, atau sang istri tidak mau menyediakan

ternpat tinggal bagi istuinyra yang sdang menjalani masa tddah padahal

dia mampu, maka sang isti boleh memilih tinggal dimana saja.

Demikian pula dalam kasus jika suami rranita tersebut wafat dan ahli

waris mereka tidak menyediakan ternpat tinggal bagi si wanita unfuk

menjalani ntasa iddah. maka sang ishi boleh tinggal dimana saja. Sebab

sang istui wajib tinggal di rumah sang suami unfuk menjaga benih gnng

mungkin ada di mhimnya hasil hubungan keduanSra saat masih menjadi

suami istui. Jika ahli waris tidak melakukannya, maka dia tidak wajib

menjaganya

10e HR. At-Tirmidzi ddalam ldtab Al Fitan (4/Fladitr,.2L65l Ahmad dahm Musnad-
nya (ll4/17 7). Sanadnya shahih.
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1365. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"Jika seorang wanita melakukan perjalanan unfuk
melaksanakan ibadah haji, kemudian suaminya meninggal
dunia dan jarak si wanita dengan rumahnya masih dekat,
maka sang wanita harus kembali ke rumahnya unfuk
menjalani masa iddah. Jika sudah jauh dari rumahnya, dia
boleh melanjutkan perjalanannya. Jika si wanita kembali dan
temyata masih ada sisa masa iddah, maka dia harus
menenrskan iddah tersebut di rumahn5,ra.'

Pada dasamya, s@mng wanita yang suaminya wafat tidak boleh

pergi meninggalkan rumahnya untuk melalsanakan ibadah haji atau

yang lainnya. Ketenfuan yang demikian diriwayakan dari Umar ,{& dan

Utsman rg. Pendapat yang demikian juga dikemukakan oleh Sa'id bin

AI Musayyab, AlQasim, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Abu Ubaid dan

pam sahabat ahli ra'yi serta Ats-Tsauri.

Jika saat suaminya meninggal dunia sang isfui sedang dalam

perjalanan dan jarak wanita tersebut ke rumahnya masih dekat, maka

sang istoi wajib kembali ke rurnahnya untuk menjalani masa iddah.

Sebab jika jaraknya masih dekat, stahrsnya disamakan dengan stafus

muqim, bukan rnusafir. Jika jarak antara si wanita dengan rumahnya

sudah jauh, maka sang wanita boleh meneruskan perjalanannya.

Menurut Imam Malik Wanita tersebut harus kernbali ke rumah

selama dia belum melakukan ihmm. Pendapat yang shahih adalah jika

jarak ke rumahnya jauh, maka jangan kernbali. Sebab hal grang demikian

mernberikan mudharat kepada si wanita dan berat. Jika harus kembali,

berarfi dia harus melakukan perjalanan.

Menurut Al Qadhi: Batasan dekat atau jauh melihat pada

patokan jarak dibolehkannya shalat dengan cara qashar. Yang dimalsud
jarak yang dekat adalah ,amk dimana seseorcng fidak boleh

melaksanakan shalat dengan cara qashar dan yang dirnaksud dengan
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jarak lnng jauh adalah jarak dimana seseomng dibolehkan
melaksanakan shalat dengan cara qashar. Jamk dimana seseorang tidak
dibolehkan melaksanakan shalat dengan cara qashar htrkum stafus

ofttng tersebut sama dengan oftmg yang hadir (bul<an musafir).

Pendapat yang demikian juga dianut oleh Imam Abu Hanifah.
Meski demikian, dia menambahkan bahwa qashar hanya boleh
dilakukan jika waktu ternpuh perjalanannya adalah 3 hari. Jika jarak

antara wanita tersebut dengan kurang dari perjalanan 3 hari,
maka sang wanita wajib kembali ke rumahnya. Jika waktu tempuhnya

lebih dari itu (tiga hari), maka dia boleh meneruskan perjalanan ke
tempat yang dia tuju dan menjalani masa iddalnya. Jika waktu ternpuh

antara wanita tersebut dengan adalah 3 hari dan di tempat

wanita saat ifu ada sebuah tempat yang dapat dia jadikan sebagai

tempat tinggal, maka dia wajib menetap di tempat tersebut. Jika

ditempat tersebut tidak ada tempat untuk menetap, maka dia boleh

meneruskan perjalanannSa ke ternpat yang dia fuju.

Menurut Imam Asy-Syafi'i: Jika perjalanannya sudah melewati

bangunan-bangunan, si wanita bebas memilih antara kembali ke

rumahnya atau nreneruskan perjalanan ke tempat yang dia fuju. Sebab

dia sudah berada di tempat dimana sang suami mengizinkannya berada

di tempat tersebut. Kasusnya disamakan dengan jarak yang jauh.

Dalil kami bahwa jika jamknya dekat sang istui harus kembali

adalah apa yang diriwayatkan oleh Sa'id, Jarir menceritakan kepada

kami, dari Manshur, dari Sa'id bin Al Musayyab, dia berkata, "Suafu

saat, beberapa orang wanita yang sudah bersuami sedang melaksanakan

haji atau ummh, lalu suami-suami mereka meninggal dunia. Kemudian
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Umar iig memerintahkan mereka kembali dari Dzil Halifah agar mereka

melaksanaka n iddahdi rumah-rumah mereka-"11O

Jika jaraknya dekat, maka sang istri bisa melakvkan iddah di

rumahnya. oleh karena ifu, dia wajib kembali ke rumahnya. Kasusnya

sama dengan orang yang melakukan perjalanan dan belum mele'urati

perkampungan.

Jika jaraknya jauh, maka sang istri tidak harus kembaii ke

rumahnya. sebab ketentuan yang demikian akan memberatkannya.

Terlebih lagi perjalanan untuk tiba di rumahnya juga jauh. Kasusnya

disamakan dengan wanita yang sudah tiba ditempat tujuannya. Jika

jaraknya sudah jauh dari rumahnya dan si wanita memilih untuk kembali

ke rumahnya, maka hukumnya boleh. Ketentuan ini berlaku jika setelah

tiba di tempatnya dia masih berada pada masa iddah.

Jika seorang wanita takut kembali atau dalam perjalanannya

pulang banyak masalah, maka dia boleh meneruskan perjalanannya ke

tempat yang dia tuju, sama dengan kasus wanita yang jaraknya dengan

rumah sudah jauh.

'Jika sang wanita kembali ke rumahnya dan masih ada sisa iddah

yang harus dia jalani, maka wanita tersebut harus menjalani sisa iddah di

rumah suaminya. sepengetahuan kami, tidak ada perbedaan pendapat

diantara ulama mengenai ketentuan yang demikian. sebab, wanita

tersebut dapat menjalaninya di rumah sang suami. Oleh karena itu, dia

harus menjalaninya di rumah tersebut, sebagaimana wanita yang tidak

sedang melakukan perjalanan.

Pasal, Jika seorang wanita sudah terkena kewaiiban

melaksanakan haji islam, kemudian suaminya menir'rggal

1lo gp. Sa'id bin Manshur dalam Surantya (1./317 - 1343); Imam Malik dalam .4/

Muwaththa (2/88/591,592). Dengan cerita yang sama; Al Baihaqi dalam Sunan Al'
Kubra (7 /435) dan Abdurrazzaq dalam Mushannafnya (7 /120/33)'
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dunia, maka si wanita harus menjalani masa iddah di rumah,
meskipun dengan sebab menjalani masa iddah dia tidak
dapat melaksanakan ibadah haji. Sebab masa iddah memiliki

waktu terlatas, sementam ibadah haji masih bisa dilakukan pada tahun
yang akan datang.

Jika seorang suami meninggal dunia disaat istrinya sedang

menjalani ihram haji wajib atau tidak wajib namun atas izin sang suami,

dalam kasus ini, permasalahannya diihat lagi; Jika wakfu hajinya masih

lapang dan tidak khawatir pelaksanaan ritualnya terleu.rati dan dia tidak
khawatir tertinggal oleh rombongannya, dalam kasus yang demikian, dia

wajib menjalani masa iddah dirumahnya. Sebab dalam kondisi yang

demikian, dia masih bisa menjalankan dua ka,,vajiban sekaligus dan tidak
boleh menggugurkan salah satunya. Jika dia khawatir akan tertinggal

dan tidak bisa melaksanakan ritual ibadah haji, maka dia wajib
melanjutkan perjalanannya. Pendapat yang demikian juga dikemukakan
oleh Imam Asy-Syafi'i.

Menurut Imam Abi Hanifah: Wanita tersebut wajib menetap,
meskipun mengakibatkan dia tidak bisa melaksanakan ritual ibadah haji.

Sebab stafus warita tersebut sedang menjalani masa iddah dan dia tidak
boleh melakukan perjalanan. Kasusnya disamakan dengan suami wanita
tersebut meninggaldunia sebelum si wanita melakukan ihram.

Dalil kami dalam masalah ini adalah wanita tersebut memiliki
dua kewajiban dan waktunya sempit. Oleh kareno fu, yang wajib
'didahulukan adalah kar.rajiban lrang pertama mengenai dirinya.
Kasusnya sama dengan jika kar.rajiban yang lebih dulu ada adalah

ker,vajiban iddah, maka dia wajib menjalani iddahdahulu. Di sisi lain, haji

merupakan salah safu rukun Islam dan masyaqah yang dialami akibat

terla,r,ratinya ritual juga berat. Oleh karena ifu kalajiban melaksanakan

haji tersebut harus didahulukan. Kasr.rsnya disamakan dengan jika
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suaminya meninggal dunia setelah sang wanita telah menempuh

perjalanan yang jauh.

Jika sang istri melakukan ihram setelah suaminya meninggal

dunia dan dia khawatir tidak sempat melakukan ritual haji, ada

kemungkinan dia boleh melanjutkan perjalanannya. Sebab ada

masyaqah (kesulitan) jika dia terus berada'dalam kondisi ihram dan bisa

juga dia wajib menjalani masa iddah di rumahnya, sebab kewajiban

menjalani iddah lebih dahulu datang pada dirinya. Jika telah selesai

menjalani iddah dan masih memungkinkan untuk melakukan perjalanan

untuk melaksanakan ibadah haji, maka dia wajib melakukannya dan

melaksanakan ritual haji. Jika tidak mungkin melaksanakan ritual haji,

maka dia wajib melakukan tahallul dan melakukan amalan umrah.

Hukum hajinya wajib diqadha, sama dengan orang yang terlambat

mengikuti ritual haji. Jika tidak mungkin melakukan perjalanan, maka

hukumnya sama dengan orang yang tidak bisa melanjutkan pedalanan,

seperti seorang wanita yang dicegah suaminya melakukan perjalanan.

Pemecahan hukum ihram unfuk umrah juga sama.

Pasal, Jika seorang ishi diizinkan oleh suaminya unfuk

melaksanakan satu perjalanan dan perjalanan tersebut bukan

untuk pindah domisili, kemudian setelah sang istri keluar

dari rumahnya suaminya meninggal . dunia, dalam masalah

ini kasusnya sama dengan perjalanan untuk melaksanakan

ibadah haji.

Jika. telah tiba di tempat fujuannya, maka sang wanita boleh

menetap untuk memenuhi kebufuhannya, misalkan kebufuhannya

adalah berdagang dan lain{ain. Jika keperluannya hanya unfuk tamasya

atau berziarah atau keperluannya tidak memiliki batas waktu, maka dia

tidak boleh menetap lebih dari 3 hari di tempat tujuannya. Jika
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wakfunya bisa dipastikan, maka dia boleh menetap sesuai dengan wakfu

yang dibutuhkan. Sebab kepergian sang isfui atas izin suaminya.

Jika kebutuhan atau keperluan sang istri telah selesai, namun dia

khawatir dan takut untuk melakukan perjalanan pulang, maka dia boleh

meneruskan masa iddah di tempat tujuan tersebut. Jika dia bisa kembali,

namun dalam perhitungan masa iddah habis ketika dia masih dalam

perjalanan pulang, maka dia wajib menetap di tempat tujuan tersebut

untuk menjalani masa iddah hingga selesai. Sebab menjalani masa iddah

dalam kondisi menetap di satu daerah lebih utama dibandingkan

melakukannya dalam perjalanan. Jika dalam perhitungan, setelah tiba

dirumah, masih ada wakfu unfuk menjalani sisa masa iddah, maka dia

wajib.kembali pulang.

Pasal, Jika seorang suami mengizinkan istrinya untuk
pindah ke rumah yang lain atau ke daerah lain, kemudian
sang suami meninggal dunia sebelum sang istri pindah,
dalam kasus yang demikian, sng istri wajib menjalani iddah
di rumahnya (bukan rumah baru yang akan dia tempati).
Sebab rumah tersebut adalah rumahnya. Tidak ada perbedaan, apakah

suaminya meninggal dunia sebelum atau sesudah si isfoi memindahkan

barang-barangnya. Sebab rumah tersebut adalah rumah bagi sang istri
selama sang istri belum pindah ke rumahnya yang baru.

Jika suami meninggal dunia setelah sang istri pindah ke

rumahnya yang baru, maka sang iifui wajib menjalani masa iddah di

rumahnya yang baru. Sebab rumah baru itulah rumahn1n. Tidak ada

perbedaan dalam masalah ini, apakah sang istri sudah memindahkan

barang-barangnya atau belum.

Jika suami meninggal dunia, sementara sang istri ada diantara

dua rumahnya (dalam perjalanan menuju rumah yang baru), maka sang

istri diberi kebebasan untuk memilih. Sebab dalam kondisi yang
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demikian, belum ada rumah yang dia jadikan sebagai tempat tinggal.

Rumah yang pertama sudah ditinggalkan, sementara yang baru belum

dia tempati.

Ada juga yang berpendapat bahwa dalam kasus ini, sang istri

wajib menjalani masa iddahdi rumah barunya. Sebab itulah rumah yang

diizinkan sang suami untuk ditempati sang istoi.

Ketenfuan ini berlaku jika dua rumah tersebut masih berada

dalam satu wilayah. Jika dua rumah tersebut bemda di daerah yang

berbeda, maka sang iski tidak boleh pindah ke daerah 5nng baru

tersebut. Sebab, kepindahan sang istri unfuk memenuhi keinginan sang

suami, menemani suami dan tinggal bersama suami. Jika kita

mengharuskan si wanita pindah ke daerah lain, berarti kita

mengharuskan si wanita melakukan perjalanan yang berat. Kondisi yang

tidak nyaman akan dialami oleh si wanita. Sebab dia akan berpisah dari

tempatnya yang awal, berpisah dengan keluarganya, tinggal bersama

orang-orang 5nng bukan mahramnya dan menjadikan dirinya berada

dalam kondisi yang rawan. Secara zhahir, jika sang suami tahu bahwa

dia akan meninggal dunia, maka dia tidak mungkin memindahkan

istuinya ke daerah lain. dengan hidupnya sang suami menrpakan syarat

diizinkannya sang istri pindah ke daemh lain.

Jika sang istri sudah tiba di tempat yang baru, kernudian sang

istri kembali ke rumah yang pertama unfuk mengambil barang-

barangnya, namun saat dia kembali sang suami meninggal dunia, dalam

kasus yang demikian, sang istri harus kembali ke rumah barunya: Sebab

rumah baru tersebutlah yang saat itu menjadi tempat tinggalnya.

Kembalinya sang istri ke rumah pertama hanya unfuk satu keperluan,

bukan untuk menetap. Yang dijadikan patokan adalah tempat dimana

sang iski tinggal, bukan tempat dimana sang istri sedang berada.

Jika saat suami meninggal dunia, sang istri sedang berada di

rumah yang baru dan dalam pengakuannya dia berkata bahwa suarninya
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mengizinkan dia tinggal di rumah tersebut, namun klaim tersebut

dibantah qleh ahli waris sang suami, atau sang istri berkata, "Aku hanya

diizinkan oleh suami untuk mengunjungi rumah tersebut bukan unfuk
menetap di rumah tersebut." Dan klaim yang demikian diingkari oleh

ahli waris, dalam kasus yang demikian, maka yang dijadikan sebagai

pegangan adalah perkataan sang ishi. Sebab dia lebih mengetahui
hakikat perkataan suaminya.

Setiap tempat yang kami katakan bahwa si istri harus

meninggalkan daerahnya menuju tempat tersebut, ketentuan ini berlaku
jika memenuhi beberapa syarat; yaifu, dalam perjalanan tersebut sang

istri ditemani oleh mahramnya dan sifuasi serta kondisi perjalanannya

aman. Dasamya adalah hadits Rasul $,

tf i\t ifit: ll i'i ;l;'t Y

.e\f u ?Hee\LN)di:p jtkl/l/

"Tidak halal bagi seomng wanita yang beriman kepada Allah &
dan beiman keoada Hari Kiamat melakukan pe$alanan yang jarak

tempuhnya adalah kecuali jika dia disertai oleh mahram

dari keluarganya.'1L7

L366. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"Jika seorang suami menthalak istrinya atau suaminya wafat
dan sang suami tidak sedang bersama istrinya, maka
penghitungan awal iddalnya sang istri adalah sejak sang
suami meninggal dunia atau sejak dijatuhkan thalak oleh
sang suami."

1ll HR. Al Bukhari dalam pembahasan: At-taqshir (2/541 dan Muslim
(2/haii/977l,.
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Inilah pendapat yang masyhur dianut dalam madzhab (Madzhab

Hanbali). Jika seorang istri dithalak oleh suaminya, maka penghifungan

iddalnya sang istri adalah sejak dijatuhkannya thalak tersebut. Jika sang

suami meninggal dunia, maka penghitungan awal iddalnya adalah sejak

sang suami meninggal dunia. Dalam komentamya, Imam Abu Bakar

berkata: Sepengetahuan kami, tidak ada perbedaan pendapat mengenai

riwayat dari Abu Abdillah (lmam Ahmad) mengenai ketentuan yang

demikian, yaifu penghitungan awal dimulainya masa iddah adalah sejak

djatuhkannya thalak oleh sang suami atau sejak wafatnya sang suami.

Kecuali ada satu riwayat dari Ishaq bin Ibrahim'

Ketenfuan yang demikian merupakan pendapat yang

dikemukakan oleh Ibnu Umar rg6, Ibnu Abbas r$, Ibnu Mas'ud 196,

Masruq, Imam Atha', Jabir bin Zaid, Ibnu Sirin, Mujahid, Sa'id bin

Jabir, Ikrimah, Imam Thawus, sulaiman bin Yasar, Abu Qulabah, Abu

Al Aliyah, Imam An-Nakha'i, Nafi, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam

Ats-Tsauri, Ishaq, Abu Ubaid, Abu Tsaur dan ulama para ahli ra'yi.

Diriwayatkan dari Imam Ahmad, ketentuah yang demikian

berlaku jika terdapat bukti. Jika tidak ada, maka awal penghitungan

iddalnya si istri sejak dia menerima kabar kematian suaminya atau

kabar jatuhnya thalak. Ketentuan yang demikian juga diriwayatkan dari

Sa'id bin Al Musayyab dan Umar bin Abdul Aziz. Diriwayatkan dari

Imam Ali, Al Hasan, Qatadah, Imam Atha' Al Khurasani dan Khalas

bin Amr bahwa iddatnya wanita tersebut sejak datangnya berita

tersebut. Sebab iddah adalah menjauhi beberapa ketentuan yang

dilarang dan sebelum'mengetahui berita tersebut tiba, otomatis dia tidak

mengetahui bahwa dia meninggalkan hal-hal yang diharamkan selama

menjalani masa iddah.

Dalil kami dalam masalah ini adalah jika seorang istri yang

sedang hamil tidak mengetahui bahwa dia telah dithalak oleh suaminya,

maka ketika wanita tersebut melahirkan, maka selesailah masa
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iddalnya. Demikian pula ketentuan yang berlaku dalam beberapa

macam iddah. sebab masa iddah adalah masa yang harus dilalui oleh
sang istri setelah jatuhnya thalak atau setelah wafatnya sang suami. oleh
karena itu, masa yang dilalui setelah jatuhnya thalak atau setelah.

wafatnya suami harus dihitung sebagian dari masa iddah.

Dalam masalah menjalani masa iddah tidak disyaratkan bahwa
sang istri bemiat menjalaninya. Sebab, seorang istri yang masih kecil
atau menderita gila, masa iddahtya selesai setelah keduanya menjalani
masa iddah tersebut, meskipun keduanya tidak bemiat menjalani masa

iddah. Tidak ada perbedaan dalam kasus ini, apakah selama menjalani
masa iddah tersebut si ishi menjauhi larangan selama masa iddah atau
tidak. Sebab sikap berkabung tidak menjadi syarat sahnya penghitungan

masa iddah.

Jika sang istri melanggar larangan yang berlaku bagi wanita
selama dia menjalani masa iddah, baik pelanggaran tersebut disengaja

atau tidak disengaja, tetap saja penghifungan rnasa .iddah tetap berjalan.
Sebab di dalam AI Qur'an, Allah & berfirman,

"r;3'z|it3#i\,OC;.5(nfr,-uTV

"Wanita-wanita tnng dithalak hendaknSa menahan diri
(menungga) tiga kali quru.... " (Qs. AI Baqarah [2]: 2281. Kqrrudian
dalam surah yang lain Allah & berfirman,

;6W',#r;,
'Maka iddah mqeka adalah tiga bulan." (Qs. AtsThalaaq [65]:

4). Kemudian dalam ayat gnng lain dis€butkan,

'si*';5-6'bffi)GxiiUif'#
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"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka

itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya." (Qs. At-Thalaaq

[65]:4)

Menjadikan ihdaad (tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang)

selama masa iddah sebagai syarat penghitungan masa iddah

bertentangan dengan ayat ayat diatas. oleh karena itu, sil<ap ihdaad

tidak boleh diladikan sebagai syamt penghitungan masa iddah.
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5/';rr?
KITAB RADIIA'

(Penyusuan Bayi Anak Orang Lain)

Dasar diberlakukannya pengharaman dengan sebab radha'

(persusuan) adalah Al Qur'an, sunnah dan ijmak.

Dalil Al Qur'annya adalah firman Allah S,

a*-u=*jcF,iSi'#5.#ii1**,
"Ibu-ibumu yang manyusui kamu, dan saudam perempuanmu

sepersusuan " (Qs. An-Nisaa' I4l: 23). Keduanya disebutkan Allah &
dan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang haram dinikahi.

Dalil sunnahnya adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh

Aisyah q bahwa Nabi $ bersabda,

.;',vjr ?!;:6 ?:;l wv!;tLY
"Penyusuan mengharamkan ssuafu y*s anu**u; dengan

sebab kelahiran."ll2 y1u6i1s ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan

Muslim. Dalam redaksi yang lain dinyatakan,

112 H3. Al Bukhari dalam pembahasan: Kesaksian (3/2221.
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.lI z t
, 2--)

t

'u
tl;.i"c 7v';r U

'd ;;;6 LA')'.d
.yv')l

"Sesuafu yang haram dengan sebab Persusuan adalah sesuafu

yang diharamkan dengan sebab nasab. "Hadits ini diriwayatkan oleh An-

|f656 ' i. 113

Diriwayatkan dari hnu Abbas rg, dia berkata: Rasulullah $
pemah berkata tentang puki Hamzah,

, 6,.
r.--.*Jl

"Dia'tidak boleh aku nikahi. Sebab sesuatu yang diharamkan

dengan sebab persusuan sama dengan sesuatu yang diharamkan dengan

sebab nasab. Dia putri saudam sepersusuanku.'Ll4 Hadits ini

diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Ada banyak lagi hidits-hadits

yang senada dengan hadits yang telah kami sebutkan dan insya Allah

akan kami sebutkan juga hadits-hadits yang lain.

Para ulama telah berijmak (sepakat) tentang pengharaman nikah

dengan sebab antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan

terikat oleh persaudaraan persusuan. Jika demikian, maka pengharaman

ibu sepersusuan dan saudara sepersusuan dijelaskan dalam Al Qur'an,

sementara pengharaman nikah dengan anak wanita dengan peringatan.

Sebab jika haram menikah dengan saudara sepersusuan, maka menikah

dengan anak wanita juga haram, bahkan keharamannya bersifat lebih.

Pengharaman-pengharaman yang lain ditetapkan berdasarkan ketentuan

I dalam hadits Rasul ds. Dan hukum kemahraman juga ditetapkan

ll3 gu661r ini telah ditakhrij.
lla gu6i1" ini telah ditakhrij.

19, L d, /

?F" C,P
. 1)zo. z /

Lr Lll 4j{l e)

Y
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berdasarkan persusuan. sebab penetapan stafus mahram adalah bagian

dari hukum, pengharaman menikah dengan sebab sepersusuan.

Mengenai hukurn-hukum lain yang disebabkan oleh adanya
pertalian nasab, seperti hukum kewajiban mernberikan -nafkah,

memerdekakan budak, ditolaknya persaksian, hukum-hukum tersebut
tidak ada kaitannya dengan ikatan sepersusuan. $ebab pertalian dengan
sebab nasab lebih kuat dibandingkan dengan pertalian dengan sebab .
pen!rusuan. oleh karena ifu, dalam, kasus ini fidak diberlakukan qiyas.

Persamaan diberlakukan hunln dalam rnasalah yang mernang telah
ditentulon oleh nash.

L637. Masalah: Abu Al Qasim AI Kharqi berkata,
'Penyusuan yang secaftr 3;akin menimbulkan hukum
haramngn pemikahan adalah pen!,,usuan lnng kadam3n E
kali sedotan atau lebih.'

Pem3ntaan lrnam Abu Al Qasim diatas mengandung dua
pernrasalahan:

Masalah Pertama:

Penyusuan yang menimbulkan hukum haramnya pernikahan
adalah penyusuan yang bersiht 5 kali sedotan atau lebih. Ini merupakan
pendapat yang dianut dalam rnadzhab (madzhab Hanbali).

Pendapat yang dernikian diriwayatkan dari Aisyah g, hnu
Mas'ud rS, Ibnu Zubair ig, Imam Thawus, Imam Atha'. Ini juga

merupakan pendapat yang dianut oleh Imam Asy-S5nfi'i.

Dari Imam Ahmad, ada riwayat yang kedua yang menyatakan .

bahwa sedikit atau banyak susuan yang diberikan tetap menghasillon
hukum haramnya menikah. Hal yang dernikian diriwayatkan dari Imam
Ali q& dan hnu Abbas. Pendapat Snng dernikian juga dikemukakan oleh

Sa'id bin Al Musay5rab, Al Hasan, Makhul, Az-7ilhri, Qatadah, Al
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Hakam, Hammad, Imam Malik, Imam AI Auza'i, Ats-Tsauri, Imam AI-

laits dan ulama pam sahabat ahli ra'g.

Dalam komentamya, Imam Al-laits mengatakan: Sesungguhnya

seluruh kaum muslimin sepakat menyatakan bahwa sedikit atau

banyaknya susuan yang diberikan saat masih bayr yang menghasilkan

hukum haramnya menikah adalah kadar yang membatalkan puasa.

Mereka m€ndasari pendapatrya dengan firman Allah &,

,1:g)tc#'Ai'W5-,#iff"43
"Ibu-ibumu tnng menytsui kamu, saudam

sepersusuan." (Qs. An-Nisaa' [4]: 231, kemudian

mendasari pendapafurya dengan hadits Rasul $,
. z /ot, z t9, !.t ., A), z J9z ,

.r-_-dJl U ?F"u LWlt e ?-p-
"Sesuafu 5nng dihammkan dengan sepercusuan adalah sesuafu

yang dihammkan dengan sebab nasab.'4'15

Diriwayatkan dari Uqbah bin Al Harits, bahwa dia pemah

menikah dengan Ummu Yahfra binti Abu lhab. Kemudian datang

seorang budak wanita yang kulitrya hitam dan berkata, "Aku telah

menlrusui kalian berdua." Kemudian aku menceritakan informasi yang

demikian kepada Nabi $. Saat itu beliau bersabda,,

"Bagaimana mungkin panil<ahan tqsebut diterusl<an sementam

wanib tesebut telah mengaku bahwm dia telah meryasui l<alian

r15 93. Al Bukhari dalam pembahasan: Kesaksian (S/Hadits. 26Ml; Muslim
dalam pernbahasan: Susuan l2/73/LO7l, 1073); ArNasa'i (6,/Hadits. 3307);
Ahmad dalam Musnadtya (L/3391dan Al Baihaqi dalam Sunan Al Kubm 17/452,
4s3).

peremPuan

mereka juga
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berdua?' Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.l16 Sebab

persusuan adalah sesuatu yang menjadikan timbulnya hukum haram

menikah dan ketentuan tersebut berlaku unfuk selamanya. Oleh karena

ifu, tidak diperlukan penenfuan kadar susu yang masuk ke mulut bayi,

sama dengan penghararnan menikahi ibunya istri. Dalam kasus yang

demikian, tidak perlu diadakan sumpah. Sebab isinya hanya sebuah

informasi.

Riwayat yang kedua: Kehamman menikah hanya terjadi jika

pen!rusuannya dilakukan sebanyak 3 kali sedotan. Pendapat yang

demikian dikemukakan oleh Imam Abu Tsaur, Abu Ubaid, Imam Daud

dan Imam Ibnu Al Mundzir. Dasamga adalah pemyataan Nabi $,

etLir yi:^Liti;:t
"Safu atau dua l<ali sdotan pentrusuan tidak menimbulkan

hukuman pengharaman. ql7

Diriwayatkan dari Ummul Fadhl binfi Al Harits, dia berkata:

Rasulullah $ telah bersabda,

"Safu kali tqukan atau dua tqul<an tidak menimbulkan hukum

hamm.'{'18 K"duu hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sebab

116 gg. Al Bukhari (Pembahasan: Nilrah,g/Hadib. 5104 /Fathul Baari; At-
Tirmidzi dalam Sunannf €,/Hadib. 1151) Abu Daud dalam Sunarrrya (3/3603);
An-Nasa'i (6/l09li Ad-Darimi(2/71adi8.2255) dan Ahmad dalam Musrndtya14/87,
384).

ru HR. Muslim (Pembahasan: Sesusuan, 2/L7/10731; Abu Daud (Pembahasan:

Nikah, 2/Hadits. 2063h AlTirmidd (Pembahasan: Sesusuan, 3,/Hadits. 1150h hnu
Maph dalam (Pembahasan: Nikah, lAladits. 1941); An-Nasa'i dalam (Pembahasan:

Mkah, 6/Hadits. 331h Ad-Danrquthni (4/172, 180); Ahmad dalam Musnadnya
(6/339,3210) dan Al Baihaqi dalatrl. SumnAlKubnlT/415\.

.p.*;l/' v; L>uyr tt;tt
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yang diladikan sebagai patokan penentuan dalam bilangan dan

pengulangan adalah tiga kali.

Diriwayatkan dari Hafshah 6, dia berkata (beliau bersabda),

ruu., //-. t.o t lto.?Wj,et JJ3 ?i;Y
"Tidak menimbulkan hukum hamm penrysuan gng iumlahng

kurang dari sepuluh kati cedotan.'Ll9 Hal yang demikian juga

diriwayatkan dari Aisyah,@, karena Urwah meriwayatkan hadits tentang

Sahlah binti Suhail. Dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa Rasulullah

$$ berkata kepada Sahlah sebagaimanA berita yang sampai kepada

kami,

. ,. .1 l}o .1 ,/. / ./ / o o/
k+i{ ?-* ?lr-b) -P a*bsl

"susuilah iu ,iOunyu* sepuluh kali sedotan, maka ia meniadi

mahram dengan sebab air susu yang diminum olehnya.'L20

Yang diladikan sebagai dalil dari pendapat pertama (lima kali

sedotan) adalah hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah €b, dia berkata,

"Ketentuan yang diturunkan di dalam Al Qur'an tentang masalah

susuan adalah sepuluh kali sedotan. Kemudian ketentuan tersebut

dihapus keberlakuannya dengan lima kali sedotan. Setelah itu kadar lima

kali sedotan menjadi ketentuan baku. Sebab ketika Rasulullah ds

meninggal dunia, ketentuan yang berlaku adalah lima kali sedotan.

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam 14*1i*.121

ll8 p1g. Muslim (Pembahasan: Sesusuan, 2/22/10751; An-Nasa'i (Pembahasan:

Nikah,6/101); Ahmad dalam Musnadtya (6/3391; Al Baihaqi dahm Sunan Al-Kubm
(7 / 4551 dan Ad-Daruquthni (4,2180)'

rre I{R. Al Baihaqi dalam Suzaz Al-Kubm (7/4571 dan Abdurrazzaq dalam

Mushannafnya (7 /4701.
r20 gp. Ahmad dalam Musnadrya(6/2691aslinya ada dalam Uitab Shahih Muslim

dalam (Pembahasan: Susuan, 2/30/L077, 10781.
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Imam Malik meriwayatkan dari Az-Zuhi, dari Urwah, dari

Aisyah @, dari Sahlah binti Suhail, dia berkata, beliau bersabda,

t/ ,4, llo '
.t(;*l{ ?rt"Q)'*bq7 r#.,1

:r;* fufim linm kali sttsttan, riatra dia merladi

mahram dgngan susta n 7q'"s6r1.'122

Ayat yang menjelaskan permasalahan persusuan dijelaskan oleh

sunnah Rasul $. Dalam sunnah tersebut dijelaskan tentang kadar

susuan yang menimbulkan hukum haramnya menikah dengan omng

memiliki pertalian dalam persusuan. Penjelasan yang ada dalam hadits

kami riwayatkan mengkhususkan malhum (yang dipahami) dari apa

yang mereka riwayatkan. Dengan demikian, kita telah mengumpulkan

semua riwayat tentang jumlah susuan dan memahaminya berdasarkan

penjelasan yang gamblang yang ada dalam hadits yang kami telah

utarakan.

Pasal: Jika timbul keraguan mengenai pemah teriadi

atau tidakn!rcr persusuari, atau ragu dalam iumlah sedotan

dalam persusuan yang teriadi, dalam kasus lpng demikian

tidak timbul hukum haram. Sebab pada dasamya tidak pemah

terjadi persusuan. Sesuahr 5nng bersifat yakin tidak bisa dihapuskan

berdasarkan sesuatu yang diragUkan. Kasusnya sama dengan kasus

keraguan pemah terjadinSn thalak atau tidak atau tentang bilangan

thalak.

121 gg. Muslim (Pembahasan: Sustnn, 2/24, L075) dan Abu Daud dalam

(Pembahasan: Nikah, 2/ 2062).
122 gu61L ini ditalhrij
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Masalah Kedua: Penyusuan tersebut dilakukan beberapa kali

secara terpisah. Pendapat yang demikian dikemukakan oleh Imam fuy-
Syafi'i. Cara menentukan satu kali susuan dikembalikan kepada adat dan

kebiasaan. Sebab syara' hanya menjelaskan secara mutlak dan tidak

memberikan batasan berapa lama wakfu unfuk satu kali susuan. Hal

yang demikian menunjukkan penenfuannya diserahkan kepada

kebiasaan yang berlaku di masyarakat. '
Jika seorang bayi men!,usu, kemudian dia berhenti dengan

keinginannya sendiri. Maka susuan tersebut dianggap sebagai satu kali

susuan. Jika setelah itu sang bayi menyrsu lagi, maka susuan tersebut

dianggap sebagai susuan yang kedua.

Jika sang bayi menghentikan aktifitas menwsunya karena

mengambil nafas atau untuk berpindah ke payudara yang satunya lagi

atau dihentikan oleh wanita yang men!rusuinya, permasalahannya dilihat

lagi, jika sang bayi tidak segera men!rusu lagi setelah berhenti, maka

susuan tersebut (yang telah dilakukan)dianggap sebagai satu kali susuan.

Jika sang bayi langsung kembali men!rusu, maka ada dua pendapat:

1. Susuan yang telah dilakukan dianggap sebagai safu kali susuan

dan susuan yang baru dilakukan juga dianggap sebagai satu kali

susuan. Ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Imam Abu

Bakar dan merupakan zhahir pendapat Imam Ahmad yang

diriwayatkan oleh Ibnu Hanbal. Beliau (lmam Ahmad) berkata:

Jika kamu melihat seorang bayi menyusu dan disaat dia hendak

mengambil nafas, maka sang bayi menghentikan sedotannya

untuk mengambil nafas atau untuk istirahat. Jika sang bayi

melakukan halyang demikian, maka susuan yang telah dilakukan

dianggap sebagai safu kali susuan. Sebab, susuan yang pertama

dianggap sebagai satu kali strsuan. Jika dia tidak kembali lagi,

berarti dihitung sebagai gatu kali susuan. Jika dia kembali, maka
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kasusnya disamakan dengan sang bayi menghentikan susuan
yang awal atas keinginannya sendiri.

2. semua susuan tersebut dianggap sebagai safu kari susuan. Ini
merupakan pendapat yang dianut oleh Imam Asy-syafi'i. Kecuali
dalam masalah jika yang menghentikannya adalah wanita Snng
menyusui. Jika kasusnya.demikian, maka ada dua pendapat.
Sebab jika seseorang bersumpah bahwa dia tidak akan makan
pada hari ifu kecuali safu kali, kemudian dia makan dan tems
makan dalam wakfu 5nng lama atau dia memufuskan aktifitas
makannya unfuk minum sebentar, kemudian dia makan lagi,
atau dia berpindah dari safu menu ke menu yang lain atau dia
menunggu pesanan makanan datang lagi, maka apa lnng
dilakukannya dihitung sebagai satu kali makan. Demikian juga

dalam kasus ini.

Meski demikian, pendapat png pertama lebih shahih. Sebab
pemberian susu leurat hidung atau yang lainnya dianggap sebagai
satu kali susuan.

1368. Masalah: Abu Al Qasim Al Iftarqi berkata,
'Memasukkan air susu melalui hidung juga sama dengan
menyrsui normal. Demikian pula deng.rn menu.rngkan air
susu ke dalam mulut bayr."

Yang dimaksud dengan kalimat ti*.lU "as-stt'Ltutll' adalah

memasukkan air susu ke hidung sang bayi dengan menggunakan sendok
atau yang lain. Dan yang dimaksud dengan (if!l\ "al-wujul,adalah

memasukkan air susu ke dalam rhulut bayi tanpa mdia payudara. Ada
pertedaan riwayat mengenai apakah cara yang dernikian menyebabkan
keharaman seperti yang berlaku pada penyusuan normal.
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1. Riwayat yang lebih shahihdiantara dua riwayat adalah cara yang

demikian juga lat wuiul menimbulkan timbulnp hukum

mahmm, sama seperti penghamman yang terjadi akibat

penyusuan nofmal. Ini merupakan pendapat yang dianut oleh

Imam Asy-Sya'bi, Ats-Tsauri dan para sahabat ahli ra'yl'

Demikian juga pendapat Imam Malik berkenaan pengharaman

hanya terjadi jikA penyrsuan dilakukan dengan cara al wuiur

(menuangkan air susu ke dalam mulut bayr tanpa media

payudara).

2. Penyusuan dengan dua cara tersebut tidak menyebabkan

timbulnya hukum haram. Ini merupakan pendapat yang dipilih

oleh Imam Abu Bakar, madzhab yang dianut oleh Daud,

pendapat Imam Atha' Al Khurasani khusus dalam masalah

su'uth tijlJU. Sebab cara yang demikian, dalam bahasa arab

tidak disebut dengan istilah ar-mdhaa' (penyusuan), sementara

yang ditetapkan oleh Allah & dan Rasul-Nya dalam masalah ini

adalah dengan radha' (men5nrsui dengan media payudara)'

Masuknya air susu tersebut tidak melalui proses penyusuan

normal. Kasusnya disamakan dengan jika air susu tersebut

masuk melalui luka yang ada di badan sang bayi.

Dalil kami dalam masalah ini adalah apa yang diriwayatkan oleh

Ibnu Mas'ud dari Nabi $ bahwa beliau bersabda,

. ;ir'd?,'pir'fi| c \\ tb r'.t
"Tidak disebut susuan kauali 5nng menghxilkan penguatan

tulang dan menumbuhkan daging." Hadits ini diriwayatkan oleh

Imam 66u Pur6.123

123 HR. Imam Abu Daud (Pembahasan: Nikah, 2/lladits.206); Al Baihaqi dalam

Sunan Al-Kubm 17 /46L1. Dari jalur periwayatan Abu Musa Al Hilal, dari ayahnya, dari

hnu Mas'ud ra. sanadnya dha'if. Abu Hafim bqkata, Abu Musa Al Hilali dan ayahnya
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Pemberian susu dengan dua cara tersebut akan

menyampaikan air susu tersebut ke bagian yang sama dengan

pemberian yang dilakukan leu.rat payudara. Dan cara demikian juga

sama dengan pemberian melalui payudara, yaitu bersifat

meninggikan tulang dan menumbuhkan daging. Oleh karena itu,
pen!rusuan dengan dua cara tersebut disamakan dengan pen! rsuan

melalui pa1rudara, yaifu sama-sama menghgsilkan hukum haramnya

menikah. Di sisi lain, .masuknya sesuatu melalui hidung juga

membatalkan puasa, sama dengan masuknya sesuafu melalui mulut.

Dengan demikian, hukum lnng ditimbulkan oleh dtn cara

pen!rusuan tersebut sarna {engan hukum yang ditimbulkan oleh

ndha' (penyusuan melalui paytrdara).

Pasal' Aturan yang berlaku dalam dua cara penyusuan tersebut (as-

su'uth dan a/ wujul sama dengan afuran yang berlaku dalam penpsuan

dengan payudara, yaitu dilakukan sebanyak lima kali, sebagaimana

dijelaskan dalam riwayat yang masyhur. Karena pen!rusuan dengan dua

cara tersebut merupakan bagian dari peny.rsuan melalui payudara. Maka

afuran yang berlaku juga sama. Karena kita menyamakan dua cara

tersebut dengan penyusuan'melalui media pa5rudara, maka dalam

masalah jumlah dan kadam5n juga mengambil afuran yang sama.

Jika susu seorang ibu diperas dan ditempatkan dalam sebuah

wadah, kemudian diberikan kepada sang bayi sebanyak lima kali dalam

lima wakfu yang berbeda, maka cara yang demikian dianggap sebagai

lima kali susuan. Jika seseorang makan sebanyak lima kali dalam lima

adalah sosok ynng Udak dikenal dalam bidang periwayatan hadits. Meski demikian,
hadib tersebut berstatus mauquf ke.@ hnu lGs'ud ra dengan lafazh, "Tidak ada
susuan kecuali yang meninggikan hdarg dan menumbuhkan daging."; Abu Daud
12/20591; dan Al Baihaqi dalam kitab Sumn Al Kubn 17/460, 451). Hadib lni
dianggap shahih oleh Syaik*r Al Albani..
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waktu yang berbeda, maka orang tersebut dianggap telah makan

sebanyak lima kali.

Jika payudara seorang ibu diperas sebanyak lima kali dalam lima

walrtu yang berbeda, kernudian diberikan sekaligus kepada sang bayi,

maka cara yang demikian dianggap sebagai satu kali susuan. Kasusnya

sama dengan seseorang yang mengumpulkan makanan sebanyak lima

kali dalam lima waktu yang berbda, kemudian dia makan sekaligus.

Cara makan yang demikian dianggap sebagai satu kali makan.

Diceritakan dari Imam Asy-Syaf i satu pendapat dalam dua cara

diatas kebalikan dari apa yang telah kami utarakan.

Dalil kami dalam masalah ini adalah bahwa yang di;adikan

patokan adalah apa yang dihisap (diminum) oleh sang bayi. sebab itulah

yang menyebabkan timbulnya hukum haram. Oleh karena itu, hukum

haram terwujud, meski tanpa penyusuan melalui payudara. Jika seorang

bayi menyusu melalui payudara, kemudian setelah masuk ke dalam

mulut air susu tersebut dimuntahkan, maka kondisi yang demikian tidak

menyebabkan hukum haram. Dengan demikian, yang dijadikan patokan

adalah apa yang masuk.

Jika seorang bayi diberi susu dalam beberapa kali waktu yang

berbeda -jarak waktunya agak jauh-, misalkan diberikan sebanyak lima

kali, berarti telah terjadi lima kali susuan. Jika payudara seorang ibu

dipems dan dikumpulkan dalam sebuah wadah, kemudian sang bayi

diberikan sebanyak lima sendok secam bersambung (berurutan), zhahir

pemyataan Imam Al lftarqi menunjukkan bahwa cara yang demikian

dihitung sebagai satu kali susuan. Karena kaidah yang dia berikan adalah

dianggap lima kali susuan jika dilakukan tidak secara bersambung. Yang

dijadikan patokan adalah adat (kebiasaan). Apa yang dilakukan

(memberikan susu sebanyak lima sendok secam bersambung) tidak

dianggap sebagai lima kali susuan. Kasusnya sama dengan orang yang

makan satu piring, dilakukan dengan cara safu suapan, safu suapan.

i
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Meski orang tersebut makan sebanyak seratus suapan, tetap saja ia

dianggap satu kali makan.

Pasal' Jika susu seorang ibu dibekukan dan menjadi
semacam keju, kemudian diberikan kepada sang bayr, maka
cara yang demikian juga menimbulkan hukum haram.
Pendapat yang demikian dikemukakan oleh lmam fuy-Syafi'i.

Menurut Imam Abu Hanifah: Cara pemberian yang demikian

tidak menimbutkan hukum haram, sebab telah terjadi perubahan nama.

Berdasarkan riwayat yang menyatakan bahwa pemberian susu dengan

cara al wujur tidak menyebabkan timbulnya hukum haram, maka cara

yang seperti ini juga tidak mengakibatkan timbulnya hukum haram.

Dalil kami dalam masalah ini adalah bahwa susu tersebut masuk

ke dalam perut melalui kerongkongan dan bersifat meninggikan fulang

serta menumbuhkan daging. Dengan demikian, cara yang demikian juga

me.nghasilkan hukum haram, sama dengan jika sang bayi menrinurnnya.

Pasal' Irlengenai pemberian susu melalui suntikan,
menurut Imam Abu Al Khithab: Pendapat yang ditetapkan
oleh Imam Ahmad menyebutkan bahwa'cara yang demikian
tidak menimbulkan hukum haram. Ini merupakan pendapat yang

dianut oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Malik.

Ibnu Hamid dan Ibnu Abi Musa berkata: Cara yang demikian

juga menimbulkan hukum haram. Dan ini merupakan pendapat yang

dianut oleh madzhab Asy-Syafi'i, sebab cara yang demikian

menyebabkan batalnya puasa. Maka cara yang demikian disamakan

dengan pemberian air susu melalui media payudara.

Dalil kami dalam masalah ini adalah cara yang dernikian tidak

termasuk radha' dan tidak berfungsi meninggikan fulang dan
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menumbuhkan daging. oleh karena ifu, cara yang demikian tidak

menyebabkan timbulnya hukum haram. cara yang demikian sama

dengan pemberian susu melalui lubang dubur. Cara yang demikian tidak

termasuk radha'(susuan) dan juga tidak memiliki fungsi yang sama

dengan radhal Oleh karena ifu, cara yang demikian tidak bisa diberikan

hukum yang sama dengan radha'(persusuan).

Kasusnya berbeda dengan pembatalan puasa. Pembatalan puasa

hanya melihat sisi masuknya sesuafu ke dalam tubuh, sementara

pemberian 
'air susu bersifat memiliki fungsi lain, yaitu meninggikan

tulang dan menumbuhkan daging. Dengan demikian, cara yang

dEmikian tidak menyebabkan timbulnya hukum haram. Di sisi lain, susu

tersebut masuk bukan melalui jalur tenggorokan. Kasusnya disamakan

dengan masuknya air susu melalui luka yang ada di badan sang bayi.

1269- Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
,,Air susu yang dicampur dengan unsur lain hukumnya sama

dengan air susu murni.'

Dalam teks asli tertera kalimat al masyub (irgjr); maksudnya

adalah air susu yan dicampur dengan yang lain. kemudian kalimat a/

mahdh t;al;'ltl maksudnya adalah air susu yang mumi dan belum

bercampur dengan yang lain.

Imam Al Khaiqi tidak membedakan, apakah susu yang diberikan

kepada bayi adalah susu mumi atau sudah dicampur dengan yang lain.

Tidak ada perbedaan, apakah susu tersebut dicampur dengan makanan

atau cairan lain. pendapat yang demikian dianut oleh Imam Asy-Syafi'i.

Imam Abu Bakar berkata: Berdasarkan qiyas perkataan Imam Ahmad

hal yang demikian tidak menyebabkan timbulnya hukum haram. Sebab

cara yang demikian termasuk dalam kategori al wuiur.
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Diceritakan dari lbnu Hamid, dia berkata: Jika air susunya lebih
banyak, maka menyebabkan timbulnya hukum haram. Jika tidak, maka

tidak menyebabkan timbulnya hukum haram. Ini merupakan pendapat
yang dikemukakan oleh Imam Abu Tsaur dan Imam Al Muzani. sebab
hukum diberikan pada sesuafu 5nng bersifat mayoritas. sebab dengan

banyaknya campuran, ia tdak lagi disebut susu. Ini merupakan
pendapat para sahabat ahli ra'yi. Mereka juga menambahkan bahwa jika

susu tersebut dipanaskan dan mengakibatkan bentuk fisiknya benrbah,

maka pemberian susu yang dernikian tidak bisa disebut ndha'
(persusuan).

Dalil pendapat pertama adalah, selama susu tersebut suci Fddk
terkena najis), maka iika diminum berarti sang bayr dinyatakan
meminum air susu. Minuman yang demikian tetap saja memiliki fungsi
yang sama dengan persusuan S/aifu meninggikan fulang dan

menumbuhkan daging. Oleh karena itu pemberian susu yang demikian
tetap saja menghasilkan hukum haram, sama dengan merninum dengan

kadar png banyak. Ketenfuan ini berlaku jika memang sifat susunya

masih ada. Jika susu yang sedikit difuang ke air yang jumlahnya sangat

baqnk dan campuran susu tersebut tidak menimbulkan penrbahan pada

air, maka pemberian air yang telah dicampur dengan susu tersebut tidak
menimbulkan hukum hamm. Sebab air yang demikian tidak bisa lagi

disebut susu yang telah dicampur dan tidak memiliki fungsi meninggikan

fulurrg dan menumbuhkan dagrrg.

Diceritakan dari Al Qadhi bahwa pemberian minum yang

dernikian juga menimbulkan hukum hamm. Ini merupakan pendapat

yang dianut oleh Imam Asy-Syafi'i. Karena biar bagaimanapun ada air
susu yang masuk ke dalam $enrt sang bayi. Kasusnya sama dengan jika

sifat air nampak pada air yang telah bercampur dengannya.

Dalil kami dalam masalah ini adalah pemberian minum png
sifah5n demikian fidak bisa disebut persusuan dan juga fidak bisa

EI - Al Mughni



disamakan dengan minum susu. Oleh karena itu pemberian susu yang

sifatnya demikian tidak menyebabkan timbulnya hukum haram.

Pasal: Jika beberapa orang wanita diperas

payudaranya dan susunya dikumpulkan dalam sebuah

bejana, kemudian diberikan kepada bayi, dalam kasus

demikian hukumnya sama saia dengan si bayi men!rusu

kepada semua perempuan tersebut. Sebab jika dicampur dengan

air saja tetap menyebabkan timbulnya hukum haram, terlebih lagi jika

dicampur dengan susu.

1370. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"Mengonsumsi air susu wanita yang sudah meninggal dunia
juga menimbulkan hukum haram sebab air susu tidak bisa

dihukumi telah mati."

Pendapat yang ditetapkan dari Imam Ahmad yang diriwayatkan

oleh lbrahim Al Harbi adalah pen!rusuan dari susu yang demikian

menimbulkan hukum haram. Ini merupakan pendapat yang dipilih oleh

Imam Abu Bakar. Pendapat ini juga dianut oleh Imam Abu Tsaur, Imam

Al Auza'i, Ibnu Al Qasim dan ulama para ahli ra'yi serta Imam Ibnu Al

Mundzir.

Al-Khalal berkata: Penyusuan yang demikian tidak menimbulkan

hukum haram. Imam Ahmad dalam riwayat dari Mahnan bersikap

tawaqquf (absen). Dan ini merupakan madzhab Imam Asy-Syafi'i.

Sebab, air susu tersebut adalah air susu orang yang tidak bisa lagi

melahirkan. Oleh karena itu, pen!rusuan yang demikian tidak

menimbulkan hukum haram, sama dengan air susu laki-laki.

Dalil kami dalam masalah ini adalah penyusuan yang demikian

memiliki fungsi yang sama dengan men!rusu biasa; yaitu air susu yang
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dikonsumsi memiliki peran meninggikan tulang dan menumbuhkan

daging. Oleh karena ih:, pen5nrsuan yang demikian menimbulkan hukum

haram. Di sisi lain, tidak ada perbedaan, apakah sewaktu diminum oleh

sang bayi, wanita pemilik air susu tersebut masih hidup atau sudah mati.

Kematian si pemilik susu, dan hidupnya dirinya, atau pun najis tidak

memiliki pengaruh terhadap hukum ndha'. Karena susu tidak mengenal

kematian, dan najis tidak mencegah fungsinya, sama dengan susu

diperah di bejana yang terkena najis.

Jika payudara seorang wanita diperas dan ditampung di sebuah

wadah, kemudian susu tersebut diberikan kepada bayi saat sang wanita
pemilik susu tersebut sudah meninggal dunia, dalam kasus yang

demikian, pen!rusuan tersebut menimbulkan hukum haram. Adanya susu

di dalam payudara tidak mencegah timbulnya hukum haram. Sebab

payudara memiliki fungsi yang sama. dengan bejana, sebagai tempat
penyimpanan air susu.

Pasal, Jika seorang wanita memer:rs air susunya,
kemudian ditempatkan di sebuah wadah. Setelah si wanita
meninggal dunia, air susu tersebut diberikan kepada seorang
bayr, dalam kasus yang demikian, pen!rusuan yang demikian
menimbulkan hukum haram menurut ulama 1tang
menetapkan pengharaman dengan cara al wujur
(memberikan susu ke mulut bayr tidak melalui media
paytrdara).

Pendapat yang demikian dikemukakan oleh Imam Abu Tasur,

Imam Asy-Syafi'i dan pam ahi ra'yi serta ulama yang lain. sebab, air
susu tersebut diperas saat sang wanita masih hidup. Dengan demikian,

hukumnya disamakan dengan sang bayi meminumnya saat si wanita

masih hidup.
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1371. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
'Jika seorang wanita hamil dari hubungannya dengan

seseorang yang anak wanita tersebut dinasabkan kepada

laki{aki tersebut. Saat itu air susunya penuh, kemudian dia

menSrusui seorang bayi sebanyak 5 kali susuan yang terpisah

dan usia sang bayi belum genap 2 tahun, dalam kasus yang

demikian, bayr tersebut haram menikah dengan sang ibu

yang menlrusui dan haram iuga menikah dengan anak

wanita sang ibu tersebut, baik anak yang saat ifu sedang di

dalam kandungan atau anak dari suami yang lain- Anak

wanita suami sang ibu iuga haram dinikahi oleh sang bayr,

baik anak tersebut dari ibu yang menlrusui sang anak atau

dari istrinya yang lain. Jika sang wanita menlrusui bayr

perempuan, maka bayi perempuan tersebut menjadi anak

susuan sang ibu dan anak suaminya. Sebab susunya adalah

hasil kehamilan si ibu dari suaminya."

Jika seorang wanita (A) hamil dari.suminya (B) dan air susunya

banyak, kemudian dia menyusui seorang bayi laki-laki sebanyak 5 kali

susuan, maka sang bayi menjadi anak susuannya sang wanita. Tidak ada

perbedaan pendapat mengenai ketenfuan hukum yang demikian. Di sisi

lain, anak tersebut juga menjadi anak dari suami yang anaknya sedang

dikandung oleh si wanita (A). Dengan demikian timbul hukum mahram

(haram menikah) dan keduanya boleh berkhalwah (berduaan). Sebab

sang bayi adalah anak keduanya (anak susuan). Anak bayi tersebut, baik

yang laki-laki atau yang perempuan adalah cucu bagi si (A) dan si (B)

(cucu susuan), dan keturunan sang bayi, seterusnya tetap memiliki

pertalian dengan si (A)dan (B) akibat mdha'(susuan).

Seluruh anak wanita yang menyusui tersebut, baik anak dari

suami tersebut (B) atau dari suaminya yang lain, kemudian seluruh anak

si (B), baik dari istrinya tersebut (A) atau dari ishinya yang lain, statusnya

adalah saudara sesusuan sang bayi yang disusukan oleh si (A). Cucu si
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(A) dan anak dari saudara sesusuan yang sang bayi (keponakan akibat

persusuan)juga termasuk mahram dan seluruh nasab turunan ke bawah

masih terikat hukum mahram.

Stafus ibu sang wanita lang menyusui, bagi sang bayi adalah

neneknya. Ayah sang ibu png mengrusui, bagi sang bayi adalah kakek.

Saudara si ibu yang menyusui, bagi sang bayi stafusnya adalah paman

dan saudara perempuan si ibu yang men5rusui, bagi sang bayi stafusnya

adalatr bibi.

Ayah si (B), statusnfa'adalah kakek sang bayi, ibu si (B), bagi

sang bayi stafusnya adalah nenek. Saudara si (B), stafusnya adalah

paman sang bayi dan saudari si (B), statusnya bagi sang bayi adalah bibi.

Secara garis besar, persambungan dan pertalian akibat

persusuan sama dengan pertalian akibat nasab. Sebab air susu yang ada

di sang ibu adalah hasil keduanya (suami istri). Oleh karena itu,

kemahraman tertuju kepada keduanya (si A dan si B). Selain kepada

sang ibu, garis kemahraman juga tertuju kepada sang suami si ibu (B).

Garis kemahraman yang demikian biasa disebut dengan istilah labanul

fahli. Mengenai jihat (arah) pengharaman dari sisi sang suami si wanita

yang menyrusui (B) ada perbedaan pendapat diantara ulama.

Permasalahan ini telah kami jelaskan dalam bab.siapa saja yang haram

menikah dengan orang yang sanraktu bayi pemah disusui oleh seorang

wanita.

Hujjah yang terkuat dalam masalah labanul fahli adalah sebuah

riwayat dari Aisyah 4,

t; 'rX.'"J"- oi'tir ,r.r^Jl

orlLl & )i "o;I'\ h,,

,,1 Gl'#lLf
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"Sesungguhnya Aflah, saudara Abu Al Qa'is, yakni paman

sepersusuannya, datang meminta izin kepadaku r:ntuk menemuiku

setelah furun ayat huab."

Kemudian Aisyah q, berkata, "Demi Allah &, aku tidak akan

memberikan izin sebelum aku meminta izin kepada Rasulullah S. Sebab

saudara Abu Al Qa'is bukan orang yang menyusuiku. Yang menyusuiku

adalah istri Abu Al Qa'is. Kemudian Rasulullah S datang dan aku

berkata kepada beliau, 'Ya Rasulullah, sesungguhnya bukan laki-laki itu

(Abu Al Qa'is) yang menyusuiku, tapi istrinya'. Maka beliau menjawab,

'Berikan izin kepadanya untuk masuk. Sesunggahnya dia (Allah) adalah

pamanmu dai garis persusuan'."

Unpah berkata: Dengan sebab itu, Aisyah '4u berpatokan kepada

pemyataan, "Haramkanlah oleh dengan sebab radha' (persusuan)

sesuatu yang diharamkan dengan sebab pertalian nasab." Hadits ini

diriwayatkan oleh Al Buhhari dan Muslim.l24

124 gu6ib ini telah ditakhrii.
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Ibnu Abbas 4g pemah ditanya tentang seorang lakilaki (A)

memiliki dua orang istri (B dan C). Si (B) menyusui bayi orang lain yang

berjenis kelamin laki-laki (D), kemudian si (C) menyusui bayi orang lain

5nng berjenis kelamin perernpuan (E), dalam kasus yang demikian,
apakah si (D) boleh menikah dengan si (E)? Ibnu Abbas i{g menjawab,

"Keduanya tidak boleh menikah. Sebab air maninya 56fu."125

Imam Malik berkata: Telah sejak lama ada perbedaan pendapat

mengenai status kemahraman dengan sebab susu laki-laki (suami sang

ibu yang menyusui). Kasus yang demikfn pemah terjadi pada beberapa

orang laki-laki di Madinah. Diantara mereka adalah Muhammad bin Al
Munkadir dan Ibnu Abu Habibah. Mereka meminta fatwa, namun
jawabannya tidak satu dan kemudian mereka menthalak istri-istri

mereka.

Mengenai orang yang menyusu (X) kepada seorang wanita (Y),

maka kemahramannya menjalar ke kefurunannya ke bawah (anak dan

cucu dan seterusnya) namun tidak menjalar orang yang sederajat

denganya, seperti saudara laki dan saudara perempuan si (X). -artinya,
saudara si (X) tidak memliki hubungan mahram dengan ibu yang

menyusui (X)- dan tidak menjalar ke orang yang statusnya ada di atas

ffi, seperti ke ibu dan bapak si (X), pamannya, bibinya, kakeknya dan

neneknya.

Oleh karena itu, ibu M yang menyusui si (X) boleh menikah

dengan ayah kandung si ffi, boleh menikah dengan saudara kandung si

(X), boleh menikah dengan paman asli si (x), baik dari garis ayah si ffi
atau dari garis ibu si (X). Suami si 00, boleh menikah dengan ibu

kandung si (X), boleh menikah dengan saudara peremuan si (X), boleh

menikah dengan bibi si (X).

r25 HR. At-Tirmidzi (Pembahasan: Susuan, 3/1L49); Imam Malik Al Muvnththa'
(2/5/602, 603); Al Baihaqi dahim Sunan Al Kubra (7/4531; Abdurrazzaq dalam
Mushannaf-nya (7/13942/473) dan Sa'id bin Manshur dalam Sunan-nya
(1/240/9661.
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Anak-anak kandung si ibu yang men!rusui (Y) boleh menikah

dengan saudara kandung si (x). Imam Ahmad mengatakan: seorang

laki-laki (A) boleh menikah dengan saudari kandung (B) saudari

sepersusuannya (Q. Sebab antara keduanya tidak ada hubungan radha'

dan tidak ada hubungan nasab. Yang ada hubungan adalah antara dia

(A) dengan saudari sepersusuannya (C)

Dengan demikian, syamt timbulnya hukum haram akibat

persusuan adalah penyusuan tersebut teriadi disaat usia bayi dibawah 2

tahun. Ini merupakan pendapat yang dianut oleh mayoritas ulama.

Ketentuan yang demikian diriwa5ntkan dari Umar rS,, Ibnu Umar :{$,

Ibnu Mas'ud dg, Ibnu Abbas .{S, Abu Hurairah 4S dan para isbi Nabi

$, kecuali Aisyah 6. Pendapat yang demikian dianut oleh Imam Asy-

Sya'bi, Ibnu Syabramah, Imam Al Auza'i, Imam Asy-Syaf i, Ishaq, Imam

Abu Yusuf, Muhammad bin Al Hasan, Abu Tsaur dan satu riwayat dari

Imam Malik. Dan diriwayatkan darinya bahwa dia mengatakan jika lewat

satu bulan, masih tetap menimbulkan hukum mahram, dan dia

meriwagratkan dua bulan.

Menurut Imam Abu Hanifah: Keharaman dengan sebab radha'

(susuan) terjadi disaat usia bayi dibawah 30 bulan. Dasamya adalah

ftrman Allah & di dalam Al Qur'an,

fu'b5rt,X:6))1.{u
'Mengandungryn sampi menSnpihng adalah tiga puluh

bulan. "(Qs. Al Ahqaaf [46]: 15).

Menurut Imam Zufar Masa penyusuan yang menyebabkan

timbulnya hukum haram adalah disaat sang bayi berusia dibawah 3

tahun. Sebab menurut Aisgnh 6, penyusuan setelah danrasa juga

menyebabkan timbulnya hukum haram. Hal yang demikian juga

diriwayatkan dari Imam Atha" Imam Al-Laits, dan Imam Daud.
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Dasamya adalah sebuah riwayat: Sesungguhnya sahrah binfi suhair
pemah berkata kepada Nabi saw, "ya Rasulullah, kami melihat salim
seiak dia kecil dan dia ikut bersarnaku dan Abu Hudzaifah di rumah
yang sama. Dan sekamng dia melihatku dalam keadaan memakai
pakaian rumah. Allah & tetah menurunlon penjelasan tentang mereka,

menurut engkau?"

Kemudian Rasutullah s be*ata kepada sahlah, ,susuilah dia!"
Kemudian akupun menyusuinya sebanyak 5 kari. Dengan demikian,
Salim berstafus sebagai anak susuanqn.

Inilah yang diambil sebagai patokan oreh Ais5nh ,g. Dia (Aisyah
&) memerintahkan kepada anak perempuan saudaranya (baik anak
perempuan saudara lakilaki atau saudara perernpuan Aisph s) untuk
menyrusui setiap laki-laki yang Aisyah s memperkenankannya masuk
menemuinya, meskipun laki-laki tersebut sudah devr,,usa. Mereka disusui
sebanyak 5 kali susuan. Meski dernikian, perilaku yang demikian tidak
disetujui oleh Ummu salamah dan ishi-istui Nabi $ yang lain. Mereka
tidak mau mengizinkan seorang laki-laki masuk menemui mereka kecuali
jika sebelumnya pernah terjadi proses ndha' seunkfu laki-laki tersebut
masih bayi. Mereka (para istui Nabi $) berkata kepada Aisyah 6,
"Demi Allah &, kami tidak tahu, nampaknya hal yang demikian adalah
sebuah rukhshah (keringanan) yang diberikan oleh Nabi $ kepada
salim dan tidak berlaku bagi Snng lain?!" Ini diriwayatkan oleh Imam
An-Nasa'i dan Imam Abu Daud serta ularna hadits yang laitr.126

Dalil kami dalam masarah ini adalah firman Altah & didalam Al
Qur'an,

125 6u4ie ini telah dihkhrti.
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"Para ibu hendaknln menSrusukan anak-anak4n selama dua

tahun penuh, yaifu bagi yang ingln menyempumakan pen5rusuan"""

(Qs. Al Baqarah 121 233). Dalam ayat tersebut, masa 2 tahun

dinyatakan sebagai kesempUrnaan penyusuan. Dengan demikian, usia

diatas 2 tahun tidak berpengaruh apa-apa terhadap penyusuan'

Diriwayatkan dari Aisyah @ bahwa Rasulullah # datang

menemuinya pada saat seorang lelaki lain sedang duduk bersamanya.

Hal itu terasa berat sekali di hati beliau dan Aisyah berkata: lalu aku

katakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia adalah saudaraku

sepersusuan." Aisyah melanjutkan: Lalu beliau bersabda,

'a uta'lt
z)

o"-bl
o

.Aeti.*]l

"Lihatlah lagi saudara-saudara lelakimu wng sepersusuan,

karena sesungguhnya saudara sePersusuan ifu hanya karena sebab rasa

lapar."Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim'127

Diriwayatkan dari Ummu Salamah bahwa penyusuan tidak

menyebabkan timbulnya kemahraman kecuali sebelum anak memakan

sesuatu selain air susu sang ibu dan sebelum disapih. 128 Hadits ini

127 HR. AI Bukhari (Pembahasan: Kesaksian, 5/2647, pembahasan: Nikah,

g/5l)2l dan Muslim (Pembahasan: Susuan, 2/32/t0781'' 
rzs i1g. At-Tirmidzi (pembahasan: Susuan, 3/tL52), dan hnu Maiah (1/L946).

Sanadnya shahih.

dv *:;t"u
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diriwayatkan oleh Imam At-Tirmi&i dan dalam komentamya, dia

berkata bahwa hadits ini statusnya hasan shahih.

Dengan dasar ini, maka hadits tentang Abu Hudzaifah dapat

dipahami sebagai sebuah kekhususan baginya dan tidak berlaku bagi

orang lain, sebagaimana Snng dijelaskan oleh seluruh istri Nabi $.
Pendapat yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah bersifat tahakkum
(memberikan suatu kepufusan hukum tanpa dasar). Sebab bertentangan

dengan zhahir ayat dalam Al Qur'an dan bertentangan dengari
pendapat para sahabat Nabi $.

Kami telah meriwayatkan dari AIi .{& dan.lbnu Abbas {g bahwa

yang dimaksud dengan hamil adalah hamil perut. Dengan dasar itulah,

para ulama menyatakan bahwa masa kehamilan minimal adalah 6
bulan. Hal yang demikian ditunjukkan oleh ayat di dalam Al Qur'an,

,/1, . ,2 /./
&to e,aL)eeJ

"Dan manyapihnya dalam dua tahun...."(Qs. Luqman t3U: 14).

Jika difahami sesuai dengan pemahaman Abu Hanifah, maka

pemahaman terselut bertentangan dengan ayat ini.

Dengan demikian, maka yang dijadikan sebagai patokan dalam

hal penyusuan adalah usia dibararah 2 tahun, bukan dengan al fitham
(disapih). Jika seorang bayr disapih sebelum usia 2 tahun, kemudian dia

disusui di masa 2 tahun, malo timbul hukum kernahraman. Jika setelah

usia 2 tahun sang bayi belum disapih, kenrudian dia disusui, dalam kasus

yang demikian, penyusuan tersebut tidak menimbulkan hukum

kemahraman.

Ibnu Al Qasim, yang menjadi sahabat Imam malik berpendapat

bahwa jika si bayi belum berusia 2 tahun namun sudah disapih,

kemudian dia menyusu kepada s@mng wanita, maka tidak timbul
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hukum mahram. Sebab Rasulullah $ menyatakan bahwa pen!rusuan

berpengaruh jika dilakukan sebelum disapih.

Dalil kami dalam masalah ini adalah firman Allah & di dalam Al

Qur'an,

b-rt'wfi;lrfiil'#iL6Y;6
"Pam ibu hendaknln ma ryrusukan anak-analmia sdama dua

tahun penuh, 5aifu bagi 5ang ingin manyernpurnakan penrysuan'(Qs'

Al Baqarah l2l, 2331. Diriwayatkan batMn Rasulullah s pernah

bersabda,
,C./A'

.,i'_Ft GortU yl, Lbr't
,Panyusuan tihk bapagpruh kuaali iika dilalrukan sebelum

bayi ganap bqusia 2 tahun.aD

Yang dijadikan patokan dalam hal a/ fitham (sapihan) adalah

masa dimana sang bayi disapih, bukan pada praktek di lapangan. Imam

Abu Al Khithab berpendapat bahwa jika setelah usia 2 tahun sang bayi

menyusu kepada seomng wanita, maka penyusuan tersebut tidak

menyebabkan timbulnya hukum hamm.

Al Qadhi berpendapat bahwa jika si bayi sedartg disusui untuk

kelima kalinya dan sebelum sempuma pen!rusuan tersebut, temyata

sang bayi genap berusia 2 tahun, maka pen!rusuan yang demikian tidak

menimbulkan hukum kepahraman. Pendapat yang demikian tidak

129 gg. Ad-Daruquthni dalam Sunarrrryal4/L741dalam komentamya, dia berkata,

"Tidak ada yang mengisnadkan dari hnu Uyainah kecuali Al Haitsam bin <Iamil' Dia

. termasuk solk-yang diu.ggup biqah dalara bidang periunyatan hadits' Dan termasuk

ulama yang hafizh dalam bidang hadits."

Hadib ini juga dikeluarkat ol"h hnu Adi dalam Al Kamil (7 /103). Da berkata, "Al-

Haibam bukan iosok yang hafizh dalam bidang periwayatan hadits. Dan aku berharap

tidah meniadi salsi atas kebohongan."
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shahih. Sebab sang bayi telah menyusu sebanyak 5 kali sebelum usianya

2 tahun. Sebab setelah genap benrsia 2 tahun, sang bayi langsung

dipisahkan dari payudara, maka hal yang demikian cukup unfuk
menimbulkan hukum pengharaman. Pemberian air susu setelahnlra tidak

lagi berpengaruh.

Imam Al Kharqi mens5nratkan penyebaran kemahraman antara

bayr yang men!rusu dengan laki-laki yang air susu sang wanita tercipta

dari hubungan badan antara keduanya adalah; air susu kehamilan sang

ibu tercipta dari orang yang berhubungan badan dengannya, baik diikat

oleh tali pemikahan, hubungan perbudakan atau dengan dasar

hubungan seksual yang berstafus syubhat.

Mengenai air susu yang terjadi akibat hubungan perzinahan, atau

sang suami menafikan pemasaban sang bayr yang dikandung dengan

dirinya, maka antara si bayi dengan laki-laki tersebut tidak memiliki

talian kemahraman. Kesimpulan lang demikian didasari oleh

pemahaman terhadap apa yang dinyatakan oleh Imam Al Kharqi. Ini

merupakan pendapat yang dikemukakan oleh Abu Abdillah bin Hamid

dan merupakan pendapat yang dianut dalam madzhab Asy-Syafi'i.

Menurut Imam Abu Bakar bahwa status kemahraman menyebar

antara keduanya. Sebab yang penting adalah adanya persusuan dan

tidak ada perbedaan, apakah air susu tersebut tercipta akibat hubungan

yang sah atau tidak. Seperti hubungan seksual yang menghasilkan bayi

dan juga air susu. Jika terjadi penyebaran kemahraman antara sang

anak dan orang yang berhubungan seksual dengan ibunya, maka ini juga

berlaku dalam kasus air susu. Di sisi lain, yang jadi patokan adalah

penlusuannSn. Jika kemahraman menyebar antara bayi dengan wanita

yang menyusuinya, maka kenrahmman juga menyebar antam si bayi

dengan laki-laki yang berhubungan seksual dengan sang wanita

Dalil yang digunakan oleh mereka yang mengusung pendapat

pertama adalah pengharaman antara keduanya (sang laki-laki yang
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berhubungan seksual dengan wanita yang menlusui sang bayi) didasari

oleh hubungan kebapakan antara kedtnnya. Jika hukum kebapakannya

tidak ada, maka hukum rinciannya juga tidak berlaku. Hal yang

dernikian berbeda dengan kasus anak wanita taki-laki yang dihasilkan

dari hubungan perzinahan. Anak wanita tersebut pada hakikatnya

adalah benih si laki laki, berbeda dengan masalah yang sedang kita

bahas saat ini. Berbeda juga dengan pengharaman yang disebabkan

oleh hubungan perbesanan. Sebab pengharaman tidak didasari oleh

adanya pertalian nasab. Oleh karena ifu, seorang laki-laki diharamkan

menikah dengan ibu istrinya dan anak ishinya, meski antara keduanya

tidak ada hubungan nasab. Pengharaman berdasarkan penyusuan

mengikuti alur pengharaman yang disebabkan oleh pertalian nasab'

Oleh karena itu, Flasulullah 0 bersabda,

zi.at'a tHGL2!)r u?',\
'Sauafu Wng dihanmkan dengan sebab pertalian iuga

dkammt<an dengan sebab pasusuan. 43o

Mengenai wanita yang menyusui sang bayi, statusnya adalah

mahram bagi sang bayi dan sang bayi dinisbahkan kepadanya. Tidak

ada perbedaan pendapat diantara ulama mengenai ketenfuan yang

demikian. Setiap orang ynng haram menikah dengan anak kandung

wanita tersebut, maka hamm iuga menikah dengan anak yang

disusuinya, sebagaimana dalam kasus penlusuan yang air susu tersebut

dihasilkan dari hubungan badan yang halal.

Jika bayi yang disusui berienis kelamin wanita, maka dia juga

haram dinikahi oleh laki-laki yang me-/i'ian ibu yang menyusuinya.

Ketentuan yang demikian disepeikati oleh para ulama. Sebab, bayi

tersebut adalah rabibabnya (anak ishinya) berdasarkan hubungan

r30 gu61g ini tela ditakhrij sebelumnp.

At Mughni - EI



persusuan. Dan haram juga hukumnya menikah dengan laki-laki yang

berzina dengan wanita yang men5rusuinya, bagi mereka yang

berpendapat bahwa perzinahan juga menimbulkan hukum mushahamh

(pdrtesanan). Demikian pula kehamman tersebut menyebar ke anak

uranita yang dizinahinya dan puki orang yang menyusu kepada wanita

yang dizinahinya.

Pasal: Jika seorang wanita berhubungan badan
dengan dua orang laki{aki dan dari hubungan tersebut lahir
seorang anak. Jika si wanita menpsui bayi orang lain, maka
bayi tersebut menjadi anak susuan bagi laki{aki yang
menjadi ayah nasab bagi bayi yang dilahirkan oleh sang
wanita. Tidak ada perbedaan apakah bayi lahir tersebut dinasabkan

kepada si laki-laki dengan dasar kepufusan para ahli dalam penentuan

nasab atau dengan cara lain. Jika ahli pemasaban menyatakan bahwa

anak yang lahir adalah anak kedua laki-laki tersebut, maka sang bayi

susuan dinasabkan juga kepada keduanya sebagai anak sustran.

Seorang bayi yang menlnrsu kepada wanita lain, mengikuti gerak

bayi yang dilat.irkan oleh wanita tersebut. Jika bayr yang lahir

dinasabkan kepada seseorang, maka bayr yang disusui juga dinasabkan

kepadanya. Sebab air susu Snng dihisap sang bayi susuan dihasilkan dari

hubungan wanita yang men! rsui tersebut dengan seorang laki-laki. Dan

air susu tersebutlah yang dia minum.

Jika bayi yang dilahirkan tidak dinasabkan kepada keduaryra,

karena para ahli menemukan kesulitan dalam menenfukan, maka

sebagai langkah kehati-hatian, penghamman dinisbahkan kepada

kedmqn. Sebab ada kemungkinan, bayi tersebut adalah tercipta dari

benih kedua orang tersebut. Kemungkinan lain adalah, bayr tersebut

adalah benih satu orang, rnaka pengharaman berlaku bagi keduanSn dan
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anak-anak dari lakiiaki tersebut. Meski demikian, adanya kesamaran

menjadikan sisi keharaman lebih didahulukan.

Jika mustahil menasabkan sang anak yang lahir kepada kedua

orang tersebut, misalkan sang anak lahir sebelum masa 6 bulan dari

hubungin seksual dua omng tersebut dengan ibunya atau masa

kehamilannya lebih dari 4 tahun, atau kurang dari 6 bulan sejak sang ibu

melakukan hubungan dengan salah seorang diantara keduaqn, atau

kehamilannya lebih dari 4 tahun sejak sang ibu berhubungan dengan

laki-laki terakhir, dalam kasus png dernikian, sang bayi yang menyusu

tidak dinasabkan kepada kedua orang tersebut.

Jika bayi yang menyusu berienis kelamin wanita, maka dia

haram menikah dengan keduanya, karena adanya hubungan mushamh-

Anak-anak wanita tersebut iuga hamm menikah dengan dua orang

tersebut. Sebab bayi wanita tersebut m€nyusu kepada wanita yang

disefubuhi oleh kedua omng tersebut dan statusnya sang bay

perernpu.ur tersebut adalah sebagai mbbiitnh(anak tiri) bagi keduanya.

Pasal: Keharaman pen!,usuan tidak menyebar, jika air
susu lrang dikonsumsi bukan air susu manusia- Jika ada dua

bayr yang menyusu dengan air susu seekor her,tran temak, maka

menurut pendapat mayoritas ulama, kedua bayi tersebut tidak menjadi

saudara sesusuan. Diantara ulama yang berpendapat demikian adalah

Imam Asy-Syaf i, Imam lbnu Al Qasim, Imam Abu Tsaur dan ulama

para ahli ra'yi.

Jika ada dua orang bayi yang menyusu (susu han'ran atau lainnya)

kepada seorang laki-laki, maka kedua bayi tersebut tidak menjadi

saudara sesusuan. Dan kehamman tidak menyebar diantara sang laki-

laki dengan dua orang bayi tersebut. Pendapat yang demikian dianut
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oleh hampir seluruh ulama, kecuali Al Karabisi.l3l pu6rn komentamya,

dia menyatakan bahwa pen!rusuan yang demikian juga menimbulkan

hukum pengharaman. Sebab yapg diminum si bayi adalah air susu

manusia, stafusnya sama dengan air susu manusia yang berjenis kelamin

wanita. Dia juga menceritakan pendapat dari sebagian ulama salaf

bahwa jika dua bayi men5rusu kepada seekor heunn yang sama, maka

kedua bayi tersebut menjadi saudara sesusuan. Cerita yang demikian

hdak shahih.

. Jika seorang bayi menyusu kepada seorang banci asli, maka

penyusuan yang demikian tidak menimbulkan hukum pengharaman.

Sebab tidak ada yang memastikan bahwa banci tersebut pada

hakikatnya adalah wanita. Pengharaman menjadi tidak berlaku jika

sebabnya masih diragukan. Menurut Ibnu Hamid: Penetapan

pengharamannya bersifat tawaqquf (difunda) hingga terbukti, apakah

banci tersebut pada hakikatnya adalah wanita atau laki-laki. Berdasarkan

pendapat ini, maka timbul hukum pengharaman hingga terbukti bahwa

banci tersebut adalah laki-laki. Sebab tidak menutup kemungkinan

bahwa si bayi adalah mahramnya.

' 
Pasal: Jika seorang wanita memiliki air susu tanpa

adanya hubungan badan dengan seorang laki-laki. Kemudian
dia men!rusui seorang bayr, maka pengharaman juga
menyebar. Ini merupakan pendapat yang lebih jelas diantara
dua riwayat. Pendapat yang denrikian juga dikemukakan oleh Ibnu

Hamid dan merupakan madzhab Imam Malik, Imam Tsauri, Irnam Asy-

131 11u-u asli beliau adalah Al Husain bin Ali bin Abu Yazid Abu Ali Al Karabisi.
Beliau termasuk ulama besar yang dihormati. Di dalam dirinya terkumpul kepakaran
dalam bidang fikih dan hadiS. Auralnya beliau bermadzhab ahli ra'yi, kernudian belaiar
dan mendalami ilmu fikih kepada Imam A41$nfi'i. Beliau memiliki banyak karya tulis.
Wafat pada tahun 45 H. Ada juga png mengatakan usianya 148 tahun. Uih. Thabaqat
Sef i Al Kubm(2/LL7l.
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Syaf i, Imam Abu Tsaur dan madzhab para ahli ra'yi dan ulama yang

disebutkan oleh.lmam lbnu Al Mun&ir. Dasamya adalah firman Allah &
di dalam Al Qur'an,

L6:' 81

,,Diharamkan atas kami (mengawini) ibu-ibumu, anak-anal<nu

yang perempuan, saudara'saudanmu yang perempuan, saudara-saudam

bapakmu tnng Perempuan, saudara-saudara ibumu Wng Perempuan'

anak-anak perempuan dari saudan-saudammu yang lakilaki, anak'anak

perempuan dari saudara-saudaramu trug perempuan, ibu-ibumu wng

mengrusui l<amu...."(Qs. An-nisaa' 14]l- 23l.

Sebab yang diminum oleh sang bayi adalah air susu seorang

wanita. Dengan demikian timbul hukum pengharaman dengan sebab

persusuan. Kasusnya disamakan dengan dia menyusu kepada seorang

wanita yang air susunya dihasilkan dari hubungan badan dengan

seorang laki-laki. Sebab lain adalah susu seorang wanita menrang

tercipta untuk konsumsi bayi yang dilahirkan. Kasus yang seperti ini

jarang sekali teriadi, namun tidak mustahil terjadi'

Dalam riwayat yang kedua dinyatakan bahwa tidak teriadi

penyebaran hukum pengharaman. Sebab kondisi yang demikian jarang

sekali terjadi. Air susu laki-laki secara umum tidak bisa dijadikan sebagai

bahan makanan bagi bayi. Maka kasusnya disamakan dengan air susu

laki-laki. Diantara dua pendapat ini, pendapat yang awal lehih shahih.
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Pasal: Jika seorang laki{aki memiliki 5 orang budak
wanita yang masing-masing memiliki air susu, kemudian ada
seorang bayr yang men!rusu kepada 5 budak wanita tersebut.
Setiap budak wanita menlrusui satu kali. Dalam kasus yang
demikian, mereka (para budak tersebut) tidak menjadi ibu
susuan bagi si bayr. Meski'demikian, mng tuan menjadi ayah
susuan bagi sang bayr. Ini merupakan pendapat yang dikemukakan
oleh Ibnu Hamid. sebab sang bayi men!rusu dengan air susu milik sang
tuan sebanyak 5 kali susuan.

Ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa status bapak
susuan tidak timbul dalam kasus ini. Sebab pen!rusuan yang demikian
tidak menyebabkan perubahan status keibuan bagr wanita yang

menyusui, maka perubahan stafus kebapakan juga tidak terjadi.
Kasusnya disamakan dengan pen! rsuan yang dilakukan oleh laki-laki.

Pendapat yang pertama dalam kasus ini lebih shahih. Sebab,
pen:bahan stafus kebapakan terjadi karena sang bayi men!rusu dengan
air susu milik lakilaki tersebut, bukan karena orang yang menyusui
menjadi ibu susuan baginya. Para sahabat Asy-syafi'i iuga memiliki dua
pendapat seperti dua pendapat di atas.

Jika kita beranggapan bahwa terjadi perubahan status
kebapakan menjadi bapak susuan, maka wanita-wanita yang menyusui

bayi tersebut haram untuk dinikahi oleh anak yang disusuinya. sebab
sang bayi adalah anak asuhnya dan si wanita adalah'wanita yang halal
berhubungan badan dengan bapak susuan sang bayi.

Jika seorang laki-laki memiliki 5 anak wanita, kemudian S anak
wanita tersebut menyusui seorang bayi, setiap mereka menyusui bayi

tersebut sebanyak 1 kali susuan. Dalam kasr.rs yang demikian, dari ke-S

wanita tersebut tidak safupun yang menjadi ibu susuan bagi sang bayi.

Mengenai apakah ayah dari ke-S wanita tersebut menjadi kakek bagi si
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bayi dan anak-anaknya yang lain menjadi paman dan bibi bagi sang

bayi? Dalam kasus yang demikian, ada dua pendapat:

1. Ayah dari ke-S wanita tersebut menjadi kakek susuan bagi sang

bayi dan anak-anak aph tersebut menjadi partln dan bibi sang

bayi. Sebab sang bayi menlnrsu sebanyak 5 kali dari air susu"ke

5 anaknya. Kasusnya disamakan dengan sang bayi menyusu
' kepada 1 orang sebanyak 5 kali.

2. Ayah dari ke 5 wanita tersebut tidak menjadi kakek bagi sang

bayi. Sebab keberadaan sang ayah menjadi kakek dikarenakan

keberadaan anak wanita sang ayah yang menjadi ibu bagi bayi

tersebut. Dan anak-anak ayah tersebut menjadi paman

dikarenakan saudarinya menjadi ibu bagi sang bayi. Jika sang

anak wanita tersebut tidak menjadi ibu susuan bagi sang bayi,

maka sang ayah wanita juga tidak menjadi kakek bagi sang bayi.

Pendapat yang kedua dianggap ungguldalam masalah ini. Sebab

makna far'iyyahtenrujud di sini dan berbeda dengan yang sebelumnya.

Jika kita beranggapan bahwa saudara-saudara wanita tersebut

menjadi paman bagi sang bayi, maka tidak ada seorangpun diantara

wanita tersebut yang menjadi bibi bagi sang bayi. Sebab sang bayi tidak

men!rusu sebanyak 5 kali kepada saudarinya. Meski demikian

pengharaman bisa saja terjadi. Sebab terkumpul 5 kali susuan dari air

susu mahram..

Pasal: Jika seorang wanita memiliki air susu hasil hubungan

badannya dengan sang suami, kemudian ia men5rusui seorang bayi

sebanyak 3 kali susuan. setelah itu, air susunya berhenti keluar.

Kemudian sang istri bercerai dan menikah lagi dengan laki-laki lain dan

memiliki air susu akibat hubungannya dengan suaminya yang baru.

Kemudian dia menyusui lagi bayi tersebut sebanyak 2 kali. Dalam kasus

yang demikian, wanita tersebut menjadi ibu susuan bagi sang bayi.
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Sepengetahuan kami, bagi mereka yang menyatakan bahwa stafus

pengharaman berlaku jika penyusuannya dilakukan sebanyak S kali
susuan, tidak ada perbedaan pendapat diantam ulama mengenai

ketentuan yang demikian. Dua orang suami wanita tersebut tidak

menjadi bapak susuan bagi sang anak. Sebab tidak ada satupun pemilik

air susu tersebut yang air susunya diminum sebanyak 5 kali oleh sang

anak. Meski 2 laki-laki tersebut tidak boleh menikah dengan anak
tersebut. Ketidakbolehan tersebut dikarenakan bayi tersebut adalah

mbibah (anak asuh) istrinya, bukan karena bayi tersebut berstafus

sebagai anaknya.

Lg72- Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"Jika seorang laki{aki (A) menthalak istrinya (B) dengan
thalak 3 dan si istri dalam kondisi sedang men!rusui,
kemudian wanita tersebut menikah dengan bayi (C) yang
menlnrsu dan si wanita men!rusui, maka sang ibu menjadi
haram bagi sang bayr. Kemudian si wanita tersebut menikah
lagi dengan laki{aki lain (D}, terjadi hubungan badan antara
keduanya, kernudian keduanya becerai atau suaminya (D)

meninggal dunia; dalam kasus yang demikian, si (A) tidak
boleh lagi menikah dengan si (B). sebab dengan kejadian
yang ada, si (B) menjadi halail (menantu) sang anak dengan
sebab si (B) menyusui bayr yang ia menikah dengannya."

Permasalahan ini adalah bagian dari permasalahan sebelumnya.

seorang bayi menjadi anak susuan bagi laki-laki (A) yang air susu wanita
(B) yang men5rusui bayi tersebut tercipta dari hubungan si lakilaki
tersebut (A)dengan si wanita (B).

Wanita tersebut (B), ketika menikah dengan seorang bayi,

kemudian.dia menyusui bayi tersebut dengan air susu hasil hubungannya
dengan suami yang menthalaknya (A), maka sang bayi menjadi anak

@ - At Mughni



susuan suarni (A) yang menthalaknln.. Dan si wanita menjadi haram bagi

sang bayi, sebab wanita tersebut adalah ibu susuannya. Dengan sebab

sebelumnya si wanita menjadi istri suami yang menthalaknya, berarti dia

menjadi isfui dari anak suami yang menthalaknya. Dengan demikian, si

wanita tidak boleh dinikahi lasi oleh laki-laki yang mencerainya (A)-

Sebab status si wanita tersebut adalah istoi anak si (A)'

Jika seorang wanita (A) menikah dengan seorang bayi (B),

kemudian ada cacat dalam diri sang bayi dan pemikahannya menjadi

fasakh (batal), kemudian si wanita tersebut (A) menikah lagi dengan

seorang laki-laki dewasa (c). Dari hubungan si (A) dengan si (c) timbul

air susu, kemudian si wanita tersebut menyusui si (B) sebanyak 5 kali

susuan. Dalam kasus yang demikian, maka wanita tersebut haram bagi

si (c). sebab status si (B)adalah pemah menjadi istri anak susuan si (c).

Jika seorang laki-laki (A) menikahkan ummu waladnya (B) atau

ia menikahkan budak wanitanya (B) dengan seorang bayi (C) yang

berstafus budak. Kemudian wanita tersebut menyusui sang bayi dengan

air susu yang dihasilkan dari hubungan antara sang budak (B) dengan

tuannya (A) sebanyak 5 kali susuan. Maka pemikahan tersebut (B & C)

menjadi fasakh(batal). Dan si (B) menjadi wanita yang selamanya haram

dinikahi oleh tuannya. sebab dengan pemikahan tersebut, maka si

wanita pemah menjadi ishi anak susuan sang tuan'

Jika dalam kasus diatas bayinya berstafus merdeka, maka contoh

permasalahan diatas tidak berlaku di sini. Sebab diantara syarat

dibolehkannya laki-laki merdeka menikahi budak adalah khawatir akan

menderita penyakit impoten jika tidak menikah. Dalam kekhawatiran

tersebut tidak mungkin terjadi pada laki-laki yang masih bayi. Jika sang

bayi (maksudnya yang masih muda) yang berstatus merdeka menikahi

wanita budak tersebut, maka pemikahannya fasid (tidak sah). Jika si

wanita yang berstafus budak tersebut menyrsui bayi tersebut, maka sang
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tuan tidak haram mqrikah dengan budak wanita tersebut. sebab pada

bayi tersebut bukanlah stnmi si budak wanita.

Pasal: Jika seorang hki-lah (A) menthalak istoinya (B) yang
memiliki air susu hasil hubungan badan kedtnnya; Jika kernudian si @)
menikah lagi dengan laki-laki lain (c), rnalo kondisinya tidak lepas dari 5
kondisi:

1. Kondisi air susu hasil hubungan antara si (A) dan si (B) tetap,
alias tidak berubah, tidak bertambah dan tidak berkurang dan si

wanita tidak melahirkan anak dari si (c), maka air susu tersebut

adalah milik suami yang pertama (A); baik si (B) hamil dari si (C)

atau tidak. Sepengetahuan kami, tidak ada perbedaan pendapat

di antara ulama mengenai ketenfuan yang demikian. Karena

tidak ada tambahan dari pihak suami yang kedua (C), maka air
susu tersebut tetap menjadi milik suami yang pertama (A).

2. Si (B) tidak mendapatkan kehamilan dari hubungannya dengan

suaminya yang baru (Q. Dalam kasus yang demikian, maka air
susu yang ada tetap menjadi milik suami yang pertama (A). Baik
ada tambahan dari hubungan antara si (B) dengan suamin5n

yang baru atau tidak. Tidak ada perbedaan antara air susu

tersebut terhenti kemudian ada lagi atau tidak pemah terhenti.

3. Si (B) melahirkan anak dari stnminya yang kedua (C), maka air
susu sang istri mutlak milik si (Q.

Imam Ibnu Al Mundzir mengatakan.l32 Seluruh ulama
yang aku kenalsepakat (ijma) menyatakan halyang demikian. ini
juga merupakan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Abu
Hanifah dan Imam Asy-Syaf i. tidak ada perbedaan; apakah air
susunya bertambah atau berkurang, sempat terhenti atau terus

bersambung. Sebab air susu milik suami pertama (A) telah
terputus dengan sebab si (B) melahirkan anak dari hubungannya

132 66. At ijma'karyalmam Ibnu Al Mundzir (82/27T1.
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4.

dengan suami yang kedua (C). Sebab kebutuhan anak akan susu

pasti dan lahimya sang anak memastikan bahwa air susu yang

ada di payudara ibunya pasti milik suami kedua (C).

Air susu milik mantan suami si (B) tetap ada dan bertambah

dengan sebab hubungan si (B) dengan suaminya yang baru (C).

Jika demikian, maka air susu tersebut menurut satu pendapat

dari para sahabat kami menjadi milik keduanya (A & C).

Imam Abu hanifah berpendapat bahwa air susu tersebut

tetap milik si (A), selama si (B) belum melahirkan anak hasil

hubungannya dengan suaminya yang kedua (C).

Menurut Imam Asy-Syafi'i: Selama kehamilan belum

mencapai usia dimana sang wanita memiliki air susu unfuk bayi

yang dikandungnya, maka air susu tersebut tetap menjadi milik

mantan suami (A). Jika kehamilan telah mencapai usia tersebut

dan volume air susu si (B) bertambah, maka dalam masalah yang

demikian ada dua pendapat:

1. Air susu tersebut milik mantan suaminya (A).

2. Air susu tersebut milik keduanya (milik (A) dan C).

Dalil kami dalam permasalahan ini adalah pertambahan air susu

dengan sebab kehamilan zhahinya berasal dari si (C) dan tetap

adanya air susu tersebut sebelum kehamilan menunjukkan

bahwa air susu milik mantan suami masih ada. Oleh karena ifu,

air susu tersebut dinisbahkan kepada keduanya, sebagaimana

sang bayi yang juga bisa dinisbahkan kepada keduanya.

Air susu mantan suami (A) terhenti dan muncul lagi ketika sang

wanita (B)hamildari hubungannya dengan suami yang baru (C).

Menurut Imam Abu Bakar;air susu tersebut milik

keduanya (A & C). Ini merupakan satu dari dua pendapat yang

dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i, jika kehamilan sudah

mencapai usia dimana sang wanita memiliki air susu unfuk bayi

yang dikandungnya. Sebab pada awalnya, air susu tersebut milik
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si (A), kemudian terhenti. Jika setelah itu muncul lagi karena

adanya kehamilan, maka s@ara zhahir, air susu milik si (A)

tumbuh lagi dengan sebab kehamilan dari suaminya yang kedua.

Oleh karena ifu, air susu tersebut dinisbahkan kepada keduanya,

sebagaimana kasus air susu mantan suami (A) tidak terhenti.

Imam Abu Al Khithab memiliki pendapat yang

menyatakan bahwa air susu tersebut menjadi milik suami yang

kedua (C). Ini merupakan pendapat kedua milik Imam Asy-

Syafi'i. Sebab air susu hasil dari mantan suami (A) telah terpufus,

maka si wanita ditetapkan tidak lagi menampung air susu milik si

(A). Jika kemudian si (B) hamil, maka air susu yang ada di

payudara si (B) adalah milik suaminya yang baru (C). Kasusnya

disamakan dengan si wanita pada saat dithalak tidak memiliki air

susu hasil hubungannya dengan si (A).

Menurut Imam Abu Hanifah: Air susu yang ada di

payudara si (B) tetap menjadi milik si (A), selama si wanita belum

melahirkan anak dari suaminya yang kedua (C). Ini merupakan

pendapat ketiga milik Imam Asy-Syafi'i. Sebab kehamilan tidak

pasti menumbuhkan air susu. Air susu tersebut diciptakan Allah

ketika munculbayi iorena kebufuhan bayi akan susu.

1373. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"Jika seorang laki{aki (A) menikah dengan dua orang
wanita, yang satu adalah wanita yang sudah dewasa (B) dan
satunya lagi wanita yang masih kecil (C). Jika si laki{aki
tidak melakukan hubungan badan dengan si (B) hingga si (B)

menlrusui si (C) dimasa usianya belum genap 2 tahun, maka

si laki{aki haram berhubungan dengan si (B) dan pemikahan

si (A) dengan si (C) hukumnya sah. Jika si (A) telah
melakukan hubungan badan dengan si (B) sebelum si (B)
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men!,usui si (C) maka keduanya (B & C) haram bagi si (O-

dan mahar untuk si (C) dibebankan kepada si (B).

Pemyataan yang denrikian 100 % sama persis dengan apa yang

ditetapkan oleh Imam Ahrnad. Ada ernpat pasal yang akan dibahas

dalam masalah ini:

Pasal Pertama: Jika seorang laki-laki (A) menikah dengan dua

orang wanita, yang safu sudah dewasa (B) dan yang safunya lagi masih

bayi (masih kecil) (Q, kemudian wanita yang dewasa tersebut @)

menyrsui si (C) dan antara si (B) dan si (A) belum terjadi hubungan

badan, maka hukum pernikahan antara si (A) dengan si (B) menjadi fasid

(batal) saqt itu juga. Dan si (B) menjadi wanita yang selamanya haram

menikah dengan si (A). Pendapat 5nng dernikian dikemukakan oleh

Imam Ats-Tsauri, Imam Asy-SFfi'i, Imam Abu Tsaur dan para ahli ra'yi.

Menurut Imam Auza'i: Pemikahan si @) dianggap sah dan tetap

berlaku, kemudian si (C) dibatalkan adalah pemyataan yang tidak

shahih. Sebab wanita yang deurasa tersebut (B) telah menjadi ibu bagi si

bayr (Q. Dengan demikian stiatus si (B) adalah ibunya ishi si (A). Seomng

laki-laki haram menikah dengan ibu istuinya. Dengan denrikian

keharamannya tersebut bersifat selarnaqn. Dasamya adalah firman

Allah & di dalam Al Qur'an, "ibu-ibu isbimu (mertua). "(Qs. An-Nisaa'

l4lz 231. Dalam kasus haramnta menikah dengan ibunya istri tidak

disyaratkan harus teriadi hubungan dahulu dengan anaknya.

Mengenai stafus isfui Sang masih bayi tersebut, ada dua riwayat:

1. Pernikatnnqn fidak batal dan hukum pemikahannya tetap

berlaniut. sebab statusnp adalah sebagai rabibah (anak wanita

yang dinikahi) dan iburya belum berhubungan badan dengan si

(A). Oleh karena si (A) belum melakukan hubungan badan dengan
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si (B)(ibu susuan si C), maka pemikahannya sah. Dasamya adalah
firman Allah & di dalam Al Qur'an,

&<rtq,E"li'K
*Tebpi jil<a l<amu Mun ampur dengan istimu itu (dan sudah

l<amu cerail<an), mal<a tidak berdos lamu mengawininga.... "(es.
An-Nisaa' l4l:231.
Pemikahan si (C) dianggap fasakh (batal dan dianggap tidak
pemah terjadi). Ini merupakan pendapat 3nng dikemukakan oleh
Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Sebab keduanya @ &
C) berstatus sebagai ibu dan anak. Pemit<ahannya berlangsurg
secara bersamaan, padahal mengumpulkan keduanya datam safu
pemikahan adalah hamm. Kasustrya disamakan dengan
mengumpulkan dua orang wanita Snng bersaudam dalam ikatan
pemikahan, sarna densan iika perritehan dengan kduanln
terjadi secara bersamaan setelah teriadinya p€n!usu.u1.

Dal.l kami dalam perrnasalahan ini adalah Haim
penggabungan kedmnya dalam satu pemikahan dapat dihilangkan
dengan dr-fasal<bnya pemikahan dengan wanita yang darcsa @).
Pemikahannyalah 3nng lebih layak di-fasakh. Sebab status si (B )

adalah halam lit-b'biid (selamanya menjadi haram untuk dinikahi
selamanya). Dengan demikian, pemikahan keduanya (A & C) fidak
menjadi batal dengan sebab faal<F.nya pemikahan dengan si (B).

Kasusnya sama dengan jika si (A) menikahi sekaligus dengan dua

onmg wanita; yang safu adalah saudara kandung si (A) dan wanita
yang satunp lagi adalah wanita yang bukan mahram bagi si (A).

Pengumpulan tersebut teriadi dengan sebab si (A)

menikahi dua omng wanih png statusnya adalah ibu dan anak.

{o9
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Dengan demikian, yang di-faakh adalah pemikahan dengan si ibu

(B). Kasusnya sama dengan jika seorang lakilaki masuk Islam dan

saat itu dia memiliki dua omng iski yang status kedua orang yang

menjadi istuinya adalah ibu dan anak.

Kasusnya berbeda dengan menikah dengan dua. omng

wanita yang status keduanya adalah saudara kandung. Dalam

kasus yang demikian, yang satu tidak lebih layak difasakh

dibandingkan dengan yang lain. Permasalahannya juga berbeda

jika si (A) menikahi keduanya setelah teriadinya proses penyusuan.

Pasat Kedua: Jika dalam kasus diatas, si (A) telah melakukan

hubungan badan dengan si (B), maka keduanya (B & C) haram menjadi

istri si (A) dan pernikahan keduanya menjadi fasakh (dianggap tidak

pemah ada). Sebab jika demikian permasalahannya, maka si (B) meniadi

ibu bagi istri si (A), sementara si (B) menjadi rabibah (anak (B) yang

diasuh oleh si A) dimana ibunya telah melakukan hubungan badan

dengan si (A). Dengan demikian, maka si (C) menjadi wanita yang

selamanya haram dinikahi oleh si (A).

Jika air susu si (B) adalah hasil hubungan badann5ra dengan si

(A), maka si (C) menjadi wanita yang hamm dinikahi oleh si (A) dengan

dua alasan; yang perhama, si (C) adalah anak susuan si (A) dan si (C)

adalah rabibahdimana ibunya telah disetubuhi oleh si (A).

Pasal Ketiga: tak-laki tersebut wajib memb ayar r/z mahar

5nng sehanrsnya dia berikan kepada rrnnita yang masih kecil (c). Sebab

pernikahan si (A) dengan si (c) f6akh sebelum terjadinSn dukhul

(hubungan badan). Dan kesalahannya bukan berasal dari si (C).

Fasakhnya pernikahan, jika disebabkan oleh pihak lain sama dengan

thalak yang dlatuhkan oleh sang suami dalam hak kenvajiban sang suami
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memberikan mahamya. Sementara trntuk wanita yang da,vasa (B) dia

tidak berhak menerima mahar jika si (Z) belum melakukan hubungan

badan dengannya. Sebab kaAtrnya pemikahan antara si (A) dengan si

(B)disebabkan oleh perbuatan si (B) (wanita dewasa yang menjadi istri si

A). Oleh karena itu, kerarajiban memberikan mahar kepada si @) menjadi

gugur, sama dengan isfui 5nng murtad dalam hal tidak ada kewajiban

bagi suami untuk memberikannya mahar. Pendapat yang demikian

dikemukakan oleh Imam Malik, ImamAsy-S5nfi'i dan ulama para ahl

ra'yr dan kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam

ketenfuan yang demikian.

Jika,si (A) telah melakukan hubungan badan dengan istrinya

yang dewasa (B), maka ka,uajiban mernberikannya mahar tidak gugur.

Sebab dengan terjadinya hubungan badan, maka kauajiban

membayarkan mahar menjadi suatu keharusan. Ker,vajiban tersebut tidak

bisa menjadi gugur dengan sebab apapun juga, meski dengan sebab si

wanitanya keluar dari Islam atau dengan sebab png lain.

Pasal Keempat: Matnr untuk isbi png masih kecil (C) snng

semula menjadi kavajiban sang suami unfuk membayamya dibebankan

kepada isfui yang sudah der,vasa (B). Pendapat ini dikemukakan oleh

Imam AsySyafi'i. Diceritakan dari sebagian sahabat Nabi $ bahwa

ker,vajiban membayar mahar tersebut seluruhnya dibebankan. Sebab si

(B) telah menyebabkan kondisi dimana si (A) tidak bisa lagi menemskan

pemikahannya dengan si (C). oleh karena itu dia (B) wajib menanggung

konsekuensi pembayaran mahar.

Menurut para ahli ra'yi: Jika wanita yang menyusui (B) bemiat

menghalangi keberlangsungan pemikahan si (A) dengan si (C), maka si

(B) menanggung sebagian mahar yang wajib dibayarkan. Jika si (C) fidak

bemiat dernikian, maka dia tidak terkena ka,vajiban tersebut. Menurut
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Imam Malik sang istri (Q sama sekali tidak dikenakan kewajiban

membayar rnahar untuk si (C).

Dalil kami dalam masalah ini adalah kawajiban membayar mahar

tersebut dibebankan kepada si (B). sebab, dia (B) mengakuinya dan dia

yang menjadikan kondisi tersebut terwujud dan dia merusak sesuafu

harus dibayar oleh si (A). oleh karena itu, si (B) lah yang terkena

kewajiban mernbayar. Kasusnya sama dengan jika si (B) merusak barang

yang dijtnl.

Jawaban kami atas pendapat Imam Abu Hanifah dalam masalah

ini adalah sesuafu yang dikenakan tanggung jawab untuk mengganti

karena perbuatan yang disengaia, maka ketidaksengajaan juga memiliki

konsel$.rensi yang sama. Kasusnya seperti merusak harta. Sebab si (B)

telah merusak pemikahan antara si (A) dan si (c). Atas perbuatan si @),

maka si (A) wajib membayarkan Yz mahar. Oleh karena itu, si (B)

berka*lajiban membayar Vz malar tersebut. Kasusnya sama dengan dia

bermaksud merusaknya

Dalil kami yang lain dalam masalah ini bahwa sang suami (A)

hanya berhak menagih t/z mahar adalah sang suami tidak memiliki

kau.rajiban lain kecuali membayar r/z mahar. Oleh karena ifu, dia (A)

tidak terkena kewajiban lain kecuali membayar r/z matat. Jika terjadi

fasakh dalam pemikahan dengan kondisi yang sama, maka sang suami

(A) hanya berhak menerima Vzmahar yang lain. oleh karena itu, ia tidak

wajib menerima vz mahar yang nantinya menjadi miliknya. sebab

, keluamya hak menikmati kelamin dari kepemilikan suami tidak merniliki

nilai. sang penyusu bayi hanya menanggung apa yang menjadi sebab

timbulnya keuajiban dimana sang suami tidak dapat menikmati apa

5nng dia keluarkan.

P3saL Kewaiiban yang harus dibayar adalah mahar

lTang disebutkan dalam akad, bukan mahar mitsil (semisal).
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Sebab yang difuntut hanyalah apa yang menjadi kewajiban sang suami

sebagai pengganti dan nilainya adalah 1/2 , maka senilai itulah yang

wajib dituntut. Pendapat yang demikian dikemukakan oleh Imam Abu

Hanifah. Menurut Imam Asy-Syafi'i, ker,r,rajiban yang harus dibayarkan

adalah Yz mahar semisal. Sebab kasusnya adalah penggantian atas

sesuatu yang dirusak. Dengan demikian yang dijadikan patokan adalah

nilainya, bukan berdasarkan apa !/ang menjadi mililmya.

Dalil kami dalam masalah ini adalah keluamya budh'u t:ak
menikmati kelamin) dari kepernilikan sang stnmi tidak dapat'dinilai.

Buktinyra, jika dia melah.rkan bunuh diri atau murtad atau jika seorang

wanita menlrusui oftmg pernikahannya dengan bayi tersebut menlrdi

fasakh, rnalG tidak ada keurajiban apa-apa yang hanrs . Jika

yang dijadikan patokan adalah nilai barang 3nng dirusak, mqka !/ang

tnrus dibayarkan adalah selunrh mahar sernisal, bukan setengahnSn.

Sebab kerusakan barang tidak bisa diganti setengah, harus keseh.rtrhan.

Sebab, saksi thalak sebelum dukhul (berhubungan badan) menarik

kembali persaksiannya, merlka urajib mernba5nr t/z mahar yang disebut

dalam akad, dernikian pula dalam kasus ini.

Pasal: Setiap wanita lrang anak suaminya haram

dinikahi, jika wanita (B) tersebut men!,usui ishi yang masih
kecil (C), maka pernikahan sarry suami dengan si (B) meniadi

batal dan wanita tersebut (B) menjadi haram dinikahi- Selain
itu, wanita tersebut (B) wajib membayarkan mahar. Jika

yang menyusui si istri yang masih kecil adalah ibu sang suami, maka si

istri menjadi saudara susuan suaminln. J&a grong menyrsuinya adalah

nenek sang suami, maka bayi perempuan tersebut menjadi bibi susuan

suaminya. Jika bayi tersebut disusui oleh anak perempuan sang suami,

maka bayi tersebut bagi sang suami berstatus sebagai cucu susuan. Jika

anak kecil perempuan tersebut disusui oleh saudari sang suaml, maka

@t - Al Mughni



stafus sang anak kecil perempuan bagl suaminya menjadi anak

perernpuan dari saudara perernpuan (keponakan susuan sang suami).

Setiap wanita yang anak suamin5n hamm dinikahi, jika wanita

tersebut menyusui dengan susu hasil hubungan badannya dengan

suaminya, maka wanita tersebut fuang menS;r.rsu) menjadi haram dinikahi

oleh sang laki-laki dan wanita tersebut (menyusui) wajib membayat Yz

mahar yang menjadi hak sang wanita yang menyusu, seperti isfui

anaknya, ishi bapaknya, istui saudaranSn dan istri kakeknya. Sebab jika

anak kecil tersebut disusui oleh istoi ayahnya si (A), dengan susu milik

sang ayah, maka bayi tersebut menjadi saudara susuan si (A). Jika anak

kecil tersebut di susui oleh isti anaknya si (A), maka bayi tersebut

statusnya menjadi cucu si (A). Jika bayi (anak kecil) tersebut disusui oleh

istri saudara (A), berarti bayi tersebut menjadi keponakan si (A). Jika bayi

tersebut disusui oleh iski kakek si (A) dengan air susu milik sang kakek,

maka si bayi bagi si (A)menjadi bibi susuan.

Jika bayi tersebut disusui oleh isti sanua laki-lak yang telah

disebutkan, nalnun dari air susunya bukan milik mereka, namun dari

orang lain, maka sang bayr (anak kecil) haram dinikahi oleh si (A), sebab

statr.rs bayi tersebut adalah nbibhstrami (anak tiri suami tersebut).

Jika bayi tersebut disusui oleh wanita yang anak wanita tersebut

tidak haram dinikahi, maka seperti disr.rsui oleh bibinya si (A), maka anak

kecil tersebut tidak haram dinikahi oleh si (A).

Jika seorang laki-lald (A) menikah dengan anak perernpuan

pamannya dari garis ayah (B) *tatus uranita tersebut adalah sepupu si

(AF kemudian nenek keduanya (seorang wanita yang stafusnya adalah

nenek bagi kedtnnya) iila salah sahr diantara kedua mempelai masih

kecil, rnaka pemikahan kedmnSa menjadi fasakh (batal). sebab jika yang

men!,usu adalah sang suami, maka sang suami stafusnya bagi sang isfui

rnenjadi parnan susuan. Sebab bayi (anak kecil) laki-laki tersebut

statusryn menjadi anak susuan neneknSn sang ishi. Jika yang m€nlnrsu
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adalah bayi (anak kecil) perempuan (sang iski), maka status sang istri

bagi suamiya menjadi bibi susuan. Jika suami istri yang berstafus

sepupuan tersebut kedua-duanya menyusu kepada wanita yang menjadi

nenek bagi keduanya, maka masing-masing menjadi bibi dan paman

bagi yang lain.

Jika seorang laki-laki (A) menikah dengan anak wanita bibinya

dari garis ayah, (B) -keduanya bersepupuan- kemudian salah seorang

diantara keduanya yang masih kecil disusui oleh wanita yang menjadi

nenek bagi keduanya, maka pernikahan keduanya (A & B) menjadi

batal. Sebab jika yang menyusu adalah sang suami, maka stafus sang

suami menjadi paman bagi istrinya. Jika yang menyusu adalah sang istri,

maka status sang istri menjadi bibi bagi suaminya.

Jika seorang laki-laki (A) menikah dengan anak wanita bibinya

dari garis ibu (B) -keduanya bersepupuan- kemudian salah seorang

diantara keduanya yang masih kecil disusui oleh wanita yang menjadi

nenek bagi keduanya, maka pernikahan keduanya (A & B) menjadi

batal. Sebab jika yang menpsu adalah sang suami, maka stafus sang

suami menjadi paman bagi istrinya. Jika yang menpsu adalah sang istri,

maka status sang istri menjadi bibi bagi suaminya.

Pasal: Jika seorang laki-laki (A) menikah dengan seorang

wanita dewasa (B), kemudian si (A) menthalak istrinya (B). Kemudian si

(B) menyusui seorang bayi perempuan (C) dengan air susu milik si (A),

maka status bayi tersebut bagi si (A)adalah anak susuan.

Jika air susu si (B) bukan milik si (A), maka bayi perempuan

tersebut statusnya menjadi rabibah (anak tiri). Jika dalam pemikahan

tersebut si (A) pemah berhubungan badan dengan si (B), maka si (A)

untuk selamanya tidak bisa menikah dengan si (C). Jika dalam

pemikahan tersebut si (A) belum melakukan hubungan badan dengan si

(B), maka si (A) boleh menikah dengan si (C). Sebab jika demikian, maka
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status si (C) adalah rabibah dimana si (A) belum berhubungan badan

dengan ibunya si mbibah (anak tiri).

Jika seorang laki-laki (A) menikah dengan wanita yang masih

kecil(C), kemudian bayi perempuan tersebut dithalak oleh suaminya (A).

Setelah itu, si bayi menyusu kepada seorang wanita (B). Dalam kasus

yang demikian, si (A) selamanya tidak bisa menikah dengan si (B). Sebab

status si (B)bagi si (A)adalah ibu susuan istrinya.

Jika seorang laki-laki (A) menikah dengan 2 orang wanita, yang

satu sudah deurasa (B) dan yang satunya lagi masih bayi (C), kemudian

wanita yang masih kecil (C) dithalak. Setelah dithalak, si (B) menyusui si

(C), dalam kasus yang demikian, maka si (B) menjadi haram bagi

suaminya (A) dan pemikahan antara si (A) dan si (B) menjadi fasakh.

Jika antara si (A) dan si (B) belum terjadi hubungan badan, maka si (A)

tidak wajib memberikan mahar. Dan si (A) boleh menikah lagi dengan si

(C). Jika dalam pemikahannya dengan si (B), si (A) sudah pemah

melakukan hubungan badan, maka si (A) wajib memberikan mahar

kepada si (B). Jika kondisinya demikian, maka untuk waktu selamanya,

si (A)tidak boleh menikah dengan keduanya.

Jika yang dithalak oleh si (A) adalah wanita yang sudah ds;,rasa

saja (B), kemudian setelah itu, si (B) menyusui istri (A) yang masih kecil

(C), dan antara si (CI dan si (B) belum pemah melakukan hubungan

badan, maka hukum pemikahan si (A) dengan si (C) tetap sah. Jika

antara si (A) dan si (B) pernah terjadi hubungan badan, maka si (C)

menjadi haram bagi si (A) dan hukum pernikahan antara si (A) dan (C)

menjadi fasakh. Kernudian, kamjiban mernbayar L/2 mahar untuk si

(C) dibebankan kepada si (B). Jika kedtnnya (B dan C) dithalak, rulka

hukum pengharamannya salnia.

Jika seorang laki-laki (A) menikah dengan seorang wanita yang

sudah dewasa @), kemudian ada lagi seorang laki-laki B) menikah

dengan wanita yang masih kecil (Q. Setelah itu, keduanya (si [A] dan si
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[E]) menceraikan istrinya. Kemudian masing-masing laki-laki tersebut

menikah lagi dengan kebalikan pasangannya (si [A] menikah dengan si

lcl dan si [E] menikah dengan si [B]). Kemudian si (B) (wanita yang

sudah de',r.rasa) menyusui si (C) (anak kecil yang sekarang menjadi istri si

A). Dalam kasus yang demikian, maka si (B) menjadi haram bagi

keduanya (si tAl dan si tEl) dan hukum pemikahan si (B) dengan si (E)

menjadi fasakh. Jika suami si (c) seunktu menikah dengan si @) pernah

melakukan hubungan badan, maka pemikahan si (A) dengan si (c)

menjadi fasakh. Jika belum pernah, maka hukum pernikahannya

dengan si (C)tetap sah.

Pasal: Jika anak si (B) menSnrsui bayr Snng kecil (C), dalam

kasus yang demikian, maka hukum tentang fasakbnya pemikahan dan

pengharaman sama dengan jika si bayi (c) disusui oleh (B). sebab jika

demikian, maka si (B) meniadi nenek susuan si bayi (c). Kewajiban

mernbayar mahar dibebankan kepada uanita yang menyebabkan

bataln5n pemikahan. Jika bayi tersebut (c) disusui oleh ibu si (B), maka

pemikahan keduanya menjadi batal. Sebab dalam kasus yang demikian,

isti yang derr,rasa (B) dan istri yang masih kecil (C) menjadi saudara

sesusuan. Jika si suami (A) belum melakukan hubungan badan dengan

istuinya yang (B), maka dia bebas unfuk menikahi salah satu diantam

keduanya. Dia boleh menikah dengan si (B) atau menikah dengan si (c).

Dan orang yang menyusuinya dibebankan kavajiban menrbayar 7z

mahar keduanya.

Jika si (A) telah melakukan hubungan badan dengan si (B)

(wanita yang sudah da*asa), maka dia boleh menikah dengan si (B).

Sebab si (C) (saudara sesusuan si B) tidak wajib menjalani masa iddah-

Namun si (A) tidak boleh menikah dengan si (c) hingga si @) selesai

mafE iddalnya. sebab si (Q adalah saudara susuan si (D dan si (A) tidak

@I - Al Mughni

I



boleh menikah dengan si (c) selama saudari.sesusuannya (B) belum

selesai menjalani masa iddah.

Demikian pula hukum jika yang menSrusui si (c) adalah nenek si

(B). Dalam kasus yang dernikian, maka status si (C)adalah bibi susuan si

(B). Dan menggabungkan antara seorang bibi dengan keponakannya

dalam satu atap (satu pemikahan) adalah haram. Demikian pula jika

yang menyusui si (c) adalah saudara perempuan si (D, atau istri saudara

si (B) dimana air susunya milik saudara laki-laki si (B). Sebab dalam

kasus yang demikian, status si (c) bagi si @) menjadi anak saudara

perempuannya atau anak saudara laki-lakinya (status si [c] menjadi

keponakan si B). Demikian pula hukum jika yang men5nrsui si (c) adalah

anak saudara perempuan si (B) atau anak perempuan saudara laki-laki si

(Bfikeponakan si B). Dalam kasus-kasus ini keharamannya tidak bersifat

selamanya. Sebab keharamannya hanya pada sisi keduanya tidak boleh

menjadi istri si (A) dalam wakfu yang bersamaan. Kecuali dalam kasus si

bayi disusui oleh anak si (B) dan si (A) dalam pemikahannya dengan si

(B) telah melakukan hubungan badan.

Pasal: Barangsiapa yang meniadi sebab batalnya

pemikahan seorang wanita dengan sebab penyusuan yanlt

dilakukannya dan sebelum terjadinya hubungan badan, maka

orang yang men!rusui terkena kewajiban membayar ganti

rugi mahar si wanita yang pemikahannya menjadi batal.

Jika penyusuannya terjadi setelah terjadinya hubungan badan,

pendapat yang ditetapkan oleh Imam Ahmad adalah kev.rajiban

membayar seluruh mahar dibebankan kepada suami si wanita yang

pemikahannya menjadi /asid(suami si tcl). Ini juga merupakan pendapat

yang dianut dalam madzhab Asy-Syafi'i. Sebab dalam kasus yang

demikian si wanita (C) berhak menerima seluruh mahar dari suaminya.

Oleh karena itu, orang yang men! rsui berketu.rajiban membayar seluruh
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mahar, sebagaimana dia wajib membayar L/z mahar jika antara si (c)
dengan suaminya belum melakukan hubungan badan. pendapat yang
shahih dalam masalah ini adalah jika penyusuan terjadi setelah terjadinya
hubungan badan, maka orang yang menlrusui tidak dibebankan
kewajiban membayar mahar. sebab bukan si (X) yang menyebabkan si
(A) terkena kewajiban dan bukan si (B) juga yang malajibkan si (A)

membayar mahar. oleh karena ifu orang yang menlrusui (B) tidat<

terkena kewajiban apa-apa. Pembayaran seluruh mahar yang berhak
diterima oleh si (c) tidak dibebankan kepada orang yang menwsui (x).
sebab jika sang suami (A) memiliki hak unfuk meminta pembayaran
mahar setelah terjadinya hubungan badan, maka itu menjadi gugur jika
wanita itu sendiri yang menyebabkan batalnya pemikahan yang telah
terjadi, sama kasusnya dengan kamjiban membayar vz mahar sebelum
terjadinya hubungan badan. Sebab hilangnya kepemilikan sang suami
atas kelamin sang istri tidak bisa dinilai, sebagaimana yang telah kami
jelaskan. oleh karena tidak diwajibkan membayar dengan ukuran mahar
mitsil (semisal). Sang suami (A) hanya bisa meminta pernbayaran r/z

mahar dibayarkan oleh orang yang menyusui jika penwsuan tersebut
terjadi sebelum terjadinya hubungan badan. sebab dalam kasus seperti
ini, wanita yang menlrusui ifulah yang menyebabkan sang suami
rnembayar L/z mahar. oleh karena ifu kalajiban membayar vz mahar
menjadi gugur jika wanita tersebutlah yang menjadi sebab batalnya
pemikahan yang telah terjadi. Kondisi yang demikian tidak terjadi dalam
kasus ini.

Ini merupakan pendapat sebagian para sahabat Asy-Syafi,i.
sebab jika bisa menunfut pembayaran mahar setelah terjadinya
hubungan badan, maka kondisinya tidak lepas dari dua kondisi; dia
meminta pembayaran mahar sebagai pengganti hilangnya kepemilikan
atas kelamin sang istri atau sebagai pengganti atds mahar yang telah dia
berikan. Tidak mungkin dianggap sebagai pengganti atas kepemilikan
kelamin yang hilang. sebab jika ka,r,rajiban tersebut sebagai pengganti
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atas kelamin, maka sarig isfui yang wajib memberikannya kepada sang

suami jika hilangnya kepemilikan tersebut disebabkan perbuatan istri si

(A). Atau dengan sebab pembunuhan yang dilakukan oleh si istri, maka

sang isfoi berhak menerima mahar mitsil (semisal). pi sisi lain, tidak

mungkin dianggap sebagai pengganti dari mahar yang telah diberikan

oleh si (A). Sebab bukan orang yang men$rsui yang menjadi sebab sang

suami wajib mernberikan mahar kepada istrin5n.

Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat diantara

mereka bahwa jika seorang iski menyebabkan batalnya pemikahan yang

telah terjadi dan itu terjadi setelah terjadinya hubungan badan, kalajiban

mahar tersebut tidak menjadi gugur dan sang istri tidak terkena

karuajiban apa-apa jika mahar tersebut telah diserahkan oleh suaminya.

Kami juga tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat diantara

mereka bahwa jika sang istri menjadi sebab batalnya pemikahan yang

telah terjadi sebelum terjadinya hubungan badan, kewajiban

membayarkan mahar menjadi gugur. Dan si istri wajib mengembalikan

apa-apa yang telah diberikan oleh sang suami.

Jika seorang bayr perexnpuan yang masih kecil (C) berjalan

merangkak menuju ke seorang wanita 5nng sudah danuasa, kemudian si

bayi menyusu kepada wanita tersebut sebanyak 5 kali susuan dan ifu

terjadi dalam kondisi wanita tersebut sedang tidur dan keduanya (yang

menyusu dan yang menyusui) adalah istri dari seorang laki-laki (A).

Dalam kasus yang demikian, maka pemikahan istri yang besar (B)

menjadi batal dan dia (B) menjadi hamm bagi sang suami untuk

selamanya. Jika antara si (A) dengan si (B) telah terjadi hubungan badan,

maka isffi yang menyusu kepada si (B) juga menjadi haram bagi

suaminya (o dan hukum pemikahannya menjadi batal. Dalam kasus

yang demikian, iski yang masih bayi tersebut (C) tidak berhak menerima

mahar. Sebab batalnya pemikahan tersebut disebabkan oleh

pertuatannya sendiri. Unfuk istri darasa, sang suami wajib

menrbayarkan mahamya dan pemba5nrannya tersebut dibebankan
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kepada istri yang masih kecil (C). Yang menjadi sebab batalnya

pemikahan menurut para sahabat kami. Menurut pendapat yang kami

pilih, pernbayaran tersebut tidak dibebankan kepada si (C). Jika sang

suami (A) belum melakukan hubungan badan dengan si (B), maka sang

suami wajib membayar Yz malar kepada si (B) yang pembayarannya

dibebankan kepada si (C). Sebab si (C) yang menyebabkan batalnya

pemikahan tersebut.

Jika bayi perempuan tersebut (C) menyusu sebanyak 2 l<ali

susuan kepada si (B) yang sedang tidur, kemudian si (B) dalam kondisi

terjaga (tidak tidur) menyusui si (Q sebanyak 3 kali susuan hingga

sempuma menjadi 5 kali susuan. Dalam kasus yang demikian, maka

batalnya hukum pernikahan disebabkan oleh keduanya. Oleh karena itu,

keduanya tidak terkena ker,vajiban apa-apa. Sang suami wajib membayar

mahar kepada si (B). Selain itu, si (A) wajib membayar 3,/10 mahar si

(C) (bayr perempuan) yang pembayarannya dibebankan kepada si (B).

Jika si (A) belum melakukan hubungan dengan si (B), rnaka si (A) uajib

membayar 1/5 mahar si (B) dan pemba5nran mahar tersebtrt

dibebankan kepada si (C). Apakah dengan dernikian, hukum pemikahan

dengan si (C) menjadi batal? Dalam masalah yang denrikian ada 2

riwalnt:

Pasal: Jika yang menyebabkan batalngp hut$m
pernikahan bukan safu orang, tapi sekelompok orang, maka
mereka semua tidak dibebankan kewajiban membayar
mahar. Jika ada 5 orang lrang datang membawa air susu,

kemudian mereka meminumkan air susu tersebut kepada
seorang bayr yang menjadi istri seorang laki-laki sebanyak 5
kali susuan dan susu tersebut adalah air susu ibu sang suami.
Dalam kasus yang demikian, maka hukum pemikahan bayi
tersebut menjadi batal- Dan mereka semua (lima orang
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tersebut) wajib membayar mahar yang berhak diterima

oleh si bayr. Jika dari ke-S orang tersebut, seorang

menuangkan sebanyak 2 kali susuan dan yang lain 3 kali

susuan, maka yang pertama wajib membayar 1/5 dan yang

kedua sebanyak L/5 ditambah L/LO. Jika seorang

menuangkan sebanyak 2 kali, kemudian setelah itu 3 orang

menuangkan 3 kali, maka orang yang pertama terkena

kewajiban membayar l/5 mahar dan setiap orang ke-3

orang tcrsebut terkena kewaiiban membayar sebanyak 1/10
mahar.

Jika seorang laki-laki (A) memriliki 3 orang istui yang sudah

der,uasa dan seorang istri yang masih bayr (C) kemudian masing-masing

istri yang 3 orang tersebut menyrsui sang bayi masing-masing sebanyak

4 kali susuan. Setelah ifu, ke3 istui tersebut mengabungkan air susunya

ke dalam sebuah tempat dan diberikan kepada bayi tersebut (C); dalam

kasus yang demikian, maka ketiga istri tersebut menjadi haram bagi

suaminya daq hukum pemikahan ke3 wanita tersebut menjadi batal.

Jika dalam pernikahan tersebut si (A) belum pemah melakukan

hubungan badan dengan ke-3 istrinya 5lang deurasa, maka hukum

pemikahan si (A)dengan si bayi menurut safu diantara dua riwayat tidak

batal. Dalam kasus Spng demikian, sang su.uni wajib memberikan

kepada ke-3 iskinya masing-masing sebanyak L/3 mahamya dan

pembayarannya dibebankan kepada masing-masing istri. Sebab batalnya

hukum pemikahan satu orang istri tersebut disebabkan oleh

perbuatannya sendiri bersama dengan dua orang istri yang lain. Dengan

demikian, karena perbuatannya, maka l/6 mahar yang berhak

diterimanya menjadi gugur dan wajib dibayarkan oleh sang suami (A)

adalah sisanya, yaitu 1,/3 mahar. Dan pembayarannya dibebankan

kepada ke-2 orang istrinya ynng lain. Jika ke-3 orang ishi ini memiliki

mahar yang sanra, maka masing-masing dari mereka tidak dibebankan

pernba5amn mahar. Sebab dengan sebab rnahar mereka satrul, rnaka
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kauajibannya menjadi impas. Jika berbeda, maka tinggal

dipersentasekan saja kadar kelebihan dan kekurangannya dari masing-

masing istri.

Jika dalam kasus diatas, si (A) pemah berhubungan badan

dengan salah seorang dari ke3 iskinf yang sudah de\,vasa, maka isfui

yang masih bayr juga menjadi haram bagi si (A) dan hukum

pemikahannya dangan si bay menjadi batal. Dalam kasus yang

demikian, maka sang bayi berhak menerima mahar 7z mahar yang

pembayarannya dibebankan kepada ke3 orang ishi. trstri yang sudah

melakukan hubungan badan menerima mahar secara ufuh dan dalam

masalah pembebanan pembayaran mahamya telah terjadi perbedaan

pendapat diantara ulama.

Jika ke-3 istri tersebut mengumpulkan air susunya dalam sebuah

wadah, kemudian salah seorang (X) diantara mereka me,minumkannya

kepada sang bayi yang statusnya juga adalah istri dari suami ke-3 wanita

tersebut sebanyak 5 kali susuan. Dalam kasus demikian ka,r,rajiban

memberikan mahar kepada 2 orang ishi tersebut dibebankan kepada si

(X). Ketentuan ini jika si (A) (suami) belum melakukan hubungan badan

dengan mereka. Sebab si (X) telah menyebabkan fasakbnya si (A)

dengan ke-3 istrinya. Mahar si (X) menjadi gugur jika antara si (A) dan si

(X) belum pemah melakukan hubungan badan. Jika si (A) dengan si (X)

pemah melakukan hubungan badan, maka si (X) berhak menerima

mahar dan ke',r,rajiban membayarkan mahar hanya dibebankan kepada si

(A), tdak kepada istrinya yang lain.

Jika ke-3 orang istri si (A) yang sudah der,vasa masing-masing

menyusui si bayi (C) sebanyak 5 kali susuan, maka ke3 wanita tersebut

menjadi haram bagi si (A). Jika dalam pemikahan tersebut si (A) sama

sekali belum pemah melakukan hubungan badan dengan ke3 orang

isfuinya tersebut, maka ke3 omng tersebut tidak wajib diberikan mahar.

Jika si (A) sudah melakukan hubungan badan dengan ka3 orang istuinya

@I - AI Mughni



tersebut, maka si (A) wajib membayar mahar kepada 3 orang istrinya

tersebut dan pembayaran mahar tersebut tidak dibebankan kepada yang

Iain kecuali kepada si (A). selain itu, istri yang masih bayi (C) menjadi

haram bagi si (A) dan hukum pemikahannya menjadi fasakh- Kewajiban

membayar mahar untuk si (C)dibebankan kepada ishi yang pertama kali

melakukan 5 kali susuan. Sebab dialah yang m-enjadi sebab haramnya si

(O bagr si (A).

Jika ke-3 orang istri tersebut menyusui si'(C) dengan air susu

hasil hubungannya dengan si (A). Masing-masing dari ke-3 istri tersebut

menyusui si (C) sebanyak dua kali susuan. Dalam kasus yang demikian,

menurut pendapat yang shahih, si (C) menjadi anak susuannya si (A).

Hukum pemikahan si (A) dengan si (Q menjadi fasakh dan ketvajiban

memberikan t/z mahar unfuk si (Q dibebankan kepada mereka semua.

Dua wanita yang pertama kali men5nrsui dikenakan beban sebe-sar 4/5
mahar dan yang ketiga dikenakan 1/5 mahar. Sebab, susuan pertama

yaang dilakukan oleh si penyusu yang ketiga itulah lrang menggenapkan

susuan menjadi 5 kali susuan dan susuan kedua yang dilakukan oleh

penyusu

(susuan).

ketiga tidak merniliki dampak hukum dalam masalah radha'

Oleh karena ifu, penlusuan kedua

penyusu ketiga tidak dikenakan denda. Dalam

hukum pemikahan si (A) dengan ke-3 orang

menjadi fasakh. Sebab seorang istri (A) yang

menjadi ibu susuan bagi si (C).

Jika salah seorang istri si (A) yang sudah devtrasa ffi tersebut

memiliki 5 orang anak perempuan dan semuanya memiliki air susu.

Kemudian keS anak tersebut menyusui isbi si (A)yang masih bayi. Dari

kelimanya ada seorang yang menyusui sebanyak 5 kali susuan sehingga

anak perempuan tersebut stafusnya menjadi ibu susuan bagi isfui si (A)

yang masih bayr (Q. Dalam kasus yang demikian, hukum pemikahan si

(A) dengan (X) (ibu si anak yang menytsui si [CD menjadi faakh. Dalam

yang dilakukan oleh

kasus yang demikian,

istuinya tersebut tidak

menyusui si (C) tidak
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kasus yang demikian, apakah hukum pemikahan si (A) dengan si (C)

menjadi fasakli? Jawabannya ada2 riwayat.

Jika ke-S orang anak perempuan tersebut masing-masing

menSrusui sebanypk safu kali susuan, menurut pendapat yNrg shahih,

maka si (X) (ibu dari ke-5 anak lnng menyusui si tCD tidak menjadi

haram bagi si (A). Sebab keberadaan si ffi menjadi nenek susuan bagi si

(C) tergantung pada status keibu susuan anak si (X). Jika,tidak ada

satupun anak si (X) yang menjadi ibu susuan bagi si (C), berarti stafus si

(X) bukan nenek susuan si (C). Meski dernikian, ada kemungkinan si (X)

menjadi haram bagi si (A). Sebab si (C) menyusu sebanyak 5 kali susuan

kepada anak-anaknya si (X). Hukum yang sama diterapkan dalam kasus;

satu orang anak si (X) menyusui sebanyak satu kali, cucu perernpuan si

(X) dari anaknya yang laki{aki menyusui si (C) sebanyak satu kali,

kemudian cucu-cucu si (X)menyusui sebanyak tiga kali.

Jika kesempumaan 5 kali susuan terjadi dalam kasus, disusui

oleh istri si (A) dengan air susu si (A) dengan istrinya ffi, ibu si (A),

saudara perempuan (A), anak perempuan si (A), anak perempuannya

anak laki-lakinya si (A) (cucu perempuan [A] dari anaknya yang laki-laki);

dalam kasus yang demikian, ada dua wajah (pendapat). Pendapat yang

shahih dalam kasus ini, istri si (A) gnng masih bayi (C) tidak menjadi

haram bagi si (A). Menurut pendapat yang kedua, si (C) menjadi haram

bagi si (A). Berdasarkan pendapat yang kedua, maka hukum pernikahan

si (C) menjadi fasakh. Dan keuajiban memberikan mahar untuk si (C)

dibebankan kepada mereka sernua sesuai dengan persentase

penyusuannya.

Jika ada yang mengatakan: Mengapa tidak dibebankan sama

rata kepada masing-masing penyusu berdasarkan alasan penyusuan

tersebutlah yang menyebabkan fasakbnya pemikahan. Dengan

demikian, seharusnya kau.rajiban tersebut dibebankan secara sama rata

antara yang penlusuannya sedikit dengan yang pen! rsuannya banyak.
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Kasusnya disamakan dengan kasus, jika ada sekelompok orang

melemparkan najis ke sebuah benda cair? Jawaban kami adalah

keharaman dalam kasus ini ditenfukan oleh jumlah bilangan penwsuan.

oleh karena ifu, beban ka,yajiban diber.ikan sesuai dengan porsi jumlah

penlnrsuan. Kasusnya tentu berbeda dgngan kasus melempar najis.

Penenfuan hukum menjadi najis benda cair tersebut tidak ditentukan

oleh bilangan pelontaran najis. Sdikit atau banyak memiliki peran yang

sama dalam menajiskan benda cair tersebut. Sebab sedikit atau banyak

sama-sama memiliki pengaruh terhadap penajisan benda cair tersebut.

Kasus ini selayaknya disamakan dengan kasus sedikit atau banyaknya

jumlah air susu yang ditelan bayi dari seorang wanita dalam satu kali

susuan dibandingkan satu kali susuan kepada Snng lain.

Pasal: Jika seorang laki-laki (A) merniliki seorang istui (B) yang

statr.rsn5p sebagai seomng budak, kernudian sang budak menyrsui isfui si

(A) 1rang masih bayi. Dalam kasus yang dernikian, si (C) menjadi hamm

bagi si (A) dan hukum pemilohan antara si (C) dengan si (A) menjadi

fasl<h. Keu,rajiban pembayamn mahar untuk si (C) dibebankan kepada si

(B). Sebab dialah lnng menyebabkan teriadinya pengharaman dan

faakbnya pemikahan.

Jika yang menyusuinya adalah urrnu waladmilik si (A), maka si

(C)menjadi haram bagi si (A) dan hukum pemikahan si (A) dengan si (C)

juga menjadi batal. Sebab penlusuan tersebut, si (C) menjadi anak

susuan tiri si (A) dimana si (A) sudah melakukan hubungan badan

dengan ibu susuannya si (C). Dengan demikian, ummu walad tersebut

untuk selamanya menjadi haram bagi si (A). Sebab dengan pen!rusuan

tersebut status si @) menjadi ibu dari istrinya si (A). Meski demikian, si

(B) tidak dibebankan ka,trajiban membayar denda. Sebab si (B)

melakukan jinayat kepada hrannya. Jika dalam kasus yang demikan

status budak wanita tersebut adalah mukatabah (sedang mencicil
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kemerdekaan dirinya), maka keurajiban membayar denda tersebut

dibebankan kepada sang budak. Sebab budak mukatabah menanggung

sendiri pekerjaan yang dia lakukan.

Jika ummu waladtersebut mengrusui istri anak si (A), dengan air

susu hasil hubungannya dengan si A, maka istri anak si (A) (XX) menjadi

hararn bagi anak si (A). Sebab dengan pen!rusuan tersebut ishi anak si

(A)dengan suaminya telah menjadi saudara sesusuan.

Jika yang disusui adalah istri ayahnya si (A) dan (X) dengan air

susu hasil hubungannya dengan si (A), maka sang istri (X) menjadi

haram bagi ayahnya si (A). sebab dengan penyusuan tersebut, stafus si

(X)bagi suaminya menjadi cucu susuannya. Dalam kasus yang demikian,

denda dibebankan kepada sang anak (A). Sebab hal yang demikian

adalah jinayah yang dilakukan oleh ummu waladnya si (A).

Jika dalam dua kasus diatas yang menyusui keduanya dengan air

susu yang bukan milik tuannya, maka masing (X dan XX) halal bagi

suaminya. Sebab kedua wanita tersebut menjadi anak susuan urrnu
waladnya.

L374. Masalah: Abu Al Qasim Al KharQi berkata,
'Jika seorang laki{aki (A} menikah dengan seorang wanita
dewasa (B) dan dengan 2 orang wanita yang masih kecil.
Kemudian si (B) men! rsui 2 wanita masih kecil tersebut.
Dalam kasus yang demikian, si (B) menjadi haram bagi si (A)

dan hukum pernikahan si (A) dengan 2 anak wanita yang
masih kecil tersebut menjadi fasakh. Di sisi lain, si (B) tidak
berhak mendapatkan mahar dari si (A) dan beban kewajiban
memberikan mahar kepada masing-masing bayi dibebankan
kepada si (B). Meski demikian, si (A) boleh menikah siapa
saja diantara kedua wanita yang masih kecil tersebut.'
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Haramnya si (B) bagi si (A) dalam kasus ini disebabkan status si

(B) sudah menjadi ibu dari 2 istri si (A). Mengenai hukum fasakbnya

pemikahan si (A) dengan 2 orang istrinya yang masih bayi disebabkan

keduanya telah menjadi saudara sesusuan dan keduanya berkumpul

dalam safu ikatan pemikahan dengan safu orang laki-laki yang sama.

Mengumpulkan 2 wanita bersaudara dalam safu pemikahan hukumnya

haram. Oleh karena itu, hukum pemikahan si (A)dengan kedua istrinya

tersebut menjadi fasakh. Disisi lain, si (B) tidak berhak menerima mahar.

Sebab fasadnya pemikahan disebabkan oleh perbuatannya sendiri dan

si (B) malah dibebankan keunjiban membayar Yz mahar untuk dua orang

istri yang masih kecil itu. Sebab, dia (B) lah yang menyebabkan hukum

pemikahan keduanya menjadi rusak. Setelah itu, si (A) boleh menikah

dengan siapa saja diantara keduanya. Sebab fasaklrnya pemikahan

keduanya dengan si (A) disebabkan kehamman mengumpulkan dua

orang saudara dalam safu perrrikahan dengan laki-laki yang sarna. Dan

hal yang demikian tidak merryebabkan keharaman unfuk selamanya.

Ket€ntuan yang danikian diambil berdasarkan riwayat yang telah kami

sebutkan yaifu jika si @) menyusui si kecil, maka fasakh hanya terjadi

pada si @).

Jika berdasarkan pada riwayat yang menyatakan hukum

pemikahan keduanya menjadi fasakh secara bersamaan, maka

pemikahan terakhir dari 2 orang bayi tersebut tidak batal. Sebab, ketika

si (B) menyusui bayi pertama, maka hukum pemikahan keduanya (si [B]

dan si anak yang disusui) menjadi batal. Jika kemudian si (B) menyusui

bayr yang kedua, berarti tidak terjadi kasus pengumpulan 2 saudam

dalam pemikahan dengan laki-laki yang sama. Sebab ketika mengrusui

bayi kedua, hukum pemikahan bayi pertama sudah batal. Dengan

demikian, hukum pemikahan si (A) dengan bayi yang terakhir menyusu

menjadi tidak batal.

Jika sebelum menyr.rsui 2 wanita kecil tersebut antara si (A)

dengan si (B) telah teriadi hubungan badan, maka si (B) dan 2 omng
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wanita yang masih kecil yang disusuinln menjadi haram bagi si (A).

Keharaman tersebut bersifat selamanya. Sebab kedua bayi tersebut

adalah mbibah (anak tiri) dimana ibunya sudah berhubungan badan

dengan si (A).

Pasal: Jika yang mengrusui dua wanita kecil (istri si [Al)
tersebut adalah wanita lain; bukan istri si A, maka hukum
pemikahan si (A) dengan keduanya juga menjadi batal.
Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan juga salah satu

dari dua pendapat milik Imam Asy-Syafi'i. Dalam pendapatnya yang

lain, Imam Asy-Syafi'i berpendapat bayi yang terakhir mengrusu saja

yang hukum pemikahannya menjadi batal. Sebab pen!rusuan tersebutlah
yang menimbulkan hukum penggabungan. Kasusnya sama dengan
menikah dengan seorang wanita dan setelah itu merrikah lagi dengan
saudari perempuan tersebut.

Dalil kami dalam permasalahan ini adalah dia telah
mengumpulkan 2 orang wanita yang bersaudara dalam safu ikatan
pemikahan. Kasusnya sama dengan menikahi 2 orang wanita. yang
bersaudara secara bersamaan. Kasusnya berbeda dengan menikah
dengan seorang wanita, kernudian menikahi lagi saudari si wanita
tersebut. Dalam kasus.seperti ini hukum pemikahan yang kedua menjadi
tidak sah. Dalam kasus yang demikian, tidak terjadi penggabungan

menikah dengan 2 orcng wanita yang bersaudara dalam satu ikatan
pemikahan dengan seorang laki-laki yang sama. sementara dalam kasus

ini, terjadi penggabungan 2 wanita Snng bersaudara dalam ikatan
pemikahan dengan laki-laki yang sama. sebab kedua wanita tersebut

bersaudara

Pasal: Jika 2 perempuan kecil tersebut disusui oleh
anak si (B) (anak istri si (A) yang sudah dewasa), kasus
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pengharamannya dan konsekuensi hukumnya yang lain
sama dengan jika keduanya di susui oleh si (B). Dalam kasus

disusui oleh anak si (B), maka status keduanya menjadi cucu susuan si

(B). Me.ski demikian, dalam kasus ini, karaiiban mernbayar 7z mahar si

bayi dibebankan kepada wanita yang menyusui keduanya. Sebab dialah

yang menyebabkan rusaknya hukum pemikahan kedua bayi tersebut.

L375. Masalah: Abu Al Qasim Al l(harqi berkata,
"Jika bayr wanita yang menjadi istri jumlahnya ada 3,

kemudian ketiganya disusui secara sendiri-sendiri oleh istri si

(A) 3nng sudah dewasa, maka istri si (A) yans sudah dewasa

menjadi haram bagi si (A) dan hukum pemikahan 2 bayi
pertama menjadi fankh. Meski demikian hukum pemikahan

si (A) dengan bayi yang terakhir disusui tidak fasakh.

Jika si (B) menytrsui safu bayr secara terpisah,

kemudian setelah ifu dia menlrusui 2 bayt yang lain secara

bersamaan, maka si (b) menjadi haram bagi si (A) dan

hukum pemikahan semua bayr tersebut menjadi fasakh.

setelah itu, si (A) bebas untuk menikah dengan salah

seorang diantara ke-3 bayi tersebut.

Jika dalam kasus yang demikian si (B) sudah pernah

melakukan hubungan badan dengan si (A), maka selamanya,

si (B) dan 3 orang bayr menjadi haram bagt si (O."

Si (B) menjadi hamm bagi si (A) karena dengan sebab penyusuan

tersebut, si (B) menjadi ibu susuan dari ke-3 bayi tersebut. Dengan

dernikian, si (B) statusnla menjadi ibu istoinya si (A) (menjadi mertua

sgsuan si [A]). Selain itu, hukum pernikahan 2 bayi yang pertama kali

men! rsu tersebut menjadi f6akh. Meski dernikian, hukum pernikahan

bayi lnng terakhir men!rusu fidak batal. Sebab penyusuan yang

dilakulGn si (B) kepada bavi t€rakhir teriadi setelah fasal*>nya
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pemikahan 2 bayi pertama. Dengan dernikian, dalam kasus ini fidak

terjadi pengumpulan wanita bersaudam dalam safu pemikahan dengan

laki-laki lmg sama.

Jika si (B) menyuzui bayi pertama secara tersendiri, kemudian

setelah ifu si (B) men5rusui 2 bayi yang lain secara bersamaan; baik
pen!rusu.u1dilakukan dengan menggunakan kdua payrdaranya atau air
susu si @) ditampung dan diberikan kepada 2 bay tersebut s@ara

bersamaan; dalam kasus yang demikian, maka hukum pemikahan si (A)

dengan seluruh bayi tersebut menjadi batal. Jika kondisinya demikian,

berarti si (A) menikahi 3 wanita yang bersaudara. Setelah itu, si (A)

boleh menikah dengan siapa saja diantara ke-3 bayi tersebut. Sebab

keharaman yang terjadi adalah pengharaman dengan sebab

mengumpulkan 3 wanita bersaudara dalam satu ikatan pemikahan

dengan laki{aki yang sama. Artinya, keharamannya tidak bersifat haram
selamanya. Sebab status ke3 bayi tersebut adalah rabibah (anak tiri)
dimana si (A) belum melakukan hubungan badan dengan ibu susuannya.

Jika dalam kasus ini si (A) pemah melakukan hubungan badan

dengan si (B), maka seluruh wanita tersebut (tBl dan ketiga bayi terebut)

untuk selamanye menjadi haram untuk dinikahi oleh si (A). Sebab

dengan kondisi yang demikian, berarti ke-3 bayi tersebut menjadi

rabibah yang ibunya pemah melakukan hubungan badan dengan si (A).

ini berdasarkan riwayat yang pertama.

Berdasarkan riwayat yang lain, ketika si (B) menyusui bayi

pertama, maka hukum pemikahan si (A) dengan keduanya (si [BI dan
bayi yang disusuinya) menjadi batal. Sebab dengan pen!rusuan tersebut,

si @ menjadi ibu susuan dan si bayi yang disusui manjadi anak susuan.

Dalam kondisi seperti ini berarti si (A) menikah dengan seorang ibu dan

anaknya sekaligus. Ketika si (B) menyusui bayi kedua, maka hukum
pemikahan si (A) dengan bayi kedua tersebut tidak batal. Sebab, hunp
dia sendiri yang menyusu. Jika setelah ifu, si @) menyusui bayi terakhir,
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maka hukum pemikahan si (A) dengan 2 bayr tersebut menjadi batal.

Sebab dengan pen!rusuan tersebut, teriadi pehggabungan 2 wanita

bersaudara dalam safu ikatan pemikahan dengan laki-laki yang sama.

Pasal, Jika yang menyr.rsui 3 bayi tersebut adalah anak si @),

maka hukumnya sama dengan jika ke3 bayi tersebut disusui oleh si (B).

Jika si (B) memiliki 3 orang anak perernpuan, kernudian setiap orang

dari anaknya tersebut menyusui seoftmg isfui yang kecil, maka si (B)

menjadi haram bagi si (A) dengan susuan pertama yang dilakukan oleh

anak si (B). dan keruajiban mernberikan mahamya dibebankan kepada

omng yang menyusui. Sebab dialah y.ang menyebabkan hukum

pemikahannya batal, namun hukum pemikahan istri-istri yang masih

kecil tidak meniadi fasakh. Sebab status mereka tidak menjadi saudara

sesusuan, tapi jadi anak bibi fllsuan. Berdasarkan riwaSnt yang lain,

hukum pemikahan bayi yang pertama kali menyusu menjadi batal.

Sebab, dalam kasus yang demikian nenek dan cucu menjadi safu dalam

sebuah ikatan pemikahan dengan laki-laki lang sama. Namun hukum

pemikahan bayi yang lain tidak batal. Dan mahar yang harus diterima

oleh bayi yang hukum pemikahannya batal dibebankan kepada orang

yang men!rusuinya.

Jika si (A) sudah pemah melakukan hubungan badan dengan si

(B), maka semuanya (si tCl dan 3 bayr yans menjadi istuin5n) hamm bagi

si (A). Dan setiap olang yang men! rsui menanggung pernbayaran

mahar wanita lrang hukum pernikahannya menjadi nrsak akibat

p€npsuan yang dilakukannya. Jika kita ingin mengetahui siapakah yang

hanrs memrbalnr rnahar yans harus diterirna oleh si @P Yang harus

mernbalnmya adalah anakryn yang P€rtarna kali melakukan p€n!,usuan

terhadap bayi yang meniadi ishi si (A).
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L376. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
'Jika seorang wanita berealsi tentang terjadinya sebuah
pen!rusuan, maka fimbul keharaman menikah, jika sang
sal$i sosok yang dapat diperca3ra. Diriwayatkan dari Abu
AMillah sebuah riwa3lat lrang lain, jika wanita tersebut bisa
dipercaya, maka dia diminta unfuk bersumpah. jika wanita
tersebut bohong, maka fidak sampai satu tahun payudaranla
akan 'menderita kusta.' Dalam kasus yang demikian, dia
mengikuti pendapat lbnu Abtas *.

Persaksian seorang wanita dalam masalah pen!rusuan dapat
diterima dan bisa dijadikan sebagai hujjah. Ketentuan ini berlaku jika
wanita tersebut merupakan sosok yang dapat diterima. pendapat yang
demikian dikemukakan oleh Thawus, Imam Az-zuhrt, rmam Al Auza'i,
Ibnu Abi Dzi'bi, Sai'd bin Abdul Aziz.

Dari Imam Ahmad ada riwayat lain dalam masalah persaksian

wanita dalam masalah penyusuan hanSn bisa diterima jika jumlahnya 2
orang. Pendapat yang demikian dianut oleh Al Hakam. sebab posisi
laki-laki lebih utama dibandingkan wanita dalam hal persaksian. Jika
persaksian laki-le ki hanya bisa diterima jilia jumlahnya 2 orang, maka
ketentuan yang demikian lebih layak diterapkan pada kaum wanita.

Dari Imam Ahmad ada riwayat 5nng ketiga bahwa persaksian

safu orang wanita bisa diterima, narnun wanita tersebut harus menjalani
sumpah bersama dengan persaksiannya. Ini merupakan pendapat yang
dikernukakan oleh Ibnu Abbas .til dan Ishaq. sebab Ibnu Abbas rg
pemah berkata tentang seorang wanita yang mengklaim bahwa dia
pemah menyusui seorang laki-laki beserta keluarganya. hnu Abbas .g
berkata, "Jika sosoknyia bisa diterima, maka si wanita harus bersumpah
dan sang suami harus berpisah dari isfuinya. Jika si wanita berbohong,
maka tidak sampai safu tahun payudaranya akan terkena ku.1u.D133

13:r HR. Abdurmzzaq dalam Mushannafnla (l / lgg7 L / 4fi}l.
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Secara zhahir, dasar pemyataan hnu Abbas bukanlah buah pemikiran,

narnun berdasarkan berita Nubi #.
Imam Atha', Qatadah dan Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa

sedikitnya persaksian wanita harus beiumlah 4 orang. Sebab 2 orang

wanita sama dengan 1 orang laki-laki. Para ahli ra'yi mengatakan bahwa

persaksian tidak diterima kecuali datiz orang laki-laki atau 1 orang laki-

laki ditambah dengan 2 omng perempuan. Hal yang demikian

diriwa5ratkan dari Umar r$. Dasamya adalah firman Allah &,

e6?;5J-{.;
"Dan paatrsil<anlah dagan da omng sal$i dari otan$ota$l

tekld di anbmmu. Jika tak ada dm oru\g lelald, maka (boldl) s@nng

teh &n da ontg paqnptan dad saksi-saksi png l<amu ridhai."(@'

Al Baqarah [2lz 2821.

Dalil lGrni dalam perrnasalahan ini adatah apa l,allg diriwa5atkan

oleh Uqbah bin Al Harits, dia berkata:

, O.,t a)-e

.t?Jf 
">1i;

Aku tetah menikah dengan Ummu Yahya binfi Abu lhab'

I&rnudian ada seomng wanita b€rldit hitam datang dan berkata, 'Aku

ut d u; bTi'{""

i;f -j;; q
,

hr Jb 1r
aaa

"t, 
'Jy :J

6\ej
t ofii
d.#1, c

c a . Af I c 6tt
# s5P- pt o'-*17
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telah menyusui kalian berdua. Kemudian aku datang menemui Nabi $
dan aku bertanya kepada beliau. Kemudian Nabi * menjawab,
'Elagaimana mungkin bia diteruskan, sementara wanita tercebut telah

demikian?" Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan
Y*1ir"rr.134

Dalam lafazh Snng lain disebutkan,

:Ju ,i;.tk 6y
olz, i7: o / t.- o tx)17

: g.L4e I J ,y L-f, 4i,rLe

eti&; Ji, f
I

Ol /

"i"*rdiun aku mendatangi Rasulullah # dari arah depan beliau
dan aku berkata, 'wanita tersebut bohong!' Kemudian Rasulullah ,$
bersabda, 'Bagaimana mungkin, dia sudah mengaku. Betpisahlah
dangan istrimul'."135

Hadits ini menunjukkan bahwa persaksian seorang wanita dalam
rnasalah penyusuan bisa diterima dan dijadikan sebagai hujjah.

Imam Az-Zrhn mengatakan: Beberapa keluarga dipisahkan
(hukum pemikahrnnya dibatalkan) di zaman utsman rs dengan adanya

persaksian seorang wanita bahwa suami isfui tersebut adalah saudara
sesusuan. Imam Al Auza'i mengatakan: Ada 4 orang laki-laki yang
dipisahkan oleh utmsan & dari istri-isfuinya karena ada persaksian

seorang wanita bahwa pasangan tersebut adalah saudara sesusuan.136

Imam Asy-Sya'bi mengatakan: Dahulu, para hakim mernisahkan

antara seorang laki-laki dan isfuinSn dengan sebab ada seorang wanita
bersaksi bahwa keduangn adalah saudara sesusuan. sebab kasusnla
adalah persaksian posisi omng yang menjadi saksi harus melihat aumt

134 Hadits ini dtelah ditakhriJ

111 Hn. An-Nasa'i (Pembahasan: Nikah, 6/l}g/4lSlsanadnln shahih.
135 HR. AMurrazzaq dalan Mushannafsra(z/4fiz)dari Imam zuhri. Di dalamryra

ada kalimat ahlu ab5matin.

t tli6i '.;;: 
^i:r'ry
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orang yang menyusui. Oleh karena itu, persaksian seorang wanita,

seperti dalam kasus melahirkan. Jawaban atas pendapat Imam Asy-

Syafi'i: Perkataan seorang wanita dalam masalah ini bisa diterima, maka

persaksian satu orang wanita juga bisa diterima seperti sebuah kabar.

Pasal: Persaksian seorang wanita yang men!^rsui atas

dirinya sendiri bisa diterima, berdasarkan hadits yang telah
kami sebutkan, yaifu hadits Uqbah bahwa ada seorang

wanita berkulit hitam yang berkata, 'Aku telah menpsui
kalian bendua.' Nabi S menerima persaksian wanita

tersebut. Sebab perbuatan yang demikian tidak bersifat
memberikan manfaat bagi si saksi dan juga tidak
menyingkirkan madharat dari diri saksi. Oleh karena itu,
persaksiannya yang demikian diterima.

Jika ada yang berpendapat bahwa jika demikian, berarti dia

boleh berkhalwah dengan lakilaki tersebut, boleh melakukan perjalanan

bersamanya dan menjadi mahram baginya? Jawaban kami: Bukan

seperti itu yang dituju oleh persaksian ini. Bukankah jika dua orang laki-

laki bersaksi bahwa si fulan telah menthalak istriya atau sudah

memerdekakan budaknyn, .persaksian keduanya diterima, meskipun

halal bagi keduanya untuk menikah dengan keduanya.

Pasal: Persaksian tentang persusuan tidak bisa
diterima kecuali jika persaksian bersifat detail. Jika seorang

wanita berkata, "Aku bersaksi bahwa orang ini adalah anak si fulan

berdasarkan penyusuan," maka persaksian yang demikian tidak bisa

diterima. sebab penyusuan yang menghasilkan hukum pengharaman

memiliki perbedaan antara safu manusia dengan yang lain. Diantara

mereka ada yang mengharamkan dengan kadar penyusuan yang sedikit

dan ada juga yang menghalalkan meskipun yang menyusu telah
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melerruati usia 2 tahun. Oleh karena ifu isi persaksian tersebut harus

menjelaskan tentang tata cara penyusuan yang telah dilihatnya. Agar

berdasarkan penjelasan saksi tersebut, sang hakim bisa memufuskan

hukum berdasarkan ijtihadnya. Oleh karena ifu, pemyataan saksi harus

mengandung penjelasan, dalam benfuk, "Aku bersaksi.bahwa si fulan

telah menyrusu melalui payudara wanita ini sebanyak 5 kali susuan

secara terpisah. Air susu tersebut masuk ke tenggorokan terminum dan

sampai ke perut dan saat ifu yang men!rusu belum berumur 2 tahun."

Jika ada yang mengatakan pemyataan bahwa "air susu tersebut

masuk ke perut orang yang menyusu" kejadian yang demikian sulit

untuk disaksikan. Dan tidak mungkin bersaksi untuk sesuatu yang tidak

disaksikan?

Maka jawaban kami adalah jika diketahui bahwa seorang wanita

memiliki air susu, kemudian puting payudara si wanita masuk ke dalam

mulut sang bayi, kemudian terlihat mulut sang bayi bergerak-gerak

melakukan hisapan dan terlihat juga tenggorokan sang bayi bergerak

layaknya orang yang minum, maka kejadian yang demikian

menimbulkan dugaan yang mendekati yakin bahwa air susu wanita

tersebut telah masuk ke dalam perut si bayi. Sesuatu yang sulit untuk

mengetahuinya secara langsung, maka cukup tanda-tanda zhahir

menjadi patokan. Kasusnya sama dengan persaksian tentang

kepemilikan, persaksian tentang adanya utang dan persaksian tetapnya

nasab derrgan jalan melihat tanda-tanda tertehtu.

Jika saksi berkata, "Sang bayi memasukkan kepalanya ke dalam

pakaian wanita tersebut," maka persaksian yang demikian tidak bisa

diterima dalam kasus persaksian pen!rusuan. Sebab bisa saja, sang bayi

hdnya memasukkan kepalanya ke dalam baju, namun dia tidak

menyusu. Bisa saja sang bayi hanya memegang dan puting payudara

wanita tersebut tidak masuk ke dalam mulut bayi. Oleh karena itu,

persaksian dalam hal penyusuan harus bersifat rinci.
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Jika seorang saksi berkata, "Aku bersaksi orang ini telah

menyusui orang ini." secara zhahir persaksian yang demikian sudah

cukup. Sebab jika orang yang men! rsui berkata, "Aku telah menlrusui

kalian berdua," perkataan yang demikian sudah cukup unfuk

menetapkan adanya penyusuan

L377. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"Jika seorang laki-laki (A) menikah dengan seorang wanita
(B). Kemudian, sebelum melakukan hubungan badan si laki-

laki tersebut berkata, 'Wanjta itu adalah saudaraku

sesusuan', maka hukum pemikahannya meniadi batal. Jika

sang wanita (B) mempercalni perkataan laki{aki tersebut
(A), maka si laki{aki tidak wajib memberikannya mahar. Jika
si wanita (B) tidak mempercayai perkataan si (A), maka si (A)

wajib memberikan mahar yang disebut dalam akad nikah

kepada si (B)"

Jika seorang suami berikrar bahwa wanita yang menjadi istrinya

adalah saudaranya berdasarkan persusuan, maka hukum pemikahan

keduanya menjadi batal dan keduanya wajib dipisahkan. Pendapat yang

demikian dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i.

Menurut Imam Abu Hanifah: Jika sang suami berkata,

"Perkataanku tidak memiliki dasar yang kuat," atau dia berkata, "Aku

telah keliru dalam melakukan ikrar," maka perkataan yang demikian

dapat diterima. Sebab perkataan yang demikian mengandung arti bahwa

diantara keduanya belum terjadi pemikahan. Jika sang suami

mengingkari adanya pemikahan, kemudian dia mengakuinya, maka

perkataannya tersebut dapat diterima.

Dalil kami dalam permasalahan ini adalah laki-laki tersebut

mengucapkan kata-kata yang menyebabkan sang wanita menjadi haram

bagr diringra. Oleh karena itu, penarikan ucapan yang telah
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dikeluarkannya tidak dapat diterima. Kasusnya sama dengan orang yang

menthalak istrinya, kemudian dia menarik kembali ucapan thalaknya.

Atau dia bersaksi bahwa budak wanitanya adalah saudara
perempuannya dari arah nasab. Qryas yang mereka lakukan tidak bisa

diterima.

Ketentuan ini berlaku hanya daiam masalah kepufusan hukum
duniawi. Di hadapan Allah &, ketentuannya tergantung pada

pengetahuan laki-laki tersebut tentang kebenaran persaksian. Jika sang
suami mengetahui bahwa kenyataannya memang terjadi pen!rusuan,

maka wanita tersebut haram bagi sang suami. Berarti hukum
pemikahan keduanya menjadi batal (dianggap tidak pemah ada). Jika
sang suami tahu bahwa pen!rusuan tersebut tidak pemah te4adi, maka
hukum pemikahan keduanya tidak batal. Sebab, yang menyebabkan

terjadinya pengharaman karena adanya penyusuan adalah kejadian
pen!rusuan bukan perkataan seseorang.

Jika sang suami ragu, keyakinan tidak bisa dihapus dengan
sesuatu yang bersifat ragu. Dalam kasus yang demikian, ada yang

berpendapat bahwa wanita tersebut tetap halal bagi suaminya. Jika sang

suami mengetahrri bahwa dirinya berbohong, maka dalam kasus ini ada
dua riwayat dan yang shahih adalah apa yang telah kami sebutkan.

Sebab pemyataannya yang bohong tidak menyebabkan timbulnya
hukum pengharaman akibat pen!rusuan. Kasusnya sama dengan jika
seorang laki-laki berkata tentang seorang wanita, "Wanita tersebut

adalah anak susuanku." Padahal usia si wanita lebih tua dibandingkan
lakilaki tersebut.

Jika demikian, ucapan sang suami diucapkan sebelum terjadinya
hubungan diantara keduanya, dan perkataan sang suami dibenarkan
oleh sang istri, maka sang suami tidak wajib memberikan mahar kepada

istrinya. Sebab keduanya mengakui bahwa pemikahan yang telah

keduanya lakukan hukumnya fasid (hdak sah). Dengan demikian, si
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wanita tidak wajib diberikan mahar. Kasusnya sama dengan jika kasus

tersebut ditetapkan berdasarkan adanya persaksian.

Jika sang istri tidak mexnpercayai ucapan suaminya dalam hal

penwsuan tersebut, maka yang dijadikan patokan adalah perkataan

sang istri. Sebab perkataan sang suami yang berakibat hilangnya hak

istri dan gugumya kewajiban sang suami tidak dapat diterima. oleh

karena ifu, perkataannya hanya berakibat hilangnya sesuafu yang

semula menjadi haknya, yaitu, si wanita menjadi haram bagi dirinya dan

hukum pemikahannya menjadi fasakh. Mengenai perkataannya yang

berakibat gugurnya kalajiban suami dalam memberikan mahar tidak

dapat diterima.

Pasal: Jika sang suami berkata, "Wanita ini (istrinya)

adalah bibiku dari garis bapak, bibiku dari garis ibu, anak

saudara laki{akiku, anak sudara perempuanku" atau dia

berkata, "Wanita ini adalah ibuku" dan semua klaim tersebut

didasarkan pada klaim adanya pen]rusuan, jika secara

zhahir, pengakuan tersebut mungkin teriadi, maka

perkataan sang suami bisa diterima. Kasusnya sama dengan

jika sang suami berkata tentang istrinya, "Dia adalah

saudariku sesusuan."

Jika secara zhahirisi pengakuan tersebut tidak mungkin te4adi,

misalkan dia berkata tentang wanita yang usianya lebih muda darinya

atau sebaya dengannya, "lni adalah ibu susuanku." Atau kepada wanita

yang usianya lebih tua darinya, dia berkata, "wanita ini adalah anak

susuanku." Maka wanita tersebut tidak haram bagi sang suami.

Pendapat yang demikian dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i.

Menurut Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Al Hasan:

wanita tersebut menjadi haram bagi si lakFlaki, sebab si lakiJaki

mengikrarkan sesuatu yang akibat ikrar tersebut menjadi haram bagi
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dirinya. Kasusnya disamakan dengan isi pengakuan ikrar tersebut
memiliki kemungkinan untuk terjadi.

Dalil kami dalam permasalahan ini adarah laki-laki tersebut
mengucapkan sesuafu Snng dapat dipastikan kebohongannya. Kasusnya
sama dengan si laki-laki berkata, "Aku dan isbiku telah disusui oleh Siti
Hawa (istri Nabi Adam &)." Apa yang diutarakan sebagai dalil
bertentangan dengan contoh Snng baru saja kami sebutkan. Kasusnln
berbeda jika isi perkataannya adalah sesuafu yang mungkin teriadi.
Hukum pengharaman dengan sebab ikrar adanya pertalian berdasarkan
nasab disamakan dengan hukum pengharaman dengan sebab ikrar
adanya penyusuan.

Pasal: Jika seorang suami (A) mengklaim bahwa
istrinya (B) adalah saudarinya dengan sebab sesusuan,
kemudian sang istri mengingkari pengakuan sang zuami,
namun ifu diperkuat oleh persaksian ibu.sang suami atau
anak sang suami, maka persaksian keduanya (saqg ibu dan
anak suami) tidak dapat diterima. sebab persaksian yang
dilakukan seorang ibu terhadap anaknln atau seorang bapak unfuk
anaknya tidak bisa diterima.

Jika yang menjadi saksi adanla penyisuan adalah ibu sang istui

atau anaknya sang isfui, maka persalsian tersebut diterirna. Meski
demikian,'ada safu riwiayat dari Imam Ahrnad bahwa persaksian yang
demikian tidak bisa diterima. Berdasarkan kaidah bahwa persaksian
seorang ibu unfuk anaknya dan persalsian seomng ayah unfuk anaknya
tidak dapat diterima. Dalam kasus llang dernikian ada dua riwayat.

Jika yang mengklaim adanya p€nyrrsuan adalah sang isfui dan
suaminya mengingkari pengakuan tersebut, kernudian ibu sang isfui atau
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anak sang istri bersaksi bahwa telah terjadi penyusuan, maka

persaksiannya tidak dapat diterima. Jika yang menjadi saksi adanya

pen!rusuan tersebut adalah ibu sang suami atau anak suami, maka ada

dua riwayat dalam kasus ini.

L378. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,

'Jika seorang istri berkata bahwa suaminya adalah saudara

sesusuannya, namun pengakuan tersebut dianggap bohong

oleh suaminya. Jika sang istri tidak bisa menghadirkan bukti

atas pengakuannya, maka secara hukum wanita tersebut

tetap sebagai istri suaminYa-'

Jika seorang wanita (B) berikrar suaminya adalah saudara

sesusuannya, kemudian pengakuan tersebut diingkari oleh sang suami.

Maka perkataannya yang berakibat fasakh-nya hukum pernikahan tidak

dapat diterima. Jika sebelum timbulnya pengakuan tersebut antara

suami dan si (B) belum pemah terjadi hubungan badan, maka sang

wanita tidak wajib diberikan mahamya. Sebab dengan pengakuannya,

sama saja dengan dia mengakui bahwa dia tidak berhak menerima

mahar. Jika mahar tersebut telah diterima oleh si wanita, maka sang

suami tidak boleh'mengambilnya. Sebab sang suami mengakui bahwa

sang istri berhak menerimanYa.

Jika pengakuan tersebut terjadi setelah terjadinya hubungan

badan dan sang istri mengakui bahwa sejak awal dia tahu bahwa

suaminya adalah saudara sesusuannya, dia tahu bahwa dia haram

melakukan hubungan badan dengan saudara sesusuannya, dan atas

keinginannya sendiri dia mau melakukan hubungan badan; dalam kasus

yang demikian, sang istri tidak wajib diberikan mahar. Sebab dengan

pengakuannya, berarti dia mengakui bahwa dirinya telah melakukan zina

dengan suka rela. Jika sang istri mengingkari hal-hal diatas (dia

mengakui bahwa ketika terjadi hubungan badan dia tidak tahu bahwa
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suaminya adalah saudara sesusuannya), dalam kasus yang demikian,
sang suami wajib memberikan mahar unfuk istrinya. Sebab hubungan
badannya bersifat syubhat. secara zhahir, wanita tersebut adalah
istrinya, namun pada hakikatnya, si wanita haram disefubuhi oleh sang
suami. Sebab si wanita pada hakikatrya adalah saudara sesusuan sang
suami.

Mengenai hubungan wanita tersebut dengan Allah &; jika si

wanita mengetahui bahwa pengakuannya adalah benar, maka dia tidak
halal menikmati rumah dan juga tidak halal dia bersedia berhubungan
badan dengan sang suami. Sang ishi harus lari dari suaminya. Dan sang
istri harus berusaha keluar dari kekuasaan sang suami. Sebab sang isfoi

tahu; jika terjadi hubungan badan, berarti yang terjadi adalah
perzinahan. Dengan demikian, sang isfui wajib berusaha melepasklan diri
dari ikatan suaminya. Kasusnya disamakan dengan kasus, seorang isfui

tahu betul bahwa suaminya telah menjafuhkan thalak 3 kepadanya,

narnun sang suami mengingkari.

Jika sebelum pengakuan tersebut pemah terjadi hubungan
badan antara keduanya, yang paling sdikit diantara dua jenis mahar
(mahar yang dise'cutkan dalam akad dan mahar mitsil. Jika mahar yang

disebut lebih sedikit, maka perkataan sang iski dalam hal kelebihan dari
mahar musamma tersebut tidak diterima. Jika yang lebih sedikit adalah

mahar mitsil, maka sang istri tidak berhak menerima lebih dari mahar
mitsil. sebab sang iski mengakui bawah keberhakannya atas mahar
didasari oleh terjadinya hubungan badan, bukan dengan sebab akad

nikah. oleh karena itu sang ishi tidak berhak menerima lebih dari mahar
mitsil.

Jika pengakuan wanita tersebut dilakukan sebelum terjadinSra

akad nikah, maka pemikahan tersebut tidak boleh dilakukan. Jika sang

wanita menarik kembali pengakmnnya, secara zhahirfukum, penarikan

tersebut tidak dapat diterima. Demikian pula dalam kasus jika seomng

I
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laki-laki mengaku bahwa "lni adalah saudara perempuan sesusuanku."

atau dia mengaku bahwa "Wanita ini adalah haram bagiku dengan

sebab penlusuan." Jika isi pengakuann5n bersifat sesuatu yang mungkin

terjadi, maka dalam kacamata hukum, sang wanita tidak halal bagi si

laki-laki. Adapun hubungannln dengan Allah & tergantung pada

pengetahuan orang yang berikmr, sebagaimana yang telah kami

sebutkan.

PasaL Jika salah seorEulg diantara suami istri

menuduh bahwa pasangannya telah berikrar bahwa

pasangannya adalah saudaran5n sesusuan, kemudian

pasangannya mengingkari fuduhan tersebut, maka

persaksian satu wanita dalam kasus ini meniadi tidak

berlaku. Sebab yang tedadi dalam kasus ini adalah persaksian atas

ilaar dan ikrar adalah kejadian yang bisa disaksikan kaum laki-laki. Oleh

karena ifu, persaksian satu wanita dalam kasus ini tidak dapat diterima.

(Persaksiannya bukan persaksian safu omng wanita bersaksi telah terjadi

penyusuan, tapi sang wanita menjadi saksi bahwa si fulan telah berikrar

-penerj). Berbeda dengan persaksian atas terjadinya pen!rusuan.

PashL Abu Abdillah flmam Ahmad) memakruhkan

men!rusu dengan air susu milik wanita yang beiad moralnya

atau dengan wanita muryrik.

Umar bin Khaththab r{$ pemah mengatakan: Air susu adalah

sesuatu yang menjadikan kerniripan. Maka janganlah menyusu kepada

wanita Yahudi, Nashrani, wanita yang berzina, wanita ahli dzimmah

jangan menerima wanita muslimah dan jangan melihat rambutrya. Jika

men!rusu kepada wanita yang bejad moralnya, ada kemungkinan sang

bayi akan menyerupai akhlak wanita tersebut. Dengan penyusuan, maka

si wanita tersebut menjadi ibu bagi sang bayi. Kondisi yang demikian
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menjadi beban moral bagi sang bayi dan bisa memberikan mudharat

pada tabiat sang bayi. Menyusu dengan wanita musyrik menjadikan sang

bayi memiliki ibu yang musyrik. Kondisi yang demikian dikhawatirkan

menumbuhkan kasih sayang antara sang ibu dengan anak, dan bisa

menyebabkan sang anak condong ke agama sang ibu susuan dah

mencintai agama sang ibu. Menyrsu kepada wanita yang idiot juga tidak

dianjurkan. Sebab dikhawatirkan sang bayi akan merniliki kemiripan

dengan sang ibu dari sisi keidiotanqla. Sebab ada safu pendapat yang

mengatakan: Penyusuan merniliki pengaruh png sangat besar terhadap

watak dan tabiat bayi.

Wallahu a'lam.
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tfrLu
KITAB NAFI(AH

Menafkahi istri hukumnya wajib. Kewajiban ini didasari oleh Al

Qur'an, Sunnah dan ijma.

Mengenai dasar yan$ diambil dari Al Qur'an adalah ftrman Allah

&,

t,3$:$r r{""i,6tW o,'r*,,i &
wY,-c*wxfi&3-s"titilr"

"Hendalaya orang yang nampu memberi nalkah menurut

kemampuannSa. Dan omng tnng disernpitl<an reekinya hendakn5n

memberi nall<ah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah hdak

memikull<an beban kepada ses@ftng melainkan (sekedar) aPa tang

Attah benkan kepadanya.' (Qs. At-Thalaaq [65]: 7), arti *& 3it
adalah kondisi yang sempit. Hal yang demikian tergambar dalam ftrman

Allah & dalam sumh yang lain,
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34xt;A1;i;\t:55;
"Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang

Dia kehendaki. "(Qs.Ar-na'du [13]: 26].

Dalam surah yang lain, Allah & berfirman,

6 ieti CI
, ;itg A;j vt4 x

ps,:uv,
"Saunggahnsn Kani telah mangetahui apa Snng Kami wajibl<an

kepada mqeka tentang isbi-bti merel<a dan hamba ahaSn 5ang
mqel<a miliki. "(Qs. Al Ahzaab 0: 50).

Adapun berkenaan dalil Sunnah, Jabir dg meriwayatkan bahwa
Rasulullah $ pemah berkhutbah dihadapan orang banyak, "Takuflah

kalian kepada Allah & dalam mernperlakukan istri-isti kalian.

Sesungguhnya ketika kalian mengambil mereka sebagai istri, .maka

mereka adalah amanah yang dititiirkan oleh Allah & kepada kalian. Dan

kalian menghalalkan farlinya mereka dengan kalimat Allah &. Mereka

berhak mendapatkanrue)<idan pakaian dengan cara yang baik." Hadits

ini diriwayatkan oleh Muslim dan Abu pur6.137

Imam At-Tirmidzi meriwayatkan lengkap dengan sanadnya dari

Umar bin Al Ahwash, beliau bersaMa,

137 gp. Musltm (2/8€f,-89Bt dan Abu tlard (Panbatrasan: Manasttq 2/lg05l.
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"Ingatlah, sesungguhnya isti-istri kalian memiliki hak atas kalian,

sebagaimana kalian memiliki hak abs istri-istri kalian. Hak kalian atas

mereka adalah istri kalian tidak memasukkan ke rumah kalian orang

yang kalian tidak suka dan dia iangan memberikan izin masuk ke rumah

kalian orang yang kalian tidak suka. Adapun hak mereka atas kalian

adalah, kalian memperlakul<an mqel<a dengan cara yang baik, terutama

dalam hal pemberian pakaian dan makanan't138 puluttt komentamya,

dia berkata, "Hadits ini statusnya hasan shahih."

Hindun binti Utbah, istri Abu Sufuan, datang menemui

Rasulullah $, lalu berkata, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya Abu

Sufyan adalah seorang lelaki yang kikir, dia tidak pemah memberikan

nafkah kepadaku yang dapat mencukupi kebutuhanku dan anak-anakku

kecuali apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya.

Apakah aku berdosa karena itu?"

ls HR. At-Tirmidzi dalam Surarrrya (V1163) dalam komentamya dia berkata,

"Hadist ini statusnya hadits hasan shahih;'; hnu Majah (l/185L) dan An-Nasa'i (2871.

tmam hnul Qayyrm Al Jauzil4,rah menyatakannya sebagai hadits shahih (5/871

hadits ini memiliki penguat dari hadits Ammu Abi Hurah Ar-Raqasyi. Imam Ahmad

meriwayatkan hadits ini dalam Musnadnya (5/72, 731' Syaikh Al Albani

menyatakannya sebagai hadits 6asan dalam kitabnya Al lrvw (2030)'

'€"yr.;'"€i.of tl
e'&(:$b
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Rasulullah S bersabda,

'Ambillah dart hartanya dengan cara tnng baik 5ang dapat

u dan mencukupi anak-anakmu. " Hadits ini diriwayatkan

oleh Al Bukhari 6* 14*1i*.13e

Hadits ini menunjukkan bahwa seorang suami wajib memberikan

nafkah kepada istrinya. Dan kadar nafkah adalah sesuai dengan kadar

yang dirasakan cukup memenuhi kebutuhan pokoknya. Tenfunya

pernenuhan kadar kebufuhan tersebut dilakukan dengan cara yang bijak

dan baik. Jika sang suami tidak menrberikan apa yang menjadi

ka,r.rajibannya dalam hal nafkah, maka sang istri boleh mengambilnya

tanpa sepengetahuan sang suami.

Sedangkan berkaitan dasar Uma, seluruh ulama sepakat

menyatakan bahwa seorcmg suami wajib memberikan nafkah unfuk

istrinya, jika suami sudah baligh. Kecuali terhadap istri yang bersikap

nus!ruz. Keberadaan ijma ini disebutkan oleh Imam Ibnu Al Mundzir dan

ulama yang lain. Dalam ketenfuan ada pelajaran yang dapat dipetik

bahwa seorang istri adalah tawanan sang suami. Sang suami boleh

melarang isfoinya mencari nafkah. Oleh karena ifu, sang suami wajib

menjamin dan memberikan nafkah kepada istrinya. Keurajiban tesebut

juga terjadi dalam hubungan antam seorang fuan dengan budaknya.

1379. Masalah: Abu Al Qasim Al l(harqi berkata,
'Seorang suami waiib memberikan nafkah kepada istrin5,a,

13e HR. Al Bukhari (Pembahasan: Nafkah, 9/5364tFathl; Muslim (Pembahasan:

Putusan, 3/7 /13381; An-Nasa'i dalarrt SunarrVa (8/2471; Ibnu Majah dalam Sanar
nva (2/2293h Ahmad dalam MunadrVa (6/39,W,206) dan Al Baitraqi dalam .nrnaz
N Kubm (l /466,477 , L0/141,27O1.
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1laitu memberikan sesuafu lnng meniadi kebutuhan pokok
sang istri dan juga pakaiannyra."

Jika seomng istri menyerahkan dirinya 100 % kepada suaminya

sesuai dengan ka,vajibanryn sebagai seonmg iski, maka suami wajib

memenuhi sernua kebufuhan pokok sang isfui, seperti makanan,

minuman, pakaian dan tempat tinggal.

Para sahabat kami berpendapat bahwa nafkah yang diberikan

untuk istri kadamya disesuaikan dengan kondisi keduanya. Jika

keduanya orang kaya, maka nafkah yang diberikan sang suami

mengikuti standar kebutuhan pokok orang kaya. Jika keduanya dari

kalangan menengah, maka nafkah yang diberikan suami disesuaikan

dengan kadar kebufuhan pokok masyarakat pertengahan. Jika keduanya

dari kalangan ekonomi bawah, maka kadar kecukupannya melihat pada

kebufuhan dasar masyarakat kalangan bawah.

Jika salah seorang diantara keduanya kaya dan yang safunya

miskin, maka sang suami wajib memberikan nafkah sesuai dengan kadar

kebufuhan pokok masyarakat kalangan menengah. Dalam kasus ini,

tidak ada perbedaan, apakah yang miskin adalah sang suami atau istui.

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik: Yang dijadikan

patokan adalah sang istri, sesuai dengan kecukupan sang istri. Dasamya

adalah firman Allah & di dalam Al Qur'an,

"Dan katmjiban aSnh manberi makan dan pakaian kepada pm
ibu derzgan cam yang makruf...." (Qs. Al Baqarah lzh 2331. Yang

dimaksud dengan kalimat makruf dalam a5nt di atas adalah sesuai

dengan nilai kecukupan sang iski. Sebab Allah & menyamakan antara

nafkah dengan pakaian. Jika pakaian disesuaikan dengan kondisi sang

istui, maka nafkah juga sama. Dalam salah safu haditsnya Rasulullah $

u_ffi,";;a-.4'&r:{,r}fiup;
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bersabda kepada Hindun, 'Ambilah apa yang mencukupimu dan anak-
anakmu dengan' cara yang baili. " l4o

Rasulullah $ menjadikan kebutuhan sang istri sebagai patokan,
bukan kondisi sang suami. sebab nafkah yang diberikan untuk
mernenuhi kebufuhan sang isfoi. oleh karena ifu, standamya adalah
sesuafu yang mencukupi kebufuhannya, bukan melihat kondisi sang
suami. Kasusnya sama dengan kewajiban sang fuan menafkahi
budaknya. sebab nafkah mempakan hak isffi yang menjadi karajiban
suami unfuk menunaikannya. Dan kadamya tidak ditenfukan. oleh
karena itu, yang dijadikan patokan adalah sang isfui, sama dengan
perrnasalahan mahar dan pakaian si wanita.

Menurut Imam qlaf i: yang dijadikan sebagai patokan hanya
kondisi sang suami. Dasamya adatah ftrnran Allah & di dalam Al
Qrr'an,

WJ,fiiirr#3i,$:#6Fai&
fi*'fi )Ifr W\i*,r;tipi;xfr .&-1"tifr Mr.

"Hendalm5n oftng tnrryJ mampu mentbed naflah menutut
. Dan orzng Sang disanpitl<an reekin5a hendalmg

memberi nafkah dari harb Sang dibetikan Altah kepadan5n. Alah frdak
merniirulkan beban kepda s6@rang melainlan (sekdar) aF wng
Allah bqikan Allah ketak al<an mernbqikan
saudah "(Qs. At-Thalaaq 165l: ll.

Dalil kami dalam permasalahan ini adarah apa yang telah kami
utarakan pada prinsipnya menggabungkan kedua dalil yang dijadikan
sebagai huiiah oleh kedua kelompok tersebut. sebagai jalan tengah,

lao Hadits ini tetah ditalfirir.
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yaifu melihat kepada kondisi suami dan juga kondisi sang istri. Dan hal

yang demikian lebih utama untuk dilakukan.

Pasal: Nafkah yang diberikan disesuaikan dengan
kadar kecukupan dan hal ini berbeda antara satu orang
dengan lrang lainnya. Pendapat yang demikian dikemukakan oleh

Imam Abu Hanifah dan Imam Malik.

Menurut Al Qadhi: Kadar kebutuhan pokok tidak memiliki

perbedaan dalam jumlah. Setiap hari, seorang suami wajib memberikan

makanan pokok sebanyak 2 liter unfuk istrinya. Tidak ada perbedaan

antara orang miskin dan orang kaya dalam kadar jumlahnya, disesuaikan

dengan pelunasan kifarat. Yang menjadi berbeda adalah sifat dan

kwalitas barang yang diberikan sang suami. Sebab baik orang kaya atau

orang miskin, keduanya memiliki kebufuhan makanan pokok dengan

jumlah dan kadar yang sama. Yang berbeda adalah sifat kualitas

makanan pokok yang keduanya konsumsi. Jika ketentuan ini berlaku

dalam hal kafarat, maka demikian pula yang berlaku dalam masalah

nafkah.

Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa bahwa nafkah yang

ditetapkan adalah kadar L mudd dengan kadar mudd yang berlaku di

zaman Nabi $. Sebab sedikitnya kafarat untuk satu orang adalah 1

mudd. Dan Allah $ menjadikan pelunasan kafarat dengan memberikan

nafkah kepada keluarga. Di dalam Al Qur'an, Allah & berfirman,

(t fl( t..!1 .Ot4h, v ?)t,U
*Yaifu'dari makanan Wng biam kamu berikan kepada

keluargamu." (Qs. Al Maa'idah [5]: 89). Dan bagi orang yang

kondisinya lapang, maka kewajibannya adalah sebanyak 2 mudd. Sebab

kadar terbanyak yang Allah & wajibkan untuk diberikan.kepada 1 orang

dalam masalah kafarat adalah sebanyak 2 mudd. Ke'u.rajiban bagr
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kalangan menengah adalah 1 r/z mudd. Setengah nafkah orang kaya

dan setengah nafkah orcmg miskin.

Dalil kami dalam permasalahan ini adalah; pemyataan Nabi $
kepada Hindun,

.*:!nl\'!-$'a4k- c
,

"Ambil squai dangan ap Wng mencukupimu dan anal*nu
dengan cam yang baik." Dalam hadits tersebut, Rasululah S
mernerintahkan Hindun unfuk mengambil sesuai kadar 5nng mernunuhi
kebutuhan dirinya dan anaknln. Dan Rasulullah $ tidak memberikan

batasan jumlah. Kadar kebufuhan tersebut diserahkan kepada hasil

iifihad sang istui. Sebagairnana diketahui bahwa kadar kecukupan bagi

wanita tidak bisa dipatok menjadi 2 mudd dimana Udak boieh kurang

atau lebih dari kadar 2 muddtqsebut. Sebab di dalam Al Qur'an, Allah

C berfirman,

u-#,'"#'t:,8:"ibr:I,r]fiW;
'Dan keunjiban a5ah manb*i nnkan arn put*lun kepda pm

ibu dengan catz, Wng nnlaut'(Qs. Al Baqamh tzl: 2331. Dalam

haditsnya, Rasulullah $ bersaMa,

. )');eu wE') * t r'&L'""t,
'Merel<a **rO* hak gang hants l<alian funaikan, 5aifu rezel<i

dan pal<aian, yang harus l<alian funaikan dengan am gnng makruf" t4l

' Merrajibkan nafkah dengan kadamSn yang tidak mencukupi

kebutuhan istui, berarti tidak melakukan dengan makruf. Mamjibkan
nafkah dengan kadar yang menarkupi kebufuhan sang isfui, meskipun

141 Hudi5 int telah dibldnt.

.tqy
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kadamya kurang dari 1 mudd atau 1 liter berarti mengeluarkan infak

dengan cara yang makruf. Dan inilah yang diwajibkan di dalam Al

Qur'an dan Sunnah.

Menjadikan kadar kafarat sebagai patokan kecukupan dalam

pemberian nafkah tidak sah. Sebab pengeluaran kafarat tidak

membedakan antara orang kaya dan orang miskin. Yang d$adikan

patokan oleh syara adalah jenisnSn, bukan kadamya. OIeh karena ifu,

lauk pauk tidak termasuk dalam bagan nafkah yang wajib.

Pasal: Nafkah yang diberikan tidak wajib dalam
benfuk biji-bijian. Menurt Imam Asy-Syafi'i: Pemberian nafkah wajib

dalam benfuk biji-bijian, sebagaimana dalam kasus pemberian makanan

dalam masalah kafarat. Jika sang suami memberikan kepada istrinya

dalam bentuk tepung atau roti, maka sang istri tidak wajib

menerimanya, sebagaimana orang miskin tidak wajib menerima kafarat

yang diberikan jika bentuknya bukan biji-bijian. Sebagian dari mereka

berpendapat yang sama dengan pendapat para sahabat kami bahwa

pemberian yang demikan tidak boleh, meski keduanya sepakat. Sebab

dalam kasus yang demikian, sama saja dengan kasus menukar gandum

dengan gandum dalam jumlah yang berteda.

Dalil kami dalam permasalahan ini adalah pemyataan Ibnu

Abbas rg, disaat menjelaskan maksud ayat,

'it;r$'Yglfe
"Yaifu dari makanan tang biasa kamu berikan kepada

keluargamu." (Qs. Al Maa'idah [5]: 89). Dia menjelaskan bahwa

maksudnya adalah roti dan minyak. Diriwayatkan dari Ibnu Umar ig,:

Roti dan minyak samin, roti dan minyak zait, dan roti dan kurma.

Diantara makanan terbaik yang mereka berikan kepada mereka adalah
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roti dan daging. Memberikan makan kepada keluarga ditafsirkan dengan

arti memberikan roti dan yang lainnya, yaifu lauk-pauknya. Sebab

perintah syara untuk memberikan nafkah bersifat muflak, tidak diberikari

batasan. Oleh karena itu, batasannya dikembalikan kepada kebiasaan

yang berlaku di tengah maspmkat, sebagaimana dalam permasalahan

qabadh (serah terima bamng) dan ternpat pemeliharaan barang.

Mereka yang menjalani kehidupan rumah tangga merniliki

pemahaman berdasarkan adat dan kebiasaan bahwa nafkah yang

mereka berikan kepada keluarga benrpa roti dan bumbu-bumbtnn,

bukan dalam bentuk biji-bijian. Rasulullah 0 dan pam sahabat

mernberikan nafkah unfuk keluarga mereka dalam benfuk lrang
demikian, bukan dalam benfuk sebagaimana yang mereka sebutkan.

Dengan demikian, itulah yang unjib dikeluarkan sebagai nafkah. Nafkah

yang diwajibkan oleh syara disebutkan dalam mencukupi kebutuhan istui.

Maka benfuknya adalah roti (makanan pokok), sebagaimana nafkah

lnng wajib diberikan oleh sang tuan untuk budaknya. Biji-bijian

mempakan bahan mentah 5rang mernerlukan tenaga nfuk mengolahryn

hingga menjadi bentuk roti. Jika dari biji-bfii diolah menjadi roti

membufuhkan biaya dan biaya tersebut diambil dari harta sang is&i,

berarti sang suami fidak mernberikan nafkah yang cukup unfuk isti.
Kasusnya berbeda dengan pernberian makan sebagai pelunasan kafarat.

Pemberian makan sebggai pelunasan kafarat tidak disyaratkan harus

mernenuhi kecukupan si penerima dan juga tidak wajib disertai lauk

pauk.

Dengan demikian, jika sang isfui meminta nafkahnya dalam

bentuk dirham (uang) sebagai ganti dari roti (makanan pokok) , biji-bijian

atau dalam bentuk tepung, maka sang suami tidak wajib mernenuhi

permintaan tersebut. Jika sang suami mengalihkan nafkah yang wajib ia

berikan untuk istri dalam benfuk yang lain, maka sang isfui tidak wajib

menerimanya. Sebab jika dernikian kasusnln, maka 5rang terjadi adalah

pertukaran. Dalam hal perttrkaran, ses@ftmg tidak wajib menerirna apa
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yang ditawarkan untuk ditukar, sama dengan jual beli yang harus

berdasarkan sukarela antara kedua belah pihak. Jika ada kerelaan antara

keduanya, maka pengalihan bentuk nafkah tersebut dibolehkan. Sebab

nafkah adalah makanan yang baru diberikan dan menjadi beban

ka,r,rajiban seseorang. Oleh karena ifu, pengalihan dalam benfuk lain

dibolehkan jika ada kesepakatan. Kasusnya berbeda dengan makanan

yang wajib diberikan sebagai pelunasan kafarat. Sebab kafarat

berhubungan dengan hak Allah St, bukan hak manusia.

Jika seorang memberikan nafkah dalam bentuk biji-bijian,

tepung dan yang lainnya sebagai ganti dari roti dan pengalihan tersebut

atas dasar kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak, maka

pemberian nafkah dalam bentuk demikian hukumnya boleh. Sebab pada

dasamya yang terjadi bukan pertukaran secara hakiki. Dalam hal ini,

syara' tidak menenfukan hal lain dalam masalah nafkah kecuali dengan

kadar yang dirasakan mencukupi kebutuhan sang istri. Ini artinya, dalam

benfuk apapun kecukupan tersebut terpenuhi, berarti itu sudah

menggugurkan kalajiban. Kami mer,r.rajibkan dalam bentuk roti, jika

memang ada perbedaan. Sebab roti termasuk makanan pokok yang

biasa dikonsumsi oleh masyarakat.

Pasal: Kadar kewajiban yang harus ditunaikan sang

suami dikembalikan kepada ijtihad sang hakim atau wakil
hakim, jika tidak ada kesepakatan antara sepasng suami

istri. Hakim mewaiibakan pemberian nafkah untuk sang istri
sesuai dengan kadar kecukupan sang istri; yaifu roti dan
lauk pauknya. Wanita yang kaya diberikan nafkah sesuai dengan roti

yang terbaik dimakan oleh omng-omng stafusnya seperti keduan5n.

Wanita yang miskin dan suaminya juga miskin, diberikan roti yang

kualitasnya paling murah gnng dimakan oleh masyarakat kalangan

bawah. Wanita yang kelas menengah dan suaminya juga kelas
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menengah, diberikan roti dengan kualitas menengah yang biasa

dimakan oleh orang-orang yang sekelas dengan keduanya.

Demikian juga dalam masalah kewajiban memberikan rauk pauk
kepada istri. seorang istri yang kelas menengah dan suaminya juga kelas

menengah, diberikan lauk pauk sesuai dengan- kecukupannya; yaifu
lauk pauk yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat kelas menengah.
Seorang istri yang kondisinya berada dikelas bawah dan suaminSp juga
bawah, diberikan lauk pauk yang biasa dirnal{an oleh masyarakat kelas
keduanya. Demikian pula dengan kebutuhan-kebut,han pokok yang
lain, disesuaikan dengn kadar lBng biasa dikonsumsi di masyarakat,
sesuai der.rgan kelasn5n.

Menurut Imam AsySyaf i; Yang wajib diberikan adalah
makanan pokok yang biasa dikonsumsi didaerah terrrpat keduanya
tinggal. Tidak ada perbedaari dalam masalah ini; unfuk orcmg ka5n atau
oftmg miskin; keruali dalam masalah kadamSa. tauk pauk yang
diberikan juga disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku diternpat
keduanSn tinggal. ArtinSn, lauk pauk yang diberikan disesuaikan dengan
lauk pauk 5nng biasa dijadikan teman rnalanan pokok. Jika ada yang
berpendapat dengan memberikan patokan baku, maka ketenfuan Snng
demikan bertentangan dengan firrnan Allah & didalam Al eur.an,

t,J,r{',:ir r{"|i'6i1rfi di,7i 4-
l!-,.!"-G$fr Wiqsr.($pnffi,-ry3-1"tifr l,;ir,/

"HendaHah oftng Jpng nnmpu manberi nafkah menutut
kantarnpuann5a. Dan orzng 5ang disernpitlan rezel<iryta hendaHah
memberi nall<ah dari harb gnng dibqit<an Altah krydan5a. Altah frdak
mqnikull<an beban kepda s6@mng (sekdar) aF 5ang
Allah bedkan Allah k&k at<an me,mberitran
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sesudah kesempitan- "(Qs. At-Thalak 165l: 71, dan juga dalam haditsnya,

Rasulullah $ bersabda,

. rt') )au e:E t * : r'&L'"rtt
"Mereka (pam istri) bqlnk mandaptkan nalkah dan pakaian

dai suamin5a dangan am 5nng nnlmtf.'

Jika seomng suami yang ka!/a menrberikan dengan kadar yang

biasa diberikan oleh orang lpng miskin, bemrti tidak melakukan

kavajiban sesrrai dengan kelapangan re.ze)<i yang dinikmatinya. Jika

demikian, berarti dia tidak mernberikan nafkah dengan cam yang

makruf. Jika dibolehkan melakukan hal Snng demikian, berarti kita telah

menggabungkan sesuafu yang dipisahkan Allah &. Penentuan kadar

lauk pauk sebagaimana lpng disebutkan bersifat tahakkun (menetapkan

tanpa dasar) juga bertentangan dengan apa yang biasa berlaku ditengah

masyarakat luas.

hnu Umar rg, pemah mengatakan: Makanan yang paling utama

dibedkan sebagai nafkah untuk keltnrga kalian adalah roti dan daging.

Pendapat yang shahih adalah sebagaimana yang telah kami sebutkan,

yaifu mengembalikan kadar kecukupan dan kepantasan kepada adat dan

kebiasaan 5rang berlaku di masSnmkat, baik unfuk masyarakat kalangan

menengah, atas ataupun kalangan bawah, sebagaimana kaidah yang

demikian berlaku dalam masalah pakaian. Di sisi lain, nafkah adalah

kebufuhan isti yang menjadi keurajiban suami. oleh karena ifu, kondisi

miskin atau berlebih merniliki pengaruh terhadap nilai kecukupan dan

kepantasan.

Pasa} Budak yang statusn5la mukatabah atau budak
fulen disamakan dengan orang yang kondisi ekonominya
fidak lapang. Sebab, kondisi kedtnnp tidak lebih baik dibandingkan
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dengan kondisi orang yang miskin. Mereka yang t/z merdeka, jika

kondisinya lapang, maka disamakan dengan orang merdeka dari

kalangan kelas menengah. Sebab posisinya berada di tengah,

setengahnya kaya dan setengahnya miskin.

Pasal' Seorang istri juga berhak mendapatkan kebutuhannya

dalam bidang kesehatan dan kebersihan, seperti minyak, sabun, shampo

dan lain{ain. Sebab alat-alat tersebut berguna bagi sang istri untuk

menjaga penampilannya. Oleh karena itu, hal yang demikian menjadi

kalajiban suami dalam memenuhinya. Kasusnya sama dengan orang

yang menyewa sebuah tempat dimana dia juga wajib mengadakan alat-

alat kebersihan untuk menjaga kebersihan tempat yang dia sewa.

Mengenai alat kecantikan seperti hidhab (pacar) jika tidak

diminta oleh suami, maka sang suami tidak wajib memberikannya

kepada sang istri. Sebab kegunaannya untuk berhias. Jika suaminya

menuntut sang istri untuk berdandan untuknya, maka sang suami

berkewajiban untuk membelikan alat-alat kecantikan tersebut untuk sang

istri. Adapun we',,r,rangian. yang berfungsi untuk menghilangkan bau

badan, ini juga rnenjadi ker,vajiban suami memberikannya untuk istri.

Sebab dengan fungsinya yang demikian, ia menjadi alat kebersihan.

Adapun wewangian atau parfum yang fungsinya untuk keharuman, sang

suami tidak wajib memberikannya. Sebab menikmati adalah hak suami

dan hal yang demikian tidak menjadi kewajiban suami.

Seorang suami juga tidak wajib membelikan obat untuk istri dan

tidak wajib membayar biaya dokter untuk sang istri. Sebab fungsinya

untuk memperbaiki badan. Kasusnya sama dengan tidak wajib orang

yang menyewa tempat memperbaiki dinding yang runfuh. Demikian

pula dengan biaya bekam dan yang lainnya.
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Pasal: Seorang suami wajib membelikan pakaian dan

busana yang meniadi kebufuhan sang ishi. Ketenfuan yang

demikian telah meniadi iima di kalangan ulama-' Dasamya

adalah nash-nash yang telah kami sebutkan. Sebab kebutuhan

sang ishi akan pakaian bersifat selamanya. Oleh karena itu, posisinya

seperti nafkah. Kadar kecukupan dan kepantasan pakaian tersebut

disesuaikan dengan adat kebiasaan dan tidak diberikan batasan oleh

syara', sebagaimana dalam masalah kadar kecukupan dalam masalah

nafkah. Para sahabat Asy-Syafi'i sepakat dengan kami dalam masalah

pentarjihan ini.

Ketentuan kecukupan dan kepantasan dalam masalah ini

ditetapkan berdasarkan keputusan iithad sang hakim. sang hakim

menetapkan besaran dan kepantasan yang diterima sang istri dalam

masalah pakaian, sesuai dengan kondisi suami istri tersebut dan juga

berdasarkan kebiasaan yang berlaku di kalangan kelas sosial keduanya.

Kasusnya disamakan dengan ijtihad sang hakim dalam menetapkan

mut,ah bagi wanita yang dithatak srnminva, sebagaimana telah kami

jelaskan dalam masalah nafkah.

Isfui yang berasal dari kalangan atas dan suamingn juga dari

kalangan atas, diberikan pakaian terbaik yang selayaknya dikenakan

oleh wanita yang sekelas dengannya. Isfui-isfui dari kelas menengah dan

suaminln juga dari kelas menengah mengukur kecukupan dan

kepantasan dalam hal ka,vajiban memberikan pakaian unfuk sang istri

sesuai dengan kecukupan dan kepantasan pakaian yang biasa digunakan

oleh wanita kelas menengah. Mengenai iumlah pakaian yang dibelikan

untuk istui, ini juga berpatokan pada kebiasaan yang berlaku di

masSnrakat. Namun patokannln adalah pakaian yang digunakan sebagai

kebufuhan pokok, bukan pakaian untuk berhias dan bersolek. Dasar

yang dernikian adalah firman Allah & didalam Al Qur'an,
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1,jx Ski * "a;ffrt,'ijifs &r, fr, rll9;
\i1i

"Dan kewajiban agh mernberi makan dan pakaian kepada para

ibu dengan cara yang makruf. Saeorang tidak dibebani melainlan

menurut kadar kaanggupannya. " (Qs. Al Baqarah t2l: 2331. Kemudian

dalam salah satu haditsnya, Rasulullah $ bersabda,

./l;;u e:#t*1"&L,#,
"Mereka (para istri) berhak mendapatkan nalkah dan pakaian

dai suaminya dengan cara t/ang makruf." Yang dimaksud dengan

kiswah bilmaruf adalah pakaian yang biasa digunakan oleh para istri

yang memiliki kelas sosial yang sama. Dalam salah satu haditsnya,

Rasulullah $ bersabda kepada Hindun,

. P );eL.'!-$ )'ari;J" 6 q*
'Ambillah sesuai a*nun kecukupan din'mu dan anak-anakmu

dengan cara yang baik." 
.

Pasal: Seorang suami waiib menyediakan kebufuhan
sang istri untuk tidur, seperti kasur, bantal dan lainnya.
Semua kebutuhan tersebut sesuai dengan kebiasaan. Jika sang

ishi biasa menggunakan kasur atau permadani, kebufuhan tersebut wajib

dipenuhi oleh sang suami. Demikian pula dengan kebufuhan sang istui

unfuk duduk, semua disesuaikan dengan kebiasaan yang.ada dan juga

disesuaikan dengan kemampuan sang suami, sesuai dengan adat dan

kebiasaan yang berlaku
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Pasal: Seorang suami wajib menyediakan tempat tinggal unfuk

istuinya. Dasamya adalah firman Allah & di dalam Al Qur'an,

{*4.x.:"t;r'";is
'Tenpatkanlah mereka (pm isti) di mana l<amu bertanpt

tinggal menurut kemampuarunu."(Qs. At-Thalaaq [65]' 6). Jiku seorang

wanita yang dithalak oleh straminya berhak mendapatkan ternpat

tinggal, terlebih jika statusnSn masih menjadi istri. Dalam surah 5nng

lain, Allah & berfirman,

's.3){\,,i3,irvt
"Dan pergaulilah mqeka (pn isti) dengan cam yang baik."

(Qs. An-Nisaa' [4]: 19). Diantam perilaku 5nng termasuk makruf adalah

menyediakan tempat tinggal untuk isfui. sebab setiap istri pasti

membutuhkan tempat tinggal. Dengan ternpat tinggal tersebut sang isfui

menjadi terlindungi dan terhindar dari mata laki-laki, bisa dengan leluasa

berpakaian dan juga berhubungan badan tanpa ada msa risih. Kualitas

ternpat tinggal yang diberikan disesuaikan dengan kondisi ekonomi

keduanya. Dasamya adalah firrnan Allah & di dalam Al Qur'an,

'Menurut kemampuanmll." (Qs. At-Thalaaq [65]: 6)' Selain itu

kebufuhan seorang istri akan tempat tingsal adalah kebutuhan harian

yang bersifat peffnanen. Oleh karena itu statusnya seperti kebufuhan

akan nafkah dan pakaian.

Pasa} Jika sang istri termasuk orang tidak bisa melayani dirinya

sendiri, sebab dia termasuk kalangan bangsawan atau sang istri sedang

sakit, maka sang suami wajib menyediakan pembantu. Dasamya adalah

firman Allah & di dalam Al Qur'an,
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+t;7)\,iiirq
'Dan pergaulilah merel<a (pam isbi) dengan cam yang baik."

(Qs. An-Nisaa' [4]: 19). Diantara perlakuan yang makruf kepada ishi

adalah menyediakan pembanfu untuknya. Keberadaan pembanfu

merupakan kebutuhan yang bersifat dawam (terus-menerus). Oleh

karena ifu, statusnya seperti kebufuhan akan nafkah. Meski demikian,

keurajiban suami hanya menyediakan seorang pembanfu. Sebab yang

menjadi acuan adalah mernbanfu sang istri. Dan hal yang demikian

cukup dipenuhi oletr seomng pembanfu.

Ini merupakan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Malik,

Imam Asy-Syafi'i, para ahli ra'yl. Meski demikian Imam Malik

menambahkan: Jika sang istri membufuhkan lebih dari safu orang

pembanfu, maka suami wajib menyediakannya. Imam Abu Tsaur

berkata, "Jika sang suami mampu memenuhinya, maka dia wajib

menyediakan 2 pembanfu."

Dalil kami dalam permasalahan ini adalah seorang pembanfu

cukup untuk melayani kebutuhan pokoknya yang mernbufuhkan

bantuan orang ladn. jika lebih dari satu, lebih bersifat untuk menjaga

harta miliknya atau unfuk membanfunya berhias dan hal yang demikian

tidak menjadi kewajiban suami.

Jika sang ,ru*i wajib menyediakan pembanfu untuk sang ishi,

maka pembanfu tersebut harus orang yang boleh melihat sang istri.

Dengan demikian, pembanfu untuk sang istri harus seorang wanita atau

orang yang berstafus mahmm dengan sang istri. Sebab s@rang

pembantu biasanya selalu berada di dekat majikannya. Dengan kondisi

yang demikian, otomatis sang pembanfu melihat sang fuan.

Ada satu pertanlnan, "Bolehkah pernbanfu tersebut bemgama

ahlul kitab?"
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Dalam masalah ini ada dn waiah (pendapat):

Pendapat yang shahih diantara keduanya adalah boleh

menggunakan pembanfu yang beragama ahlul kitab. Sebab

menjadikan mereka sebagai pembantu hukumnya mubah- Telah

kami jelaskan sebelum ini hukum melihat mereka adalah mubah.

Hukumnya tidak boleh. Sebab ada perbedaan pendapat

mengenai hukum melihai mereka. Mereka biasanya kurang

menjaga diri dan tidak hati-hati terhadap sesuatu yang bersifat

najis.

Seorang suami fidak membelikan budak untuk

mernbantu istrinya. Sebab fujuan utamanya bukan memiliki

pembanfu, tapi ada yang membantu sang istri. Jika tanpa tamlik

(panberian hak milik), maka hukumnya mubah. Kasusnya sama

dengan sang suami menyev.rakan rumah unfuk tempat tinggal

istrinya. Dan sang suami tidak wajib mernberikannya rumah

sebagai tempat tinggal. Jika sang strami mernbelikan seorang

pernbantu untuk sang isti, maka perbuatan png dernikian

dianggap sangat baik. Jika sang s'uami hanya memberikan

pembantu yang digaji bulanan, itu juga baik. Tidak ada

perbedaan, apakah pembanfu yang disewa tersebut statusnya

orang merdeka atau budak

Jika sang istri memiliki pembanfu dan sang istri berkenan

orang tersebut menjadi pembanfunya dan nafkah sang

pembantu menjadi beban ke'wajiban sang suami, hal yang

dernikian hukumnya mubah. Jika sang istri meminta kepada

suaminya untuk membayarkan gaii pembanfu sang istri,

kemudian sang suami bersedia, maka yang demikian hukumnya

boleh. Jika seorang suami berkata, "Aku tidak akan membayar

gaji pembantumu yang ini. Aku akan mencari pembantu lain

unfukmu." Maka sang suami boleh melakukan hal yang
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demikian, jika memang sang pembanfu sesuai dengan apa yang

dibutuhkan sang istri.

Jika sang istri berkata, "Aku akan menjadi pembantu

untuk diriku sendiri dan aku meminta bayaran untuk kerja

tersebut," dalam kasus 5ang demikian, maka sang suami tidak

wajib menerima keinginan sang iski. Sebab yang membayar gaji

pembantu adalah suami, maka Suamilah yang menenfukan. Jika

sang istri dapat melayani dirinya sendiri, maka kebufuhan sang

istri telah terpenuhi. Jika suami berkata, "Aku yang akan

menjadi pembantu unfukmu." Maka sang istri tidak wajib

menerimanya. Sebab kondisi yang demikian membuat sang istri

menjadi risih. Meski demikian, ada satu pendapat yang

menyatakan bahwa sang istri wajib menerima keinginan sang

suami. yang penting, kebutuhan sang istri terpenuhi.

Pasal: Seorang suami waiib menanggung nafkah
pembantu, membelikaan5n baju, seperti perlakuan suami
pada istrinya yang miskin. Meski demikian, kebutuhan yiang

tidak bersifat pokok bukan menjadi kewajiban sang su.uni,
seperti sabun. dan shampo. Sebab kebutuhan tersebut lebih bersifat

kebufuhan untuk berhias. Dan keberadaan pembantu bukan untuk hal

yang demikian. Meski demikian, jika pembantu tersebut membutuhkan

sandal untuk pergi belanja, maka kebufuhan yang demikian menjadi

tanggung jawab suami.

1380. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
*Jika seorang suami tidak mau melaksanakan apa yang
menjadi kewajibannya terhadap sang istri, atau hanya
setengahnya, maka si istri boleh mengambil apa yang
menjadi haknya sesuai dengan kadar kebutuhannya dengan
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cara yang baik. Hal yang demikian tergambar dari
pemyaiaan nabi $ kepada Hindun, ketika Hindun berkata

kepada nabi S, 'Wahai rasulullah! Sesungguhnya Abu

Sufuan adalah seor.rng lelaki yang kikir, dia tidak pemah

memberikan nafkah kepadaku yang dapat mencukupi

kebufuhanku dan anak-analdru kecuali apa yang aku ambil

dari hartanya tanpa sepengetahuannya'- Rasulullah S
menjawab, 'Ambillah dari hartaryn dengan cara yang baik

yang dapat mencukupimu dan mencukupi anak-anakmu'-"

Jika seorang suami tidak menjalankan kewajiban terhadap istri

dalam hal pemberian nafkah, pakaian.dan yang lainnya, atau sang suami

memberikan namun tidak mernenuhi kebufuhan pokok sang istri, dalam

kasus yang demikian, sang istri boleh mengambil harta yang memang

menjadi haknya atdu mengambil sisa kewajiban sang suami yang tidak

dilunasi secara penuh. Dalam kasus yang demikian, sil9 istri boleh

mengambil dengan atau tanpa izin suaminya. Hal yang demfian

didasari oleh pemyataan Rasulullah $,

.9)]iu.'!-$)'o&-G g*
"Arnbillah dari harhn5a dengan cam tnng baik 5nng dapat

mencukupirnu dan mancukupi anakanalmtu- "

Pemyataan Rasulullah $ kepada Hindun merupakan izin bagi

seorang iski unfuk mengambil harta straminya tanpa izin sang suami.

Kadar yang boleh diambil oleh sang istui sesuai dengan hasil ijtihad sang

istui unfuk mencukupi kebutuhan pokok dirinya dan kebufuhan pokok

anaknya. Ketenfuan Snng dernikian juga mencakup kasus dimana sang

isfoi mengambil kekurangan nafkah 57ang sehanrsnya diberikan sang

stnmi. Sebab zhahir hadits menunjukkan bahwa Abu Suf9nn telah

menrberikan nafkah, namun dengan kadar 5nng tidak mencukupi

kebutuhan Hindun dan anaknya. Dalam kasus yang demikian, Rasulullah
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$ membolehkan Hindun mengambil sisa kekurangan nafkah yang

seharusnya diberikan oleh Abu Sufuan kepada isfuinya tanpa izin sang

suami. sebab yang diambil oleh Hindun adalah sesuatu yang menjadi
kebufuhan pokok bagi dirinya dan anaknya. Sebab nafkah merupakan
kebufuhan pokok yang fidak bisa dipenuhi kecuali dengan
menunaikannya.

Jika sang suami tidak memberikan nafkah dan'sang isfui juga
tidak mengambil, kondisi yang menjadikan nafkah tersebut menjadi
terbengkalai. oleh karena ifu, seorang isfui diizinkan unfuk
mengambilnya sesuai dengan kadar kebufuhan pokok yang mencukupi
dirinya dan anaknya. sebab, nafkah adalah kewajiban harian yang
berganti sesuai dengan pergantian hari. sangat memberatkan jika sang
suami tidak memberikan dan sang istri harus selalu melapor setiap hari
kepada seorang hakim. oleh karena ifu, seorang istri dibolehkan unfuk
mengambil apa yang menjadi haknya tanpa izin sang suami.

Al Qadhi menyebutkan perbedaan antara nafkah dengan utang.

.Menurut sebagian ulama ker,ruajiban nafkah menjadi gugur jika wakfunya
telah terler,r.rat, selama hakim tidak menentukannya sebagai sebuah
ka,vajiban yang l.arus ditunaikan. Jika sang istri tidak mengambil hak
nafkahnya, maka dengan berlalunya wakfu, nafkah yang belum
ditunaikan oleh suami dan wakfunya sudah ler,rrat tidak bisa ditunfut.
Kondisi yang demikian menyebabkan madharat pada pihak istri.
Kasusnya berbeda dengan utang. Utang masih tetap menjadi utang,
meski sang pemilik piutang tidak menagih.

Pasal: Seorang suami wajib menyerahkan nafkah
untuk istrinya setiap hari, yaifu sejak terbitnya matahari.
sebab ifulah batasan waktu dimana kebutuhan muncul. Jika keduanya
(suami dan iski) sepakat mengakhirkan waktu penyerahan, maka
kesepakatan yang demikian boleh saja dilakukan. sebab nafkah tersebut
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adalah hak sang istri. Jika dia ridha dengan penundaan pemberian,

maka hukumnya boleh saja. Kasusnya sama dengan penundaan

pembayaran utang.

Jika sepasang suami istri sepakat unfuk menyegerakan

penyerahan nafkah tersebut unfuk safu bulan atau untuk satu tahun dan

diberikan diawal bulan atau diawal tahun, atau batasan waktunya sesuai

dengan kesepakatan, maka kebijakan yang demikian boleh saja

dilakukan. Sebab hak dan ka,vaiiban tersebut ada pada keduanya. Oleh

karena itu, boleh difunda dan boleh juga disegerakan, sesuai dengan

kesepakatan antara keduanln. Sepengafuhan kami, tidak ada perbedaan

pendapat diantara ulama mengenai ketenfuan yang demikian.

Jika seorang suami menyerahkan nafkah kepada ishinya pada

hari senin pagi, kemudian sang suami meninggal dunia pada senin

siangnya, dalam kasus yang demikian, nafkah yang telah diberikan tidak

boleh diambil lagi -oleh ahli waris-. Sebab sang suami melaksanakan

apa l,ang menjadi ka,vajibannya pada hari tersebut. Jika sang suami

menthalak istriya dengan thalak ba'in setelah datang waktu timbulnln

kalajiban memberikan nafkah, maka ka,trajiban memberikan nafkah

tersebut tidak menjadi gugur. Dan sang ishi berhak menuntut nafkahnya

tersebut. Sebab pemberian nafkah tersebut telah menjadi kewajiban bagi

suami dan tidak menjadi gugur dengan sebab jatuhnya thalak dari suami,

sama dengan tidak gugumYa utang.

Jika seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya untuk

wakfu safu bulan dan nafkah tersebut disemhkan di awal bulan, atau

mernberikan nafkah unfuk wakfu safu tahun dan diserahkan di awal

tahun, jika kemudian sang suami menthalak istrinya, atau sang suami

meninggal dunia sebelum masa penghifungan nafkah selesai, atau sang

isti (terkena thalak ba'in) fidak lagi menjadi istri suaminya karena

fu*I{rnyupemikahan, atau karena salah safu diantara keduanya masuk

Islam atau salah safu diantara keduanya keluar dari Islam, dalam kasus
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yang demikian, sisa nafkah tersebut boleh diminta kembali. pendapat

yang demikian dikemukakan oleh Imam Asy-syafi'i dan Imam
Muhammad bin AlHasan.

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Abu yusuf: Nafkah
tersebut tidak dapat diminta kembali. Sebab posisinya sebagai shittah.
Jika telah diterima, maka tidak bisa diminta kembali, seperti pemberian
sedekah sunnah.

Dalil kami dalam permasalahan tersebut adalah bahwa nafkah
yang diberikan sang suami kepada sang istri bersifat sebagai titipan yang
diambil setiap hari sesuai dengan ka,ruajiban sang suami. Jika ada
sesuafu yang menyebabkan gugumya kewajiban tersebut, maka sisanya
bisa diambil kembali. Kasusnya sama dengan jika sang istri diberikan
nafkah di awal unfuk masa wakhr satu bulan, kemudian dipertengahan
bulan sang istri bersikap nuswz. Dalam kasus yang demikian, nafkah
yang telah diserahkan boleh diminta kembali. Kasusnya sama dengan
zakat yang dititipkan kepada pefugas pengambil zakat, kemudian setelah
ifu.harta yang terkena zakat rusak atau hancur sebelum tiba masa haul.

Jika mereka mengatakan bahwa penyerahan tersebut bersifat
shillah, maka kami katakan bahwa nafkah tersebut bersifat ivndh
(balasan) atas sikap tamh'ntya (penyerahan diri secara total) sang istri
kepada suami. Dengan wafatnya suami, maka tidak ada lagi tamkin.

Al Qadhi menyebutkan bahwa jika seorang istri beragama
v,mtsaniS4nh (menyembah berhala) atau beragama Majusi, dan dia
menerima nafkah untuk wakfu 2 tahun. setelah itu, sang istri tidak lagi
berstatus sebagai istri dari suami yang memberikannya nafkah dengan
sebab sang istri masuk Islam; dalam kasus yang demikian, jika sang
suami tidak memberi tahu istuinya bahwa pemberian ifu adalah nafkah
yang disegerakan pelaksanaannya, maka sang suami tidak dapat
menarik kembali pemberian nafkahnya. sebab jika demikian, s@ara
zhahir sang suami memberikan s@ara cuma-cuma. Jika sang suami
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memberitahu bahwa apa yang diberikan adalah nafkah yang

dise4erakan kasusnya sama dengan pengeluaran zakat sebelum

tiba wakfu timbulnya kau.rajiban, kemudian harta yang nantinya terkena

zakat mengalami kerusakan. Dalam kasus yang demikian, apakah harta

tersebut boleh diminta kernbali? Dalam kasus yang demikian, ada dua

wajah(pendapat), demikian pula dalam kasus ini.

semua permasalahan yang telah disebutkan yang memiliki nada

yang sama merniliki pemecahan hukum yang sama. sebab sang suami

telah melakukan pemberian tabamr' dengan menyerahkan apa yang

belum menjadi kewajibannya tanpa memberitahu bahwa penyerahan

tersebut adalah ka,vajiban yang pelaksanaannya disegerakan. Oleh

karena ifu, pemrberian tersebut fidak dapat diminta lagi, seperti

disegerakannya pengeluaran zakat sebelum tiba waktu timbulnya

keurajiban.

Jika seorang suami menyerahkan nafkah kepada isfuin}n untuk

hari yang sedang dijalaninya, kemudian harta nafkah tersebut dicuri atau

hilang, dalam kasus yang demikian, sang suami tidak terkena keunjiban

untuk' mengganti. Sebab dengan dlserahl<annya nafkah tersebut sang

suami sudah terbebas dari kamjibanq;a. Kasr.usnya sama dengan harta

png dikeltnrkan sebagai zakat yang nrsak setelah orEmg yang terkena

kalajiban zakat menyerahkannya kepada pihak pengambil zakat.

Kasusnya sama dengan kasus utang yang rusak setelah pemilik piutang

menerima pernbayaran tersebut.

Pasa} Jika seorang suami sudah menyerahkan nafkah

yang merupakan kewajibann5p bagi sang istri, maka sang

istri memilili hak penuh untuk menggunakan harta nafkah

tersebut sesuai dengan keinginannya. Sang istri boleh

mengeluarkannya unfuk sedekah, hibah dan iual beli serta

lpng lainnf. Ketentuan ini berlaku selama penggunaan tersebut tidak
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memiliki dampak buruk pada badannya, atau mengurangi atau
melemahkan kondisi kesehatannya. sebab harta yang diterima sebagai
nafkah adalah hak milik sang istri dan ia boleh mernanfaatkannya sesuai
dengan keinginannya, seperti mahar. Meski demikian, ia tidak boleh
menggunakannya untuk sesuafu yang menimbulkan madharat pada
dirinya. sebab perilaku yang dernikian menyebabkan terbengkalainya
hak suami atas dirinya.

Pasal: Seorang suami wajib membelikan pakaian
untuk istrinya, satu buah untuk safu tahun. sebab itulah
kebiasaan yang sudah berjalan di masyarakat.

Jika demikian, maka pakaian tersebut harus diberikan di awal
tahun. sebab itulah awal waktu timbulnya kewajiban. Jika pakaian itu
rusak sewaktu direndam namun dalam waktu dimana pakaian yang
sejenis memang sudah rusak, maka sang suami wajib membelikan unfuk
sang istri pakaian yang lain. sebab saat itu sang istri membufuhkan baju.
Jika pakaian tersebut rusak sebelum waktunya -karena pakaian sejenis
yang dikenakan orang lain juga belum rusak- misalkan karena sering
keluamya sang wanita atau karena sering dikenakan, maka sang suami
tidak wajib membelikan pakaian yang lain. sebab pada saat ifu, secara

adat dan kebiasaan dia belum memtutuhkan pakaian baru.

Jika pakaian tersebut belum rusak, padahal menumt kebiasaan
pakaian dengan jenis tersebut biasanSn sudah rusak, apakah sang suami
berkewajiban membelikan istrinya pakaian yang lain? Dalam kasus yang
demikian, ada dua wajah (pendapat):

1. sang suami tidak wajib memberikannya pakaian yang lain. sebab

sang istri belum membufuhkan pakaian lain.

2. Sang suami wajib memberikannya pakaian yang lain. Sebab,
yang dijadikan patokan adalah berjalannya wakfu, bukan hakikat
kebutuhan. Buktinya, meskipun pakaian tersebut sudah rusak,
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namun jika belum saatnya mengganti, sang suami tidak

berkewajiban memberikan pakaian yang lain-

Jika sang suami memberikan pakaian kepada istrinya sebagai

hadiah, maka ka,vajibannya unfuk memberikan pakaian kepada sang

istri belum gugur.Jika sang suami memberikan makanan kepada istrinya

sebagai hadiah, kemudian sang isfoi memakannya dan makanan tersebut

tersisa unfuk esok hari, maka keqajiban sang suami unfuk nafkah hari

tersebut tidak meniadi gugur.

Jika sang suami mernberikan pakaian kepada istrinya sebagai

bagian dari kanrajiban memberikan nafkah, kemudian sang suami

menthalak istrinya dan pakaian tersebut belum waktunya usang, dalam

kasus gnng demikian, apakah sang suami berhak meminta kembali

pakaian tersebut?

Dalam kasus ini ada &n unjah (pendapat):

Sang suami boleh meminta kembali pakaianAusana yang telah

diberikannya untuk sang istri. sebab sang suami memberikannya

unfuk masa yang akan datang. Jika suami menthalaknya

sebelum masa dimana baju tersebut biasanya menjadi usang dan

rusak, maka ia boleh mernintanya kembali. Kasusnya sama

dengan jika sang suami mernberikan nafkah kepada istrinya

unfuk beberapa wakfu, kemudian sang suami menthalak istrinya

sebelum habisnya nafkah yang diberikan.

Sang suami tidak dapat meminta kembali pakaian yang telah dia

berikan. Sebab, dia memberikan pakaian tersebut setelah masuk

waktu timbulnya ker,vajiban. Oleh karena ifu, sang suami tidak

bisa meminta kembali pakaian tersebut. Kasusnya sama dengan

jika sang suami memberikan nafkah kepada istuinya setelah

masuk waktu timbulnp karrajiban memberikan nafkah. Setelah

ifu sang suami menthalak isfuinya sebelum sang istri memakan

1.
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nafkah yang diberikan. Kasusnya berbeda dengan nafkah yang

diberikan unfuk masa yang akan datang.

Pasal: Jika sang suami memberikan pakaian unfuk
ishinya sebagai nafkah wajib, kemudian sang istri hendak
menjual pakaian tersebut atau menyedekahkanq;a kepada
orang lain dan kebijakan yang demikian memberikan
madharat kepada sang istri atau akan mengurangi
kecantikannya di hadapan sang suami, maka sang ishi tidak
memiliki hak untuk melakukan hal yang demikian. Kasusnya

sama dengan jika sang isfoi ingin menyedekahkan makanan yang

diberikan suami sebagai nafkah dan perbuatan sang ishi yang demikian
akan menyebabkan madharat pada dirinya sendiri. Jika kebijakan sang

ishi yang hendak menyedekahkan atau menjualnya tidak menyebabkan

madharat pada dirinya, maka kemungkinan besar perbuatan yang

demikian hukumnya boleh. Sebab sang istri memiliki hak penuh atas

pakaian tersebut, sebagaimana dia merniliki mutlak atas nafkah yang dia

terima dari suaminya. Meski demikian, perbuatan sang istri yang

demikian tidak bcleh dilakukan. Sebab sang suami bisa meminta kembali
pakaian tersebut jika dia menthalaknya, berdasarkan pendapat yang

menyatakan bahwa sang suami bisa memintanya kembali. Kasusnya

berbeda dengan kasus nafkah.

Pasal: Isffi yang statusnSn sebagai kafir dzimmi,
menunrt pendapat kebaryakan 

'ulama, 
posisinya dalam

masalah nafkah dan pakaian sama dengan istri yang
beragama Islam. Pendapat yang demikian dikernukakan oleh Imam

Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Tsaur dan para pengikut ahli ra'yi
berdasarkan nash-nash yang bersifat umum.
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1381. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
'Jika sang suami tidak memberikan nafkah kepada ishinya

dan tidak ada sesuafu yang meniadi milik suami yang dapat

diambil oleh sang istri, kemudian sang istri memilih untuk
berpisah dari suaminya, maka hakim waiib mengabulkan
permohonan s.rng istri."

Kondisi Pertama:

Jika seorang suami tidak mernberikan nafkah kepada istrinya

karena mernang kondisi ekonominya gnng sangat sulit dan tidak ada

sesuafu yang dapat dia berikan sebagai nafkah, dalam kasus yang

dernikian, maka sang ishi bebas memilih; sang istri bisa memilih

bersabar dengan kondisi suamin!/a atau mernilih berpisah dari suaminya.

Pendapat yang demikian diriuraptkan dari Umar r$, Imam Ali r$ dan

Abu Hurairah rt$. Pendapat yang dernikian juga dikemukakan oleh Sa'id

bin Al Musa5ryab, Imam Al Hasan, Umar bin AMul Aziz, Rabi'ah,

Harnmad, Imam Malik, Yahsra Al Qathttran, AMurmhman bin Mahdi,

Imam AslrSyafi'i, Ishaq, Abu Ubaid dan lrnam Abu Tsaur.

Menurut Imam Atha', Az'Zthn, Ibnu Syabrarnah, Irnam Abu

Hanifah dan dua sahabat Imam Abu Hanifah (lmam Abu Yusuf dan

Imam Muhammad bin Al Hasan): Sang istoi tidak merniliki hak untuk

merrilih berpisah dari suaminya. Ker,vajibannya adalah menyingsingkan

lengannya untuk mencari nafkah. Sebab nafkah adalah hak istri yang

menjadi kalajiban suami unfuk menunaikannya. Dan kondisi yang

demikian fidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk membatalkan

pemikahan karena ketidakmampuan suami memberikan nafkah, seperti

utang. Menurut Al Anbari: Sang suami ditahan hingga ia mau

menrberikan nafkah kepada istuiqn.

Dalil kami dalam rnasalah ini adalah firman Allah & di dalam Al
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t'4b,U;,:,i6,r\{ity;,F,a6.[AlEi
"Thalak (5nng dapat diruiuh) dua kali. Setetah itu boteh rujuk tagtdangan cam lnng marmtf atau mqtcemir<an de,gan cam !rug baik....,(Qs' Al Baqarah t2r: 22g). Menahan istri daram satu ikatan pernikahan

tanpa memberikannya nafkah bukan termasuk perilaku imsak bitma ruf(menahan dengan cara yang baik). oreh karena ifu, jaran keruamya
adalah mem -fasal<bl<an hukum pemikahannya.

Sa'id meriwayatkan dari suft7an, dari Ibnu Abu hnad, diaberkata: Aku pemah bertanya kepada sa'id bin Ar Musalyab, ,,[aki-raki
yang tidak memiriki sesuafu yang dapat dia berikan kepada istrinyasebagai nafkah. Apakah keduanya dipisahkan?,, Dia berkata, ,,ya,
dipisahkan." Kemudian aku bertanya kepadanya, ,,Apakah 

ini sunnah?,,Dia menjawab, "Ya, sunnah.',142 Ketenfuan yang demikian difahamisebagai kebijakan yang dilakukan oleh Nabi $.
Imam Ibnu Ar Mundzir mengatakan: Ada riwayat dari umar binKhaththab rg dimana beriau ,n*giri- surat kepada para pemimpn

pasukan tentang para lelaki yang tidak bersama istrinya. Beliau
mernberikan mereka pirihan; memberikan nafkah unfuk istrinya ataumenthalaknya. Jika mereka mentharaknya, maka diufusrah orang unfukmernberikan nafkah masa laru png berum dia tunuikun. sebab jika
dengan sebab suami impoten -fidar( bisa merakukan hubungan badandengan ishi- seorang wanita boreh meminta berpisah, padahar
madharat yang ditimburkan dari hubungan badan hanyarah hirangnya
kenikmatan hubungan set<suar, terrebih ragi jika sang suami tidak bisa
memberikan nafkah yang menjadi kebutuhan pokok bagi tubuh wanitapng menjadi istrinya.

r42 HR. Sa,id bin Manshur dalam SunatrVl 
Q/SS12O22); NBaihaqi dalamsunn At Kubn (T/469);r',.,u,.. ru"u ,"i"r **r;ur*"""* ;J; 'ir-ru*n*n 

@tg).Sanadnya shahih danberstatus nauqufktepiu su,ia bin Al Musa5iyab .:.,. 
.. . 

.
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Jika demikian kesimpulannya, maka ketika seorang suami sama

sekali tidak mampu memberikan nafkah unfuk istrinya, maka sang istri

berhak unfuk meminta berpisah dari suaminya tanpa harus menunggu.

Ini merupakan satu dari dua pendapat yang dikemukakan oleh Imam

Asy-S5nfi'i.

Menurut Hammad bin Abu sulaiman: Diberi waktu selama 1

tahun, diqiyaskan dengan laki-laki yrang menderita impoten. Menurut

umar bin Abdul Aziz, diberi waktu 1 atau 2 bulan..Menurut Imam Malik

diberi waktu selama 1 bulan. Imam Asy-Syafi'i dalam pendapatnya yang

lain mengatakan bahwa dia diberikan waktu selama 3 bulan dan itu

waktu yang tidak lama.

Dalil kami dalam permasalahan ini adalah zhahir hadits Umar

&. sebab makna yang terkandung dalam kondisi yang demikian

menjadi sebab timbulya fasakh dalam pemikahan. Dan syara' tidak

memberikan jeda waktu bagi kondisi yang demikian. dengan demikian

kondisi yang demikian menjadi sebab terjadinya fasakh dalam

pemikahan. Sebab penyebab terjadinya fasakh sudah terwujud, yaitu

kondisi dimana sang suami tidak memberikan nafkah kepada sang istri.

oleh karena ifu, tidak ada alasan unfuk menundanya'

Pasal: Jika seorang suami hanya memiliki nafkah

unfuk safu hari dan untuk esok dia dapat memenuhinya lagi,

kondisi yang demikian tidak bisa dianggap fidak bisa

memberikan nafkah dan tidak bisa diiadikan sebagai dasar

unfuk mem-faskh-l<an pemikahan diantara keduanya'

sebab itutah kewajibannya dan itulah kemampuannya dalam

memberikan nafkah.

Jika di pagi hari sang suami menemukan sesuafu yang dapat dia

berikan sebagai nafkah, kemudian di sore hari dia menemukan sesuatu

yang dapat dia berikan sebagai nafkah, maka kondisi yang demikian
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tidak dapat menyebabkan hukum pemikahannya menjadi fasal<h. sebab
dengan demikian dia masih dapat memenuhi kewajibannya memberikan
nafkah.

Jika seorang suami berprofesi sebagai pengrajin dan bekerja
selama 7 han, kemudian t hari dia gunakan unfuk menjual hasil
kerjanya, dimana hasil penjualan tersebut cukup unfuk nafkah selama 7
hari, maka kondisi yang dernikian juga tidak menyebabkan hukum
pemikahannya menjadi fasal<h. Jika di sebagian wakfu suami tersebut
tidak bisa bekerja atau pemasarannya sedang resu, kondisi yang
demikian juga tidak menyebabkan hukum pemikahannya menjadi
faal<h. sebab dalam kondisi yang demikian, sang suami bisa saja
meminjam terlebih dahulu hingga kondisi pekerjaan atau penjualannya
berjalan normal seperti biasa. Jika dalam beberapa hari dia tidak
mendapatkan pinjaman, kondisi yang demikian juga tidak menyebabkan
hukum pemikahannya menjadi fasat<h. sebab kondisi yang demikian
hanya bersifat temporal dan tidak bersifat selamanya. Dalam waktu yang
tidak lama, biasanya kondisinya akan kembali normal.

Jika seorang suami menderita sakit namun datam hifungan
medis, penyakitr-ya tidak akan lama dan segera sernbuh, kondisi yang
demikian tidak menyebabkan hukum pemikahannya menjadi fasakh.
Jika sakitnya berlangsung lama, maka sang istri boleh meminta fasakh.
sebab kondisi yang d.emikian menimbulkan madharat kepada sang istri
dan sulit bagi sang istri unfuk bersabar.

Jika seorang suami hanya bisa memberi nafkah t hari dan hari
esoknya dia tidak mampu -alias hanya mampu memberi nafkah z hari
sekali-, dalam kondisi yang demikian, silg istri berhak unfuk merninta
hukum pemikahannya di-fasal<h. sebab kondisi yang demikian sama
dengan sang suami hanya bisa mernbedkan r/z nafl<ah.

Jika seorang suami fidak bisa menrberikan nafkah dengan
standar masyarakat paling bawah, maka sang ishi berhak merninta
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hukum pemikahannya di-fasakh. Sebab badan seseorang membutuhkan

nafkah minimal tersebut. Jika suami hanya bisa memberikan nafkah

sesuai dengan'standar masyarakat paling miskin, maka sang istri tidak

memiliki hak untuk meminta hukum pemikahannya di-fasakh. Sebab

kebufuhan tambahan tersebut tidak menjadi ker,vajiban sang suarni

dengan kondisinya yang miskin. Dalam kasus yang demikian, sang istri

bisa bersabar. Sebab kebutuhan lebih tersebut merupakan kebutuhan

sampingan dan bisa diabaikan.

Jika sang suami tidak bisa menggaji pembanfu untuk ishinya,

dalam kondisi yang demikian, sang isti tidak memiliki hak untuk

meminta fasakh. Demikian juga jika sang suami tidak mampu

membelikan lauk pauk sebagai teman makanan pokok.

Jika sang suami tidak mampu memberikan pakaian kepada

istrinya, maka sang istri berhak meminta hukum pemikahannya di-

fasakh. Sebab pakaian merupakan kebutuhan pokok sang ishi yang

tidak mungkin diabaikan.

Jika sang suami tidak mampu mernbayar sevrra konfuak rumah,

apakah kondisi yang demikian menyebabkan sang istri memiliki hak

untuk meminta fasakli?

Ada dua wajah(pendapat) dalam kasus yang demikian:

1. Sang iski berhak merninta fasakh. Sebab tempat tinggal

merupakan kebufuhan pokok, sama dengan nafkah makanan

dan pakaian.

2. Sang isti tidak merniliki hak untuk meminta fasakh. Sebab

bangunan merupakan kebufuhan yang kondisi istri bisa berjalan

tanpanya. Pendapat ini dinyatakan oleh Al Qadhi.

Jika seorang suami tidak mampu membayar nafkah untuk

istrinya unhrk masa-masa yang telah leurat maka sang istri tidak memiliki

hak unhrk meminta pemikahannya di-fasakh. Sebab nafkah masa lalu
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statusnya sebagai utang dimana kondisi sang istri bisa tegak tanpa

pembayaran utang tersebut. Kasusnya sama dengan utang-utang yang

lain. i

Kondisi Kedua:

Seorang suami tidak memberikan nafkah untuk istrinya, padahal

kondisi ekonomi sang suami sedang lapang (kaya). Dalam kasus 5nng
derrikian, jika sang istri bisa mengambil harta milik suaminya sesuai

dengan kadar kebutuhannya, maka dia tidak memiliki hak unfuk
merninta agar pemikahannya di-fasakh. Sebab Rasulullah S
memerintahkan kepada Hindun unfuk mengambil harta milik suaminya

sesuai dengan kebufuhan dirinya dan anaknya. Dalam kasus Hindun
tersebut Rasulullah S Udak memberikan hak kepadan5n untuk meminta

hskh.

Jika sang istri tidak mampu mengambil harta milik suami, maka

sang istri bisa mengadukan permas kepada hakim. Kemudian

memerintahkan dan memaksa sang suami unfuk melaksanakan

kauajibannya dalam memberikan nafkah. Jika suami masih tidak

menaati perintah tersebut, maka sang hakim bisa memenjarakannya.

Jika sang suami tetap memilih unfuk dipenjara dan tidak mau

mengeluarkan hartanya unfuk nafkah, maka sang hakim boleh menyita

harta sang suami untuk diberikan kepada sang istui sebagai nafkah. Jika

harta yang ada hanya bangunan rumah atau tanah, maka hakim berhak

menjualnya. Pendapat ynng dernikian dikemukakan oleh Imam Malik,

Imam Asy-Syaf i, Imam Abu Yusuf, Muhammad bin Al Hasan dan

Imam Abu Tsaur.

Menurut Imam Abu Hanifah: Nafkah yang diberikan diambildari
harta suami yang berbentuk dirham atau dinar (mata uang) dan tidak

boleh dilakukan dengan cara menjual rurnah atau tanah milik si suami.

Sebab penjualan harta milik seseoftrng tidak sah jika tanpa izinnya, atau
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izin walinya. Seorang hakim tidak memiliki wilayah (kekuasaan untuk

mengurus) harta orang yang sudah dewasa.

Dalil kami permasalahan ini adalah pemyataan Nabi $ kepada

Hindun,
o. !o z ,../s-4\ !-$'.rri;J"6 q*

"Ambillah sesuai dengan l<adar Snng mencukupi kebufuhanmu."

Dalam kasus Hindun, jalan keluar yang diberikan bukan perpisahan

antara suami dan istri. Apa yang dimiliki sang suami stafusnya adalah

harta miliknya. Oleh karena itu, harta tersebut boleh diambil sebagai

nafkah, sama dengan dirham dan dinar yang dimiliki sang suami. dalam

kondisi dimana sang suami tidak memberikan nafkah untuk istrinya,

maka seorang hakim punya hak untuk mengurusi harta, rumah dan

tanah milik sang suami, sebagaimana sang hakim memiliki hak untuk

mengurusi harta sang suami yang berbentuk dinar dan dirham.

Jika sang suami tidak dapat memberikan nafkah kepada istrinya

karena kondisinya yang tidak ada di tempat, namun dia memiliki wakil,

dalam kondisi yang demikian, penunfutan nafkah tersebut boleh

diajukan kepada sang wakil suami. Termasuk sang hakim boleh

mengambil harta tersebut dari si wakil. Jika suami tidak memiliki wakil

dan sang istri tidak dapat mengambil harta sang suami, maka hakim

berhak mengambil harta suami untuk diberikan kepada istri sebagai

nafkah. Dalam kasus yang demikian, sang hakim boleh menjual

bangunan atau tanah milik sang suami. Kebolehan ini berlaku jika

memang tidak ada harta lain yang bisa digunakan unfuk nafkah sang

ishi. Pemberian nafkah unfuk sang istri diberikan setiap hari. Pendapat

yang demikian dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i, Yahya bin Adam.

Menurut para ahli ra'yi pemberiannya diberikan setiap safu bulan.

Dalil kami dalam masalah ini adalah kebijakan yang demikian

sama dengan menunaikan suatu kalajiban sebelum tiba waktu
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timbulnya kewajiban. Hal yang demikian tidak dibolehkan, sebagaimana

nafkah tersebut tidak boleh ditunda lebih dari 1 bulan.

. Pasal: Jika harta milik suami disembunyikan dan sang

suami tetap dengan pendiriannyn, yaifu memilih untuk tetap
dipenjara dan tidak mau mengeluarkan hartanya untuk
nafkah sang istri, di sisi lain sang hakim tidak mampu unfuk
mengetahui dimana keberadaan harta suami, atau sang

hakim tidak mampu mengambil harta suami yang ada

ditempat lain; dalam kondisi l;ang demikian, sang istri
memiliki hak untuk meminta pemikahannya di-fasakh. lni
diambil dan zhahir pemyataan Imam Al-Kharqi. Pendapat ini juga

merupakan yang dipilih oleh Abu AlKhithab.

Pendapat yang dipilih oleh Al Qadhi adalah bahwa sang istri

tidak memiliki hak untuk meminta pemikahannya di-fasakh. Ini

merupakan zhahir pendapat madzhab Asy-Syafi'i. Sebab fasakbnya

pemikahan atas orang yang banglaut disebabkan kondisinya yang

bangkrut dan kondisi yang demikian tidak terwujud dalam kasus ini.

Sebab jika kondisinya kaya, maka ada kemungkinan hartanya diambil

untuk dijadikan sebagai pembayaran nafkah. Jika sang suami tidak mau

memberikannya hari ini, bisa saja dia sadar dan mau memberikan

nafkah unfuk istrinya. Dengan demikian, kasusnya berbeda dengan

orang yang di-fasakh pemikahannln karena kondisinya yang bangkrut

dan tidak bisa menafkahi istuinya.

Dalil kami dalam permasalahan ini adalah apa yang diriwa5ntkan

dari Umar {& yang menulis surat 5nng ditujukan kepada kaum laki-laki

yang meninggalkan isfuinya. Beliau memerintahkan mereka unfuk

memberikan nafkah kepada para isfuinya atau menthalak mereka.

Kebilakan yang demikian adalah sebuah perintah dan paksaan kepada
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mereka untuk menthalak istrinya jika mereka tidak mau memberikan

nafkah.

Dalam kasus ini, harta suami tidak bisa diambil unfuk diberikan

kepada sang istri. Oleh karena ifu, sang istri memiliki hak unfuk

meminta fasakh, sebagaimana kasus faakh karena kondisi suami yang

tidak memilfi harta untuk nafkah sang istri. Bahkan dalam kasus ini,

kebolehan meminta fasakh lebih layak diberikan kepada sang istri. Jika

fasakhdibolehkan bagi orang yang tidak memiliki harta, maka bagi yang

memiliki harta namun tidak mau memberi lebih layak lagi untuk

diberikan.

Kesabaran sang istri dalam menunggu kesadaran atau dapat

diambilnya harta suami adalah madharat bagi sang istri dan madharat

tersebut bisa dihilangkan dengan jalan fasakbnya pemikahan. Tidak

diberikannya istri nafkah oleh suami menyebabkan sang istri memiliki

hak untuk meminta agar pemikahannya di-fasakh. Jika demikian, maka

tidak ada perbedaan antara suami tidak memberi karena kondisinya

yang memang tidak merniliki harta atau dia memiliki harta namun tidak

mau memberikan. Intinya, jika suami tidak mernberikan nafkah kepada

iskinya, maka sang istri memiliki hak unfuk meminta agar

pemikahannya di-fasakh. Baik suaminya tersebut ekonominya lapang

atau sempit. Kasusnya sama dengan pembeli yang tidak mau membayar

barang yang dia beli. Hukum jual belinya menjadi fasakh. Kondisi yang

demikian, tidak membedakan apakah pihak pembeli punya uang atau

tidak punya uang.

Kondisi ketiadaan harta untuk diberikan sebagai nafkah dijadikan

sebagai kondisi dimana dibolehkannya sang iski meminta fasakhmelihat
pada sisi tidak ada yang dapat diberikan kepada sang istri sebagai

nafkah. Buktinya, jika sang suami meminjam kepada orang lain dan

hasil pinjaman tersebut diberikan kepada istrinya sebagai nafkah, atau

ada orang lain yang secara suka rela memberikannya kepada suami
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unfuk dijadikan sebagai nafkah unfuk istrinya, dalam kasus yang

demikian, sang istri tidak memiliki hak untuk meminta fasakh.

Pemyataan mereka, "Ada kernungkinan sang suami akan

mernberikan nafkah di masa yang akan datang."

Jawaban kami adalah: Jika demikian alasannya, maka alasan

tersebut juga berlaku bagi oftmg yang tidak mampu memberikan nafkah.

Dalam kondisi tidak mampu memberikan nafkah, ada kemungkinan di
kemudian hari Allah $ menjadikannya sebagai orang yang kaya, dia

juga bisa meminjam kepada orang lain atau ada orang bersedia

menanggung beban ka,vajibannya dalam memberi nafkah kepada

istrinya.

Pasal: Jika seoftrng suami memiliki kewajiban
memberikan nafkah unfuk istrinSa, di sisi lain sang istri
memiliki utang kepada sang suami, kemudian sang suami
ingin utang tersebut dijadikan sebagai pembayaran nafkah
sang istri. Dalam kasus yang demikian, jika sang istri
memiliki banyak harta, maka kebijakan yang demikian boleh
ditempuh. Sebab jika seseorang memiliki keruajiban yang bersifat

harta, maka dia boleh menunaikannya dengan hartanya yang mana saja.

Dalam kasus ini, utang sang isfui adalah harta milik sang suami.

Jika kondisi sang istrinya dalam hal ekonomi tidak lapang, maka

sang suarni tidak boleh melakukan kebijakan yang demikian. Sebab

pernbayaran utang diambil dari kelebihan harta orang yang berutang,

setelah digunakan unfuk kebufuhan makan dan minum. dalam kasus ini,

bagaimana mungkin sang istri membayar utangnya kepada si suami

sementara unfuk makan saja sang isbi tidak punya. Dalam salah safu

ayat di dalam Al Qur'an, Allah $ memerintahkan untuk menunda

wahu pembayaran jika omng yang berutang kondisinya sangat sulit,
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'Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka benlah

tangguh sampai dia berkelapangan..."(Qs. Al Baqarah I2l280).

Dengan demikian, jika kondisi sang istri tidak berkelapangan,

maka sang suami wajib memberikannya nafkah secara tunai dan wajib

menunggu hingga sang istri berada dalam kondisi berkelapangan unfuk

bisa membayar utang.

Pasal: Setiap kondisi dimana sang istri berhak
meminta agar pemikahannp di-fasakh, maka pemikahan

tersebut tidak bisa menjadi fasakh kecuali berdasarkan

keputusan dan ketetapan sang hakim. Sebab dalam kondisi

demikian terjadi perbedaan pendapat.mengenai fasakh atau tidaknya

pemikahan keduanya. Oleh karena ifu, penetapan hukum fasakl'rnya

harus berdasarkan pada keputusan sang hakim, seperti kasus fasakh

dengan sebab sang suami menderita impoten. Yang perlu digarisbawahi,

sang hakim tidak boleh menjatuhkan hukum pisah kecuali atas

permintaan sang istri. Sebab meminta fasaklrnya pernikahan dalam

kasus-kasus diatas adalah hak seorang istri. oleh karena itu, hakim

hanya boleh memufuskan jika sudah ada permintaan dari sang istri.

Jika atas permintaan sang istri hakim memufuskan fasakl>nya

pemikahan, maka hukum pemikahan keduanya menjadi fasakh dan

keduanya tidak lagi menjadi suami istri. Dalam kasus yang demikian,

sang suami bisa rujuk kepada istrinya.l43 .Pendapat yang demikian

dikemukakan oleh Imam Asy-Syaf i dan Imam Ibnu Al Mundzir.

143 Ini salah satu perbedaan antara fasakh dengan thalak. Dalam thalak, suami

memiliki hak untuk merujuk (meminta kembali) istrinya berdasarkan akad nikah yang

telah keduanya laksanakan, namun dalam fasakh, sang laki-laki tidak bisa merujuk

ishinln -Penerj.
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Menurut Imam Malik Fasakh adalah perpisahan dalam bentuk

thalak. Jika terjadi perpisahan, maka selama sang istri menjalani masa

iddah dan kondisi suami secaftr ekonomi sudah lapang, maka sang

suami lebih berhak dibandingkan laki-laki lain untuk bersatu dengan

mantan istrinya. Sebab fasakh adalah dipisahkannya sang istri dari

suaminya karena sang suami tidak mau melaksanakan kewajibannya

dalam memberikan nafkah. Kasusn5n sama dengan pemisahan antara

seorang budak dengan iskinya karena sang budak tidak mau dan

menjatuhkan thalak.

Dalil kami dalam permasalahan ini bahwa fasakh adalah

pemisahan karena sang suami tdak mampu melaksanakan apa yang

menjadi kou,rajibannya terhadap sang istri. Kasusnya disamakan dengan

kasus pemisahan dikarenakan suami menderita impoten. Jika sang

hakim memaksa sang suami unfuk menthalak istrinya, kemudian suami

menthalak istrinya dengan thalak yang bukan thalak tiga, maka sang

suami berhak unfuk merujuk istrinya (mengajak sang iski unfuk kembali

berada dalam tali ikatan pemikahan) disaat sang istri sedang berada

dalam masa iddah. Jika sang suami merujuk istuinya, padahal kondisi

ekonomi sang suami tidak lapang, atau sang suami kondisi ekonominya

lapang namun dia tidak mau mernberikan nafkah unfuk isfuinya,

kemudian sang istri merninta kepada hakim agar pemikahannya di-

faskh, maka sang hakim punya hak unfuk menjafuhkan keputusan

fasal<h. Sebab kondisi sang suami setelah jafuhngra thalak masih tetap

sama dengan sebelum jafuhnya thalak.

Pasal: Jika seorang ishi rela hidup bersama suaminSa Sang
kondisi ekonominya sangat sernpit atau si isfui rela tidak diberi nafkah
oleh sang su€uni, kemudian dia melihat sebaiknya pemikahannya di-
fasakh, atau seorang wanita rela menikah dengan seorang laki{aki 5lang

dia (wanita tersebut) tahu bahwa calon suaminya orang yang sangat

@I - At Mughni



miskin dan sang suami tidak memberikannya nafkah atau sang suami

mensyaratkan dalam pemikahannya bahwa dia tidak akan memberi

nafkah, kemudian setelah itu, sang istri memiliki keinginan untuk fasakh,

maka sang isfui berhak'unfuk merninta agar pemikahannya di-fasakh.

Pendapat yang demikian dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i.

Menurut Al Qadhi: Zhahir pemyataan Imam Ahmad

menunjukkan bahwa wanita 5nng posisinya demikian tidak berhak

meminta agar pemikahannya di-ksakh. Dan haknya unfuk meminta

fasakh dalam dua kasus tersebut meniadi gugur. Pendapat yang

demikian juga dikemukakan oleh Imam Malik. Sebab sang istri telah rela

dengan kondisi suaminya dan masuk ke dalam mahligai rumah tangga

dalam kondisi tahu tentang kondisi calon suaminya. Oleh karena itu,

dalam kasus yang demikian sang istri tidak lagi memiliki hak untuk

meminta agar pemikahannya di-fasakh. Kasusnya disamakan dengan

kasus seorang wanita bahwa calon suaminln menderita impoten dan dia

tetap melanjutkan pemikahan dengan laki-laki tersebut. Disamakan juga

dengan wanita yang setelah terjadinya akad nikah berkata, "Aku rela

dengan kondisi suamiku 5ang impoten."

Dalil kami dalam permasalahan ini adalah sesungguhnya

kewajiban memberikan nafkah merupakan kavajiban yang selalu

terbaharui dengan bergantinya hari. Oleh karena itu, hak untuk memilih

fasakh juga selalu ada dan terbaharui dengan bergantinya hari. Hak

seorang istri tidak bisa dibatalkan selama ka,vajiban suami tidak

dilaksanakan. Kasusnya sama dengan haknya dalam hal syufbh sebelum

terjadinya penjualan. Oleh karena ifu, jika sang istri menggugurkan

kerr,rajiban suami dalam hal ka,vajiban menafkahi dimasa yang akan

datang, maka kev.rajiban sang suami dalam memberikan nafkah tidak

menjadi gugur. Jika seorang istri menggugurkan kewajiban suami dalam

memberikan nafkah atau menggugurkan suami dari ke',vajibannya

memberikan mahar dan pemutusan tersebut terjadi sebelum terjadinya

akad nikah, maka kewajiban suami tidak menjadi gugur. Jika kewajiban
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memberikan nafkah tidak gugur, maka hak isfui dalam meminta agarpemikahan nya dr- fasakhjuga tidak gugur.
Jika seorang suami tidak mampu mernberikan mahar dan kitaberpendapat bahwa sang iski berhak meminta aigar pemikahannya di_fasakh dengan sebab ketidakmampuan suami meraksanakan

keurajibannya, namun sang istui bersedia i* ,au il;; bersama dengansuaminya yang kondisin5a demikian, maka sang isfui tidak memiriki hakunfuk meminta agar pemikahannya drfasakh. Sebab kerpajiban
memberikan mahar tidak berurang dengan balgantinya hari. Berbedadengan kasus ketidakrnampuan dalam mernberikan nafkah yang
berulang dengan bergantinya hari.

Jika seorang wanita menikah dengan seorang raki-raki yang diatahu bahwa calon suaminya tidak mampu mernberikan mahar dan diaridha dengan kondisi yang demikian, maka sang isbi tidak merniriki hakunfuk meminta agar pemikahannlp di-ksakh. Sebab sang istui ridhadengan kondisi suami 5ang tidak mampu -"*uoiil I**, jika sangisfui membebaskan suami dari kamjiban tersebut, maka ker,,ajibansuami menjadi gugur.

Pasal: .Iika seorang istri ridha tinggal bersamasuaminya yang kondisin5n fidak *or"Lmberikannafkah, maka sang istri fidal( wajib i"riLp bmkin(berserah diri tota0 kepada suami unfuk melakukanhubungan badan. sebab ;g suami tidak member,nn apaydng menjadi pengganti dari sikap taatnya sang istri(nafkah)- OIeh karena itu, sang ishi fidak wajibmenyerahkan dirinya unfuk hubungan badan. Kasusnya samadengan seorang pemberi yang tidak rnampu mernbayar barang yangdibelinya' Datam kasus yang dernikian, sang penjuar fidak wajibmenyerahkan barang yang dibeli.

Dengan demikian, sang suami wajib mernberikan kebebasankepada istrinya untuk mencari nafkah agar sang o* -"r,r,iki sesuatu

1
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yang dapat dia gunakan untuk menafkahi dirinya sendiri. Sebab

melarang istri mencari nafkah disaat sang suami tidak mampu

memberikan nafkah merupakan perilaku yang memberikan madharat

kepada sang istri. Jika sang istri memiliki harta simpanan yang banyak,

dalam kondisi yang demikian, sang suami juga tidak berhak melarang

ishinya mencari nafkah. Sebab iang suami berhak melarang istoinya

mencari nafkah jika mampu memberikan nafkah untuk sang istri dan

mencukupi apa yang menjadi kebufuhan istinya. Jika kewajiban suami

tidak dilaksanakan, maka dia tidak punya hak untuk melarang istrinya.

Pasal Jika suatu saat $ng suami tidak memberikan
nafkah unfuk istrinya, maka kewajiban memberikan nafkah

tersebut tidak menjadi gugur. Kewaiiban yang belum

dilaksanakan tersebut menjadi utang bagi suami kepada

istrinp. Tidak ada perbedaan, apakah tidak dilaksakannya kewajiban

karena ada udzur atau tidak. Ini menurut pendapat yang zhahir diantara

dua riwayat. Ini merupakan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Al

Hasan, Imam Malik dan Imam AsySyafi'i dan Ishaq serta Imam Ibnu Al

Mundzir.

Berdasarkan riwayat yang safunya lagi, kewajiban memberikan

nafkah yang belum ditunaikan menjadi gugur, selama hakim belum

memutuskan bahwa ifu menjadi kauuajiban suami kepada iskinya. Ini

merupakan pendapat yang dianut oleh Imam Abu Hanifah. Sebab

memberikan nafkah untuk ishi adalah ka;uajiban yang bersifat harian.

Dengan difunda, maka ka{ajiban tersebut menjadi gugur jika hakim

tidak menetapkannya sebagai ka,uajiban suami yang harus ditunaikan.

Kasusnya sama dengan kewajiban menafkahi kerabat. Sebab nafkah

yang telah lalu tidak lagi dibutuhkan oleh sang istri. oleh karena itu,

kau,rajiban memberikan nafkah yang waktunya telah berlalu menjadi

gugur, sama dengan keruajiban menafkahi kerabat.
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Dalil kami dalam masarah ini adarah sesungguhnya umar
rg mengirim surat kepada para pemimpin pasukan tentang para leraki
png tidak bersama istrinya, yaifu betiau memberikan mereka pilihan,
apakah memberikan nafkah unfuk isfuinya atau menthalaknya. Jika
mereka menthalaknya, maka diutuslah orang unfuk memberikan nafkah
masa lalu yang belum dia funaikan.

. Nafkah adalah hak istri yang menjadi keurajiban suami, baik
disaat kondisi ekonomi suami sedang lapang atau sedang sempit. oleh
karena ifu, selama kewajiban tersebut belum difunaikan, maka kauajiban
tersebut belum gugur, meskipun. unkfunya sudah teder,,r,rat. Kasusnya
sama dengan pembayamn penyeu/aan bangunan dan utang.

Imam Ibnu Al Mun&ir mengatakan: Kavajiban mernberikan
nafkah adalah ka,r,rajiban yang ditaapkan berdasarkan AI eur.an,
sunnah dan ijma. Dan keuuajiban yang dernikian tidak menjadi gugur
kecuali digugurkan oleh darir yang sama. Disisi lain, nafkah adalah
sebagai pengganti dari sikap bmkin, maka stafusnya seperti uang
bayaran. Kasusnya berbeda dengan ker,vajiban memberikan nafkah
kepada kerabat. Sebab karuajiban mernberikan nafkah tersebut dasamya
menyambungkan tali kasih sayang. oleh karena ifu, kau;ajiban tersebut
ditenfukan oleh kayanya sang pernberi dan miskinnya pihak penerima.
Jika wakfunya sudah berlalu, maka kebufuhan kerabat tersebut juga
sudah ler,r.rat. Kasusnya sama dengan jika sang kerabat temyata ,rauh
kaya. Ini berbeda dengan masarah kevrajiban memberikan nafkah
kepada isfui. Jika demikian, seandainya sang suami tidak mernberikan
nafkah dalam beberapa waktu, padahar kondisi ekonomi suami sedang
lapang, maka sang suami wajib mernberikan nafkah },ng berum dil
funaikan- Jika sang suami tidak mernberikan nafkah karena kondisi
ekonominya yang sempit, maka kewajibannya hanya memberikan
nafkah berdasarkan standar orang yang kondisi ekonominya sarna
dengannya. Lebih dari batas tersebut tidak menjadi kewajibannya.
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Pasal: Sah menjadikan nafkah yang telah lalu sebagai

dhaman, dan sah juga dalam hal nafkah untuk rnasa yang

akan datang, jika kita beranggapan bahwa nafkah menjadi
beban kewajiban pada diri orang yang terkena kewajiban-

Menurut Imam Asy-Syafi'i: Kewajiban yang telah lalu sah

dijadikan sebagai dhaman, sementara ke',,vajiban memberikan nafkah

unfuk masa yang akan datang, ada dua pendapat, sesuai dengan kaidah;

apakah kewajiban memberikan di dasari oleh akad nikah atau oleh sikap

tamhnrrya sang istri. Perbedaan pendapat terjadi, jika nantinya menjadi

ka,vajiban. Menurut pendapat kami (madzhab Hanbali), hukumnya sah,

namun menurut mereka (madzhab Asy-Syafi'i) hukumnya tidak sah. Ini

semua telah kami jelaskan dalam bab dhaman

Pasal: Jika seorang suami tidak mampu memberikan
nafkah untuk membayar pembantu, lauk-pauk atau tempat
tinggal, maka kewajiban tersebut tetap menjadi beban

kewajiban suami yang harus ia funaikan.

Pendapat yang demikian dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i.

Menurut Al Qadhil Kewajiban tersebut tidak menjadi beban

kewajiban suami yang harus ditunaikan nantinya. Sebab hal-hal yang

demikian bersifat tambahan atas nafkah wajib. Kasusnya sama dengan

tambahan atas kewajiban yang dibebankan kepadanya.

Dalil kami dalam masalah ini adalah apa yang telah disebutkan,

yaitu nafkah yang wajib ditunaikan sebagai balasan atas sikap tamktur

nya sang istri. Oleh karena itu, sifat ke',,vajiban tersebut menjadi beban

(utang) bagi sang suami yang harus ditunaikan. Kasusnya sama dengan

kewajiban memberikan makanan pokok unfuk istri. Kasusnya berbeda

dengan kasus; kebutuhan tambahan yang tidak wajib ditunaikan oleh

orang yang kondisi ekonominya sedang sempit. Kewajiban yang
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demikian menjadi gugur dengan sebab kondisi ekonomi suami yang
sempit.

Pasal: Jika ,"orurrj istri mengambil sendiri harta milik
sang suami untuk nafkah dirinya dan saat itu suaminya tidak
ada di tempat. Tern5ata, sang suami telah meninggal dunia sebelum
sang ishi mengambil harta suamiya unfuk nafkah dirinya. Dalam kasus.
yang demikian, bagian warisan sang isfui dari suaminya yang telah
meninggal dunia dikurangi sesuai dengan porsi Snng telah dia gunakan
unfuk nafkah dirinya. Tidak ada pe6edaan dalam kasus ini, apakah
sang istri mengambil harta suaminya sebagai nafkah atas inisiatifnln
sendiri atau berdasarkan perintah seoftmg hakim. pendapat yang

demikian dikemukakan oleh Abu Al Aliyah, Muhammad bin sirin, Imam
Asy-syafi'i dan Imam Ibnu Al Mundzir. Aku tidak mengetahui adan5ra

ulama lain yang menentang ketentuan yang demikian. sebab dalam
kasus yang demikian, sang bfoi mengambil harta.suami.sebagai nafl<ah,
padahal saat itu dia tidak lagi menjadi orang Snng unjib diberi nafkah
oleh suaminya.

Jika seteLrh dikurangi oleh pengambilan harta sebagai nafkah
bagian warisan sang isfui masih ada, maka ifu menjadi bagian sang istri.
Jika temyata jumlah harta yang diambil sebagai nafkah lebih besar dari
bagian waris sang istri, berarti sang isfoi memiliki beban utang unfuk
mengembalikannya. Jika pelunasan png diambil dari harta warisan sang
isfui dari suaminya yang meninggal dunia masih kurang, maka dilihat
lagi, apakah sang suami memiliki utang kepada ishinya atau tidak. Jika
merniliki utang, maka tinggal dikurangi lagi. Jika setelah dikurangi
piutang suami kepada ishi masih belum terlunasi, maka sisanya menjadi
utang sang istri yang wajib dia funaikan. Wallahu a'lam.
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Pasal: Jika seorang suami tidak mampu menyerahkan
mahar pernikahan, ada 3 kondisi yang melekat pada diri
sang istri:

1.. Sang istri tidak berhak meminta agar pemikahannya di-fasakh.

Pendapat yang demikian mempakan pendapat yang dipilih oleh

Ibnu Hamid.

2. Sang istri berhak meminta agar pemikahannya di-fasakh. lni
merupakan pendapat yang dipilih oleh Imam Abu Bakar. Sebab

sang suami tidak mampu memberikan apa yang menjadi balasan

atas sikap tamkirnya sang istri. Kasusnya sama dengan sang

pembeli tidak mampu membayar harga barang yang dibelinya

3. Jika ketidakmampuan tersebut terjadi sebelum terjadinya

hubungan badan, maka sang istri berhak meminta agar

pemikahannya di-fasakh. Kasusnya sama dengan pembeli yang

bangkrut dan kondisi barangnya tidak mengalami perubahan.

Jika kondisi yang demikian terjadi setelah terjadinya hubungan

badan, maka sang istri tidak berhak meminta agar

pemikahannya di-fasakh. Kasusnya sama dengan sang pembeli

bangkrut dan tidak mampu membayar harga barang yang dibeli,

sementara kondisi barang yang dibeli sudah rusak atau

sebagiannya sudah rusak.

Dalil kami dalam masalah ini adalah bahwa mahar merupakan

hutang, oleh karena itu, pemikahan tidak menjadi fasakh dengan sebab

sang suami tidak mampu membayamya. Kasusnya sama dengan nafkah

masa lalu yang belum ditunaikan. Ditundanya pembayaran mahar tidak

memberikan madharat kepada sang istri. Kasusnya sama dengan nafkah

pembantu dan nafkah masa lalu yang perrnasalahannya tidak ditetapkan

dalam Al Qur'an.

ndak sah mengqiyaskannya dengan pembayaran barang yang

dibeli. Sebab uang pembayaran adalah sesuatu yang dituju oleh pihak
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pernbeli dan biasanya pembayaran tersebut disegemkan, sementara
mahar adalah sesuafu yang bersifat tambahan atau pemberian. oleh
karena itu, pemikahan tidak menjadi batal dengan rusaknya mahar,
tidak menjadi batal dengan sebab tidak disebutnln mahar. Biasanya,
pemberian mahar bersifat ta'khir (penundaan). Biasanya, orang yang
membeli barang dengan pembayaran kontan, dia adalah orang yang
makmur. Tidak demikian halrya dengan mahar. Tidak sah
mengqiyaskan mahar dengan nafkah. sebab nafkah adalah kebufuhan
pokok. Mahar bisa disamakan dengan nafkah masa lalu yang belum
difunaikan dan menjadi beban ka,rnjiban suami unfuk melunasinya.
Imam Asy-syafi'i memiliki pendapat dalam hal ini pendapat dan alasan
yang sama

Jika kita beranggapan bahwa sang ishi berhak merninta agar
pemikahannya di-fasakh, narnun sang istri tetap melanjutkan
pemikahannya dengan orang yang dia tahu tidak rnampu membayar
mahamya, maka dalam kasus Spng dernikian hanya ada safu pendapat,
yaifu sang istri tidak memiliki hak unfuk merninta agar pemikahannya di-
fasakh. sebab sang istri telah ridha dengan kondisi suaminya yang
demikian: Demikian pula jika sang istri baru mengetahui kondisi
suaminya yang demikian setelah terjadinya akad nikah, namun dia tetap
rela hidup bersama suaminya. Dalam kasus yang demikian haknya unfuk
meminta agar pemikahannya di-fasakh menjadi gugur. sebab sang istui
rela haknya tidak difunaikan. Kasusnya sama dengan sang isbi ridha
dengan aib -atau dengan impoten- yang ada di diri suaminya.

Pasal: Nafkah yang diberikan untuk ishi lrang
statusnya budak adalah hak bagi sang istri dan juga hak
fuannya. Sebab keduanya mendapatkan manfaat dari nafkah tersebut.
Keduanya (sang istri atau tuannya) berhak menuntut nafkah tersebut jika
suami budak tersebut tidak membedkan nafkah. Meski demikian, salah
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seorEu-rg diantara keduanya (budak dan tuannya) frdak merniliki hak

untuk naenggugurkan kanajiban nafkah tersebut. Sebab iika dlgqgu*an

secara sepihak, maka akan berakibat madharat bagi grarrg lain' Jika sang

suami tidak rnampu mernberikan nafkah, maka sang isfoi mernilki hak

untuk meminta agar pernikahannla di-fasakh. S€bab sang $arni tidak

mampu menafkahinya. oleh karena itu sang isti memilih hak r-urtuk

merninta agar pernikahannya dr-fa.sl<h, sama dengan hak 5lar1g dirniliki

oleh wanita 5nng statusrqp merdeka-

Jika sang isti fidak merninta di-hakh, menurut Al @dhi: sarg

ttnn menriliki hak unhrk merninta agar pernikahanrrya di,faekh. S€bab

kondisi 5nng dernihan menimbulkan rnadharat bagi sang tuan- S€bab

dengan fidak diberi nafkah, rnaka budak 5nng menidi mihlm5n alon

rusak. Jika sang ttnn Snng mernberikan nafkah dan dia narrti akan

merninta ganti kepada sang suami, maka kebiFl{an fiarg dernikian

hukumqn boleh: Dalam kasus ini, frdak ada perbedaar,r, apakah sang

istui rda dengan k€biiatGn SEng dernikian atau tidak S€bab ll(a

dernikian, naflGh tersebut meniadi piutang sang tgan terhdap suami

budaknp. Yang rneniadi hak sang isti adalah naftah saat itu- s€bab'

itulah png dia butuhkan dan ini berteda dengan naflcah T"sa hlu Spng

belum ditunaikan.

Menurut Abu Al Khaththab dan Imam Asy$nfi'i: sang ttErt

tidak merniliki hak untuk merninta agar pelnikahannya d'f6ald, karena

strami budaknSn bangkrut. S€bab nafkah tersebut adalah halm!,a- Oleh

karena itu, sartg tuan tidak boleh s@ara sepihak rnerrinh

tersebut di-f6akh tanpa persetujuan dad sar{I

IGsnsrqp sarna dengan f6akh karena adangra cacal Jika terrryah sang

isfui sedang hamil, rnaka sang tmn wajib mernberilran nafliah dan

nafkah yang dib€rikan sang tuan menjildi utang sarg suarni' Jika sarg

isfoi fidak sedang hamil dan sang tmn berkata, "Jika kamu mau diberi

nafl<ah, rnaka fe6akhlfln pernilohanmu dengan suami }Eng fdak blsa

menafkahimu. Jika tdak, kamu frdak mendapatkan nafkah dariku-"

agar

istoi.
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Pasal: Jika sepasang suami isbi berbeda pendapat dalam

masalah nafkah, atau berbda pendapat dalam masalah serah terima
nafkah tersebut, maka dulqn kasus yang dernikian, gmg dijadikan
patokan adalah pemyataan sang isfui. sebab pemyataan sang istui

bersifat mengingkari. Hukum arrnl berpihak kepada sang isti.

Jika keduanya berbeda pendapat dalam masalah tamkin yang
menjadi dasar timbulnyn kamjiban memberikan nafkah, sang isfui

berkata, "Aku sudah tamkin sejak sebulan." Dan suami berkata, "Hanya
hari ini istriku bersikap tamkin." Dalam kasus yang demikian, yang
dijadikan patokan adalah pemyataan sang suami. Sebab pemyataan
sang suami bersifat mengingkari dan hukum asal bersama sang suami.

Jika keduanya berbeda pendapat mengenai stafus makmumya
sang suami, menurut sang isfui suaminyn adalah orang yang makmur
atau si suami agar sang isH diberikan nafkah dengan standar pemberian
omng yang makmur, atau sang isfui berkata, "Kamu adalah orang yang

makmur," dan suami mengingkarin5n. Dalam kasus Snng demikian, jika
sang suami diketahui merniliki harta, maka 5nng dijadikan sebagai
patokan adalah pem5rataan sang ishi- Jika fidak, rnaka 5nng diiadikan
patokan adalah pemyataan sang suami. Pendapat png dernikian
dikemukakan oleh Imam As11S5raf i, Imam Abu Tsaur dan pam
pengikut ahli ra'yi.

Jika keduanya be$eda pendapat dalam rnasalah

hakim tentang nafkah atau tentang waktunlra, sang suami berkata,
"Ka,ruajiban tersebut berlaku sejak 1 bulan," dan qang isti berkata,
"qak 1 tahun." Dalam kasus yang dernikian, yang menjadi patokan
adalah pem5ntaan sang suami. Jika sang suami tidak ada di tempat,
maka !/ang dijadikan patokan adalah pemgrataan sang isti sejak
permasalahann5n dilaporkan kepada hakim.

Dalil kami dalam permasalahan ini adalah bahrun pemyataan
sang suami sesuai dengan hukum asal. oleh karena ifu, pemSntaan sang
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suamilah yang didahulukan. Kasusnya sama dengan jika sang istri tinggal

bersama suami. Setiap kami nyatakan bahwa yang dijadikan patokan

adalah pemyataan sang suami, maka sang istri berhak meminta suami

untuk bersumpah. Sebab sang istri mengklaim sesuatu yang bersifat

harta, maka kasusnya sama dengan klaim adanya utang piutang. sebab

dalam salah satu haditsnya, Nabi $ bersabda, 'sumpah diperuntukkan

bagi orang yang 6li1ucluh.'a'aa

Jika seorang suami menyerahkan nafkah atau pakaian kepada

istrinya atau dia kirimkan nafkah dan pakaian tersebut, kemudian sang

istri berkata bahwa "Femberian bukan nafkah tapi hadiah atau hibah,"

namun sang suami menjawab, "Apa yang aku serahkan adalah untuk

melaksanakan kanrajibanku." Dalam kasus yang demikian, yang

dijadikan patokan adalah pemyataan sang suami. sebab suamilah yang

mengetahui niatnya saat dia menyerahkan makanan atau pakaian

tersebut. Kasusnya sama dengan kasus pembayaran utang. Orang yang

berutang mengatakan bahwa apa yang dia serahkan adalah pembayaran

utang dan pemilik piutang mengatakan bahwa itu adalah hibah.

Jika seorang suami menthalak ishinya yang sedang hamil.

setelah istrinya melahirkan, sang suami berkata, "Aku telah

menthalakmu saat kamu hamil dan iddalmru selesai dengan sebab kamu

melahirkan, serta nafkahmu selesai, sekarang aku merujukmu." Namun

sang isbi menjawab, "Thalakmu jafuh setelah aku melahirkan, maka

sekarang aku berhak mendapatkan nafkah dan kamu bisa merujuknya'"

Dalam kasus yang demikian, yang dijadikan patokan adalah pemyataan

sang istri. Sebab pada dasamya, seorang istri wajib diberikan nafkah dan

tidak ada yang menggugurkan keurajiban memberi nafkah tersebut' Sang

istri wajib menjalani masa iddah dan sang suami tidak memiliki hak

untuk merujuk istrinya, sebab sang suami telah mengakui. Jika sang

suami merujuk dan sang isfui mengiyakan, maka sang suami merniliki

le Hadits ini telah ditakhrii.
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hak rujuk, sebab sang istri mengakui bahwa suaminya memiliki hak
tersebut.

Jika seorang suami berkata kepada istrinya, "Aku terah
menthalakmu setelah kamu melahirkan, aku punya hak unfuk rujuk dan
kamu berhak diberi nafkah." Kemudian sang istri menjawab, .Aku

dalam kondisi hamil." Maka yang dijadikan patokan adalah pemyataan
sang suami. Sebab pada dasamya, sang suami memiliki hak unfuk rujuk
dan sang istri tidak mendapatkan nafkah dan tidak wajib menjalani
iddah- sebab rddah adalah hak Allah, maka pemyataan yang dijadikan
patokan adalah pemyataan sang istri. Jika sang suami merujuk dan sang
istri membenarkan, maka gugurlah raj'ahnya dan sang istri wajib diberi
nafkah. Ini menurut hukum s@ara zhahir. Mengenai permasalahannya
di hadapan Allah S, yang menjadi penentu adalah hakikat yang
sebenamya, bukan apa yang diucapkan.

Pasal: Jika seorang suami menthalak istrinya dan sang
istri mengaku sedang hamil agar mendapatkan nafkah, maka
sang suami wajib memberikan istinya nafkah selama 3 bulan kedepan.
Kemudian perkembangannya dilihat. para pakar kehamilan diminta
pendapatnya. Sebab secam zhahir kehamilan akan terlihat setelah
mele',r;ati masa 3 bulan. Kecuali sebelum 3 bulan diketahui bahwa sang
istri tidak hamil, misalkan setelah 1 bulan dari pengakuanngn sang isfui
keluar darah haid. Dalam kasus yang demikian, sejak diketahui bahwa
sang istui tidak hamil, rnaka sang suami tidak wajib memberi nafkah.
Ka,rnjiban memberikdn nafkah juga menjadi terputus sejak pam pakar
kehamilan mengatakan bahwa sang isfui tidak hamil. Jika demikian,
maka sang suami berhak merninta ganti atas kelebihan nafkah yang
telah dia berikan. sebab sang istri telah mengambil apa ynng bukan
haknya. Kasusnya sama dengan o*rng yang mengklaim bahwa dia
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memiliki piutang kepada si (B), kemudian dia mengambil

pembayarannya, temyata si (B)tidak memiliki utang.

Dari Imam Ahmad ada riwayat yang lain bahwa sang suami tidak

berhak merninta kelebihan tersebut kepada istrinya. sebab apa yang

diberikan oleh sang suami adalah sebuah kemestian dari terjadinya akad

nikah. Oleh karena itu, sang suami tidak boleh memintanya kernbali.

Kasusnya sama dengan nafkah yang diberikan berdasarkan pemikahan

gang fasid, jika jelas kefasidanvrya.

Jika sang istui mengetahui bahwa dirinya tidak hamil dengan

sebab dia mengeluarkan damh haid, kemudian sang istri

menyembunyikannya, maka sang sqami berhak meminta kernbali nafkah

yang telah dia berikan. Hanya ada satu pendapat dalam kasus yang

demikian. sebab sang isti tetap mengambil apa yang bukan haLtun.

Kasusnya sama dengan sang isfui mengambil sendiri harta suami tanpa

sepengetahuan sang srami.

Jika wanita yang dithalak raj'i mengaku bahwa diriqn sedang

hamil, kernudian sang suami menrberikan nafkah lebih lama dari masa

iddatnya sang isti, maka sang suami boleh merninta kenrbali kelebihan

tersebut kepada isfuinya. Laman5n kelebihan tersebut bersandar kepada

perkataan sang iski. sebab dialah png lebih mengetahui masa iddalnya.

Oleh karena ifu, ynng dijadikan patokan adalah pemyataan sang istri

disertai dengan sumpahnln.

Jika sang iski berkata, "Haidhku terhenti tanpa aku ketahui

sebabnSla," maka masa iddalnya adalah 1 tahun, jika sang istoi berstafus

wanita merdeka.

Jika sang isfui berkata, "Haidku telah selesai selama 3 quru',"

dan dia menyebutkan masa akhir huidty6, maka atas dasar ifulah sang

*nmi mengambil kelebihan nafkah png telah dia berikan.

AI Mughni - @I



Jika sang istri berkata, "Aku tidak tahu kapan berakhimya,"

maka yang dijadikan patokan adalah kebiasaan sang istri dalam

menjalani masa haid. Jika sang isfui berkata, "Kebiasaan haidku

berubah-ubah, terkadang lama dan terkadang pendek," maka yang

dijadikan patokan adalah masa terpendek. Sebab itulah yang yakin. Jika

sang istri berkata, "Kebiasaanku berubah-ubah dan aku tidak tahu,"

maka patokannya dikembalikan kepada kebiasaan wanita, yaifu setiap

bulan dihifung sebagai 1 quru'. Sebab dalam masalah wanita yang

muthayryirah (wanita yang haid namun bingung dengan batasannya) kita

berpatokan kepada hal yang demikian. Demikian pula halnya dalam

kasus ini.

Jika temyata kehamilan sang isfui bukan dari suami yang

menthalaknya, misalkan sang isfoi melahirkan setelah menjalani masa 4
tahun, selama sang istoi menjalani hamil nafkahnya bukan menjadi

tanggung jawab suami yang menthalaknya. Sebab kehamilan tersebut

bukan dari sang suami.

Jika sang wanita dithalak dengan thalak raj'i, maka selama dia

menjalani masa iddah nafkahn5n menjadi tanggung jawab sang suami.

Jil<a iddalnya selesai sebelum dia hamil, maka nafkahnSn hirggu selesai

masa tddahtya Jika sang istri mengalami kehamilan di masa iddalnya,

maka dia berhak mendapatkan nafkah sejak hubungan badan terakhir

dan setelah itu dia tidak uajib diberi nafkah hirrgga selesai melahirkan.

Jika seorang suami melakukan hubungan badan dengan isfuinya

yang dia thalak raj'i, perbuatan yang dernikian dianggap sebagai rujuk.

Jika kita beranggapan bahwa perbuatan yang derniklan tidak

menghasilkan hukum ruiuk, rnalo anak yang lahir dinasabkan kepada

stnmi wanita tersebut. Dan sang isfui wajib diberi nafkah selama masa

kehamilannp.

Jika sang suami berhubungan badan dengan isfin1ra setelah

sang isti selesai menjalani l.r:asa tddah, atau kdua oftmg lnng stafusnya
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sudah bukan suami istri lagi melakukan hubungan.seksual, keduanya

tahu mengenai keharaman perbuatan yang demikian, maka perbuatan

yang dilakukan adalah zina. Bayi yang lahir tidak dapat dinasabkan

kepada laki-laki yang menyetubuhi ibunya dan sang laki-laki tidak wajib

memberikan nafkah unfuk wanita png disetubuhinya.

Jika sang suami tidak tahu bahwa wanita tersebut stafusnya

bukan lagi isbiqn, tidak tahu bahwa iddah ishinya yang dia thalak raj'i

telah selesai, atau tidak tahu bahwa perbuatan yang demikian

diharamkan, rnaka anak lpng lahir dinasabkan kepadanya. Mengenai

kewajiban mernberikan nafkah kepada sang ishi ada dua riwalnt.

L382. Masalah: Abu Al Qasim Al l&rarqi berkata,
.seorang laki-laki waiib dan harus dipaksa menafkahi kedua

orang fuan1,a, anak-anaknya; laki-laki atau perempuan, iika
mereka semua kondisinya faqir dan laki-laki tersebut

memiliki harta unhrk diberikan."

Dasar keuajiban mernberikan nafkah kepada kedua orang tua

dan anak-arnk adalah Al Qur'an, Sunnah dan ijma' ulama.

Di dalam Al Qgr'an, Allah & befirman,

';frA't"j$fJ;i5ay
"Ketnudian iit<a mae.!<a maryusul<an (anak-anak)mu unfukmu,

rrnta bqilantah kepada mqeka uphn5a-" (Qs. At-Thalaaq [65]: 6),

Allah & manajibkan kepada ayah sang bayi untuk membaprkan upah

inenyusui bayi t€rsebut.

Dalam apt png lain, Allah & befirman ,

*i;rt,'";ii:.fi1ii$fr,r36ws
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"Dan kewajiban aynh manberi makan dan pakaian kepada para
ibu dengan cara yang makruf...."(Qs. AI Baqarah lzlt 2gB).

Kemudian dalam ayat yang lain, Allah & berfirman,

rii:s nAeV Xin ybfr*i tf: #j *
*Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaq kamu jangan

menyembah selain Dia dan hendaHah kamu berbuat baik pada ibu
bapakntu dengan sebaikhaikn5a." (Qs. Al Israa' I77l: 23). Diantara
perilaku yang termasuk ihsan adalah memberikan nafkah kepada
keduanya ketika keduanya membutuhkan.

Dalil Sunnah yang menjelaskan ker,vajiban tersebut adalah sabda
Rasulullah $ kepada Hindun,

.*:i4u.'!-$i|til;6 q*
/

'Ambillah sesuai dengan kebufuhannu dan kebufuhan anak-
anakmu. aas gu6i1" ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

Aisyah g meriwayatkan bahwa Rasulullah $ bersabda,

;ir\: **s u ,y:)r Srf c *flt
ua

.*s"u
'Sesungguhryn rael<i tqbaik 5nng dimal<an oleh samng laki-

laki adalah apa tang dia dapat dari usahan5n sendiri. Dan'anaknjn
tqrnasuk hasil usahanSn sadiri. 'Hadits ini diriwaSnkan oleh Imam Abu
Daud.16

ls Hadie ini telah ditakhrii sebelumryra.
146 Riuayat ini telah ditakhrii sebelumnya.
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Mengenai dasar ijma, Imam Ibnu Al Mundzir menceritakan: Para

ulama telah sepakat menyatakan bahwa nafkah kedua orang fua yang

faqir yang tidak memiliki usaha dan tidak memiliki harta, nafkah

keduanya diambil dari harta anaknya. Pam,ulama juga telah sepakat

menyatakan bahwa seorang ayah wajib memberi nafkah anaknya masih

kecil yang tidak memiliki harta. Sebab seorang anak adalah bagian dari

ayahnya. sebagaimana sang ayah wajib menafkahi dirinya sendiri, dia

juga wajib menafkahi anaknya dan kedua orang tuanya.

Jika demikian, seorang ibu juga wajib diberi nafkah dan wajib

memberi nafkah kepada anaknya jika sang anak tidak lagi memiliki ayah

(meninggal dunia). Pendapat yang demikian dinyatakan oleh Imam Abu

Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i. Diceritakan dari Imam Malik r$, bahwa

seorang ibu tidak wajib diberi nafkah dan tidak memberi nafkah. Sebab

dalam masalah waris, ibu tidak termasuk ashabah bagi anaknya.

Dalil kami dalam permasalahan ini adalah firman Allah & di

dalam Al Qur'an,

rl1;si$gi;
"HendaHah kamu berbuat baik pada

sebaik-baikn5n... "(Qs. Al Israa' lLTl 231.

Rasulullah # pemah bersabda kepada

bertanya tentang siapakah orang yang paling

dengan baik,

ibu bapakmu dangan

seorang laki-laki yang

dulu dia perlakukan

q-Plil 'A ':)d ,:AXf '";
a!r

.r+-p\b

al
el

alrl
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'Ibumu, ibumu, ibumu. Kemudian ayahmu, kemudian kerabat
yang palthg dekat dan seterah ifu kembat yang dekaf.,, Hadits ini
diriwayatkan oleh Imam Abu Daud.147 6, termasuk orang fua dan
posisinya sama dengan ayafr. Antara ibu dan anak terikat pertarian yang
kuat- Kondisi yang demikian menjadikan seorang ibu tidak bisa menjadi
saksi dalam perkara yang diarami oreh anaknya dan wajib dimerdekakan
jika stafusnya sebagai seorang budak. Dengan demikian, posisinya sama
dengan ayah.

Jika seorang ayah tidak mampu menafkahi anaknya, maka
kauajiban tersebut berarih menjadi ko,r.rajiban ibu sang anak. Dan jika
sang ayah kondisinya sudah membaik secara ekonomi, maka sang ibu
tidak berhak meminta ganti'atas nafkah yang terah dia berikan kepada
anaknya- Imam Abu yusuf dan Muhammad bin Ar Hasab berpendapat
bahwa dalam kasus yang demikian, sang ibu boreh meminta ganti
kepada ayah sang anak.

Dalil kami daram masar'ah ini adarah bahwa jika seseorang wajib
memberi nafkah kepada orang rain atas dasar kekerabatann5n dengan
oftmg yang dia nafkahi, maka dia tidak berhak meminta ganti.

Pasal: tGkek dan nenek juga unjib dib€ri nafkah, meski
garisnla jauh (bapaknya kakek misalkan, atau bapaknya nenek).
Pendapat yang demikian dikemukakan oreh Imam Aqlsyafi,i, Imam
Tsauri dan ulama ahli ra,yi.

Menurut Imam Marik rg: Mereka tidak wajib memberi nafkah
dan tidak wajib diberi nafkah. sebab secam hakikat, seorang kakek udak
bisa disebut dengan istilah ayah.

Dalil kami daram permasarahan ini adarah ftrman Ailah {B di
dalam Al Qur'an,

ra7 Hadits ini telah ditakhrii sebetumnyra.
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4$b*$',,9o
"Dan warts pun berkevniibn demikian..- " (Qs' Al Baqarah [2]:

233). Mereka disebut juga dengan istilah anak dan orang tua.

(maksudnya, seorang cucu bisa juga disebut dengan istilah anak dan

seorang kakek bisa juga disebut dengan istilah bapak). Dalilnya adalah

firman Allah & di dalam Al Qur'an,

i"1fiI .y, 3r t :*p *fi5-,t{1'\'r.* i
,,Allah mensyariatl<an basimu tenbng (pernbagian pusaka unfuk)

anak-anakmu. Yaifu: bahagian s@ftng anak lelaki fima dengan

bahagian dua orang anak perernpuan..."(Qs. An-Nisaa [2]: 11). Allarh

berftrman,

5; :l i,( oy{;8,}rh\\3i rv3 g) *;^j
'Dan bagi sePerenam dai harta tnng

ditinggall<an, jit<a yang meninggal itu mempun5pi anak." (Qs. An-Nsaa'

[4]: 11).

Dalam aynt yang lain, Allah & berfirman , 6)'6; l^U

"Agatna bapakmu; Ibmhim." (QS Al Hajj [11]: 78). Sebab diantara

kedtnnya (antam kakek dan cucu) memiliki garis kekerabatan yang

merniliki konselnpensi harus dimerdekakan dan persaksiannya tertolak'

Oleh karena ifu, hubungan antam keduanya (antara cucu dan kakek)

sama dengan hubungan antam anak dengan ayahnya'

Pasal: Ada 3 syarat yang harus terpenuhi hingga

seseor.rng berhak menerima nafkah:
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Orang yang dinafkahi tersebut kondisinya faqir, tidak punya

harta dan tidak punya pekerjaan atau usaha. 'Jika kondisi

ekonomi mereka lapang, memiliki harta atau memiliki usaha,

maka mereka tidak wajib dinafkahi. Sebab nafkah bersifat

memberikan banfuan dan omng yang kondisi ekonominya

lapang tidak bufuh bantuan yang bersifat ekonomi.

Orang wajib memberi nafkah ketika kondisinya lapang; dalam

arti, kebufuhan pokoknya sendiri telah terpenuhi dan masih ada

sisa, baik melalui harta png dimiliki atau dari usaha yang dia

lakukan. Bagi mereka hartanp hanya cukup untuk memenuhi

kebutuhan dirinya sendiri, maka dia tidak wajib menafkahi orang

lain. Hal yang demikian didasari oleh hadits yang diriwayatkan

dari Jabir bahwa sesungguhnya Rasulullah $ bersabda,

'op *l:'at *) iLl rk ti\
.g.t-J J1" rf*ik'og rlk ;* rfu

"Jika satah seoftrng diantal hfian kondisinSa fakir,

hendalmgn dia mmtulai nall<ah dari diriryn sqdiri. Jil<a masih

ada lebih, maka untuk keluaryan5n. Jika masih ada lebih, mal<a

unfuk kqabahSa.448 Dalarn riwayat yang rdaksinya berbunyi,
J,o lz o z a ! . . o , ?, o...JF P..1 A*;;t t4Y

"Mulailah dengan diriryn sendiri, kernudian kepada

oftng 5nng menjadi AryWnS jawabnya dalam 7u1 nu17*16.'1'49

Hadits iru shahih.

148 HR. Muslim (Pembahasanz 7al<at,2/41/692/693); Abu Daud dalam Sunar
rVa 14/3957); Ahmad dalam Musnadnya (3/305); An-Nasa'i dalam SunartnSra
(5/69/3041; Ibnu Khuzaimah dalam Sialzh<rya (4/2445,2452) dan Al Baihaqi dalam
Sumn Al Kubm 110/3091,.

149 Tdah ditakhrij sebelumnya.

1.

2.
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Abu Hurairah meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki

datang menemui Nabi S dan berkata, "Ya Rasulullah, aku

memiliki harta sebanyak satu dinar-" Kemudian Nabi #
menjawab, "Gunakanlah unfuk dirimu sendii- " Kemudian dia

berkata, "Jika aku masih punya yang lain?" Beliau menjawab,

"Gunakan unfuk menallahi anakmu-" Kemudian dia bertanya

lagr, "Jika masih ada yang lain?" Rasulullah $ menjawab,

"Gutal<an unfuk menallahi istimu-" Kemudian dia bertanya

lagi, "Jika masih ada yang lain?" Nabi $ menjawab, "Gunakan

unfuk menafkahi pentfuntuntu. " Kemudian dia bertanya lagi,

"Jika masih ada yang lain?" Beliau menjawab, "Kamu lebih tahu,

siapa lnng lalnk engkau b€ri." Hadits ini diriwaptkan oleh

Imam Abu Daud.ls

. Nafkah bersifat mernbantu. Oleh karena itu, jika dia

sendiri membufuhkan harta tersebut unfuk kebufuhan dirin5n

sendiri; maka dia tidak wajib mernberikannSaa unfuk omng lain.

IGsusrryn sama dengan hukum zalot.

3. Omng gnng wajib mernberi rnfltah adalah orang yang termasuk

dalam batisan ahli waris dari orang yang diberi nafkah. DasamSn

adalah firrnan Allah t, (4$ b *t!;1 {9t "Dan vvaris pun

bal<ewajiban d@iltun." (Qs. Al Baqarah [2]: 233L Sebab

antara penerima dan pernberi u/aris terdapat hubungan

kekerabatan. Dengan huhrngan tersebut atrli waris lebih berhak

mendapatkan harta peninggalan rnaytt dibandingkan dengan

lpng lain. Oleh karena hubungan yang dernikian, diapun waiib

mernberikan nafkah. Jil(a stahE orarE tersebut bukan sebagai

ahli uraris, rnalo dia fidak wajib memberi nafkah.

15o Hadig ini telah ditalfuij sebelumryra.
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I
Jika ahli waris tidak menerima waris, meski terdapat

kekerabatan antara keduanya, kondisinya tidak lepas dari 4
kondisi:

1. Salah safunya berstafus sebagai budak. Dalam kasus yang

demikian, antara keduanya tidak memiliki kewajiban saling

menafkahi. ndak ada perbedaan pendapat di antara ulama

mengenai ketenfuan yang demikian. Sebab antara keduanya

tidak memiliki wilayah (kekuasaan) atas yang lain dan tidak

saling mer,r,rarisi. Dengan demikian, stafusnya seperti

hubungan dengan orang lain. Sebab, seorang budak tidak

memiliki hak kepemilikan atas harta. OIeh karena itu, dia

wajib dinafkahi dan nafkah seorang budak ditanggung oleh

tuannya. Oleh karena itu, dia tidak butuh nafkah dari yang

lain.

2. Antara keduanya memiliki agama yang berbeda. dalam

kondisi yang demikian, antara keduanya tidak ada kewajiban

memberikan nafkah kepada yang lain.

Al Qadhi menyebutkan dalam masalah unuudi nasb (nasab

pgkok) adanya 2 riwayat dule- masalah ini, salah satu dari

riwayat tersebut -oqntaka" bahwa urajib' mernberikan

nafkah, meski keduanp memiliki agann Fng berbeda. Ini
merupakan pendapat 5nng dikernukakan oleh Imam Asy
Syaf i. Sebab dalam kasus agama keduanln srna, terdapat

kevuajiban menafkahi, maka jika keduanya memiliki agama

yang berbeda, kalajiban tersebut juga sama. Kasusn5n sama

dengan isti gnng aganxmla non Islam dan budak 1ang tidak

beragama Islam.

Dalil kami dalam masalah ini adalah bahwa nafkah

bersifat bantuan yang dasam5n adalah ka,r,rajiban berbuat

baik dan menyambungkan silaturahmi. Hal yang demikian

tidak menjadi kamjiban, jika di antara keduanya berlainan
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agama. Kasusnya sama dengan orang yang tidak termasuk

bukan nasab utama. Sebab, diantara keduanya tidak saling

mewariskan. Oleh karena itu, antara keduanya tidak wajib

saling menafkahi berdasarkan garis kekembatan. Kasusnya

sama dengan jika salah seorang di antara keduanya berstafus

sebagai budak.

Perbedaannya dengan ker,vajiban memberi nafkah

kepada istri yang non muslim, ko,vajiban tersebut berbanding

lurus dengan khidmal (pelayan) yang diberikan istri. Oleh

karena nafkah tersebut wajib diberikan. Dengan kondisi yang

demikian, maka perbedaan agama tidak menafikan

ka.ualiban memberikan nafkah. Kasusnya sama dengan

mahar atau gaii yang harus dibayarkan. Kewajiban

memberikan nafkah tetap diberlakukan kepada keduanyn,

meski salah seorang atau keduaduanya berstah-rs sebagai

budak. Kesimpulannya, nafkah diberikan atas dasar

menyambung hubungan kasih sayang dan memberikan

bantuan dan hal png denrikian tidak wajib dilakukan, jika

diantam keduanya berbeda agarna.

Kondisi keahliwarisannla terhijab oleh orang yang status

kekerabatannya lebih dekat. Jika orang yang kekerabatannya

lebih dekat kondisi ekonominya lapang, maka dia wajib

memberi nafkah dan png termahjub tidak wajib memberi.

Sdbab, oftmg yang kekerabatannya lebih dekat, dia berhak

mendapatkan waris dari omng yang dinafkahinya. Oleh

karena itu, dialah 5ang uajib mernberi nafkah. Jika omng

yang kekerabatann5n lebih dekat ekonominya sulit dan omng

5nng dinafkahinln termastk umudi nasb (nasab pokok),

maka yang wajib memberi nafkah adalah mereka yang

kondisi ekonominya lapang.

Al Mughni - 1663l



Al Qadhi menyebutkan bahwa jika sqseorang

memiliki ayah yang kondisinya sulit dan kakek png kondisi
ekonominya lapang, maka kalajiban memberikan nafkah
kepada orang tersebut dibebankan kepada sang kakek.

Mengenai seseoftrng yang memiliki ibu yang kondisinya fakir
dan nenek yang lapang, maka yang wajib memberi nafkah

kepadanya adalah nenek yang kondisi ekonominya lapang.

Imam Ahrnad berpendapat bahwa zakat tidak boleh

diberikan kepada cucu dari anak perempuannya,
berdasarkan sabda Rasulullah & -tentang cucLrnla dari

sayyidah Fathimah ,{e - & rii .,4ir 
'irt "sesungguhnga

anakku ini adalah s@mng sa@d (tuan1. ast Beliau
menyebufurya dengan isfilah anak, meski sebenamya

statusnya adalah cucu lakilaki dari anak perempuan.

Jika zakat tidak boleh diberikan kepada mereka

karena garis kekerabatannya, maka dia wajib memberi

nafkah, jika kondisi mereka membufuhkan. Ini merupakan
pendapat madzhab Imam AqrSyafi'i. Jika mereka bukan

termasuk umuudi nasb(keturunan langsung), rnaka dia tidak

wajib memberi rnfkah, jika posisi orang tersebut dalam waris

terhijab oleh png lain.

Al Qadhi dan Imam Abu AI Khathib berpendapat
tentang seseoftmg lrang memiliki anak lak-laki 3nng fakir
dan saudam lald-hki yang kaSa bahwa dalam losus seperti

ini, keduanya tidak wajib memberi nafkah kepadanp. Sebab

sang anak kondisinS;a fakir, sementara saudara laki-lah
tersebut terrnasuk omrg 5nng terhijab dalam hal waris. Di
sisi lain,.,status kekerabatan saudam laki-lak tidak kuat. Ini

151 Hadils ini telah ditakhrii
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dibuktikan dengan persaksiannya yang bersifat

menguntungkan diterima dalam pengadilan'

Jika tidak termasuk ahli waris, maka dia tidak wajib

memberi nafkah, seperti orang yang statusnya dzawil arham

(mempunyai hubungan darah). Dari permasalahan ini timbul

permasalahan bahwa jika kondisi orang yang menghijabnya

fakir, maka ada dua waiah(pendapat):

l.Diatidakwajibmemberikannafkah,sebabdiatidak
termasuk ahli waris. Statusnya sama dengart ainabi

(orang lain).

2. Dia wajib memberi nafkah karena adanya

kekembatan yang mernungkinkan adanya pa'r'rarisan'

Adanya penghalang dalam halwaris tidak mencegah

ker,rnjiban memberi nafkah. Sebab posisi orang yang

menghijabnya fakir. Keberadaannya dalam hal

ka,rnjiban memberi nafkah sama dengan tidak ada

lnng menghiiabnYa.

PasaL Mengenai dawil arham !/ang tidak menerima

waris, baik ditiniau dari segi dzawil furud atau ta'shib; jika

mereka tidak termasuk keturunan langsung, mereka tidak wajib memberi

nafkah. Hal yang dernikian ditaapkan oleh Imam Ahmad. Dia

berpendapat bahwa bibi dari pihak ayah atau dari pihak ibu tidak wajib

mernberi *fkuh kepada keduanp keponakanqp (yang tidak dzawil

fr.rudh atau ta'shib). Al Qadhi berpendapat bahwa mereka juga tidak

wajib diberi nafkah dan hanp ada safu riwalnt mengmai pendapat ini.

Sebabnya adalah kekerabatan mereka bersifat lernah. Harta orang

tersebut mereka ambil ketika tidak ada omng lain gnng menjadi ahli

waris dari orang tersebut. Status mereka disamakan dengan kaum

muslimin yang lain. Harta orcrng tersebut jika meninggal dunia, diberikan
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kepada mereka iika udak ada ahli waris. Dan ihrrah yang diambir oleh
baiful maal. oleh karena ifu, harta tersebut dikernbarir*n kepada
mereka.

Abu Al Khithab berkata tentang mereka ada riwayat yang rain,
yaitu mereka wajib mernberi nafkah, ketika tidak ada ashabah dan
dzawil furudh- Sebab daram kondisi yang demikian, mereka
mendapatkan waris. Daram komentamSn, hnu Abi Musa mengatakan
bahwa kesimpulan yang demikian diambir dari makna yang terkandung
dalam pemyataan Imam Ahmad, narnun yang ditetapkan adarah
pendapat yang pertama.

Mengenai orang-orang yang berstafus sebagai umudun nasab
(nasab inti), Al Qadhi menyebutkan bahwa mereka wajib memberi
nafkah. Tidak ada perbedaan, apakah mereka berada daram gans dzawir
arham seperti bapaknya, ibu dan cucu raki{aki dari anak wanita, atau
bukan dzawil arhatn- Tidak ada perbedaan, apakah status mereka
terhijab atau berhak mendapatkan waris. Ini merupakan pendapat
madzhab Asy-syafi'i. sebab kekerabatan mereka terhadap orang yang
wajib diberi nafkah bersifat juz'i (5nng satu adalah bagian dari yang rain).
Persaksian mereka daram persidangan fidak bisa dijadikan hujjah dan
tidak ada qishash antara keduanya, yaifu omng tua tdak diqishash jika
dia membunuh anaknya. oreh karena ifu, daram kondisi bagaimanapun
mereka wajib memberi nafkah.

Pasal: Dalam pendapat zhahir madzhab, kewajiban
memberi nafkah kepada orang fua atau kepada anak tdak
diryaratkan si penerima nafkah mengalami cacat fisik atau
dianggap belum sempuma datam pandangan hukum-

Pemyataan Imam Ar Kharqi secara ztzahirmenunjukkan bahwa
mereka secara mutlak wajib diberi nafkah, ;ika kondisi mereka fakir dan
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orang yang uniib memberi nafkah memiliki kelebihan harta setelah harta

tersebut dia gunakan untuk menafkahi dirinya sendiri.

Al Qadhi mengatakan: orang tua yang wajib dinafkahi tidak

disyaratkan kondisinya cacat. Apakah ketentuan ini juga berlaku bagi

anak? Pemyataan Imam Ahmad menunjukkan adanya dua riwayat

dalam masalah ini: !
1. Waiib memberikan nafkah kepadanya, sebab kondisinya fakir.

2. Jika sang anak mampu mencari nafkah untuk kebufuhan pokok

dirinya sendiri, maka dia tidak wajib diberi nafkah. Pendapat ini

didasari oleh kaidah bahwa orang yang tidak mampu menafkahi

dirinya sendiri, maka dia wajib diberi nafkah. Dalam masalah ini

hanya ada satu riwayat. Tidak ada perbedaan, apakah orang

yang wajib dinafkahi tersebut berstatus naqishul ahkaam, seperti

anak Srang masih kecil atau gila, atau kondisinya cacat ftsik,

seperti orang Yang jomPo-

Adanya dua riwayat pendapat dalam masalah ini, pendapat

tersebut berlaku dalam kasus orang yang tidak memiliki

pekeriaan, namun secam zhahir dia mampu bekerja mencari

nafkah.

Menururt Imam Asy-Syafi'i: Penerima nafkah disyaratkan

harus merniliki kekumngan, baik kekurangan tersebut ditinjau

dari segi hukum atau kekumngan dalam segi fisik. Menurut

Imam Abu Hanifah: Anak laki-laki wajib diberi nafkah hingga

anak tbrsebut mencapai usia baligh. Jika anak tersebut telah

mencapai usia baligh dan kondisinya sehat secara jasmani dan

rohani, maka dia tidak lagi wajib dina{kahi. Sementara itu anak

perempuan tetap waji.b dinafkahi hingga dia menikah. Pendapat

yang sama dinyatakan oleh Imam Malik, namun dia berpendapat

bahwa anak wanita wajib dinafkahi hingga dia menikah dan

melakukan hubungan badan dengan suaminya. Kemudian dia

tidak wajib dinafkahi kembali apabila telah dithalak, meskipun

At Mughni - @



:,ji:i#-

dia dithalak sebelum merakukan hubungan badan, dia
berkewajiban untuk menafkahi dirinya sendiri.

Dalil kami daram masarah ini adarah pemyataan Nabi $ kepada
Hindun, 'Ambillah dengan cam lnng baik squai dengan kebufuhan
pokok dirimu dan anakmu. " Dalam hadits tersebut Nabi #, tidak
memberikan pengecualian terhadap anak yang barigh dan sehat. sebab
selama orang tua atau anak tersebut fakir, maka dia wajib dinafkahi oleh
orang fua atau oleh anaknya yang kaya. Kasusnya sama dengan jika
kondisinya sudah jompo atau buta. Mengenai kewajiban menafkahi
orang tua yang kondisinya sehat, Imam Abu hanifah memiriki pendapat
yang sama dengan kami, yraitu jika orang tua tersebut tidak mampu
bekerja mencari nafkah. Mengenai pendapat Imam fuy-Syafi,i daram
masalah ini ada dua riwayat. Dalir pendapat kami adarah orang yang fua
yang kondisinya demikian wajib dinafkahi, seperi orang tua yang jompo.

Pasal: Jika seorang anak memiliki ayah lnng mampu
memberinya nafkah, maka ke*njiban menafkahi tersebut
dibebankan kepada sang aynh, fidak kepada lnng tain. Hal
3ang demikian didasari oreh firman Alah & di daram AI e'r.an,

,fi4.i^3tafi.,;itray

'Ketnudian 1ir<a mue!<a menytsur<an (anak-anak) mu unfukmu,
maka berikanlah kepada mqel<a uphn5n." (es. At_Thalaaq 165l: 6).
Dalam ayat gnng lain disebutkan,

'Dan keovajiban aSah mantbui mar<an dan pakaian kepada pam
ibu dengan ara yang makruf (es. AlBaqarah I2l:233).

*r;rt,-"#$s"#rfi;jfiW;
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Rasulullah S bersabda kepada Hindun, "Ambillah dengan am

3nng baik,sauai dengan kebufuhan pokok dirimu dan anakmu. "Dalam

hadits ini, Nabi # menjadikan ka,vajiban memberikan nafkah

dibebankan kepada ayah sang anak. Sepengetahuan kami, tidak ada

perbedaan pendapat di antara ulama mengenai ketentuan tersebut.

Meski demikian, sebagian para sahabat Imam Asy-Syafi',i memiliki dua

pendapat dalam kasus; Seorang yang miskin namun memiliki ayah dan

anak 5nng kaya:

1. Yang wajib menafkahin5n adalah ayahnya.

2. Kduanya secaftt bersamaan terkena keurajiban memberikan

nafkah, sebab keduanya (sang ayah dan anak) memiliki

kekerabatan yang dekatrSP sama.

Dalil kami dalam masalah ini adalah kalajiban sang ayah

menrberikan nafkah kepada.anaknya bersifat manshush (tertera dalam

dalil). oleh karena itu, dalam kasus ini yang diutamakan adalah

mengikuti petunjuk nash.

PasaL Jika seorang anak ingin menikah, maka sang

a3nh wajib membanfu membiagni pemikahan anaknln, agar

sang anak terhindar dari perbuatan 5pg diharamkan-

Ini juga merupakan zhahir pendapat madzhab Asy-Syafii.

Mengenai apakah seomng anak uajib melakukan hal yang sama, jika

yang hendak menikah adalah aphnya yang sehat, mereka dalam

rnasalah ini memiliki pendapat bahwa sang anak tidak wajib membantu

mernbia5ni pemikahan aSnhqn. Imam Abu Hanifah berpendapat

bahwa seotang anak tidak r,rajib mernbanfu, fidak ada perbedaan

apakah kondisi agnhnSn tersebut terrnasuk orcmg 1nng wajib diberi

nafkah atau tidak. Sebab nikah adalah untuk mendapatkan kenikmatan,

rnaka tidak wajib bagi seomng anak unfuk membanfu membialpi

pemikahan sang ayah, seperti tidak wajibn5ra si anak membanfu
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pembelian manisan yang diinginkan oleh ayahnya, Di sisi lain, ayah

adalah salah seorang orang fuanya, maka tidak wajib membanfunya,
sebagaimana dia tidak wajib membanfu sang ibu dalam kasus yang

sama.

Dalil kami dalam masalah ini adalah nikah merupakan sesuatu

yang menjadi kebutuhannp. Jika keinginan tersebut tidak terpenuhi,
akan mengakibatkan hal yang madharat. Kasusnya sama dengan

memberikan nafkah dan tidak bisa disamakan dengan keinginan unfuk
membeli manisan. sebab jika kebufuhan akan manisan tidak terpenuhi,
hal yang demikian tidak akan menimbulkan madharat. Kebutuhan akan
pemikahan layaknya disamakan dengan kebutuhan makan yang menjadi
kebutuhan pokok.

Jika yang menginginkan pemikahan adalah sang ibu, maka

kalajibannya adalah merrbantu pemikahan tersebut, jika sang ibu
meminta dan yang melamamya adalah orang yang kufu (selams)

dengannya. Menurut karni, sang anak wajib membantu dan mereka juga

sepakat dengan kami dalam masalah ini.

Dengan demikian, jika 5nng hendak menikah adalah omng 5nng
kondisinya wajib dinafkahi, seperti ayah atau kakek, maka mernbanfu
membiayai panikahannya hukumryn wajib.

Jika ada dua orang kakek yang sama-sama ingin menikah dan
yang dapat dibanfu hanya seoftmg, dalam kasus yang demikian,
didahulukan gnng kekerabatannya lebih delot. Jika salah seorang kakek
tersebut dari pihak a5nh dan kakek 5nng satunya lagi dari pihak ibu,

maka didahulukan untuk mernbantu kakek dari pihak ayah. Sebab

meskipun jauh, dalam hal u/aris dia ternrasuk ashabah. Dalam hal waris,

keberadaannya dalam hal waris dan ashabah diperhitungkan lebih.

Demikian pula dalam masalah kev,rajiban menafkahi dan hak-hak yang

lain.
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Pasal: Jika seorang anak wajib membiayai pemikahan

ayahnya, maka sang anak memiliki kebebasan, dia boleh

menikahkan sang ayah dengan wanita yang stafusnya

merdeka dan boleh iuga dia membelikan seorang budak

wanita untuk ayahnya-

Dalam kasus ini, sang ayah tidak memiliki pilihan. Meski

demikian, jika wanita yang dipilih sang ayah dengan wanita yang

dipilihkan sang anak sebagai istui statusnya sama dan biaya mahamya

juga sama, dalam kasus yang demikian, dahulukan pilihan sang ayah.

Sebab, yang m-enjalani kehidupan rumah tangga adalah sang ayah dan

biayanya juga sama. Oleh karena ifu, dahulukan pilihan sang ayah.

Kasusnya sama dengan kasus jika seorang wanita memilih calon suami

yang kufu (selaras) dan ayah si wanita juga punya pilihan yang kufu

untuk anak wanitanya. Dalam kasus yang demikian, dahulukan pilihan

sang anak wanita.

Jika wanita pilihan sang aph dengan wanita yang dipilihkan

oleh sang anak untuk ayahnya memiliki biaya mahar berbeda, maka

sang anak hur,ln berka,vajiban mengeluarkan biaya mahar sebanyak

mahar wanita yang dia pilihkan untuk ayahnya, tidak lebih dari itu.

Sebab ker,vajibannya adalah membiayai sesuai dengan batas minimum

kebutuhan sang ayah terpenuhi. Meski demikian, dia tidak boleh

memilihkan unfuk ayahnya seoftmg wanita yang parasnya tidak

seimbang dengan sang ayah atau wanita yang usianya sudah sangat

lanjut dan tidak selaras dengan usia sang ayah hingga ketika melihatnya

saia sudah mernatikan selera sang a3nh.

Sung anak juga udak boleh menikahkan ayahnya dengan

seoftmg wanita yang berstatr-rs budak. Sebab kebijakan yang demikian

mernberikan madharat kepada sang a3nh. Pemrikahan yang demikian

akan mernbuat malu arnk dan tidak menyenangkan hati orang tua.

Meski tidak ditolak oleh sang ayah, pemikahan yang demikian tidak
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boleh dilakukan. Sebab, memberikan madharat kepada yang lain, yaifu

anak. Oleh karena itu, seorang yang kondisi ekonominya lapang tidak

dibolehkan menikahi wanita yang berstafus budak.

Jika sang anak menikahkah ayahnya dengan seoftmg wanita

atau memberinya seorang budak wanita, maka nafkah sang agnh dan

istrinrTa menjadi tanggungan sang anak. Jika di kemudian hari kondisi

ekonomi ayahnya lapang, maka sang anak tidak boleh meminta ganti

atas apa yang dia keluarkan sebagai nafl<ah. Sebab apa yang sang anak

keluarkan sebagai nafkah unfuk aphnya -dengan kondfi alnhnya saat

itu fakir- adalah sebuah ker,rnjiban. Oleh karena itu, sang anak tidak

boleh meminta ganti. Kasusnya sama dengan zakat yang dia keluarkan

sebagai sebuah ka,rnjiban.

Jika sang anak menikahkan a3nhqn dengan seorang wanita,

kemudian wanita tersebut dithalak oleh ayahnp, atau diberikan seorang

budak wanita, kemudian budak tersebut dimerdekakan, maka sang anak

tidak wajib menikahkan sang ayah untuk kedua kalinya. Sebab sang

4nh sendirilah png menyianyiakan apa !/ang tdah dia rniliki. Jika istri

atau budak uranita tersebut dunia, rnaka mng anak uajib
menikahkan aSnhnya lagi dengan wanita lain atau merrberikan lagi

s@rang budak wanita. Sebab ketiadaan isfoi atau hdak ters€but bulon
dbebabkan oleh kebifi*an sang a9ah.

PasaL Para sahabat lorni berpendapat bahua seoriang
alrah uajib membiaSTai pernikalran anakngra, iika nafloh sang
anak meniadi lrcunjiban sang alnh dan sang anak
membutuhkanrryTa.

Pendapat ini menrpakan pendapat sebagian para sahabat Aq1
S!Efi'i. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa hal 3ang dernikian

fidah menjadi kauajiban mng a3nh.
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Dalil kami dalam masalah ini adalah bahwa anak termasuk

umuudi nasab (nasab langsung dari sang ayah). oleh karena ifu, sang

ayah wajib membiayai pemikahan tersebut jika sang anak

membufuhkannya. Kasusnya sama dengan seorang ayah yang ingin

menikah, namun tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk membiagni

pemikahan tersebut.

Al Qadhi mengatakan bahwa ketentuan ini berlaku bagi setiap

orang yang terkena kalajiban memberikan nafkah, seperti saudara,

parnan dan yang lainnya. Imam Ahmad dalam nashnya mengatakan:

Jika seorang budak meminta nikah, maka sang fuan wajib membiayai

pemikahannya (menyediakan mahar). Jika tidak, maka dia wajib menjual

budak tersebut. setiap orang yang waiib membiayai pemikahan

seseorang, maka nafkah istri orang tersebut juga menjadi tanggung

jawabnya. Sebab tanpa nafkah, tidak mungkin dia dapat memelihara

diri. Ada riwayat lain dari Imani Ahmad yang menyatakan bahwa

seorang aSnh tidak wajib menanggung nafkah istri anaknya. Pernlntaan

ini difahami dengan makna jika sang anak mampu memberikan nafkah

kepada istrinya.

1383. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,

'Demikian pula dengan seoftmg anak yang fidak lagt

memiliki arh. Dalam kasus lrang demikian, ahli warisarlB

wajib memberikannla nafkah, sesuai dengan kadar bagtan

waris mereka dari anak tersebut-'

Zhahir pendapat madzhab dalam rnasalah ini adalah, seomng

lnng nantinya berhak mendapatkan uplis dari seseoftmg, maka dia

wajib mernberikan nafkah k"pada omng tersebut.lS2 Ketentuan ini

152 Mal$udnya seorang anak nantinya akan mendapatkan waris dari sang ayah,

jika aphnya tetsebut *"nittggul dunia, maka sarg anak wajib menafkahi ayahnSra -
peneri.
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berlaku jika syarat-syarat tentang wajibnya memberikan nafkah telah
terpenuhi. Pendapat yang demikian dikemukakan oleh Imam AI Hasan,
Mulahid, Imam An-Nakha'i, Qatadah, Al Hasan bin Shalih, Ibnu Abi
laila dan Imam Abu Tsaur.

Diriwayatkan dari Imam Ahmad tentang bayr yang masih
men!,usu dan tidak lagi memiliki aynh atau kakek. Dalam kasus lnng
demikian nafkah bayi tersebut dan biaya penyrsuannya dibebankan
kepada ahli warisnya ynng laki-laki. Imam Abu Bakar juga meriwayatkan
dari ayahnya, dari Imam Ahmad bahwa nafkah bayi tersebut merjadi
keurajiban ashababnya. Pendapat gnng dernikian dianut oleh Imam Al
Auza'i dan Imam Ishaq. Pendapat yang dernikian didasari oleh sebuah
riwayat dari Umar & yang mana dia mernufuskan bahua karajiban
menafkahinya dibebankan kepada Bani Ammi Manfuus.ls3 Imam
Ahmad mendasari pendapatnya dengan riwayat ini.

Imam lbnu Al Mundzir berkata: Diriwayatkan dari Umar rlp

bahwa beliau memerintahkan kepada para ashabhtrnfuk memberikan
nafkah han!,a kepada bayi laki-laki.lil sebab, nafkah bersifat bantuan
khusus bagi kerabat. Maka ketentuan tersebut berlaku kepada ashabh,
seperti kasus iqal (dqdal.

Ulama madzhab ahli ra'yi mengatakan bahwa setiap dzawit
arham yang kedudukannga mahnm wajib mernberikan nafkah,
sedangkan selain mereka tidak wajib. DasamSn adalah firrnan Allah &
di dalam Al Qur'an,

K;i1fiLyl;t S e,F,,65 # #t'tjfr
Wr,

11 Hn. hnu Abi Syatbah (Pernbahamn: Thalalq 4/l/L6Zl.ril Riwayat in dikeluarkan oletr Al Baihaqi dalam sunan Ar Kubm (7/4zgl dan
Sa'id bin Manshur. (2/ll3/22t351.
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"omng-orang yang mempun?/ai hubungan ifu sebagiannya lebih

berhak terhadap sesamanya (daipada 5mng kerabat) di dalam kitab

Alah. sesungguhnya Nlah Maha Mengetahui segala sesuatu. " (Qs. Al

Anfaal t8l: 75).

Imam Malik dan Imam AsySyafi'i serta Imam Ibnu Al Mundzir

berpendapat bahwa kalajiban memberikan nafkah hanya dibebankan

kepada orang tua dan anak. Sebab ketika ada seorang laki-laki bertanya

kepada Nabi, "Aku punya I' dinar." Beliau menjawab, "Gunakan unfuk

dirimu sendirt!" Kemr-ldian ketika dia bertanya, "Jika masih ada?"

Rasulullah $ menjawab, "Gunal<an unfuk menalkahi keluargamu!"

Kemudian ketika orang tersebut bertanya lagi, "Jika masih ada?" Beliau

menjawab, "Gunakan unfuk menafkahi pembanfumu' " Disaat dia

bertanya lagi, Rasulullah S menjawab; "Engkau lebih tahu, siapa yang

lebih laSnk engkau beril<an.'155 pulu* hadits tersebut, Rasulullah $
tidak mernerintahkan laki-laki tersebut memberikan nafkah kepada

selain orcmg-orang yang telah disebutkan. Syarat hanya memerintahkan

memberi nafkah kepada orang tua dan anak. Oleh karena itu, selain

keduanya tidak termasuk golongan yang wajib dinafkahi dan tidak

disahkan kepada keduanln.

Dalil i{ami dalam masalah ini adalah firman Allah & di dalam Al

Qurlan,

"Dan keuniibi ayah manbai makan dan pakaian kepada pam

ibu dengan cam 5ang makruf...."(Qs. Al Baqamh;233) kemudian masih

dalam a5nt 5nng satna, Allah & berfirman,

*#\,'"ii'r:s"1&rfr,rlxw;

6jlJz*{$',9'
1s5 6u6115 ini telah ditakhrij.
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233).

Dalam ayat ini, Allah & mewajibkan seorang ayah unfuk
memberikan nafkah kepada orang yang menyusui anaknya. Kemudian
kata waris di-athafkan kepadanya. Ini menunjukkan o-ahwa para ahli
waris memiliki kewajiban sama dengan sang ayah.

, Diriwayatkan bahwa sesungguhnya ada seorang laki-laki
bertanya kepada Nabi #, "siapakah orang yang paling berhak
mendapatkan kebaikanku?" Beliau menjawab,'!gt,Lgtj':)6J:, .,!il

"Ibumu, ayahmu, saudaramu yang perempuan dan saudaramu yung tuki-
lald.'155 Dalam lafazh yang lain disebutkan,

dz

,Sll '!\7)
?.ot o/.\-r_r

"(Berikan pada) kerababtu Sang ada dibawahmu sebagai sebuah
hak, kewajiban, kasih sajnng dan jarinan silafurahmi-. Hadits ini
diriwayatkan oleh Abu Daud. pemyataan Nabi dalam hadits ini adalah
dalil dalam masalah ini. sebab, Nabi $ memerintahkannya untuk
menyambungkan tali persaudaraan dan berbuat baik. Memberikan
nafkah termasuk bagian dari berbuat baik dimana beliau menyatakannya
sebagai hak yang wajib ditunaikan. Dalir yang digunakan oleh Imam Abu
Hanifah justru melemahkan pendapatrya sendiri. sebab lafazh dalil yang
digunakan bersifat umum, mencakup seluruh kerabat yang berstafus
sebagai dzawil arham. Dengan demikian, dalil tersebut menjadi hujjah
bagi mereka dalam masalah selain dzawil arham yang mat'am. Ayat

1s6 HR- Imam Ahmad dalam Musnad-rrya lz/2261dari hadits Abu warabah dan
sanadnya shahih.

9tt b':)C'f ';
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tersebut mengkhususkan warisan harryn unfuk ahli waris. Demihan pula

ketenfuan dalam masalah nafkah.

Mengenai riwayat yang diceritakan oleh pam sahabat Asyr'Syafi'i,

riwayat tersebut berkenaan dengan keiadian tertenfu yang mana dalam

kasus tersebut tidak ada lagi omng lain yang wajib dinafkahinya. Oleh

karena itu, ayah, kakek dan cucu tidak disebutkan dalam hadits tersebut.

Jika mereka mengatakan: Tidak sah marajibkannSn berdasarkan qiyas,

maka kami jawab: Kami mamjibkan berdasarkan nash (dalil). Di sisi

lain, mereka mengikutsertakan cucu dengan m*, padahal antam

keduanya jelas berbeda dan ini melrrbatalkan klaim mereka'

Dengan demikian, kauajiban mernberikan nafkah dibebankan

kepada ahli waris, baik l,ang mendapatkan bagran s@am fardh

(ditenfukan persentase bagiannya dalam u6ris) afu1u ashabh (mengambil

dari sisa setelah dibagi untuk danail furudlt. Dasamp adalah

keumuman alnt dalam Al Qur'an tentang rnasalah ini. Dan golongan

dawil arham tidak termasuk dalam kelompok Fng wajib memberikan

nafkah, sebagaimana yang telah karni jelaskan.

Jika ada dua orang (A & B). Si (A) mendapatkan waris dari si

@), namun si (B) tidak mendapatkan uEris dari si (O; seperti seoftmg

lah-lak dengan bibi dari alnhnya, seomng laki-laki dengan anak wanita

paman dari garis a5nh, seomng lald-lah.dengan anak wanita saudara

laki-lakin5n, seoftmg wanita dengan cucu wanita dari anak wanitaryra,

seoftmg wanita dengan cucu laki-laki dari anak wanitangra; dalam kasus

png demikian Snng terkena kamjiban merrberikan nafkah adalah

orang yang nantinya berhak mendapatkan waris. Ketenfuan Snng

dernikian ditetapkan oleh Imam Ahmad, sebagairnana dijelaskan dalam

riwaSnt Ibnu Zyad, dia mengatakan, 'sarang lah-lald raaajib menafkahi

bibi dari Saris alph. Dan seorang lakFlald tidak wajib menafkahi anak

unnita dari saudam laki-lakinP."
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Para sahabat kami menyebutkan adanya riwayat rain yang
menyatakan bahwa dalam kasus ini orang yang nantinya mendapatkan
waris tidak terkena kalajiban menafkahi orang yang akan mev,rariskan
hartanya kepadanya. Dasamya adalah pemyataan Imam Ahmad bahwa
bibi dari garis ayah dan bibi dari garis ibu, keduanya tidak wajib
dinafkahi.ls7 Meski demikian, AI eadhi berpendapat bahwa riwayat ini
kemungkinan terfuju kepada bibi wanita dari garis ibu. Sebab seorang
laki-laki tidak mendapatkan waris dari bibinya dari garis ibu. Karena
status lakilaki tersebut adalah anak laki-laki dari saudara laki-laki si bibi
dari pihak ibu.

Al Imam Al Kharqi menyebutkan bahr,va seorcmg laki-laki wajib
menafkahi orang yang memerdekakannSa. Sebab orang tersebut bakal
menerima waris dari orang yang mernerdekakannya. sebagaimana
dimaklumi, orang yang memerd"l*k"" tidak berhak mendapatkan waris
dari oftmg yang dimerdekakannya. Oleh karena ifu, orcrng yang
memerdekakan tidak menafkahi budak yang dimerdekakann!/a. Dengan
dernikian, seorang laki-lald wajib menafkahi bibi dari garis ayahnSp (yang
stafusngra dengan sang a5nh sebagai saudara kandung), bibi dari garis
ayahnya (yang stafusnya dengan sang agnh sebagai saudara sebapak
saja) wajib menafkahi anak wanita pamannya dari garis ayah dan
menafkahi anak laki-laki saudari perernpuannya. Tapi tidak sebaliknya,
sang bibi dari garis ayah tidak wajib menafkahinya. Insya Allah, inilah
pendapat yang shahih. Dasamya adarah firman Allah & di dalam Al
Qur'an,

AjsS+*$iF,
"Dan umnb pun bakeuajibn dqtikian." (es. Al Baqamh [2]:

2331.

157 - oleh keponakannya - p"nerfl.
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1384. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqr berkata,

'Jika anak kecil memiliki seorang ibu dan kakek, dalam

kondisi ]Eng demikian, maka sang ibu wajib menafkahi anak

tersebut sebanyak L/3 dan kebufuhan nalkah sang anak'

Dan sang kakek wajib menafkahi sang anak *banyak 2/3
dari kebutuhan nafkahnYa.'

Jika seorang anak yang masih kecil tidak lagi merniliki ayah,

maka kewajiban nafkah anak tersebut dibebankan kepada omng yang

mendapatkan waris dari anak tersebut jika dia meninggal dunia. Jika ahli

warisnya ada 2 orang, maka nafkah sang anak dibebankan kepada

kedua orang t6rsebut, sesuai dengan persentasi keduanya dalam

mendapatkan waris dari si anak.

Jika 5nng ada hanya ibu si anak dan kakeknya, maka sang ibu

wajib menafkahi anak tersebut sebanyak L/3 dari kebuhrhan nafkah

sang arnk, dan ker,vajiban sang kakek adalah sisanya, yaitu 2/3 dari

kebutuhan nafkah sang anak, karena keduanya (ibu dan kakek sang

anak) mendapat waris dari si anak jika dia meninggal dunia. Pendapat

yang dernikian juga dinSntakan oleh Imam Abu Hanifah-

Menurut Imam Aslrsyafi'i, kalajiban menafkahi sang anak

dibebankan hanln kepada sang kakek, karena sang kakek akan

mendapatkan waris dari si anak dengan porsi asrlabah. Posisi sang

kak€k sama dengan ayah sang anak. Telah kami sebutkan sebelum ini

adanln riwaSnt lain dari Imam Ahmad yang men5ntakan bahwa

karuajiban menafkahi anak tersebut haqn dibebankan kepada ashabah.

Dalil lGmi dalam masalah ini adalah firman Allah & di dalam Al

Qur'an,

6t$b*$iF'
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'Dan waris pun berkewaliban dernikian. " (Qs. Al Baqarah [2]:

2331. Ibu adalah sosok yang mendapatkan waris dari si anak, rnaka

diapun -sesuai dengan ketenfuan- terkena kewajiban menafkahi sang

anak; karena hubunganngra dengan anak dalam nasab, maka tidak boleh

hanya dikhususkan kepada kakek saja. Kasusnya sama dengan waris.

Pasal: Jika yang ada hanp anak latd-lald dan anak
perempuan,ls8 maka kewaiiban memberikan nafkah
dibebankan kepada keduanya lnng mana porsi keruaiibannp
dibebankan sesuai dengan bagian keduanSTa dalam harta
waris (anak laki-laki wajib memberi 2/3 dari kebutuhan nafkah dan

anak wanita wajib menrberi Yz dad. kebutuhan- nafkah).

Menurut Imam Abu Hanifah: Porsi kewajiban kedua anak

tersebut (anak laki-laki dan anak wanita) sama, karena keduaqn

merniliki derajat kedekatan lrang sama dengan .orang yang u,ajib

nafkahi.

Jika seseorang lnng kondisin5ra miskin dan tidak rnampu

menafkahi dirinya sendiri- menriliki ibu dan anak laki-laki, maka sang ibu

wajib memberikan nafl,<ah sebanyak t/6 dan kebutuhan nafkah ormg
tersebut dan sisanya meirjadi keuraiiban sang anak. (Sebab jika orang

tersebut meninggaldunia, rnala sang ibu mendapatkan L/6 daiseluruh

harta 1nng ditinggalkan dan sang anak mendapatlon sisa harta setelah

diberikan kepada sang ibu -Peneri).

Jika yang ada hanya anak uanita dan cucu laki-laki dari anak

lald-laki, maka keduaqn wajib mernkikan nafkah dengan porsi

setengah*etengah atau dibagi dua.

158 Maksudnla, jika orang tua Spng kondisirrya miskin harUra merniltki satr anak
hh-laki dan sah.r anak wanita. - Peneri.
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Menurut Imam Abu Hanifah: Ka,vajiban menafkahi dibebankan

ha.,ya kepada anak wanita, karena posisinya lebih dekat.

Menurut Imam Asy-Syaf i, dalam ketiga masalah diatas,

keurajiban memberikan nafkah dibebankan kepada anak laki-laki, karena

dalam hal waris, anak lak-laki mendapatkan harta waris dengan porsi

ashabah.

Jika seorang -yang fakir- hanya memiliki ibu dan anak

perempuan, maka keduanya wajib memberikan nafkah, dengan porsi

kewajiban dari kebufuhannya, karena keduanya mendapatkan waris

sebesar ifu pula dari orang tersebut jika dia meninggal dunia. Pendapat

yang demikian juga dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah. Menurut

Imam Asy-Syaf i, 'Yang wajib memberikan nafkah dalam kasus ini

adalah anak wanita, karena anak wanita dalam hal waris mendapatkan

porsi ashabahbersama dengan saudara laki-laki wanita tersebut."

Jika seseorang -yang fakir dan tidak mampu menafkahi dirinya

sendiri- hanya memiliki anak u/anita dan cucu laki-laki dari anak wanita,

dalam kasus yang demikian, lpng wajib mernberikan nafkah adalah anak

wanita. Para sahabat Asy-Syafi'i dalam salah satu diantara dua pendapat

bahwa yang wajib memberikan nafkah adalah cucu laki-laki

dari anak perernputln, sebab dia laki-laki.

Dalil kami dalam masalah ini adalah firman Allah & di dalam Al

Qur'an,

'Dan waris pun berkewaiibn dqtikian,'(Qs. AI Baqarah [2]:

2331. Keuajiban mernberikan dalarn alnt ini dibebankan kepada oftmg

yang stafusnya sebagai ahli waris. Dengan dernikian, ka,vajiban tersebut

dibebankan sesuai dangan porsi pendapatannSp dalam menerima waris.

Mernbebankan kauajiban tersebut kepada cucu laki-laki dari anak

$:t$|p *2{;1 '61u
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perempuan bertentangan dengan ketenfuan nash, karena status cucu

laki-laki dalam hal waris bukan sebagai penerima dengan porsi ashabah

dan juga cucu laki-laki dari anak perempuan bukan sebagai ahli waris.

Maka sangat tidak beralasan, jika sang cucu laki-laki tersebut diwajibkan

memberikan nafkah -padahal posisinya tidak mendapatkan waris-

sementara sang anak wanita yang posisinya sebagai ahli waris tidak

diwajibkan memberikan nafkah.

1385. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"Jika seseorang hanln memiliki nenek dan saudara laki{aki
kandung, maka sang nenek menerima sebanyak L/6 dan
harta waris dan sisa harta uraris diberikan kepada saudara

laki{aki. Kewajiban memberikan nafkah iuga berpatokan
persentase bagian dalam waris ini.'

Urutan kevriajiban memberikan nafkah sesuai dengan urutan

dalam penerimaan waris. Jika seomng nenek mendapatkan bagian 1,/6

dari seluruh harta waris, maka keurajiban dia memberikan nafkah juga

l/6 dan seluruh kebutuhan nafkah. Jika saudara laki-laki mendapatkan

sisa dari harta setelah dikurangi bagian nenek, maka saudara laki-laki

juga menanggung sisa nafkah, setelah dikumngi kewajiban nenek

sebanyak 1/6.

Bagi mereka yang berpandangan bahwa ka,vajiban memberikan

nafkah hanya pada batas umud nasab (anak dan terus ke garis bawah

dan orang tua dan terus ke garis atas), maka ka,vajiban memberikan

nafkah dalam kasus ini (yang ada hanya nenek dan saudara lakilaki),

maka kewajiban nafkah tersebut dibebankan kepada nenek. Penjelasan

tentang hal ini telah kami bahas sebelumnya

Jika seseorang -yang fakir dan tidak bisa menafkahi dirinya

sendiri- hanya memiliki anak wanita dan saudari perernpuan, atau
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hanya merniliki anak wanita dan saudara laki-laki, atau hanya merniliki

anak wanita dan ashabah, atau saudari perempuan dan ashabah, atau

hanya memiliki saudari perempuan dan ibu, atau hanya memiliki anak

wanita dan cucu laki-laki dari anak wanita, atau saudari sekandung dan

saudam laki-laki seayah, atau hanya memiliki 3 orang saudam, dalam

kasus yang demikian, kanrajiban memberikan nafkah dibebankan kepada

mereka, sesuai dengan porsi mereka dalam hal waris. Baik dalam

masalah waris terjadi radd, aul atau tidak terjadi. Oleh karena itu, jika

seseorang -!Eng fakir dan tidak bisa menafkahi dirinya sendiri- hanya

memiliki nenek dari pihak ibu dan nenek dari pihak ayah, maka

keduanya memiliki ke'arajiban memberi nafkah dengan porsi yang sanna,

karena keduanya mendapatkan porsi 5nng sama dalam menerima waris.

Pasal: Jika terkumpul antara kakek dari garis ibu dan

nenek dari garis ibu, maka kewajiban memberikan nafkah

hanp dibebankan kepada nenek dari pihak ibu, karena

dialah Snng mendapatkan waris. Jika kumpul antara kakek dari garis

ayah dan nenek dari garis ayah, maka ka,ruajiban nenek sebesar 7/6 darr

sisanya dibebankan kepada kak€k. Jika yang ada hanya kakek dan

saudara laki-laki, maka keduanya berkewajiban memberikan nafkah

dengan porsi yang sarna. Jika kumpul antam ibu, saudam dan kakek,

maka keunjiban memberikan nafkah dibebankan kepada ketiganya.

Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa dalam sernua kasus di atas,

kalajiban mernberikan nafkah dibebankan kepada kakek, kecuali dalam

masalah pertama (adanya kakek dan nenek dari garis ibu). Dalam kasus

kumpulnya lGkek dan nenek dari pihak ibu, maka keduan3n terkena

ker,rajiban memberikan nafkah dengan porsi Snng sama. Penjelasan

tentang kaidah siapa saja yang t€rkena kev,rajiban memberikan nafkah

telah kami jelaskan sebelum ini.
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Pasal: Jika pihak-pihak lpng terkena keurajiban

memberikan nafkah ada lnng ienis kelaminnp waria, maka

porsi kewaiiban waria tersebut datam memberikan nafkah

sesr.rai dengan porsinya datam penrbagian waris.

Jika di kernudian hari, tersingkap hakikat jenis kelaminnya -

misalkan jenis kelaminnp adalah wanita hrlen- rnaka kelebihan nafkah

1nng telah dia berikan dikernbalikan lagi oleh pihak-pihak yang terkena

keunjiban mernberikan nafloh sesmi dengan porsi asli setelah diketahui

bahrrra jenis kelaminrrya adalah wanita. Jika terrryrata besamn infak Snng

telah si waria keluad{an lebih kedl dari porsi nafloh yang seharusnya dia

keluarkan -misalkan terryrata dia hk-lah- rnaka kelebihan tersebut

unjib dikernbalikan oleh gnng lain, ses.rai dengan porsi bagian dalam

waris.

Jika seorang hld-lah -yang fakr dan tidak rnampu menafkahi

dirinya sendiri- hanya merniliki safu arah lah-lak dan sahr anak yang

jenis kdaminqa waria, rnaka kedu arnk tersebut terkena kewajiban

mernberikan nafloh. S€telah beberapa larna kedm anak tersebut

mdaksanakan kamjibanngra dalam mernberikan nafloh kepada orcurg

fuann5n, terrrlrata anak 5ang waria Henis kelarnin lald-lah, maka sisa

berhak diminta oleh saudaranya yang laki-laki.ls9 S€bab

kaidahrya, jika seseorang mernitiki kdebihan harta dan dia

melalrsanakan apa lrang dalam ketpldnann!,a adalah kanajibann5n,

kernudian terrgrata ifu hkan keuajibanngra, maka dia berhak merninta

kernbali apa yang telah dia kelua*an. IGsusqTa sama dengan onmg

SBng menrbalar utang, s€bab dahm kgraldrnnnln dia berutang, naunun

rse lvtisallran kebutuhan naftah sarg qnh dahn sebulan Rp1.7@.00O. Anak fng
rrada lrarlE mengduadian Rp 70O.00O, s€rn€rilara satdaraqn yarg lakilaki hrlen
nrengeluarkan Rp1.000.0fi). S€t"Iah 10 buhn berralart tenqpta arnk Sprg waria
t€rs€but ,€nis kelaminrlp adalah hkFlakt Dahm losus inl, s*ansr1n s€fiaP anak
mrclng:masing terkena kamfiban merye]Erkan Rp 850.000,-. Dengan'dernikian,
anak lah+h bertrak merninta k€pada sardararlp yarg uaria kel€bihan nalkah 1nng
telah dia keluarkan, !,aib Rp15O.0OOd0 buhrF Rp1.500.000,-

@I - Al Mughni



ternyata dia tidak berutang, maka harta yang telah dia keluarkan untuk

pembayaran utang tersebut berhak dia minta kembali'

Pasal: Jika seseorang memiliki dua kerabat yang

berkecukupan dan posisi salah seoftrng diantara keduanya

terhijab mendapatkan waris darinya serta kondisinya fakir,

telah kami jelaskan sebelum ini bahwa iika posisi orang yang

mahiub termasuk dalam umudin masab (garis nasab ke atas,

seperti kakek atau garis nasab ke bawah, seperti cucu),

maka menurut pendapat yang zhahir, status terhiiabnya

tidak menyebabkan gugumln kewajiban memberikan nafkah

kepadanya. Jika selain keduanya, maka orang tersebut fidak

waiib memberikan nafkah.

Jika seseorang memiliki ayah dan ibu serta kakek. Jika kondisi

sang ayah miskin, maka posisinSn dalam hal ka,vajiban memberikan

nafkah sama dengan tidak ada. Dengan demikian, yang terkena

kw,rajiban memberikan nafkah adalah ibu dan kakek, sang ibu wajib

mengeluarkan t/6 dari seluruh kebufuhan nafkah dan sisanya

ditanggung oleh sang kakek. Jika ada istri, maka kewajibannya tinggal

dibagi saja. Jika kita beranggapan bahwa orang yang terhijab tidak

terkena kewajiban memberikan nafkah, rnaka ka,rnjiban sang ibu dalam

kasus diatas adalah memberi nafkah dan kakek tidak terkena kewajiban

memberikan nafkah.

Jika seseorang -yang fakir dan tidak mampu menafkahi dirinya

sendiri- hanya memiliki dua orang fua, dua orang saudara laki-laki dan

seorang kakek. Jika sang ayah tidak mampu, maka dua saudara laki-laki

tersebut tidak terkena keurajiban mengeluarkan nafkah, karena posisi

keduanya dalam hal waris terhijab dan tidak termasuk umudin nasab

(garis keturunan ke atas atau kebawah). Dengan demikian, sang ibu

terkena korajiban mengeluarkan tfi dart seluruh kebutuhan nafkah
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dan sisanya menjadi tanggungan kakek. Kasusnya sama jika tidak ada

yang lain kecuali hanya keduanya (kakek dan sang ibu). Meski demikian,

ada kemungkinan sang ibu hanya terkena kewajiban mengeluarkan l/6
dari seluruh kebutuhan. nafkah, karena jika sang ayah tidak ada, maka

sang ibu hanya menerima 7/6 dariseluruh harta waris.

Jika kita beranggapan bahwa orang yang dalam hal waris

posisinya terhijab tidak terkena kewajiban memberikan nafkah, maka

dalam kasus yang demikian (yang ada hanya ayah, ibu, saudara

kandung, kakek) sang ibu hanya berkewajiban mengeluarkan l/6 dan
seluruh kebufuhan nafkah, sementara yang lain tidak terkena kewajiban

memberikan nafkah. (Sang ayah tidak terkena kewajiban memberikan

nafkah karena kondisinya yang miskin dan kakek serta dua orang

saudara laki-laki tidak terkena kewajiban karena posisi keduanya dalam

wais mahjub -Penerl ). Jika dalam kasus diatas, sang kakek tidak ada,

maka berdasarkan pendapat yang pertama, maka ka,vajiban nafkah

tersebut dibebankan kepada sang ibu. Sementara menumt pendapat

yang kedua, sang ibu hanya terkena keunjiban memberikan t/6 darr

seluruh kebutuhan nafkah.

Jika kita berpendapat bahwa omng gnng terhijab dalam waris

dan kondisi ekonominya rnampu wajib mernberikan nafkah, meski dia

bukan termasuk umudin naab, maka dalam kasus diatas sang ibu

terkena kalajiban memberi L/6 dafi seluruh kebutuhan nafkali dan

sisanya dibagi 3, yaitu menjadi kamjiban sang kakek dan dua omng

saudara. Sebagaimana mereka mendapatkan warisan jika sang aSrah

tidak ada.

Jika orang yang terkena keuajiban memberikim nafkah tidak ada

di daerahngn, namun dia memriliki harta png ada di kota tersebut,

hakim wajib mengambil harta tersebut untuk diberikan kepada omng

Snng rwajib dinafkahi, kadamya sesuai dengan kadar keberhakan orang

Snng uajib menafkahi tersebut dalam masalah waris. Jika orang yang
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wajib memberikan nafkah tersebut tidak ada di daerah tersebut dan juga

tidak memiliki 
*harta di daerah tersebut, namun hakim bisa

meminjamkan untuk diberikan kepada. orang yang wajib dinafkahi. Jika

orang tersebut datang, maka wajib menggantinya'

Pasal: Jika seseorang memiliki kelebihan makanan

pokok hanya untuk satu orang dan dia memiliki seorang

istri, maka yang waiib dia nafkahi adalah istrinya, bukan

kerabatnya. Artinya, makanan pokok tersebut waiib diberikan kepada

sang istri. Dasamya adalah hadits yang diriwalntkan oleh Jabir r$,

'Jika balah seorang diantam kalian mqnbufuhl<an -nafkah-,

maka mulailah daii dirinya sendiri. Jika masih bqlebih, maka berikan

, untuk keluarganya. Jika masih berlebih, maka berikan kepada

kembattSa.'L6o

Sebab nafkah yang diberikan kepada kerabat adalah kamjiban

yang sifatrya membantu, sementara keulajiban memberikan nafkah

kepada keluarga (isfui) sifatnya sebagai balasan atas pelayanan.

Ke,urajiban yang bersifat demikian lebih didahulukan dibandingkan

kalajiban yang bersifat membantu. Oleh karena ifu, kewajiban tersebut

tetap ada meski keduanya kaya ataupun miskin. Ini berbeda dengan

kalajiban yang bersifat membantu. Ka,vajiban menafkahi isti karena

kebutuhan sang suami kepada istri, sementara sifat 5nng demikian tidak

ada dalam diri kerabat. Dengan demikian, nafkah yang diberikan untuk

160 gu411r ini telah ditakhrij sebelumnlp.
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iski sama dengan nafkah yang diberikan sang suami kepada dirinya
sendiri. Nafkah yang diberikan untuk istri bersifat wajib, baik kondisi
sang istri kaya ataupun miskin. Kewajiban yang bersifat demikian lebih
didahulukan dibandingkan dengan ka,ruajiban yang bersifat membantu.
Setelah kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya, maka kar,rajiban
setelahnya jika masih berlebih adalah kewajiban memberikan nafkah
kepada budak yang dimiliki, karena menafkahi budak yang dimiliki
hukumnya wajib, baik dia kaya atau miskin. setelah budak, urutan
berikutnya adalah ker,r,rajiban memberikan nafkah kepada kerabat yang
terdekat, kemudian yang dekat

Jika seseorang memiliki a5nh, kakek, anak raki-laki, cucu laki-laki
dari anak laki{aki, maka sang ayah didahutukan dibandingkan kakek,
dan anak laki-laki didahulukan dibandingkan dengan cucu lakFlaki dari
anak. laki-laki. Para sahabat Asysyafi'i dalam satu diantara dua
pendapatnya mengntakan bahwa kedudukan ayah dan kakek, anak laki-
laki dengan cucu laki{aki dari anak laki-laki adalah sama, karena
kedudukan mereka sama dalam }rrl tililadah$ahimn) dan ashabahdalam
halwaris.

Dalil kami dalam masalah ini adalah bahun dalam hal waris,
posisi a5nh lebih dekat dibandingkan dengan kakek, dan posisi anak
laki-laki dalam hal waris juga lebih dekat dibandingkan cucu laki-laki dari
anak lakilaki. oleh karena itu, kduanya (bapak dan anak laki-laki) lebih
berhak mendapatkan u/aris dibandingkan lokek dan cucu lah-laki dari
anak lakilaki. Kasusnya sama dengan antara seoftmg aSnh dan saudara.

Jika yang ada adalah anak dan l*kek atau aSnh dan cucu laki-
laki dari anak lakilaki, dalam kasus png demikian ada dua wjah
(pendapat):

Pendapat Pertama: fuiak dan aSnh didahulukan
dibandingkan kakek dan cucu laki-laki dari anak laki-laki, karena
kedtranya ftapak dan anak) posisin5n lebih dekat untuk sampai ke garis
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keturunan si mayit, dan keduanya tidak memiliki perantara. Sementara

cucu laki-laki untuk sampai ke garis kefurunan mayit harus melalati

garis anak dahulu. Keduanya (bapak dan anak) dalam kondisi apapun

warisnya tidak terputus. Ini berbeda dengan stafus kakek dan cucu laki-

laki dari anak lakilaki.

Pendapat Kedua: Ada kernungkinan, keduanya .disamakan,

mengingat kesamaan mereka dalam hal mendapatkan waris, sama-sama

mendapatkan porsi -ashabhdan sama-sama dalam hal wiladah.

Jika yang ada hanSn kak€k dan cucu laki-laki dari anak laki-laki,

maka stafus keduanya sama dalam hal kedelgtan, waris dan wiladah

serta ashabh. Namun ada kemgrrgkiran kasgsnp disamakan dengan

kasus jika yang ada hanSn ayah dan anak sebagaimana yang akan kami

ielaskan.

Pasal: Jika seseot?ng harrf memiliki ayah dan

seorang anak laki{aki, menunrt Al Qadhi: Jika anak laki-laki

tersebut masih kecil atau gila, maka karajiban menafkahinya tertera

dalam nash. Di sisi lain, sang anak tidak mampu mencari nafkah untuk

dirinya sendiri. Sementara itu, sang aSnh memiliki kemungkinan mampu

mencari nafkah untuk dirin5ra sendiri.

Jika anaknya sudah danasa, sementara sang ayah usianya sudah

sangat lanjut, maka sang aSnh lebih berhak diberi nafkah, karena

kondisinya lrang harus lebih dihormati dan lebih membutuhkan. Meski

dernikian, ada kemungkinan nafkah sang anak lebih didahulukan, karena

karajiban menafkahi anak disebutkan dalam nash (dalil)'

Jika kondisi keduanya (bapak dan anak dari orang tersebut)

sama-sama sehat dan sama-sanxt fakir, maka dalam kasus yang

demikian ada tiga pendaPat:
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1. Keduanya disamakan, karena kedekatan keduanya dengan orang

tersebut sama.

2. Yang wajib didahulukan dalam pemberian nafkah adalah anak,

karena ke'wajiban menafkahinya disebutkan dalam nash.

3. Yang wajib didahulukan dalam pemberian nafkah adalah.bapak,

karena kedudukannya yang lebih dihormati

Jika seseomng hanya memiliki dua orang fua, maka mengenai

ka,r.rajiban menafkahi keduanya ada tiga pendapat:

1. Keduanya disamakan, sebagaimana penjelasan yang telah kami

berikan.

2. Ibu didahulukan, sebab ibu lebih utama untuk diperlakukan lebih

baik. Ibulah yang memiliki keutamaan dengan banyak perannya,

dialah yang mengandung, men5rusui, mengunrs serwaktu kecil

dan memiliki perasaan sayang lebih. Disisi lain, secara fisik sang

ibu lebih lemah.

3. Ayah wajib didahulukan, mengingat beberapa keutamaan yang

dimilikinya, keberhakan atas wila5nh (kekuasaan) sang anak,

keberhakan ayah mengambil harta sang anak dan pemyataan

Nabi $ yang menyandarkan nasab dan harta anak kepada

ayahnya (dalam sebuah hadits), "hgl<au dan hartantu mitik

alahmu' 46L

Dari ketiga pendapat ini, pendapat png pertama lebih utama.

Jika seseorang han5n melniliki kakek dan saudara laki-laki,

dalam kasus yang demikian, ada an ka,vajiban terhadap

keduanya sama, karena keduanya (kakek dan saudara lakilaki) merniliki

hak yang sama dalam waris. Pendapat yang shahih dalam masalah ini

adalah, kakek lebih utama. Sebab, dia memiliki keistimer,r'raan dari segi

witadah dan pangkat kebapakan, karena cucu laki{aki dari anak laki-

161 gu6i1r ini telah ditakhrij.
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lakinya mendapatkan waris darinya dengan stafus waris anak, sementara

saudara mendapatkan waris dengan status waris saudara. Dan waris

anak lebih utama. Dengan demikian, kewajiban menafkahi kakek lebih

utama. Jika saudara tersebut posisinya ditempati oleh anaknya atau

ditempati oleh paman, maka posisi kakek dalam kasus yang demikian

lebih kuat.

Pasal: Kewaiiban memberikan nafkah kepada kerabat

minimal dengan memberikan sepotong roti yang

mengenlnngkan penrt dan lauknya (makanan pokok) serta

pakaian. Ketenfuan ini mempertimbangkan kadar kebiasaan

yang berlaku, sebagaimana yang telah kami sebutkan

tentang kadar pelalrsanaan nafkah yang diberikan unfuk
istri, karena nafkah tersebut bersifat pemenuhan kebufuhan pokok.

Oleh karena itu, kadamya disesuaikan dengan terpenuhinya kebufuhan

pokok tersebut.

Dalam salah satu hadits, Nabi $ bersaMa kepada Hindun,

.)');Aur!:{r, lrbsJ- G
,'€y

'Ambillah dengan cam tang baik, sauai dengan kebutuhan

pokok diimu dan kebutuhan pokok anakmu.462 pulurn hadits ini,

Rasuullah ,$ menakar nafkah sesuai dengan kebufuhan pokok dirinya

dan anaknya

Jika dalam kehidupannya, kerabat Snng wajib dinafkahi tersebut

membutuhkan pembantu, maka dia wajib memenuhinya, karena

pengadaan pembantu tersebut juga termasuk menjadi bagian dari nafkah

yang wajib dipenuhi, sebagaimana telah kami jelaskan dalam masalah

162 gu6i1r ini telah ditakhrii sebeluqnngra.
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na{kah seorang istri, karena jika dibufuhkan, maka pembanfu tersebut

menjadi penyempuma kebufuhan pokok.

1386. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
'Seorang yang telah memerdekakan budak wajib
memberikan nafkah kepada budak yang telah
dimerdekakannya, ilka budak tersebut kondisinya miskin,
karena orang yang memerdekakan budak berhak
mendapatkan waris budak yang dimerdekakannya.'

Ketentuan ini didasari oleh kaidah yang telah disebutkan.

Kewajiban memberikan nafkah dibebankan kepada orang yang

mendapatkan waris. Seorang yang memerdekakan budak mendapatkan

waris dari orang yang dimerd Oleh karena itu, dia wajib

memberikan nafkah kepada orang yang telah dimerdekakannya.

Ketentuan ini. berlaku jika orang yang dimerdekakannya kondisinya fakir,

sementara orang yang memerdekakannya memiliki kelebihan.

Imam Syafi'i, Imam Malik dan pam ulama ahli m'yi berpendapat

bahwa dia tidak wajib menafkahi orang yang telah dimerdekakannya. Ini

sesuai dengan kaidah ynng mereka jadikan dasar dalam masalah ini,

sebagaimana yang telah jelaskan.

Dalil dalam masalah ini adalah fiman Allah & di dalam AI

Qur'an,

'Dan waris pun bakeut:ajibn demikan, " (Qs. AI Baqarah [2]:

233). Dalam haditsnya, Rasulullah $ bersabda,

At$bg$t',F'
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':)lfrl 'oe!6:t\C1'aX

.\"-h"; G:, r Gtj t*'!tt & q $',!\"; )
"Ibumu, aSahmu, *rr.^ perempuamnu saudam lakiJakimu,

kemudian orang yang tetdel<at danganmu dan 5nng terdekat setelahng

denganmu. Kemudian setelahn5n adalah budak 5nng telah kamu

merdekakan menempati urubn setelahng. Sebagai sebuah kewajiban,

kasih a3nng dan men5ambungt<an 7r1i 11*7*-463

Sebab, dia (omng lpng telah memerdekakan budak)

mendapatkan waris dari orang yang telah dimerdekakannya dengan

porsi ashabah. Oleh karena ifu, dia wajib menafkahinya, sebagaimana

dia wajib menafkahi sang bapak. Syaratsqnrat mengenai timbulnya

keurajiban tersebut telah kami ielaslon.

Pasal: Jika orang lpng memerdekakan meninggal

dunia, maka keruajiban mernberikan nafkah kepada budak tersebut

dibebankan kepada ahli waris sang tuan, dari kalangan yang menerima

waris dengan persentase aslnbh, sebagaimana yang telah kami

jelaskan dalam pernbahasan tentang al walaa.l64

Seorang fuan wajib menafkahi anak-anak orang yang

dimerdekakannya, jika mereka berwala kepada sang tuan, karena sang

fuan adalah ashabah mereka dan berhak menerima warisan dari

mereka. Dia juga wajib menafkahi anak-anak orang yang

dimerdekakannya, jika mereka dilahirkan saat ayah mereka masih

berstatus budak. Jika ayah mereka memerdekakannya, maka wala

diberikan kepada yang memerdekakan. Di sini anak-anak tersebut juga

3tf,f '; ':)c|r)

163 Hadie ini telah ditakhrii sebelumqn.
164 Uhat dalam penjelasan mengenai unrisan dari sebab r,rala '.
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berwala kepada orang yang memerdekakan ayah mereka yang semula

berstatus budak. Dan nafkah anak-anak yang dimerdekakan oleh
ayahnya tersebut menjadi tanggungan orang yang memerdekakan ayah
mereka. Ketenfun ini berlaku sesuai dengan syarat-syarat yang telah

disebutkan.

Seorang yang dimerdekakan tidak wajib menafkahi orang yang

memerdekakannya, jika orang yang memerdekakan tersebut dalam
kondisi miskin. sebab, orang yang dimerdekakan tidak berhak
mendapatkan waris dari orang yang memerdekakannya.

Jika ada dua orang yang stafusnya saling memerdekakan,
misalkan seorang kafir harbi memerdekakan budaknya, kemudian
mantan tuan tersebut menjadi tawanan perang sang mantan budak dan
setelah ifu sang tuan yang kafir dimerdekakan. Dalam kasus yang

demikian, keduanya saling berker.r,rajiban memberikan nafkah jika salah
safu pihak berada dalam kondisi miskin, karena keduanya saling
meurarisi.

1387. Masalah: Abu Al Qasim At Kharqi berkata,
'Jika seorErng budak wanita menikah dengan seorang laki-
laki, maka yang wajib memberi nafkah kepada budak wanita
tersebut adalah suaminyra. Jika suaminyra juga berstatus
budak, maka nafkah sang istri menjadi tanggung jawab fuan
suaminlra."

Suami seorang budak wanita tidak lepas dari tiga kondisi:

1. Wanita budak tersebut bersuamikan laki-laki merdeka.
2- wanita tersebut bersuamikan laki-laki yang juga berstatus budak.

3. Wanita tersebut bersuamikan laki-laki yang statusnya r/z budak

dant/z merdeka.
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Jika wanita budak tersebut bersuamikan laki-laki merdeka, maka

yang wajib memberikan nafkah adalah suaminya. Ketentuan ini

ditetapkan berdasarkan nash. Para ulama sepakat menyatakan bahwa

yang wajib memberikan nafkah kepada para istri adalah suaminya yang

sudah baligh, karena wanita tersebut stafusnya adalah seorang istri yang

telah bersikap tamkin kepada sang suami (menyediakan dirinya untuk

sang suami). Maka nafkahnya menjadi tanggung jawab sang suami.

Kasusnya sama dengan kewajiban menafkahi istri yang berstatus wanita

merdeka. Jika suami wanita tersebut berstatus budak juga, maka sang

istui juga berhak mendapatkan nafkah.

Imam Ibnu Al Mundzir mengatakan: Para ulama yang aku kenal

telah berijma (sepakat)165 menyatakan bahwa seorang budak wajib

menafkahi istrinya. Ini merupakan pendapat Imam Asy-Sya'bi, AlHakim

dan Imam fuy-Syafi'i. Pendapat yang demikian juga dinyatakan oleh

para ulama ahli ra'yi, jika dia menyediakan rumah. Diceritakan dari

Imam Malik bahwa suami yang berstatus budak tersebut tidak wajib

menafkahi istrinya, karena nafkah bersifat banfuan dan seorang budak

bukan orang yang berstatus layak mernberikan banfuan yang bersifat

harta. Oleh karena itu, seorang budak tidak wajib menafkahi kerabatnya,

dan harta yang dimilikinya juga tidak terkena zakat'

Dalil kami dalam masalah ini adalah nafkah yang diberikan

adalah sebagai iwadh (balasan atas pelayanan sang istri kepada suami)

dalam sebuah pemikahan. Oleh karena ifu, menafkahi sang istri menjadi

kewajiban suami, sebagaimana mahar yag wajib diberikan seorang

strami kepada istrinln. Dalil bahwa nafkah sebagai iwadh adalah nafkah

tersebut diwajibkan jika sang istui bersikap bnkin (bersedia melayani

srnmi). oleh karena itu, nafkah tersebut menjadi gugur (tidak wajib

diberikan) jika sang istri fidak bmldn. Dengan demikian, status

165 Lih. Al ljma'l<aryalmam hnu Al Mun&ir (U/389).
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pemberian nafkah kepada ishi berbeda dengan pemberian nafkah
kepada kerabat.

Jika nafkah seorang istri menjadi tanggung jawab suaminya yang
berstafus budak, maka nafkah tersebut menjadi tanggung jawab fuannya
sang suami. sebab, sang fuan telah memberikan izin kepada budaknya
unfuk menikah yang diantara konsekuensinya adalah adanya keharusan
memberikan nafkah.

Ibnu Abi Musa menyatakan adanya riwayat lain bahwa nafkah
tersebut menjadi kewaJiban sang suami yang berstafus budak dan
diambil dari penghasilan usaha sang budak. Ini juga merupakan
pendapat para sahabat Asy-Syafi'i, karena tidak mungkin nafkah
tersebut menjadi tanggung jawab sang tuan atau sang budak dan tidak
mungkin nafkah tersebut digugurkan. oleh karena ifu, ia menjadi
tanggung jawab sesuai dengan usaha sang budak.

Al Qadhi berpendapat bahwa nafkah berhubungan menrpakan
tanggung jawab sang budak, karena hubungan badan yang dilakukan
dalam sebuah pemikahan sang budak disarnakan dengan perbuatan
pidana yang dilakukan sang budak png konsekuensinya menjadi

jawab sang budak, bukan tanggung jawab fuann1n. Dalam
kasus gnng demikian, sang fuan bisa menjual budakq,a dan bisa juga
menebusnSn.

Dalil kami dalam permasalahan ini adalah dia menjadi utang
yang diizinkan oleh fuannya. oleh karena ifu, pemrbagarannya menjadi
tanggung jawab sang fuan. Kasr.rsn5ra sama dengan omng 5nng menjadi
r,rnkil dalam sebuah hansaki merninjam karena disuruh oleh seseorang.
Pemlntaan mereka bahwa nafkah sebagai balasan dari hubungan badan
juga tidak shahih, karena tanpa terjadinya hubungan badan pun, nafkah
tetap menjadi ker,vajiban sang suami. oleh kareno fu, suami unjib
memberi nafkah kepada ishin5n yang sedang haid, sedang nifas dan
istinya yang masih kecil. Pernikahan tidak bisa dianggap sebagai jina5nt
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yang konsekuensinya menjadi tanggung jawab sang budak, juga tidak

bisa diqiyaskan dengan jinaSnt. Sementara itu pernyataan mereka bahwa

tidak mungkin kewajiban tersebut dibebankan kepada tuannya juga tidak

shahih, karena tidak ada penghalang untuk menjadikannya sebagai

ker,vajiban sang fuan. Telah kami sebutkan tentang adanya konsekuensi

dari sebuah pemikahan dan tidak ada alasan untuk tidak menjadikannya

sebagai kewajiban sang tuan.

1388. Masalah: Abu Al' Qasim Al Kharqi berkata,

'Jika sang istri berstafus budak yang di siang hari dia berada

di rumah fuannya dan di malam hari ada di rumah

suaminya, dalam kasus yang demikian, nafkahnya di waktu

malam menjadi tanggung jawab sang suami dan nafkahnya

di siang hari menjadi tanggung jawab fuannya si budak

wanita tersebut.'

Permasalahan ini telah dibahas pada pembahasan sebelumnya.

Telah kami jelaskan sebelum ini bahwa nafkah diberikan sebagai iundh

(balasan atas sikap sang istri yang bersedia melayani suami). Kondisi

ynng demikian terwujud di malam hari, yaitu ketika sang istri berada di

rumah suaminya pada malam hari. oleh karena itu, nafkah sang isti di

u6ktu malam menjadi karajiban suaminya. Sisanya, yaitu nafkah sang

isti -yang berstatus budak- pada siang hari menjadi tanggung jawab

tmnnya. Dasar kamjiban sang tuan adalah, wanita tersebut adalah

budak miliknya. Oleh karena itu, pada siang hari nafkahnya tidak bisa

dibebankan kepada orang lain. Dengan demikian, nafkah wanita

tersebut dibagi dtra, sebagian meniadi tanggung jawab suaminya dan

sebagian lagi menjadi tanggung jar,rnb fuannya.

Ini juga menrpakan salah safu pendapat Imam Asgr'Syafi'i.

Dalam pendapatrln yang lain, menurut Imam AsySyaf i: Sang suami

tidak wajib memberikan nafkah kepada istuinya yang berstatus budak,
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karena sang istri tidak bersikap tamkin kepada suami di seluruh

waktunya. oleh karena ifu, sang suami tidak wajib memberinya nafkah.
Kasusnya sama dengan istri yang statusnya merdeka yang hanya
bersikap tamkin pada sebagian waktu.

Dalil kami dalam masalah ini'adalah bahwa makna tamkin
terwujud dengan adanya akad nikah, oleh karena itu, istri yang berstafus
budak wajib dinafkahi oleh suaminya. Kasusnya sama dengan istri yang

berstatus merdeka yang bersikap tankin kecuali pada wakfu-waktu
dimana sang istri melaksanakan shalat wajib, puasa wajib dan haji wajib.
Kasus istri yang statusnya budak tidak bisa disamakan dengan istri yang

statusnya merdeka dalam hal dia tidak dapat berlaku tamkin di sebagian
wakfunya. Istri yang merdeka yang tidak bersikap tamkin di sebagian

waktunya dianggap nusluz. oleh karena itu, dia tidak wajib dinafkahi.
Sementara dalam kasus istri yang berstafus budak dimana wakfu siang
harinya dihabiskan di rumah sang fuan, perilakunya yang demikian tidak
bisa dianggap nusyuz dan juga tidak dianggap tidak patuh kepada
suaminya.

1389. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
'Jika budak wanita tersebut memiliki anak, maka dia tidak
wajib menafkahi anaknSn, baik status anakryra tersebut juga
budak atau merdeka. Nafkah mereka (anak-anak lpng
dimiliki oleh budak wanita) menjadi tanggungan sang fuan.'

Nafkah anak yang dimilik oleh budak wanita bukan menjadi
tanggung jawab suaminya, meskipun anak tersebut hasil dari hubungan

budak wanita tersebut dengan sang suami, meskipun suaminln berstafus
merdeka, karena anak yang lahir dari mhim seorang budak wanita
secam otomatis menjadi budak fuan sang wanita, karena seomng anak
mengikuti jalur ibunya dalam stafus kemerdekaan dan budaknp.
Dengan demikian, anak Snng lahir dari mhim seorang budak wajib
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dinafkahi oleh fuan sang wanita, bukan oleh suaminya, karena seorang

hamba memiliki hubungan lebih kuat dengan tuannya libandingkan

dengan ayahnya. Oleh karena itu, seorang ayah tidak memiliki wilayah

(kekuasaan) atas anaknya yang berstatus budak, tidak saling mer,rrariskan

dan tidak wajib saling menafkahi. Semua itu hanln berhubungan dengan

tuannya.

Ada riwayat lain dari Abu Abdillah bahwa anak yang lahir dari

hubungan seorang laki-lak arab dengan seorang budak stafusnya adalah

merdeka. Oleh karena itu, sang a9nh wajib menafkahinya'

Jika sang tuan memerdekakan seoftmg anak yang stafusnya

budak, atau kemerd digantungkan kepada kelahiran (sang fuan

berkata: Jika lahir, berarti bayr tersebut merdeka -peneri) atau

digantungkan kepada pelnikahan sang budak wanita tersebut, maka

anak hasil hubungan sang tuan dengan budaknya tersebut menjadi

merdeka. oleh karena ifu, setelah merdeka, nafkah sang anak menjadi

kerrcjiban ayahn5n. Ketenfuan ini berlaku jika sang ayah stattrsnya

merdeka dan mernenuhi q;arat-qpmt timbulnln kewajiban mernberikan

nafkah.

PasaL Jika seorang budak wanita dithalak oleh

suaminya dan stafus thalaknya adalah thalak ni'i, maka

selama dia menjalani masa iddah, sang suami waiib

memberinya nafkah, karena selama men!ilani masa iddah thalak

fti'i, wanita tersebut masih berstafus sebagai istri laki-laki lrang

menthalakn5n. Jika si wanita telah ba'in (telah selesai menjalani masa

iddah), dan sang isM fidak dalam kondisi hamil, maka sang suami tidak

urajib menafkahin5ra, karena jika stafus sang isfui adalah merdeka, maka

sang suami tidak urajib menafkahinya. Dernikian pula dalam kasus ini,

bahkan lebih utama. '
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Jika wanita tersebut sedang hamil, maka sang istri berhak
menerima nafkah. Dasamya adalah firman Allah & di dalam Al Qur'an,

'b&'G$&W'rlia,f *rj <y
,-l ob

"Dan jika mereka (istri-isti yang sudah dithalak) itu sdang
hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahn5a hingga mereka

bersalin. " (Qs. At-Thalaaq 16511 6). Ketentuan tentang kewajiban yang

demikian dinyatakan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya. Pendapat yang

demikian juga dinyatakan oleh Imam Ishaq.

Ada dua riwayat dari Ibnu Abdilah mengenai nafkah wanita yang

sedang hamil, apakah nafkah tersebut unfuk bayr yang sedang di

kandungnya, atau unfuk wanita karena dia sedang hamil?

Pendapat yang periama: Nafkah tersebut untuk bayr yang

sedang dikandungnya. Oleh karena itu, wanita yang berstatus budak dan

dithalak ketika dalam kondisi hamil tidak wajib dinafkahi oleh suaminya,

karena bayr yang dikandungnya menjadi milik fuannya. Oleh karena ifu,
yang wajib menafkahi adalah tuann5n. Ada dua pendapat Imam Asy-

Syafi'i dalam kasus ini, sebagaimana ada dua riwalat dari Imam Ahmad

bin Hanbal dalam kasus ini.

PasaL Jika seorang budak menthalak istriq7a llang
sedang hamil dengan thalak ba'in, maka mengenai
kewajiban menafkahinya ditetapkan berdasarkan dua
riwayat, apakah nafkah tersebut unfuk bayi 3nng dikandung
atau unfuk si wanita karena ia sedang hamil?

Jika kita berpendapat bahwa nafkah tersebut untuk bayr Snng
dikandungnya, maka sang suami yang budak tidak wajib menafkahi

istinya Snng dicerai dalam kondisi sedang hamil. Pendapat yang
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demikian dikemukakan juga oleh Imam Malik dan diriwayatkan dari As-

Sya'bi, karena sang suami tidak wajib menafkahi anaknya -sebab sang

anak milik tuannya-. Jika kita berpendapat bahwa nafkah tersebut

diberikan unfuk istri, maka sang istri berhak menerima nafkah. Ini

mdmpakan pendapat yang dianut oleh Imam Al Auza'i. Dasamya

adalah firman Allah & di dalam Al Qur'an,

'bil;:c;-fiww,r4i '"{o,
b

'Dan iika mqeka (isti-isti png sudah dithatak) itu sdang

hamil, mal<a berikantah kepada merel<a nall<ahn5n hingga mereka

be*atin." (Qs. At-Thalaaq [65]: 6), karena sang istri sedang hamil dan

wajib diberi nafkah, sebagaimana jika stnminya berstafus merdeka.

PasaL Seorang suami yang stafusnya t/z budak, dia wajib

menafkahi isfuinya sesuai dengan persentase stafus kemerdekaaanya.

Sisa ka,rnjiban nafkah tersebut menjadi tanggung jawab fuannya suami.

Porsi kanajibannya disesuaikan dengan kadar nafkah, jika kondisinya

lapang, maka dia berikan nafkah sesuai dengan nafkah orang yang

kondisinln lapang. Jika kondisi ekonominya sempit, maka kev,ajibannya.

sesuai dengan kondisinya. sisanya menjadi kamjiban sang fuan, dengan

porsi omng png nafkahnya lapang, karena nafkah mempakan sesuatu

5nng bisa dibagi-bagi porsinya. Nafkah yang bisa dibagi-bagi, kita bagi

sesuai dengan porsinya kepada omng lnng statusnya r/z budak.

Kasnsnya seperti warisan dan digt Nafkah Snng tidak bisa dibagi-bagi,

kasusnp disamakan dengan budak, karena kemerdekaan bisa dianggap

sebagai syarat atau sebagai sebab dan dalam kasus ini sifat tersebut tidak

sernputna. Ini merupakan pendapat yang dianut oleh Imam Al Muzani.

Sernentam menurut Imam AsySyaf i, hukumnya adalah hukum budak
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dalam semua kondisi, diikutsertakan kepada salah safu diantara dua
hukum.

Dalil kami dalam masalah ini adalah bahwa dengan statusnya
yang Yz merdeka, stafus kemerdekaannya tersebut mernbuat dia
memiliki hak penuh. oleh karena ifu, dia metrrariskan kepada yang lain,
menggugurkan kafarat dengan memberi makan, dia wajib mernbayar yz

dgnt orarrg merdeka. oleh karena it.t, t/z nafkah sang istri menjadi
tanggung jawabnya, karena nafkah termasuk sesuafu yang secara
hukum bisa terbagi-bagi. Mengenai ka,,rrajiban menafkahi kerabakrya,
maka dia wajib memberikan nafkah sesuai dengan persentase
penerimaannya dalam hal waris, karena ker,vajiban memberikan nafkah
berbanding lurus dengan keberhakan dalam menerima waris.

Menurut Imam Al Muzani: Seruruh nafkah sang istri menjadi
ka,vajiban suaminya yang berstafus yz budak, karena nafkah termasuk
sesuafu yang tidak bisa terbagi. sedangkan menurut Imam Asy-syaft,i
bahwa suami yang berstatus r/zbudaksama sekali tidak wajib menafkahi
istrinya, karena stafusnya dianggap sama dengan budak. Masalah ini
telah kami jelaskan.

' 
1390. Masalah: Abu Al easim Al Kharqi berkata,

"seoranq lah-laki lnng berstatus budak fidak wajib
menafkahi anak-anakn5ra, baik istrinyra berstatus merdeka
atau budak."

Jika isfui sang budak berstatus merdeka, maka anak-anak 3nng
terlahir stafusnya merdeka, karena seorang anak mengikuti garis ibuqn
dalam stafus budak dan kemerdekaanrya. seomng budak tidak wajib
menafkahi kerabakrya lrang berstatus merdeka, karena pernberian
nafkah kepada kerabat bersifat bantuan dan omng yang statusnya budak
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dalam pandangan hukum dianggap tidak memiliki kemampuan untuk

membanfu.

Jika seorang wanita statusn5n budak, maka anak-anaknya juga

berstafus budak bagi fuan ibunya. Sebab, seoftIl-1g anak mengikuti garis

ibun5n dalam stafus budak dan kemerdekaanya. Oleh karena itu, nafkah

anak-anak tersebut menjadi tanggung jawab fuannya-

Pasal: Hukum budak mukatab (budak yang sedang

mencicil kemerdekaanya) dalam hukum menafkahi istri dan

anak-anaknya serta kerabatnla sama dengan hukum budak

fulen, karena dia tetap berstatus budak, meski cicilannya hanya

tinggal 1 dirham. Kecuali jika dia niemiliki isti, maka nafkah sang istoi

diambil dari hasil usaha sang budak mul<atab, berdasarkan kesiapan

sang isti memberikan pelalnnan; sestrai dengan kondisi ekonominya.

Jika kondisinya lapang, maka dia wajib memberi nafkah sesuai kadar

orztng gnng kondisinya lapang. Jika kalajiban memberikan nafkah

dibebankan kepada budak tulen, rnal6 menjadi hal 5nng lebih layak jika

dibebankan juga kepada seorang png sedang mencicil kemerdekaanya,

karena nafkah istri hukumn5n wajib, sebagai balasan atas kesiapannya

mernberikan pelayanan. Dan nafkah seorang isffi tidak bisa menjadi

gugur jika fidak ada hal-hal yang menyebabkan gugumya kewajiban

tersebut. Sementara itu tdak mungkin membebankan nafkah tersebut

kepada sang fuan, karena seorang fuan tidak wajib menafkahi budak

miliknp yang sdang mencicil kemerdekaannya, terlebih lagi menafkahi

isti budak tersebut.

Mengenai menafkahi dan kerabatrp yang

berstafus merdeka, pernberian nafloh tersebut hukumnSa tidak wajib,

karena pernberian nafkah bersifat bantuan dan dalam pandangan hukum

dia bukan termasuk orang yang lalpk memberikan banfuan yang bersifat

harta. Oleh karena itu, harta yang dimiliki sang budak tdak terkena
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zakat dan dia juga tidak wajib mengeluarkan zakat fihah unfuk dirinya
sendiri.

Jika istri budak tersebut berstatus merdeka, maka sang istrilah
yang terkena katajiban menafkahi , sebab, stafus mereka
(anak-anak tersebut) mengikuti stafus ibunya. Jika mereka (anak-anak

tersebut) memiliki kerabat yang stafusnya merdeka, seperti kakek yang

statusnya merdeka dan saudara laki-laki yang merdeka serta seorang
ibu, maka dalam kondisi yang dernikian, setiap orang (kakek, saudara,
ibu) masing-masing terkeria keunjiban memberikan nafkah yang

besamya sesuai dengan persentase pendapatan mereka dalam waris.
Keberadaan sang budak mukabb (budak yang sedang mencicil
kemerdekaan dirinya) dalam masalah nafkah dianggap tidak ada.

1391. Masalah: Abu AI Qasim At Kharqi berkata,
'seorang budak wanita lnng status kebudakann5Ta hersifat
mul<atabah wajib menafkahi anaknyn, fidak demikian
dengan ay"ah anak tersebut yang berstatus budak mukabb--

Seomng budak laki-laki png berstatus mukabb ftudak yang
sdang mencicil pernbayamn kemerdekaan dirinp), jika dia merniliki
seorang anak, maka kondisiryra ada dua; Anak tersebut hasil hubungan
sang budak dengan istinl,ra atau anak tersebut adalah hasil hubungannya
dengan budak wanita miliknSn. Jika anak tersebut hasil hubungan sang

budak mul<abb dengan isfuinyra 5nng juga berstatus mukatahh, maka
stafus anak tersebut'mengikuti ibunya yang mul<abkh. Dan stafus

kebemdaan mereka berganfung kepada stafus sang ibu. Jika sang ibu
telah selesai mencicil pembaSnmn kernerdekaannya, maka anak-anak
tersebut stafusnya menjadi manusia merdeka. Dengan demikian,
ka,rnjiban menafkahi anak-anak tersebut menjadi tanggung jawab sang
ibu yang diambil dari usaha sang ibu, karena mereka (anak-anak

tersebut) adalah sama dengan sang ibu. Jika nafkah sang ibu menjadi
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ka,vajiban dirinya sendiri, maka nafkah anak-anak tersebut menjadi

tanggung jawab si ibu juga.

Mengenai suami wanita tersebut yang juga berstatus sebagai

budak mukatab, dia (sang suami) tidak terkena kauajiban menafkahi

anak-anak tersebut, karena mereka (anak-anak tersebut) stafusnya

adalah budak milik tuan sang ibu yang mul<atab (sedang mencicil

pernbayaran kemerdekaannya). Jika sang budak mukatab memiliki istri

yang stafusnya merdeka ataU budak, permasalahan ini telah kami

jelaskan.

Jika sang budak mukatab atas keinginan dirinya sendiri ingin

memberikan nafkah kepada anak-anak tersebut dan anak-anak tersebut

adalah hasil hubungan sang budak mul<atab dengan budak miliknya atau

dengan budak mukatabh milik selain tuan sang budak mukatab, atau

dengan iskinya yang berstafus merdeka, perbuatan sang budak mukatab

yang demikian (memberi atas keinginan sendiri) tidak diperbolehkan,

karena perilaku yang demikian merugikan fuannya.

Jika istinya tersebut juga budak wanita milik tuan sang budak

mukatab, maka hukumnya boleh, karena dalam kasus yang demikian,

isti sang budak mukatab adalah milik sang tuan dan nafkahnya juga

menjadi tanggung jawab sang fuan. Jika istrinp tersebut milik sang

budak mukabb dan stafus sang istri adalah mukatab (sedang mencicil

pembayaran kemerdekaaan diriryn), maka ada kemungkinan perilaku

sang budak mukatab yang demikian dibolehkan, karena dalam kondisi

Snng dernikian, kedudukan anak tersebut sama dengan stafus ibunya.

Dan ibunyn adalah budak milik tuannya. Meski demikian, ada

kemungkinan perilaku sang budak mukabbtidak diperkenankan, karena

perbuatan png demikian merugikan. &bab, ada kemungkinan sang

suami tidak mampu mernba5nr cicilannln sementam sang isfui mampu

menyelesaikan cicilannya dan sang anak menjadi merdeka.
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1392. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
'Seorang budak mulatab wajib menafkahi anaknyra, jika
anak tersebut hasil hubungann5Ta dengan budak miliknya."

Seorang budak mukabb wajib menafkahi anak-anaknya, jika

anak-anak tersebut hasil hubungan sang budak mulatab dengan budak

wanita miliknya, karena anak-anak tersebut hasil hubungan sang budak

mukatab dengan budak wanita miliknya sendiri. Dan stafus mereka

(anak-anak tersebut) mengikuti aSnhnya. Jika aynhnya masih sebagai

budak, mereka juga stafusnya budak. Jika ayahnln merdeka, maka

stafus anak-anak tersebut juga merdeka. Oleh karena ifu, nafkah mereka

sama dengan nafkah sang budak mulatab. Jika seorang budak mul<atab

wajib menafkahi dirinya sendiri, maka dia juga wajib menafkahi anak-

anaknya, karena tidak ada lnng menafkahi anak-anak tersebut selain

ayahnya, ibunya adalah budak milik sang ayah dan sang anak tidak

memiliki saudara yang berstahrs merdeka. Oleh karena ifu, nafkah anak-

anak tersebut menjadi tanggung iaurab a5nhnya yang berstafus budak

mukatab, sama dengan nafkah sang ibu anak-anak tersebut 5nng

menjadi tanggung jawab sang budak mul<abb.

Di sini, fidak ada madhamt 1;ang dialarni sang tuan, jika budak

mul<abb tersebut menafkahi anak-analmp hasil hubungan sang budak

mutabb dengan budak wanita milikqn, karena jika sang budak

mul<abb mampu menyelesaikan cicihn kernendekaan dirinSn

hingga selesai, maka sang tnan menerirna fidak lebih dari apa png
sehanrsnya dia terima. Jika sang budak mukabb tidak mampu melunasi

pencicilan kernerdekaan dirinln, rnaka sang budak mukabb tersebut

menjadi milik tuannya, termasuk anak-anakngn png telah dirnfkahi oleh

budak mulabb tersebut. Sealmn-alon sang ttnn menafkahi budaknln

sendiri. Dengan dernikian, nafkah yang diberikan oleh sang budak

mul<abbkepada anaknSra sama dengan nafkah sang fuan kepada selnuil

budak miliknya.
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Pasal: Seorang budak mukatab tidak boleh
menjadikan budak wanita miliknya sebagai gundik kecuali

atas izin sang tuan, karena kepemilikan sang budqk mukatab tidak

sempuma dan kebijakan yang demikian menimbulkari madharat kepada

sang fuan. Jika sang fuan mengizinkan budak mukatabnya melakukan

hal yang demikian, maka hukumnya boleh, karena ketidakbolehan

tersebut karena hak sang fuan. Oleh karena itu, jika diizinkan,

hukumnya boleh, sebagaimana ia mengizinkan budaknya yang fulen

melakukan hal tersebut.

Jika sang budak mukatab melakukan hubungan badan tanpa izin

sang tuan, maka perbuatan yang demikian tidak dikenakan hukuman

had, karena sang budak mukatab berhubungan badan dengan budak

wanita miliknya sendiri. Jika budak wanita tersebut melahirkan anak

hasil hubungan dengan fuannya yang berstafus budak mukatab, maka

stafus budak wanita tersebut menjadi urrnu walad (ibu dari anak yang

merupakan hasil hubungannyn dengan tuannya). Jika demikian, maka

budak wanita tersebut {engan stafusnya sebagai unilnu walE* ndak

boleh dijual dan anak yang lahir dari mhimnya juga tidak boleh d$ual.

Jika sang budak mukatab telah merdeka, maka anaknya juga berstafus

merdeka, sernentara sang ibu menjadi ummu vnlad yang statusnya

menjadi wanita merdeka jika tmnnya meninggal dunia. Jika sang fuan

tetap berstafus sebagai budak, maka wanita tersebut dan anaknya juga

berstafus sebagai budak dan wanita tersebut berstafus sebagai unrnu

mlad bagi tuannya Snng berstatus budak mul<atab. Status budak

mul<akbdan anaknya adalah budak mi[k tran sang budak mul<akb.

Seorang budak mlabb wajib menafkahi budak laki-laki atau

budak wanita milikn5a dan waiib juga menafkahi unmu ualadtg, karena

mereka sexnua adalah milik sang budak mi<abb. Oleh karern ifu, mereka

s€rnuEr wajib dinafkahi oleh budak mul<abb tersebut, sebagairrnna sang

budak mul<abbwajib menafkahi heryan ternak miliknla.
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Bab
Penjelasan Tentang Kondisi Yang Mana Seorang

Suami Wajib Menafkahi Istrinya.

1394. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
'Jika seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang
usianya sudah dapat melayani suami dalam hubungan

' badan, kemudian sang wanita juga besikap tamkin (besedia
dan tidak melakukan perbutan yang terkesan menorak
keinginan sang suami) dan para wali dari wanita tersebut
juga tidak menghalangi, dalam kondisi yang demikian sang
suami wajib menafkahi istrinln.'

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa seorang istri
berhak mendapatkan nafkah dari suaminya, jika mernenuhi dua syarat:

1. Istri tersebut sudah besar (sudah baligh) dan sudah bisa dialak
melakukan hubungan badan. Jika ishi tersebut masih kecil dan
belum bisa diajak melakukan hubungan badan, maka istri yrang

miasih kecil tersebut tidak vrnjib dinafkahi.
,Pendapat gnng d€rnikian dinyatakan juga oleh Imam Al

Hasan, Abu Bakar bin AMullah Al Muzard, Imam Ishaq, Imam
Abu Tsaur serta ulama ahli m'yi. pendapat 

5lang dernikian juga

ditetapkan oleh Imam Asyspfi'i dalam kitdbnya. Di salah satu
bagian kitabn5ra, Imam AqlSyafi,i berpendapat bahwa jika
dikatakan bahwa wanita tersebut berhak menerima nafkah,
maka itulah pendapat !,ang dianut dalam rna&hab. Ini
merupakan pendapat Imam Tsauri, karena kondisi sang isfoi
yang belum bisa diajak berhubungan badan adalah kondisi alami
dan bukan hasil pekerjaan sang isfu,i. Oleh karena itu, kondisi
yang demikian fidak menjadi penghalang keurajiban
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2.

memberikannya nafkah. Kasusnya sama dengan seorang istri

yang sedang sakit yang tidak bisa melayani suami yang tetap

wajib diberikan nafkah oleh suami.

Dalil kami dalam masalah ini adalah pemberian nafkah

menjadi kauajiban suami jika memang kondisi sang istri tamkin

unfuk diajak hubungan badan. Wanita yang masih kecil tidak

mungkin diajak berhubungan badan. Dengan demikian

kondisinya ndak tamkin. Oleh karena itu, sang suami tidak wajib

memberinya nafkah. Kasusn5n sama dengan istri yang sudah

besar, namun dicegah oleh keluarganya untuk melakukan

hubungan badan.

Dengan demikian pemyataan mereka menjadi batal. Dan

isfui yang masih. kecil kasusnya tidak bisa disamakan dengan

kasus istri yang sedang sakit, karena istri yang sedang sakit

masih bisa melayani kebufuhan seksual sang suami dengan

kapasitas seadanya. Artiqn isti yang sedang sakit masih bisa

melayani kebufuhan seksual sang suami, meski pelayanannya

tidak maksimal, karena isfui yang fidak bersedia melayani

suaminya tidak berhak menerinn nafkah, terlebih lagi wanita

dalam kasus ini. Wanita Snng tidak mau melalnni, bisa saja

dipaksa oleh sang suami, sementara isbi yang kecil tidak bisa

dipaksa, karena memang kondisinSn belum layak memberikan

pela5nnan secam sekstnl.

Wanita tersebut bersikap bnkin kam hersedia melayani suami

s@ara sernpuma). Jika isti tersebut tidak bersikap tamkin atau

para walinya mencegahnla bersikap tamkin, atau setelah

selesainya akad, kedua mernpelai bersikap saling mendiamkan;

sang istui tidak memasmhlGn dirinf dan sang suami juga tidak

meminta, maka sang *nmi tidak wajib memberinSn nafkah,

meskipun keduanya tinggal dalam satu rumah dalam jangka

waktu yang lama.
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Ketenfuan yang demikian didasari oleh fakta sejarah

bahwa Rasulullah $ menikahi Aisyah r@, namun beliau baru

melakukan hubungan badan 2 tahun setelah terjadinya akad

nikah. Dan selama 2 tahun tersebut, Rasulullah S$ tidak

memberikan nafkah kepada Aisyah r&,. Rasulullah $ baru

memberikan nafkah kepada Aisyah q setelah beliau melakukan

hubungan badan. Dan Rasulunuh # tidak membayar nafkah 2

tahun yang telah dilalui oleh Aisyah q.160 Sebab nafkah

diberikan sebagai balasan atas kesediaan sang wanita untuk

melayani berdasarkan akad nikah. Jika sikap tamkin tersebut

ada, maka timbullah ka,ruajiban memberikan nafkah. Sementara

jika sikap tamkin tersebut tidak ada, maka sang wanita tidak

berhak mendapatkan nafkah.

Jika sang wanita bersikap tamkin, tapi tamkinnya tidak

sempuma, misalkan dia berkata, "Aku akan memasrahkan diriku

di rumahku, tidak di tempat lain," atau dia berkata, "Aku akan

menyerahkan diriku di rumah fulan, tidak di tempat yang lain."

Maka si wanita tidak berhak mendapatkan nafkah, kecuali jika

hal yang demikian dijadikan syarat dalam akad nikah. Sebab, si

wanita tidak menyerahkan diri s@ara selnpurna, sebagaimana

konsekuensi dari akad nikah 57ang telah dilakukan. Oleh karena

ifu, si wanita tidak berhak mendapatkan nafkah. Kasusnya sama

dengan seorang penjual yang berkaa, 'Aku akan menyerahkan

barang tersebut kepada anda dengan sSnrat anda

meninggalkannya di tempafrrya atau di ternpat si (A)."

lf-nn. Al Bukhari (9/51331dengn lafazh, "sesungguhnya Nabi Saw menikahi

Airyah & disaat dia berusla 6 tahun dan diajak melakukan hubungan seksual saat

usianfi sudah 9 tahun dan frrggal bersama Nabi disaat dia berusia 9 tahun."
Ahmad juga meriwayatkan hadib ini dalam Musmdnya l2/2LO,211,280) dengan

hadits yang sama, namun dengan redaksi yans lebih paniang dan redaksi Snng lebih

ringkas.
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Jika si wanita manqnmtkan dalam akad nikah bahwa dia

akan menyerahkan dirin5ra di rumahnya atau di daerahnya,

kemudian dia menyerahkan dirinya di tempat sebagaimana yang

disebutkan dalam akad nikah, maka sang wanita berhak

mendapatkan nafkah, karena dia telah menyerahkan dirinya di

tempat yang wajib dia penuhi. Oleh karena itu, jika seorarig fuan

menyerahkan budak wanita miliknya yang telah menikah pada

malam hari dan siang harinya tidak, maka budak wanita tersebut

berhak menerima nafkah. Kasusnya berbeda dengan wanita

yang berstatus merdeka. Jika istri yang berstafus wanita merdeka

menyerahkan dirinya hanya pada sebagian wakfu, maka dia

tidak berhak mendapatkan nafkah, karena sang wanita tidak

menyerahkan dirinya sesuai dengan konsekuensi yang wajib dia

lakukan berdasarkan akad nikah. Demikian pula kasusnya jika si

wanita hanya mengizinkan sang suami menyentuh bebempa

bagian tubuhnya dan melamng menyentuh bagian yang lain,

dalam kasus yang demikian, dia tidak berhak menerima nafkah.

Pasal: Jika sarg suami tidak ada di tempat, setelah

sang istri bersikap tamkin dan sudah timbul kewajiban

menafkahinya, dalam kasus yang demikian, nafkah lpng
harus diberikan tidak meniadi gugur. Bahkan nafkah selama

sang suami tidak ada harus tetap dibaSprkan, karena sang istui

sudah bersikap tamkin. Dengan sikapnya png demikian, dia berhak

menerima nafkah dan fidak ada sesuafu lnng menggugurkan

keberhakannya atas nafkah tersebut.

Jika sang suami menghilang (tidak ada) sebelum sang istui

bers;ikap tamkin, maka sang suami tidak wajib memberinSn nafkah,

karerra dalam kasus yang dernikian, fidak ada sesuatu yang ma,rrajibkan

suami memberikan nafkah kepada sang iski. Jika sang istri berusaha
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menyerahkan diri disaat sang suami tidak ada, maka sang istri juga tidak
berhak menerima nafkah, karena sang istri menyerahkan dirinya
diwakfu yang tidak mungkin bagi suami menerima penyerahan diri
istrinya.

Meski demikian, jika sang istri melaporkan kasusnya kepada
hakim, kemudian sang hakim menulis surat kepada hakim yang ada di
tempat suami berada unfuk memanggil sang suami dan memberitahu
kondisi istrinya yang telah bersikap bnldn. Jika sang suami mendatangi
istrinya atau ada seorang wakil yang mengantarkan sang isfui menemui
suaminya. Setelah tiba dia menyemhkan sang istri kepada suaminya dan
sang suami atau wakilnya menerimanya, maka sejak saat itu sang suami

wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Jika sang suami tidak mau
menafkahinya, maka sang hakim bisa memaksa sang suami memberinya
nafkah sejak kondisinya memungkinan bagi sang istri menemuinya dan
sang suami menerimanya, karena sang suami tidak mau menerima
penyerahan diri sang istri, padahal kondisinya mernungkinkan. Dalam
kondisi yang demikian, sang suami uajib memberikan nafkah,
sebagaimana kasus sang suami ada di tempat isfui.

Jika seseorang memiliki istri yang masih kecil dan sang suami

bisa melakukan hubungan badan dengan istrinya tersebut, atau istri
tersebut gila, kemudian sang istri menyerahkan dirinya kepada sang

suami dan diapun menerima penyerahan diri tersebut, dalam kasus Sang
demikian, sang suami wajib menafkahi isfuinya. Kasusnya sama dengan
jika wanita tersebut sudah besar. Jika sang suami tidak menerima
penyemhan diri sang istri, karena istri tidak mau, atau pam walinya tidak
memperkenankan, maka sang suami tidak unjib memberin5ra nafkah.

Jika sang suami sedang tidak ada di tempat, kemudian wali si

wanita datang unfuk menyerahkan manpelai wanita, kasus yang

demikian sama dengan kasus sang wanita sendiri yang menyerahkan
dirinya, karena wali sang wanita dalam kasus ini menempati posisi sang
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wanita. Jika sang wanita yang menyerahkan diri, namun walinya tidak,

maka sang hakim tidak dapat mer,vajibkan pemberian nafkah, karena

perkatannya tidak dianggaP.

1394. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,

'Jika kondisinya demikian -sang suami tidak ada di tempat-

dan suaminya masih kecil, maka wali sang suami harus

memaksa sang suami yang masih kecil untuk memberikan

nafkah kepada istrinlp. Nafkah tersebut diambil dari harta

milik sang suami. Jika sang suami yang masih kecil tidak

memiliki harta, kemudian sang istri memilih unfuk berpisah

dari suaminya, maka hakim wajib memisalrkan keduanya-"

Jika istri tersebut adalah wanita png sudah dewasa dan sudah

bisa diajak melakukan hubungan.seksual, kernudian sang istri bersikap

tamkin (bersedia melayani) atau dia menyerahkan dirinya kepada sang

suami, dia tidak menolak diajak berhubungan atau walinya fidak

mencegahnya, dalam kasus yang demikian, suaminya yang masih kecil

wajib memberikan nafkah. Pendapat yang demikian dikemukakan oleh

Imam Abu Hanifah, Muhammad bin Al Hasan, Imam Asy-Syafi'i dalam

safu diantara dua pendapatryra" Dalam pendapahrya yang lain, Imam

AsySyafi'i berkata, "lstri tersebut tidak wajib dinafkahi." Ini merupakan

pendapat Imam Malik. Sebab, si suami belum bisa melakukan hubungan

seksual dengan sang iski. Oleh karena ifu, dia tidak wajib menafkahi

istinya. KasusnSn sama dengan sang isfui tidak ada di tempat atau sang

ishi masih kecil.

Dalil kami dalam perrnasalahan ini adalah bahwa wanita deunsa

yang menjadi isti tersebut telah menyerahkan dirinya secara ufuh. Oleh

karena itu, dia Wajib dinafkahi. IGsusnlp sama dengan jika dia memiliki

suami yang sudah detvasa, karena wanita yang sudah de'arasa tersebut
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sudah bisa dialak melakukan hubungan seksual, yang tidak bisa adalah
suaminya. Kasusnya sama dengan suami yang tidak bisa menerima
penyerahan diri sang wanita, karena suami sedang sakit atau sedang
tidak ada di tempat. Kasusnya berbeda dengan kondisi jika sang istri
yang tidak ada, atau istri yang masih kecil. wanita yang demikian (tidak
ada di tempat atau masih kecil) tidak bisa melakukan penyerahan diri
secara ufuh.

Dengan demikian, jika sang suami wajib memberikan nafkah,
maka sang wali suami wajib memberikan nafkah kepada ishi tersebut
dan nafkahnya diambil dari harta milik suami yang masih kecil, karena
kewajiban nafkah menjadi beban tanggung jawab suami yang masih
kecil. Dalam kasus ini, sang wali hanya sebagai na'ib (wakil) sang suami
dalam melaksanakan kewajibannya. Sebagaimana dalam kasus ganti rugi
dan jinagatyang menjadi tanggung jawab anak yang masih kecil.

Jika suami yang masih kecil tersebut tidak merniliki harta untuk
menafkahi istinya, kenrudian sang ishi mernilih berpisah dari sang
su.uni, dalam kasus 3nng demihan, maka tnldm rrnjib mernisahkan
kedtran5ra, sebagaimana kasus suami yang detvasa lnng telah kami
jelaslon.

Jika suami yang masih kecil memiliki harta, namun waliryn tidak
mau mengeluarkan nafkah tersebut, maka sang hakim wajib memaksa
dengan melakukan penahanan, Jika sang wari tetap tidak mau
mengeluarkan nafkah tersebut, maka sang hakim wajib mengambil
sebagian harta suami yang masih kecil tersebut unfuk menafkahi sang
istoi. Jika tidak mungkin, yaitu sang wari tetap kukuh tidak mau
mengeluarkan, meski telah dilakukan penahanan dan hakim tidak bisa
mengambil harta suami yang masih kecil untuk menafkahi sang istri,
maka sang hakim wajib memisahkan keduanya, jika ada permintaan dari
pihak ishi, sebagaimana telah kami jelaskan dalam kasus wanita yang
sudah deunsa.
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Al Qadhi berpendapat bahwa jika teriadi pada suami yang sudah

do,r,asa, maka keduan5n tidak wajib dipisahkan, demikian pula dalam

kasus ini, karena keduanya (suami yang sudah dewasa dan suami yang

masih kecil) memiliki keurajiban yang sarna. Demikian pula dalam

ketenfuan-ketentuan hukum Snng lain.

Pasal: Jika seoftmg wanita lrang kemaluannya rapat,

wanita yang sedang haid, nifas, yang mana wanita-wanita

tersebut fidak mungkin disefubuhi, atau wanita yang sedang

sakit, jika mereka berusaha menyerahkan diri, maka sang

suami wajib memberinln nafkah.

Kewafiban unhrk menafkahi istui-istui yang kondisinya demikian

tidak menjadi gugur, karena istui-istui tersebut pada hakikatnya dapat

diajak mela}ukan hubungan seksual, nalnun dalam kondisi yang

demikian fidak mungkin diaiak melakukan hubungan seksual dan

terjadiryn kondisi yang demikian diluar keinginan mereka. Kasusnya

berbeda dengan istri Snng masih kecil. Isti png masih kecil kondisinya

bisa diajak melakukan hubungan seksual. Omng yang menikahi wanita

png masih kail, scam zhahir si laki-laki menunggu saat-saat dimana si

wanita jika tba saatrya nanti bisa diaiak melakukan hubungan seksual.

Kasusnya berbeda dengan wanita-unnita yang kOndisinya telah

dijelaskan di atas. o.leh karena ifu, jika suami meminta mereka

diserahkan, rnka mereka wajib diserahkan. Jika suami meminta istrinya

yang masih kecil diserahkan, maka permintaan tersebut tidak wajib

dipenuhi.

Jika ada yang berpendapat bahwa seandainya sang wanita

memaksa strami melakukan hubungan seksual di luar persefubuhan,

maka sang wanita tidak wajib dinafkahi. Dernikian pula dalam kasus ini.

Jawaban kami adalah dalam kasus yang disebutkan, si wanita tidak mau

melakukan sesuafu yang wajib dia lakukan (tamkin), sementara dalam
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kasus ini, mereka tidak wajib melakukan tamkin (menyediakan dirinya
unutk digauli sang suami)karena adanya madharat atas sikap tamkin.

Jika si wanita mengaku bahwa dirinya akan menderita sakit yang
luar biasa jika melakukan persefubuhan karena kelaminnya yang sangat
sempit atau alasan lain yang sejenis dan sang suami menolak pengakuan
tersebut, dalam kasus yang demikian, maka kondisi sang wanita
diperlihatkan kepada wanita yang merniliki keahlian dalam melakukan
penilaian dalam masalah tersebut. setelah ifu, apa yang dinyatakan oleh
wairita pakar tersebutlah yang dijadikan sebagai acuan. Jika sang ishi
mengaku bahwa dzakar suaminya sangat besar, maka wanita png
dianggap pakar tersebut boleh melihat dzakar sang suami untuk
membuktikan kebenaran omongan sang isfui, karena kondisinya
menghanrskan dia melakukannya. Hukum melihat aumt lawan jenis
dibolehkan jika memang kondisinya dipertukan atau unfuk sebuah
pasaks'nn.

1395. Masalah: Abu Al Qaslm Al lftarqi berkata,
"Jika seorang suami meminta ishinya melakurran
persefubuhan, namun sang ishi berkata, .Aku fidak akan
melayani hinga aku menerima maharku'. Maka hal Snng
demikian boleh dilakukan oleh sang istri. Dalam masalah
nafkah, dalam kondisi yang demikian, sang ishi wajib
dinafkahi. s.rg istri boleh menolak keinginan sang suami
menyefubuhinya hingga sang suami menyerahkan mahar.,

Seorang istri boleh bersikap fidak bmkin (tidat< bersedia
melakukan hubungan seksual dengan suami) hingga sang suami
menyerahkan mahar yang menjadi hak sang istri, karena penyerahan

diri sebelum dia menerima mahar bisa mengakibatkan sang suami
menikmati hubungan seksual dengan sang istri dan setelah ifu dia tidak
mau menyerahkan Dalam lrcndisi yang dernikian, sang isbi
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tidak bisa meminta kembali kenikmatan yang telah diraih sang suami.

Kasusnya berbeda dengan pengembalian barang dalam kasus jual beli.

Jika barang yang dijual telah diserahkan, kemudian sang pembeli tidak

melakukan pembayaran, maka bamng yang telah diserahkan bisa

diminta kembali. oleh karena itu, kami berpendapat bahwa mahar

tersebut wajib diserahkan terlebih dahulu dan sang istri boleh

mengabaikan permintaan sang suami unhrk melakukan hubungan

persefubuhan hingga dia menerima mahar yang menjadi haknya, karena

jika suami sudah mahamya, kemudian sang iski tidak mau

melalnni permintaan suami unfuk melakukan hubungan seksual, maka

sang suami bisa meminta kernbali mahar yang telah dia berikan kepada

r*s iY.
Dengan demikian, jika sang isffi fidak mau melalnni keinginan

sang suami sebelum dia menerima mahamya, maka sang suami tetap

wajib memberikan nafkah kepada istinln. Dalam kasus 5nng demikian,

sang ishi tidak mau melayani karena memang haknya belum dipenuhi

finitu mahar).

Jika ada yang berpendapat bahwa iila sang isbi fidak

diriryn karena kondisinp 5nng masih kecil atau karena

sakit, mengapa sang stnmi tidak uajib m€rnberikan nafkah?

Kami menjawab: Disaat sang isfui tidak mau menyerahkan diri

dalam kasus yang dicontohkan, itn terjadi karena ada sesuafu gnng

terkena pada dirinya dan ifu berasal dari diri si wanita. Sementara dalam

kasus ini, penyebabqn berasal dari sang suami, sang suami tidak

melalukan kamjiban lnng menpdi hak sang isti, yaitu mahar.

Kasusnla sama dengan ketidakmqngkinan teriadinya hubungan seksual

dilorenakan kondisi sang strami S;ang rnasih kecil. Dalam kasus yang

dernihan, hukurn mernkikan nafkah kepada sang istui tetap wajib. Jika

tidak mungkin melakukan hubungan seksual karena kondisi istiryn SBng

rnasih kecil, maka sang istui tidak r,raiib dinafkahi.
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PasaL Jika seorang ishi pergl dari rumahnya tanpa
izin suaminln, maka sang suami tidak waiib menafkahinya,
karena dengan bersikap demikian, sang isfui tersebut telah berlaku

nuslruz- Dernikian pula jika sang istri pindah dari rumah suaminya tanpa

izin sang zuami-

Jika seorang ishi melakukan perplanan atas izin sang suami

unhrk keperluan suarni, rnaka sang srnmi wajib memberikan nafkah,

karena sang ishi mdakukan p€rfrilanan unfuk keperluan suami.

Jika sang ishi melalarkan p€rralanan atas izin suami dan unfuk

keperluan sang ishi, rnaka sang suami tidak wajib memberi nafkah,

karena sang ishi tdah meninggalkan sil<ap bmkin unfuk keperluan

dirinSra serrdiri- t<asrrsnya sarna dengan jika sang ishi'menslnratkan

suami menungJu sebehrrn dulfiul (persetubuhan) beberapa waktu,

kemudian sarg $ami menungJu, narnun sang suami melakukan

perjalanan ksarna ishinya dan mernungkinkan bagi suami unfuk

melakukan huburgan sekstnl dengan sang ishi, dalam kasus yang

demikian, sang s-uami tetap wajib mernkikan nafkah. Sebab, sang istri

tidak meningalkan d'l<ap bmkin- Xasusnp disamakan dengan kasus isfui

yang tidak mda}nrkan p€dalanan. Meski dernihan, ada kemungkirian

sang sr-rami wajib mernberikan naftah kepada isfuin5n, meskipun sang

suami tidak bersarnarrya, karena kepergftm sang isfui atas izin sang

stnmi. IGsusrya sanra dengan kepersian sang isti atas izin sang suami

untuk suamint/a. Tidak ada perbedaan, apakah kepergian

sang isfoi unhrk berdagang, mdaksanakan ibadah haji sunah atau unfuk

ziarah.

Jika sorang ishi melakukan ihrarn unfuk haji sunah tanpa izin

suaminln, rnaka sang snmi tdak u,aiib menrberinya nafkah, karena

perilaku yang dernikian dlsarnakan dengan melakukan perjalanan tanpa

izin $-rami. Jika sang istui melalnrkan ihram dengan izin suami, Al Qadhi

berpendapat sang s.nmi wajib merrberikan nafkah. Pendapat yang
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shahih dalam masalah ini adalah dia seperti wanita yang melakukan

perjalanan, karena dengan melakukan ihmm, berarti sang wanita

bersikap ndak tamkin. Kasusnya seperti seorang wanita yang pergi

dengan izin suami unfuk keperluan diriqn sendiri, sebagaimana yang

telah kami jelaskan.

Jika seorang istri melakukan ihram haji wajib, atau umrah wajib,

diwaktu sang istri terkena kewajiban melaksanakan kewajiban tersebut,

maka sang suami tetap wajib memberinya nafkah, karena sang istri

melaksanakan keqajiban yang diperintahkan syariah diwaktu dia terkena

kanajiban. Dengan dernikian, dia berhak menerima nafkah dari

suaminya. Kasusnya sama dengan seorang iski yang melaksanakan

puasa Ramadhan. Jika sang istui melakukan ihram sebelum tiba di

sebtrah tempat yang mana dia waiib melakukan miqaat, atau dia

melakukan ihram sebelum waktu yang mana dia diwajibkan melakukan

ihram, maka kasusnya sama dengan dia melaksanakan haji atau ummh

yang hukumnya sunah, karena dengan melakukannya dengan cara

demikian, dia telah meninggalkan sil<ap tamh'n pada saat dia belum

perlu melakukannya.

PasaL Jika seorang istri melakukan i'fikaf, maka

berdamrkan qiyas, hukumn5p salna dengan dia melakukan

perialanan. Jika I',fikaf lEng dilakukan sang istri tanpa izin

suami, maka perilaku ishi yang demikian dianggap nusyttz,

karena dia keluar dari rumah sang suami tanpa izin suami

untuk melakulran sesuatu lnng fidak diwaiibkan oleh q;ara'.

Jika sang isti melalnrkan I'tlof atas izin suaminSn, maka

menurut Imam Al Kharqi: sang suami tidak uajib mernberinya nafkah.

Menunrt Al Qadhi: Sang suami wajib mernberikan nafkah.
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Jika seorang istri melaksanakan puasa Ramadhan, maka sang

suami masih tetap berkewajiban memberikan istrinya nafkah, karena

kanajiban puasa bersifat wajib.mudhaySnq berdasarkan perintah syara'.

Dalam puasa Ramadhan, sang zuami tidak boleh melarang sang istri

melakukannya, seperti disaat sang istri melaksanakan shalat wajib,

karena sang suami juga ikut melalsanakan puasa Ramadhan bersama

sang istri.

Jika sang istri melaksanakan puasa sunah, maka suami tetap

berkewajiban memberikan nafkah, karena sang ishi masih berada

dibawah kekuasaan suaminya. Dalam arti, suami masih bisa melakukan

hubungan seksual dengan istrinya setelah sang istui diperintah unfuk

membatalkan puasanya. Jika diperintah oleh suami unfuk membatalkan

puasanya, kemudian sang istri tidak mau, maka sang suami tidak wajib

memberikan nafkah, karena sang isfoi telah meninggalkan sikap bmkin
yang merupakan kar.rajibannya.

Jika seorang istri melaksanakan puasa nadzar yang waktu

pelaksanaannya ditentukan dalam isi nadzar, menurut AI Qadhi: Sang

suami tetap wajib mernberikannya nafkah, karena Imam Ahmad

menyebutkan dalam kitabnya bahwa sang suami tidak boleh melamng

istinya melakukan puasa nadzar yang sifaturya demikian. Jika nad::ar

tersebut dilakukan sebelum terjadinya akad nikah, atau na&ar tersebut

atas izin sang suami, maka sang ishi tetap berhak menerima nafkah,

karena puasa nadzar tersebut telah menjadi ka,vajiban bagi sang istri

sebelum dia menikah dengan suaminya. Atau dalam contoh yang kedua,

nadzar tersebut atas izin sang suami.

Jika nadzar sang is:ki terjadi setelah dia menikah dan nadzar

tersebut diakadkan tanpa izin sang suami, sang suami tidak wajib

mernberinya nafkah, karena dengan bersikap demikian, sang istri telah

memangkas hak suami dalam melakukan hubungan badan, dan perilaku
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yang demikian dilakukan sang istri atas keinginan dirinya sendiri, bukan

karena diwajibkan atau disunahkan oleh agama'

Jika nadzamya bersifat mutlak (tidak ditentukan waktu

pelaksanaannya), atau puasa kifarat, kemudian sang istri

melalsanakannya atas izin sang suami, maka sang suami tetap uajib

rnenafkahinya, karena dalam kasus ini, sang istri melaksanakan

kewajibdn tersebut atas izin suaminya. Kasusnya sama dengan sang istri

melaksanakan puasa yang waktunya telah ditentukan atas izin sang

suami, meski tanpa izin sang suami. Menurut Al Qadhi: sang suami

tidak wajib manberinya nafkah, karena waktu pelaksanaannya bisa

ditunda, karena kewajiban menunaikan nadzar puasa yang bersifat

mutlak bersifat ala taraakhi (boleh ditunda pelaksanaannya), sementara

hak suami bersifat alal-faur (tidak boleh ditunda). Demikian pula jika

seorang istri melaksanakan qadha puasa Ramadhan dan wakfu

pelaksanaannya senggans (tidak mepet dengan waktu Ramadhan yang

akan datang) maka kasusnya disamakan. Jika waktu pelaksanaannya

sempit (tdak ada waktu lain karena sudah dekat dengan waktu puas

yang akan datang), maka sang suami tetap berkeurajiban memberikan

nafkah kepada istrinya, karena qadha puasa Ramadhan dengan kondisi

yang demikian, sesuai dengan ketenfuan syariat lang wajib dilaksanakan

pada saat itu juga. Kasusnya satna dengan pelaksanaan puasa

Ramadhan yang bukan qadha.

1396- Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,

"Jika seorang suami menthalak istrinya dengan thalak ba'in

yang mana sang suami fidak dapat ruiuk dengan istrinya,

maka sang suami tidak waiib menyediakan tempat tinggal

bagi ishin5la dan tidak wajib memberikan nafkah, kecuali iika
sang istri sedang hamil-"
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Jika seorang suami menthalak istoinya dengan thalak ba'in, baik

ba'in dengan sebab thalak tiga, dengan sebab khulu atau menjadi ba'in
dengan sebab fasakh (pemikahannya dalam kacamata hukum dianggap

batal), dan saat itu kondisi sang istri sedang hamil, maka sang suami

tetap berkewajiban memberikan tempat tinggal dan nafkah unfuk
istrinya. Ketentuan yang demikian disepakati oleh pam ulama (rjma').

Dasamya adalah firman Allah & di dalam Al Qur'an,

W'i6t3, {; {# d -L<.1" t; e t^;K;l
rZs." /o// "1W$iAryJji{-t^l. ;r*.h2,t, K*w

"Tempatkanlah mereka (pam istri) di mana kamu bertempat
tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kanu menytsahkan
mereka untuk menyempitkan (hati) merel<a. Dan jika mereka (isti-istri

Snng sudah dithalak) itu sdang hamil, maka beril<anlah kepada mqeka
nafkahnya hingga merel<a betsalin.... " (Qs. At-Thalaaq t65l r 6).

Dalam sebuah riwayat disebutkan, dikatakan kepada Fathimah

binti Qais, "Kamu tidak wajib dibqi nall<ah keuali jila karnu sdang
h*nil.'1'67 Sebab jika'sang isti sedang hamil, bemrti dia sedang

mengandung anak suamin5n. Oleh karena ifu, sang suami wajib

menafkahi sang anak. Dalam kondisi Snng demikian, fidak mungkin

menafkahi sang anak kecuali dengan memberikan nafkah kepada

ibunya, sebagaimana sang strami r.rajib mernba5Tar upah penyusuan

anaknya.

Jika seorang isti dithalak ba'in oleh suamingn dalam kondisi

tidak sedang hamil, maka sang suami fidak wajib mernberirya nafltah.

Mengenai kauajiban memberikan ternpattinggal ada dua riwayat:

167 3p.*1ini telah ditakhrii sebelumqn.
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suami wajib memberi istrinya nafkah. Ini merupakan pendapat

yang dikemukakan oleh Umar r$ , Ibnu Umar r$ , Ibnu Mas'ud

rg , Aisyah dan fuqaha Madinah yang tujuh, Imam Malik, serta

Imam Asy-Syafi'i. Dasamya adalah ayat di atas'

Suami tidak wajib memberi istrinya tempat tinggal dan tidak

wajib memberinya nafkah. Ini merupakan pendapat zhahir

madzhab Imam Ahmad. Pendapat ini dianut oleh Imam Ali t& ,

Ibnu Abbas r$ , Jabir Thawus, Al Hasan, Ikrimah, Maimun bin

Mahran, Ishaq, Abu Tsaur dan Daud'

Kebanyakan ulama lrak menyatakan bahwa sang suami

wajib memberikan nafkah dan menyediakan tempat tinggal.

pendapat ini dinyatakan oleh lbnu syabramah, Ibnu Abi laila,

Imam Tsauri, Al Hasan bin shalih, Imam Abu Hanifah dan para

sahabaforya, Al Batti dan Al Anbari' Karena pendapat yang

demikian diriwayatkan dari Umar r$ dan Ibnu Mas'ud r{p'

Sebab, status wanita tersebut adalah wanita yang dithalak oleh

suaminya. Oleh karend ifu, sang suami wajib memberikan

nafkah dan menyediakan ternpat tinggal, sama dengan

karciiban sang suami terhadap istrinya yang dia thalak rai'i.

Mereka menolak berita Fathimah binti Qais tentang riwayat dari

umar rg bahwa beliau berkata, "Kami tidak akan menolak

kitab Tuhan kami dan Sunnah Rasul kami hanya karena

pemyataan seorang **itru.rr168 Aisyah S mengingkarinya dan

Sa'id bin Al Musayyab menalnvilnya'

Dalil kami dalam masalah ini adalah apa yang diriwayatkan oleh

Fathimah binti Qais, bahwa suaminya telah menthalaknya dan saat itu

sang suami sedang tidak ada di tempat. Kemudian sang suami mengirim

wakilnya menemui Fathimah dengan membawa gandum dan dia pun

memarahinya. Kemudian dia (suaminya atau utusan suaminya) berkata,

158 6g. Abu Daud (Pembahasan: Thalak, 2/22911dengan sanad gang shahih.

1.

2.
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C1 A ai.t t- ,€rbt
.r/

'l tty t*')t tilL d Uv,Ard'e
t1 Wil&
'*fielt

"Demi Allah, sesungguhnya kami tidak memiliki kewajiban apa-apa
terhadapmu." Kemudian Fathimah datang menemui Rasulullah # du"
meceritakan kondisi yang dialaminya. Mendengar kisahnya, Rasulullah

$ bersabda,

.;k \'J:'ari ,Y u'A
"Kamu tidak wajib dibenl<an nall<ah dan tempt tinggal olehn5n

(sang suami yang menthalalm5n)." Kemudian Fathimah diperintahkan
untuk menetap di rumah Ummu sulq/ari. Hadits ini diriwayatkan oleh AI
Bukhdri 6u,', 14rr1i-. 16e

Dalam lafazh lnng lain disebutkan bahwa Rasulullah #
bersaMa,

,1'Alrtr

' '&'li
'Pqhatil<an qnhai anak uanib Qais, "** mtkah

dibqil<an kepda wanib frtalak nj'i ol& suanintn. Jit<a ang suami
tidak purya hak untuk rujuk (kantbli), rrnka frdak ada mrkah dan
ternpt tinggal untuk ang isti.'Hadits ini diriwaptkan oreh Imam
Ahmad, Al Atsram, Al Hurnaidi dan ulama png 1a6.170

hnu Abdil Barr berkata berdasarkan jalur periwaptan Al Hujjah
bahwa apa lrang dikatal{an oleh lrnarn Ahmad dan ulama-ulama 1nng
mengikutinla adalah pendapat lang lebih shahihdan memiliki dalit lebih
kuat. sebab, hal yang dernihan secam jelas diqntakan oleh Rasulullah

169 666i5 telah ditakhrij sebelumnla.
uo nud;g ini telah ditakhrii
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#i. Tidak ada yang boleh membantah atau mengingkarinya kecu'ali

berdasarkan sesuafu yang juga berasal dari Rasulullah $, karena

Rasulullah $ adalah manusia yang diberikan perintah oleh Allah &
unhrk memberikan penjelasan tentang apa yang dikehendaki Allah &'

Tidak ada yang dapat menolak penjelasan beliau. sebab, sebagafunana

diketahui selara umum bahwa beliau adalah manusia yang paling tahu

tentang firman Allah &,

W't 6\3 1; {.fi of .,X.t" t; i,'";,iS
u4, 

1r.1r, . ..
ncL, o,4 f{- w1}&,r 43'"F"b'",rt
,,Ternpatkanlah mereka (pam isbi) di mana katnu bertanpat

tinysal menurut kemampuanmu dan kamu menSrusahkan

merel<a untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan iika mereka (isbi-istri

Snng sudah dithalak) itu sdang hamil, maka beikanlah kepda mereka

nall<ahnja hingga merela be-Eatin-..."(Qs. At-Thalaaq [65]: 6)'

Mengenai pemyataan Umar & dan orang-orang yang memiliki

pemahaman senada (wanita yang dithalak ba'in dalam kondisi tidak

hamil berhak mendapatkan tempat tinggal), ketenfuan yang demikian

tidak disetujui oleh Imam Ali & dan hnu Abbas & dan mereka 5nng

memiliki pemaharnan yang sama dengan keduanya. Hujjah atau dalil

yang ada mendukung pernahaman mereka (lmam Ali &, hnu Abbas

& dan mereka yang senada dengan keduanya). Seandainya tidak ada

seomngpun di kalangan sahabat yrrng mengingkarinya, tetap saja

pemyataan yang demikian ditolak, sebab bertentangan dengan

pemgntaan Rasulullah $. Karena pemyataan Rasulullah $ adalah

hujjahyangharusdiikutiolehUmar,tsdanyanglainnya.olehkarena
itu, pemyataan umar i&, "Kami fidak akan meninggalkan kitab Tuhan

kami dan sunnah Rasul kami hanya karena perkataan seorang wanita,"
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adalah riwayat yang tidak sah. Imam Ahmad mengingkari riwayat yang
demikian. Jika demikian isi riwayatnya, tidak mungkin. Akan tetapi yang
dikatakan oleh Umar & adalah, "Kami tidak akan menerima
pemyataan seorang wanita dalam urusan agama kami." pemyataan

yang demikian bertentangan dengan ijma' yang menyatakan bahwa
dalam bidang periwayatan, pemyataan seorang wanita dapat diterima.
Bagaimana mungkin sesuatu dapat dijadikan sebagai hujjah, iika ia yang
bertentangan dengah rjma', ditolak oleh sunnah dan bertentangan
dengan pendapat ulama dari kalangan sahabat.

Ismail bin Ishaq mengatakan: Kami tahu, Umar rg$ tidak akan
berkata, "Kami tidak akan meninggalkan apa yang ada dalam kitab
Tuhan." Kecuali karena sesuafu yimg mernang ada di daram kitab
Tuhan. Yang ada dan tqtera dalam kitab suci adalah bahwa seorang
wanita yang dithalak suaminya berhak mendapatkan nafkah jika dia
hamil.

ffi6:.{;{{W\htrrf dj '"{r;,b
'Dan jika merel<a (isti-isti 5ang sudah dithalak) itu sdang

hamil, maka ben'l<anlah kepda mqel<a hingga mqeka
betsalin.--. "(Qs. At-Thalaag [65J: 6). Mengenai wanita 3nng dithalak dan
kondisinya tidak hamil, maka dia tidak wajib diberi nafkah. sebab, qBrat
si wanita menerima nafkah sebagaimana dijelaskan dalam kitab suci
adalah kondisiryn sdang harnil.

Imam Abu Daud dan ularna yrang lain meriuaSntkan lengkap
dengan sanad mereka bahwa hnu Abbas rg, berkata, "Kernudian
Rasulullah $ mernisahkan keduaqn (strami isfui gnng saling mengutuk)

dan menehpkan bahwa sang ishi tidak unjib diberi tempat tinggal dan
tidak unjib diberi makanan pokok."lzr

r71 Riwayat ini telah ditakhriJ sebelumnya.
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Sebab dengan terjadinSn hal yang demikian, sang wanita

menjadi haram bagi suaminya. Oleh karena itu dia tidak wajib diberi

nafkah dan tidak waiib disediakan tempat tinggal, seperti kasus

mula'anah dan ajnabiyjah. Ini berbeda dengan kasus wanita yang

dithalak mj'i.

Wanita yang dithalak raj'i wajib diberi nafkah dan disediakan

tempat tinggal karena ketentuan yang tertera dalam ayat Al Qur'an,

hadits dan ijma" karena dengan stafus thalaknya y6rg rai'i, maka wanita

tersebut masih istri suami lrang menceraikannya, karena wanita tersebut

bisa dithalak, di-li'an dan di-zhihar.

Pasal: Mengenai kasus wanita yang melakukan li'an, dia tidak

wajib diberi nafkah dan juga tidak wajib disediakan tempat tinggal.

Ketentuan ini berlaku jika wanita tersebut tidak sedang hamil. Demikian

pula jika wanita tersebut hamil, namun sang suami tidak mengakui

kehamilannya, ini jika kita beranggapan bahwa sang bayi menerima

penafian tersebut atau kita beranggapan bahwa bayi tersebut dinafikan

karena terpufusnya tali pemikahan. Jika kita beranggapan bahwa bayi

tersebut tidak temaftkan dengan penaftan sang suami atau sang suami

tidak melakukan penafian, dan kita beranggapan bahwa bayi tersebut

dinasabkan kepada suami ibunya grang melakukan libn, maka sang istri

wajib diberi nafkah dan. disediakan ternpat tinggal, karena itu semua

dilakukah untuk bayi yang dikandung atau untuk sang ibu karena dia

sedang mengandung. Kasusnya sama dengan kasus wanita yang dithalak

ba'in oleh suaminya.

Jika sang suami tidak mengakui bayi yang dikandung adalah

benihnya, lalu sang ibu 5ang menafkahinya dan sang ibu tinggal tanpa

didqmpingt suaminya, kemudian dia menyusui sang bayi. Dalam kasus

ynng demikian, jika setelah ifu sang suami mengakui bahwa bayi

tersebut benih darinya, maka sang bayi dinasabkan kepadanya. Dalam
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kondisi yang demikian, sang suami wajib memberikan nafkah dan

membayar sewa tempat tinggal dan biaya penpsuan, karena sang istri

melakukan semua ifu berdasarkan landasan bahwa sang bayi tidak

punya ayah. Jika setelah ifu, temgnta ada ayahnya, maka sang ayah

wajib menanggung biaya kehidupan sang bayi. Dengan demikian, sang

ibu berhak menuntut biaya yang telah dia keluarkan kepada ayah dari

anak yang dikandung dan dirawatnya

Jika ada yang bemnggapan bahwa nafkah yang diberikan karena

kehamilan bersifat nafkah aqarib dan nafkah yang demikian setelah

berjalannya wakfu tidak bisa dituntut kembali, maka bagaimana mungkin

lelaki tersebut difunfut suafu kar,rajiban yang telah gugur?

Jawaban kami adalah bahwa nafkah tersebut diberikan untuk

sang ibu karena bayr yang dikandungnya. Oleh karena ifu, nafkah yang

demikian tidak menjadi gugur dengan ber;alannya waktu. Kasusnya

sama dengan nafkah yang diberikan unfuk sang istri semasa hidupnya.

Jika kita terima pendapat yang menyatakan nafkah tersebut diberikan

unfuk bayi yang dikandung, natnun tetap saja pemberiannya melalui

sang ibu yang mengandungngn. Dengan demikian, pemberian tersebut

masih berhubungan dengan hak sang ibu. Dengan demikian, nafkah
yang bersifat demikian tidak menjadi gugur dengan berjalannln waktu.

Pasal: Mengenai hukum wanita lpng sedang
menjalani iddah wafat, jika unnita tersebut fidak dalam
kondisi hamil, maka dia tidak wajib diberi nafkah dan tidak
wajib disediakan tempat tinggal, karena tali pemikahan telah

terputus. Jika kondisi wanita yang menjalani iddah wafat tersebut sedang

harnil, dalam kasus yang demikian ada dua riwayat:

1. Wanita tersebut wajib diberi nafkah dan disediakan tempat

tinggal, karena dia sedang mengandung bayi stnminya yang
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telah meninggal dunia. Oleh karena ifu, dia berhak mendapatkan

nafkah dan tempat tinggal. Kasusnya sama dengan wanita yang

dithalak dalam kondisi hamil.

2. Wanita tersebut tidak waiib. diberi nafkah dan tidak waiib

disediakan tempat tinggal, karena harta yang ditinggalkan sang

. suami telah menjadi harta waris. Nafkah wanita yang hamil

diberikan untuk sang bayi yang dikandung atau untuk si ibu

karena dia sedang mengandung, dan hal yang demikian bukan

kewajiban ahli warig sebab, jika mayit memiliki harta

peninggalan, maka nafkah sang bayi yang dikandung diambil

dari bagiannya atas harta waris. Jika sang mayit tidak memiliki

harta peninggalan, maka ahli waris mayit tidak berko,r,rajiban

menafkahi bayi yang dikandung sang istri mayit. Sebagaimana

kasus tidak wajibnya mereka memberikan nafkah setelah sang

istri melahirkan. Menurut Al Qadhi riwayat ini benar'

Pasal: Apakah nafkah lrang diberikan kepada wanita

hamil diperunfukkan unfuk sang ibu karena dia sedang

mengandung atau unfuk bayi yang sedang dikandungnya?

Dalam masalah ini ada dua riwaYat:

1. Nafkah tersebut wajib diberikan untuk bayi yarrg dikandungnya.

Pendapat ini dipilih oleh Imam Abu Bakar, karena nafkah

tersebut diwajibkan karena adanya bayi di rahim sang ibu. Dan

keurajiban tersebut menjadi gugur dengan lahimya bayi tersebut.

Ini menunjukkan bahwa nafkah tersebut diberikan karena bayi

yang dikandung.

2. Nafkah tersebut merupakan hak sang ibu karena dia sedang

mengandung bayi, karena dalam kondisi ekonomi yang lapang

ataupun sempit, nafkah tersebut tetap wajib diberikan. Nafkah

tersebut tidak menjadi gugur dengan berjalannya waktu.
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Kasusnya sama dengan nafkah sang ibu dimasa hidupnya ayah
sang bayi.

Dalam masalah ini, Imam fuy-Syafi,i memiliki dua pendapat,
seperti dua riwayat yang telah disebutkan. perbedaan dalam
memandang unfuk siapakah nafkah tersebut diberikan menghasilkan
perbedaan pendapat dalam bebempa permasarahan furu' (cabang).

Diantaranya:

1. Jika wanita yang dithalak dan sedang hamil tersebut statusnya
adalah budak, dan kita beranggapan bahwa nafkah tersebut
diberikan untuk bayi yang dikandungnya, maka nafkah tersebut
menjadi tanggungan fuann3n, karena bayi tersebut adarah milik
sang tuan. Jika nafkah tersebut unfuk sang ibu yang sedang
hamil, maka nafkahnya menjadi keruajiban sang suami, karena.
suamilah yang wajib menafkahi sang istui.

Jika suaminya berstatus sebagai budak, dan kita
berpendapat bahwa nafkah tersebut unfuk bayi yang dikandung,
maka sang suami 5nng budak tidak wajib menafkahi, karena
budak tersebut fidak wajib menafkahi arnknya. Jika kita
beranggapan bahura nafkah tersebut unfuk sang ishi, md'
nafkahnya menjadi tanggung jauab sang suami 3nng berstatus
budak.

2. Jika wanita tersebut hamil hasil dari lnng bersifat
.6sil (rusak), atau hasil dari hubungan badan 57ang bersifat
syrbhat; jika kita be,ranggapan bahwa nafkah tersebut untuk bayi
yang dilhndung, rraka grang tmjib mernberikan nafkah adalah
suami atau omng 3nng berhubungan dengann5ra, karena anak

Snng dikandung adalah anaknSn. oleh karena ifu, dialah (suami

atau omng gnng berhubungan badan dengannya) 57ang unjib
memberikan nafkah. Kasusnya 

"unra dengan karajiban
mernberikan nafkah kepada sang anak setelah dilahirkan.
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Jika kita beranggapan bahwa nafkah tersebut untuk sang

ibu yang sedang harnil, maka si wanita tidak berhak menerima

nafkah, karena status wanita tersebut bukanlah istri-

3. Jika seorang wanita melakukan perbuatan nusln z dan dalam

kondisi hamil, jika kita beranggapan bahwa nafkah telsebut

unfuk bayr yang ada di rahimnla, maka nafkah unfuk si isfui

tidak gugur. Sebab, nafkah untuk sang anak tidak menjadi gugur

akibat perbuatan ibunya yang nusyuz. Jika kita beranggapan

bahwa nafkah tersebut unfuk sang istri yang sedang

mengandung, maka,sang istri tidak berhak menerima nafkah,

sebab dia berlaku nusyuz.

PasaL Jika seorang wanita yang dithalak suaminya

sedang dalam kondisi hamil, maka sang suami wajib

memberinya nafkah setiap hari, sebagaimana sang suami

wajib memberikan nafkah kepada iskinya !/ang dithalak rai'i-

Imam fuy-Syafi'i dalam salah safu diantara dua pendapatrya

berpendapat bahwa sang suami tidak wajib memberikan nafkah kepada

istrinya tersebut hingga sang istri melahirkan, karena kepastian hidupnya

sang bayi belum pasti. Oleh karena ifu, haknya dalam masalah waris

ditangguhkan. Pendapat yang demikian bertentangan dengan firman

Allah & di dalam Al Qur'an,

?ite;qf{-W:}fr,,f di Kb
'Dan jil<a mereka (isti-isti gng sudah dithalak) itu sdang

hamil, mal<a berikantah kepada merel<a nall<ahn5a hingga mereka

bercalin.... " (Qs. At-Thalaaq [65]: 6). Dalam ayat ini ditetapkan bahwa

wanita yang dithalak dalam kondisi sedang hamil waiib diberikan nafkah.

Oleh karena ifu, suaminya wajib memberi nafkah tersebut, sebagaimana
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sang suami wajib memberi nafkah unfuk istrinya yang sedang menjalani

iddah thalak mj'i. Pendapat yang mereka usung ini tidak benar. Sebab,

kehamilan bisa ditetapkan berdasarkan tanda-tanda yang terlihat secara

zhahir. Tanda yang demikian berlaku dalam masalah nikah, hadd,

qishash, batalnya penjualan budak. Dengan demikian, tanda bisa

dijadikan sebagai alat unfuk memastikan. Kasus nafkah tidak bisa

disamakan dengan kasus warisan. Dalam masalah waris, kehamilan

tidak bisa dijadikan patokan bahwa bayr yang ada di dalam rahim berhak

mendapatkannya hingga bayi tersebut dilahirkan dan menangis. Tanda

kehidupan yang demikian tidak terwujud ketika bayi masih ada di dalam

rahim, karena kita tidak mengetahui dengan yakin kondisi bayi di dalam

rahim dan keberhakannya atas warisan yang ditinggalkan. Ini berbeda

dengan masalah yang sedang kita bahas, karena nafkah wajib diberikan

ketika wanita tersebut hamil.

Dengan demikian, jika sang u/anita mengaku sedang hamil dan

pengakuannya diterima oleh sang suami, lalu sang suami

memberikannya nafkah. Dalam kasus Snng dernikian, jika temyata

wanita tersebut mernang sedang harnil, b€rar6 suami telah

melaksanakan ker,vajibanqn lpng menjadi hak sang isfui, yaifu

memberinya nafkah. Jika tempta sang isfui fidak hamil, rnaka sang

suami berhak meminta kernbali apa lnng telah dia berikan sebagai

nafkah. Tidak ada perbedaan dalam l<asus ini, apakah sang suami

mernberikan nafkah berdasarkan keputusan hakim atau lnng lainnya,

baik disyaratkan dia diberi nafkah atau tidak disyaratkan. Sementara itu

ada riwayat 5nng mengatakan bahura sang suami fidak boleh merninta

kernbali nafkah yang telah dia berikan. Pendapat shahih adalah bahwa

sang stnmi berhak merninta kernbali apa png telah dia berikan sebagai

nafkah, karena dia melahrkanqn atas dugaan bahua ihr mernang

menjadi kamjibannya. Jika tempta bulon merupakan kannjiban sang

suarni, maka dia berhak menrinta kernbali apa yang telah dia keluarkan.
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Kasusnya sama dengan seseorang (A) yang memberikan uang kepada

orang lain (B) dengan dugaan bahwa si (A) punya utang kepada si (B).

Jika temyata si (A) tidak memiliki utang, maka dia berhak meminta

kembali apa yang telah dia berikan kepada si (B)'

Jika sang suami menyatakan bahwa ishinya tidak sedang hamil,

maka pemecahannya adalah dengan meminta kepada beberapa wanita

yang dapat dipercaya untuk melakukan penilaian. Setelah itu, pendapat

merekalah yang dijadikan sebagai patokan. Pendapat seorang wanita

juga bisa dijadikan sebagai patokan, jika wanita tersebut dapat dipercaya

dan memiliki keahlian dalam bidang menilai hamil atau tidaknya seorang

wanita, karena dia bersaksi dalam kasus yang tidak bisa disaksikan laki-

laki. Kasusnya sama dengan kasus bayr yang menyusu kepada seorang

wanita yang bukan ibunya.

Pasal: Dalam pemikahan yang dihukumi fasid, maka

sang suami tidak wajib memberikan nafkah kepada istrinya,

karena pada hakikatnya, antara kedua orang tersebut tidak

terikat oteh tali pernikahan yang shahih-

Jika sang suami menthalak wanita yang dinikahinya dengan

stafus nikah yang fasid, atau keduanya dipisahkan secara paksa, iika ifu

terjadi sebelum terjadiqn hubungan badan diantara keduanya, maka

sang isbi tidak wajib menjalani masa iddah

Jika itu terjadi (penthalakan) setelah terjadinya hubungan badan,

maka sang istri waJib menjalani masa iddah. Meski demikian, sang suami

tidak wajib mernberinya nafkah dan tidak wajib menyediakan tempat

tinggal. Ketenttnn yang dernikian berlaku jika sang istri tidak hamil-

sebab, itu tidak wajib sebelum terjadinya penthalakan, terlebih lagi

setelah dithalak. Jika sang istui sedang hamil, maka ketetapan hukumnya

seperti yang telah kami jelaskan. Jika kita beranggapan bahwa dia
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berhak menerima nafkah jika sedang hamil, maka dia berhak menerima
ifu sebelum perpisahan, karena jika sebelum tafriq (pemisahan) saja dia
berhak menerima, terlebih lagi setelah terjadinya perpisahan. Jika suami
memberikan nafkah kepada sang istri; baik ifu dilakukan sebelum atau
sesudah terjadinya perpisahan, maka sang suami tidak berhak meminta
kembali apa yang telah dia berikan. . sebab, jika dia tahu bahwa
pemberian tersebut hukumnya fidak wajib, berarti sang suami
memberikannya atas dasar sukarela. Jika sang suami tidak mengetahui
bahwa ifu tidak wajib, berarti sang suami telah bersikap ceroboh.
Kasusnya sama dengan sang suami memberikan nafkah kepada seomng
wanita yang bukan istrin5n.

setiap wanita yang menjalani iddah karena terjadirya hubungan
badan dalam pemikahan yang fidak shahih, seperti wanita yang
melakukan persefubuhan syubhat atau yang lainnya, jika sang laki-laki
mengakui nasab anak yang dilahirkan, maka stafus sang wanita
disamakan dengan wanita Snng disetubuhi berdasarkan pemikahan yang
fasid. Jika anak tersebtrt tdak dinasabkan kepada a5nhn57a, maka
stafusnya seperti orang 5nng berzina. Malrsudnga, sang laki-laki fidak
wajib memberikan nafkah, baik wanita yang disetubuhinya hamil atau
fidak, karena diantara kedua orang tersebut tidak ada hubungan
pemikahan dan antam sang laki-laki dengan bayi juga tidak ada
hubungan nasab.

1397. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
'Jika seorang unnita meng-Hrulu suamin!/a dan sang wanita
membebaskan suami dari tanggung jauab terhadap bayr
lnng dikandun$n9a, matra sang suami fidak wajib menafkahi
ishi dan anaknya hingga sang ibu men5npih anak tersebut.'

Jika sang istri meng-khulu suaminSra dan tidak membebaskan
sang suami dari tanggung jawab terhadap bayi yang dikandungnya,
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maka sang suami wajib menafkahi istin5n, seperti kerrajiban menafkahi

wanita 5nng dithalak tiga dalam kondisi hamil, karena bayr yang

dikandung adalah anak suami tersebut dan nafkah sang anak menjadi

kewajibannSn.

Jika sang istri mernbebaskan suami dari kervajiban terhadap bayi

5nng dikandungnya dan itu duadikan sebagai imbalan khulu" maka

kebijakan ishi yang demikian hukumnya sah. Baik diiadikan sebagai

iwadh secara keseluruhan atau hanya dijadikan sebagai sebagian iundh

dalam khulu'. Telah kami jelaskan dalam masalah khulu'- Ka'vaiiban

suami dalam memberi nafkah menjadi gugur hingga sang ibu

bayinya. Ketenfuan ini berlaku jika sang istri telah membebaskan

smmin!/a dari biaya kehamilan atau sang isfui memutlakkan pembebasan

tersebut, karena . pembebasan s@aftt mutlak difahami dengan

pemahaman selama sang isfui berhak mengrima iwadh dimasa tersebut'

Masa tersebut adalah masa kehamilan dan menyusui, karena jika

sesuafu disebutkan secara mutlak, maka pembatasannya dilakukan

berdasarkan urfi (adatkebiasaan).

Jika terjadi perbedaan pendapat mengenai masa pen!,usuan,

maka lrang duadikan patokan adalah masa haulain (dua tahun)

sebagaimana disebutkan di dalam Al Qur'an,

,/./ . ,2 /..
tMlo c)'aE4;

"Dan meniapihnSn datam dua tahun." (Qs. Luqmaan t3U: 14)'

Dalam ayat yang lain Allah S berfirmnan,

&' tW d;Jbf3fG$i LiLir|
"Pan ibu hendaLnW menSrusukan anak-analnt/a selama dua

tahun penuh, gifu bagi Wng ingin menyetnpumal<an pen5tsuan'' (Qs'
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Al Baqamh I2l: 2331. Kernudian masih dalarn ayat yang sarna, Allah &
berfirman,

t+ &56 ;rW q4,r$ {;'1Q 66 t g

'Apbila ingin manSppih (sebelum dua bhun) dangan

kerelaan dan pamusyawambn, maka tidak ada dos abs
kduan5a.... "(QS, Al-Baqamh; 233).

Ayat ini menunjukkan bahwa fidak boleh melalulGn penlnpihan

sebelum bayi benrsia dua tahun kecuali berdasarkan hasil muqnuarah
dan dilakukan atas dasar sarnd€arnd ridha-

Jika keduanga menetapkan batasan pernbebasan dari ka,rnjiban

tersebut dengan ketenfuan selama tnmil atau selarna safu tahun atau

dengan pembatasan 5rang sejenb, rnalo pernbebasan tersebut berlaku

sesuai dengan rnsa yang telah ditetapkan. Dan kebfakan lang
demikian lebih bagus, karena penentuan Snng dernikian bersifat pasti

dan memperkecil nrang teriadinla pabedaan pendapat. Jika sang istui

menyatakan pernbebasan tersebut selarna dia hamil, maka pernbebasan

berlaku sesuai dengan nura yang tdah dis€butkan.

Al Qadhi berpendapat bahwa dianggap sahrya hukurn wanita

mug-khulu'suaminSa dengan imbalan sang snmi diMaskan oleh si

wanita menanggung biaSa kehamilan, s€bab sang wanita 9ang hamil

dianggap sebagai pemilik dari naftah tersebut, karena dialah grang

mernegang dEn menggunakanrya. Sdarm hamil, uranita ters€budah

yang menrberi makan unfuk anaknya. S€tdah melahirkan, sang unnita

berhak mendapatkan upah dari kerp men5psui sang bayi. Dra berhak

menggunakan upah tersebut sesuai dengan kanginannya. Dengan

dernikian nafkah tersebut menjadi mifiknya. Oleh karena itu, nafkah

tersebut (nafkah selama hamil dan upah menyusui) sah diiadikan sebagai

,rrAan (pengganti pernbaSnran dahm trhutul. Mengenai nafkah 5rang
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lain, seperti baju bayi, minyak keperluan bayi dan yang sejenis tidak

dapat dijadikan sebagai iwadh dalam all6rd khulu', karena itu semua

bukan milik si wanita.

1398. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,

'seorang suami fidak waiib memberi nafkah kepada istrinya

yang bersikap nus!ruz. Jika sang suami memiliki anak dari

istri yang nusyttz tersebut, maka sang suami wajib

memberikan kepada sang ishi nafkah unfuk anaknyn''

Arti nusyuz adalah ketidakpatuhan istri kepada suaminya dalam

hal-hal yang menjadi kewajiban ishi berdasarkan akad nikah yang

terjadi. Arti dasamya adalah al irtifaa', yaitu merasa tinggi. Diambil dari

l<ata an-nas5rzu,yaitu ternpat yang tinggi. Wanita yang nusyuz berarti dia

telah bersikap tinggi hingga tidak mau memafuhi suaminya. Oleh karena

itu, wanita yang bersikap demikian disebut dengan istilah naasyiz(wanita

5nng nusyuz).

Jika seorang isfui tidak mau melayani suaminya di ternpat tidur,

sang isfoi keluar dari rumah suaminya tanpa izin sang suami, atau tidak

mau diajak pindah ke rumah lain yang serupa (fasilitasn5n), atau dia

tidak mau ikut suaminya yang akan melakukan perjalanan; dalam kasus-

kasus yang demikian, sang suami tidak wajib mernberikan nafkah dan

tidak wajib menyediakan tempat tinsgal untuk istrinya. Ketentuan yang

demikian merupakan pendapat umum para ulama. Diantara mereka

yang berpendapat demikian adalah As-sya'bi, Hamad, Imam Malik,

Imam Al Auza',i, Imam Asy-Syafi'i dan para ulama ahli ra'yi serta Imam

Abu Tsaur. Namun menurut Imam Al Hakam: Dalam kasus yang

demikian, sang suami wajib memberikan nafkah kepada istinya. Imam

hnu Al Mundzir berkata, "sepengetahuanku, tidak ada seorangpun

ulama yang berpendapat demikian kecuali Imam Al Hakam.

Nampaknya beliau mendasari pendapatrya dengan ketenfuan hukum
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bahwa rneski sang wanita bersikap nus!ruz, dia tetap berhak
mendapatkan mahamya. Demikian juga dalam masalah nafkah."

. Dalil kami dalam masalah ini adalah bahwa nafkah yang

diberikan sang suami adalah imbalan atas sikap tamkin-nya (bersedia

dan siap'melayani suami) sang istui. Dalilnya adalah, suami tidak wajib
memberikan nafkah kepada istrinya sebelum sang istri menyerahkan
dirinya kepada sang suami. Jika sang suami tidak memberikan nafkah,
maka sang istri boleh bersikap frdak tamkin dan jika sang istri bersikap
tidak tamkin, maka sang suami tidak wajib memberikan nafkah.

Kasusnya sama dengan sebelum terjadinya hubungan badan.

Permasalahan ini berbeda dengan permasalahan mahar.
Timbulnya kw.rajiban memberikan mahar karena terjadinya akad nikah.

oleh karena ifu, jika sebelum terjadinya hubungan badan salah seorang

diantara keduanya meninggal dunia, maka yang wajib difunaikan adalah
mahar.

Jika seorang suami mendapatkan anak dari pemikahann5n

dengan isfuinya yang nus!,nz, malta sang suami wajib memberikan
nafkah unfuk anaknya, karena menafkahi anak adalah karajibanngn.
Dan ker,vajiban tersebut tidak inenjadi gugur akibat sikap nusyuzryra sang
istui. IGsusnya sama dengan menafkahi anak snns sudah besar. sang
suami wajib memberikan nafkah unfuk anaknya kepada istuinya png
nus!ruz, jika istri tersebut masih menyusui atau masih mengasuh sang

anak. Sang suami juga wajib menyerahkan upah meryrusui kepada

ishingra, karena upah menyusui adalah milik sang isfui, sebagai balasan

atas pelayanannya terhadap sang anak, bukan balasan atas

kesediaannya melakukan hubungan seksnl. Oleh karena ifu, mesh
sang suami tidak dapat melakukan selsual dengan istinSa,
upah menyrusui harus tetap dibayarkan oleh sang suami.
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Pasal: Jika seorang suami tidak wajib memberikan

nafkah unfuk istrinln yang nusyuz? lalu jika sang istri

berhenti dari sikap nus!ruznya dan salrg suami ada di rumah,

maka sang suami wajib memberikan nafkah kepada sang

istri, karena sang istri sudah meninggalkan perbuatan yang

menyebabkan sang suami tidak terkena ke'.mjiban memberikannya

nafkah dan sang istri sudah kembali bersikap tamkin'

Jika disaat istri meninggalkan sikap nusyuz sang suami sedang

tidak ada di rumah (bepergian jauh), maka kewajiban memberikan

nafkah tersebut baru timbul ketika suami sudah kembali ke rumah untuk

menerima penyerahan diri sang isfui atau penyemhan tersebut diterima

oleh wakil sang suami atau ditetapkan oleh hakim setelah meler'rrati

ma5f, imkan(waktu yang ditempuh oleh suami kembali ke rumah).

Jika seorang istri murtad, maka sang suami tidak wajib

mernberikannya nafkah. Namun jika sang istri kembali ke agama Islam,

rnaka sang suami kembali wajib memberikan nafkah kepada istinya,

sejak sang istri kembali ke pada Islam, karena ketidakr,trajiban tersebut

menjadi terhenti dengan sebab keluamp sang isti dari agama Islam.

Jika dia kembali ke Islam, maka kerr,rajiban tersebut pun timbul kelrrbali'

Dalam kasus isti 5nng nusynz, karajiban mernberikan nafkah

menjadi gugur ketika sang isfui tidak mau mematuhi sang suami atau

sang iski tidak besikap bmkin. Jika sang ishi meninggalkan perilakunya

5Eng tidak pafuh dan kembali bersikap tamkin, maka sang suami

kernbali wajib menafkahinya. Kepatuhan tersebut dan sikap bmkin sang

isti tidak mungkin terwujud disaat sang suami sedang berada dalam

ffialanan. Oleh karena ifu, iika seomng istri benrsaha melal<ul<6n

penyerahan diri kepada suaminya sebelum teriadinln hubungan badan di

saat sang strami sedang tidak ada di rurnah (sdang pergi iauh), maka

sang suami fidak wajib menrberikannSp nafkah. Demikian pula

kaentuan yang berlaku dalam kasus ini.
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Bab
Siapakah Y*g Berhak Mengasuh Anak y.rrg

Masih Kecil

Memelihara dan mengasuh anak yang masih kecil dan
mengasuhnya adalah satu kaarajiban, karena seorang anak yang masih
kecil akan binasa jika dibiarkan hidup sendiri. oleh karena itu, seorang
anak wajib diasuh untuk menghindarkan dirinya dari kebinasaan. selain
mengasuh, kewajiban yang rainnya tehadap anak adarah
memberikannya nafkah. Nafkah tersebut berhubungan dengan hak
seorang anak terhadap kerabahrya, karena dalam pengasuhan terdapat
wilayah atas anak dan hak yang harus dipenuhi terhadap anak, sama
dengan hak anak hilang yang dipungut oleh seseorang.

seorang anak yang masih kecir dan seorang yang idiot tidak
memiliki hak untuk mengasuh, karena keduanya tidak merniliki
kemampuan untuk merneliham dan mengasuh. Sebaliknya, jusfuu
keduanyalah yang memerlukan pernelihaman dan pengasuhan.

seorang yang fasik (seomng musrim yang merakukan dosa besar
atau seorang muslim yang terus-menen^ merakukan dosa kecil) juga
tidak memiliki hak unfuk mengasuh, karena dengan kondisinya yang
dernikian, dia tidak dapat dipercayra dalam melakukan ker,vajibannya
mengasuh anak. Dan sang anak tidak boleh mendapatkan pengasuhan
dari orang yang bersifat demikian, karena seorang anak akan meniru
cara kehidupan orang yang mengasuhnya.

Seorang yang berstafus sebagai budak juga tidak berhak
melakukan" pemeliharaan dan pengasuhan. pendapat yang demikian
dikemukakan oleh Imam Atha, Imam Tsauri, Imam Asy-syafi,i dan para
ulama ahli ra'yi. Jika kasusnya adalah seoftu:rg laki-laki merdeka memiliki
anak dari pemikahannya dengan seorang budak wanita, dalam kasus
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yang demikian, menurut Imam Malik Sang wanita yang berstafus budak

tersebut lebih bertrak rnengasuh sang anak. Kecuali jika wanita tersebut

dijual oleh hnnnlra. Dalam kasus png demikian, maka sang ayah lebih

berhak mengasuhnya. Meski dengan stafusnya sebagai budak, wanita

tersebut lebih bertrak mengastih anaknla, karena kasih sayang yang ada

dalam dirinr terhadap sang anak, seperti kasih sayang seorang wanita

merdeka terhadap anakn5n.

Dalil kami dalam permasalahan ini adalah sang wanita yang

berstatns budak tidak merniliki manhat atas l<afalah (beban) tersebut,

sebab status mng budak adalah mil'rk trnnqn. Oleh karena itu, dia tidak

berhak mengasuh anaknYa.

. orarg 1nng kafu juga tidak mernelihara dan mengasuh anak

png muslim- Pendapat 5nng dernikian dikemukakan oleh Imam Malik,

Imam Aqrsl,af i, Imam sawwar dan Imam Al Anbari. Imam Ibnu Al

Qasim dan Abu Tsaur serta pam ulama ahli m'yi berpendapat bahwa

seoftmg 57ang kafir berhak mengasuh anak png muslim. Dalil mereka

adalah sebuah riwapt dari Al Humaid bin Ja'far dari ayahnya, duri

kakekryn yang belrrama Rafi'bin sinan bahwa ketika Rafi' masuk Islam,

isfoinya tehp mernilih berada dalam kekafimn. Kemudian ishinya datang

menernui Nabi $ dan berkata, 'Anak wanita ifu adalah anakku yang

sudah dimpih." Dan Rafi juga berkata, "Anak wanita itu adalah

anakku." Kernudian Nqbi $ bersaMa, "DuduHah lamu Rafi' di

sebelahntra hn dudumah l<amu (isbi Rafi) di sebdah bagran Sang lain,

dan pngibh anak uania tusebut oleh l<alian berdua." Kefika

keduanp mernanggil, ternlnta sang anak menoleh dan menuju ke amh

ibunp. Saat itu Rasulullah $ berdoa, 'Ya Allah, beilah hidaSnh kepda

amk wanib tasebut." Selesai Nabi $ berdoa, sang anak wanita
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menoleh dan berpaling menuiu aphnya. Kemudian sang ayah

mengambil anaknya.l7z

Dalil kami 9lang lain adalah bahwa hadhanah (pengasuhan)

bersifat wilayah (kekuasaan dalam mengurus). Oleh karena ifu, seorang

yang kafir tidak berhak mengasuh bayr Snng muslim. Kasusn5n sama

dengan wilayah (perwalian/nenguasaan) dalam pernikahan dan wilayah

atas harta, karena jika orang fasik tidak boleh mengasuh bayi png
muslim, terlebih lagi orang yang kafir. D sisi lain, madharat yang timbul

dari pengasuhan orang kafir atas bayr yang muslim lebih barynk

dibandingkan madharat Snng timbut dari pengasuhan yang dilalukan
orang fasik. Dengan pagasuhannlra, orclng kafir akan mernberikan

pengaruh yang sangat buruk. Dla akan berusaha memasuldon nilai-nilai

ke dalam diri sang anak yang muslim, mernbiasakan

kebiasaan-kebiasaann5a dan lainlain lmg sernuanya akan menrsak
pribadi seomng anak 5nng muslim. Dari sekian bar,fk madhamt Snng
al<an ditanggung seorang bayi muslim, inilah .madhamt terybesar.

Pengasuhan berfujuan unfuk kebailon seormg anak. Oleh karena ifu,

sesuafu yang dikhawafirkan menrsak dan mernberikan madharat kepada

sang anak harus dihindari.

Mengenai hadits Spng diladiltan sebagai alasan, sesungguhnya

hadits tersebut diriuraSatkan ddhsan redaksi 5nng tidak dernikian. Para

ulama ahli hadits tidak men-shahihf<awVa. sebab banlak kritikan
terhadap sanadnln. Dalam , Imam hnu Al Mundzir
berkata, "Nampaknya, Rasulullah $ sudah mengehhui bahwa pada

akhimya, sang anak rr/anita png diperebutkan akan mernilih aphn5p
ketika dia dipanggil oleh sang a5Bh. Dengan dernikian hal gnng

dernikian berlaku khusus bagi Nabi $."

172 gp. Abu Daud dahm .nrrlarrrya (Pernbahasan: Thalak, 2/2731dan Ahmad
dalam Musnadrya l5/4l.61dan sanadrUra dnhk.
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Jika seseorang ayah berstafus r/z budak, dan diantara dirinya

dengan sang tuan tidak ada kesepakatan, maka sang ayah tidak memiliki

hak unfuk melakukan pemeliharaan dan pengasuhan, karena dengan

kondisinya yang demikian, sang ayah tidak memiliki kemampuan unfuk

melakukannya, karena manfaat yang dimilikinya terbagi antara dirinya

dengan sang tuan. Jika ada kesepakatan persetujuan antara sang budak

dengan fuannya, berdasarkan qiyas perkataan Imam Ahmad, sang

budak berhak melakukan pemeliharaan dan pengasuhan dalam hari-hari

yang dimilikinya. Dalam kaidahnya, Imam Ahmad berkata, "Sesuafu

yang bisa terbagi, maka ia dapat dibagi sesuai dengan persentase

pembagiannya." Ini merupakan pendapat png dianut oleh Imam Abu

Bakar.

Menurut Imam AsyS5nfi'i: Dengan statusnya yang demikian,

sang budak tidak berhak melakukan pemeliharaan dan pengasuhan,

karena statusnya disamakan dengan orang yang statusnya 100% budak.

1399- Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"Jika seorang ibu dithalak oleh suaminlra, maka dia lebih
berhak mengasuh anaknSn yang masih kecil dan anakn5p
yang memiliki keterbelakangan mental.'

Jika sepasaryl suami ishi mengalami perpisahan dalam

pernikahan'dan dari pernikahan tersebut keduanSn merniliki il*, rnalo

sang ibu lebih berhak melakukan penrelihaman dan pengasuhan

terhadap anak tersebut. Ketentmn ini berlaku jika sang ibu memenuhi

qBmt-syarat 3nng harus terpenuhi unfuk bisa melakukan pemelihaman

dan pengasuhan. ndak ada perbdaan dalam kasus ini, apakah anak

tersebut berjenis kelamin lak-laki atau wanita. Ini menrpakan pendapat

png dikemukakan oleh Yahya Al Anshari, Imam Az'Zuhri,lmam Ats-

Tsauri, Imam Malik, Imam A$rSyafi'i, Imam Abu Tsaur, Ishaq dan
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ulama ahli ra'yi. Kami tidak mengetahui adanya pendapat yang

menentang pendapat mereka.

Dasar dari ketenfuan ini adalah, sebuah hadits yang diriwayatkan
oleh Abdullah bin Amr bin Ash & bahwa ada seorang wanita yang

datang menemui Nabi $ dan berkata, "Ya Rasulullah, anakku ini

rahimkulah yang menjadi tempatrya, dari kedua payudamkulah dia

minum dan kamarkulah tempat dia mendapatkan hawa. Sesungguhnya

ayah anak ini telah menthalakku dan berniat mengambil anak tersebut

dariku." Mendengar pemyataan wanita tersebut, Rasulullah $ berkata,

'Sasungguhnya engkau lebih berhak dibandingkan a5ahngn dalam

melakukan petnelihaman dan pengasuhan atas anak tetsebut- " Hadits

ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud.u3

Dia juga meriwayatkan bahwa ketika terjadi perceraian antara

Umar bin Khaththab dan istuinya yang dari pemikahan tersebut lahir
seorang anak yang bemama Ashim, Abu Bakar rg, menetapkan bahwa

yang berhak melakukan pemeliharaan dan pengasuhan adalah ibunya
Ashim. Abu Bakar berkata -kepada Umar bin Khaththab (9, "Aroma

tubuhnya Ummu Ashim, ciuman dan kasih sayangnya terhadap Ashim

lebih baik dari yang kamu miliki." Hadits ini diriwayatkan oleh Imam

Sa'id dalam Sunan-nya.l74

Sebab seorang anak yang masih kecil lebih dekat kepada ibunya,

dan sang ibu memiliki kasih sayang lebih terhadap anak dibandingkan

sang ayah. Tidak ada yang setam dengan sang ibu dalam hal ini kecuali

sang ayah, nanrrun sang ibu memiliki kelebihan sifat Snng banyak

terhadap anak dibandingkan dengan sang ayah. Oleh karena ifu, dalam

kondisi normal, seorang aph akan n pemeliharaan dan

173 gp. oleh Abu Daud (Pembahasan: Ttnlak, 2/2831dari hadits AMullah bin
Amr dan sanadnya shahih.

174 gu611r ini disebutkan oletr Sa'id bin Manshur dalam Sunarrya (22272); Mal/r.
dahm Al Muwaththa' (2/767); Tertera dalam Al Mushannaf karya hnu Abi Syaibah
(4/L621, dan Imam Az-7aih'imenyebutkan dalan. Nashb Ar-rynh(3/266).
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pengasuhan anak kepada istrinya. Ibu sang anak lebih baik dalam hal

pemeliharaan dan pengasuhan dibandingkan istui ayahnya yang lain (ibu

tiri sang anak).

Pasal: Jika seorang ibu bukan orang yang layak

melakukan pemeliharaan dan pengasuhan karena semua

atau sebagian qTarat-syarat yang telah kami sebutkan fidak

terpenuhi, maka dalam kondisi yang demikian, sang ayah

lebih berhak melakukan pemeliharaan dan pengasuhan-

Jika ayah dan ibu si anak sama-salna tidak memenuhi syarat,

rnaka keberhakan tersebut beralih kepada yang lain, karena dengan

kondisi keduanya yang demikian, dalam pandangan hukum keduanya

dianggap tidak ada.

Pasal: Yang wajib dipelihara dan diasuh adalah anak

!/ang masih kecil dan anak yang memiliki cacat mental. Anak

Snng sudah baligh, mereka tidak unjib diasuh. Dalam hal keikutsertaan

kepada kedua otang tua, anak 5nng sudah baligh diberikan pilihan,

apakah dia akan menetap bersama ibunSn atau dengan aSnhnya.

Jika anak tersebut sudah menjadi laki-laki dev,rasa, maka dia

bebas unfuk menentukan pilihan, bahkan untuk hidup sendiri tanpa

bersarna sang ayah atau ibu, karena dia sudah bisa mandiri tanpa ayah

aQu ibu. Meski demikian, dia lnrus tetap menjaga hubungan baik

dengan kedtra omng fuanp dan berbakti kepada keduanya.

Jika anak Snng sudah baligh tersebut berienis kelamin wanita,

pilihanngn hanln dua, dia menrilih bersarna aSphngn atau bersama

ibunya. Jika anak rrnnita tersebut mernilih hidup sendiri, maka sang

a5nh berhak melarangnya, karena kondisi anak wanita mwan dari

gangguan lingkungan dan sikap serta perilakungra yang tanpa konhol
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bisa memalukan kedua orang fuanya. Jika anak wanita tersebut sudah

tidak memiliki ayah, maka walinya atau keluarga dekafurya berhak

melamngnya hidup sendiri.

1400. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"Jika seorang anak telah mencapai usia 7 tahun, maka dia
diberikan pilihan, ikut bersama aphnya atau ibungra. Dan
dia berhak untuk ikut dengan orang tua yang dipilihn57a."

Jika terjadi perselisihan antam seoftmg suami dan isfuinya dalam

hal pengasuhan anak laki-lak dan anak tersebut telah berusia 7 tahun

dan tidak cacat mental, dia diberikan hak untuk mernilih, ikut aSnhnya

atau ikut ibunya. Siapa saja 5nng dipilih oleh sang m*, maka orang

tersebut lebih berhak melakukan perneliharaan dan pengasuhan.

Demikian keputusan hukum yang dilakukan oleh Umar bin Khaththab
ig , Imam Ali & , Suraih, dan ini merupakan pendapat madzhab Asy-

Syafi'i.

Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sang

anak tidak diberi pilihan. Namun, Imam Abu Hanifah berpendapat jika

sang anak sudah'mandiri dalam skala minimal, dia sudah bisa makan

sendiri, beristinja sendiri, dan mernakai baju sendiri, maka dalam kondisi

yang demikian, sang ayah lebih berhak dalam melakukan perneliharaan

dan pengasuhan. Menurut Imam Malik Sang ibu lebih berhak

mengasuhnya hingga gigi depan sang anak tanggal. Mengenai kebijakan

sang anak diberikan pilihan, kebijakan Snng demikian tidak sah. Sebab,

seorang anak yang masih kecil tidak mengetahui kernaslahatan dirin5n.

Bisa saja dia akan memilih oftmg yang dia senang bermain bersamanya

dan meninggalkan orang yang merniliki kepedulian yang besar dalam hal

kedisiplinan sang anak. Anak yang belum mencapai usia baligh belum

layak diberikan kebebasan unfuk mernilih.
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Dalil kami dalam permasalahan ini adalah hadits yang

diriuralptkan oleh Abu Hurairah r{$, bahwa Nabi $ memberikan pilihan

kepada seomng anak antam ikut aSnhnya atau ibunya. Hadits ini

diriwayatkan oleh Sa'id lengkap dengan sanadnya dan oleh Imam Asy-

Syafi'i.17s

Dalam lafazh yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah l$

disebutkan, "Ya Rasulullah, sesungguhya suamiku bemiat mengaiak

anakku pergi bersamanya, padahal anak itulah yang mengambilkan air

untukku dari sumur Abi utbah. Dia sangat bermanfaat bagiku?"

Kenrudian Rasulullah $ bersaffia kepada sang anak, "Ini adalah

ayalanu dan ini ibumu, ambittah bngan salah swrang diantan kduan5a

squai dengan kehginanmu." Kemudian sang anak mengambil tangan

ibunyra dan sang ibu kernbali bersama anaknya. Hadits ini diriwayatkan

oleh Imam Abu Daud.176

Ketenfuan 5nng dernikian juga merupakan ijma' pam sahabat.

DiriuaSntkan bahwa Umar $, menrberikan pilihan kepada seomng

anak; antara ikut a5nhqn atau ibunya. Ini diriwayatkan o1.5 5"'i6.177

Ketentuan yang demikian juga diriwayatkan dari Abu Hurairah 4$. Ini

merupakan kisah-kisah 5nng masyhur dan tidak seorangpun yang

mengingkari keputusan 5rang dernikian. Oleh karena ifu, layak disebut

sebagai ijma'. Sebenarnya, hak pernelitraraan dan pengasuhan diberikan

kepada oftmg Snng merniliki kasih sapng lebih terhadap anak. Jika

17s gp. At-Tirmidd dalam Sur16y1aVa (3/1357); Ahmad dalam Musrndrxsa

12/2461; Ibnu Mafifi dahm &marrqB 12/23511; Al Baihaqi dalam Srznan Al Kubm

(8/'3O) dan AstNlafi'i dalaulrr Mtst:rdtryall7z5l dan sanadnp shahih'
u6 63. lmam Abu Daud dalam Sunr}ny Pembahasan: Thalak, 2/ ?'841; A*

tlasa'l dalam &marnya (2/,:}9l dan Imam Al Hahm dalam Al Musbdnk (4/9n-

Dahrn komentarr4B, dia b€rkata, "tladib int sarndn5p slnhih dan Imam Adz-Dzal6bi

hal png sama." Hadits ini menrang sesual dengan apa yang dikatalGn

oleh keduargra. syailfi Al Ahani mq}.stmhihlaln hadits ini dalam N Inn'a/25O1.
Ahbah adalah n mra sumur yang letaknf sehtar I mil dari Madinah.

177 HR. Sa'id bin Marshur 12/22771 hnu Abi Syaibah dalam Mushamafrrya
(4/1621dan Al Baihaqi dahm Surnn Kubra'nya(8/4)- Sanadnya shahih.
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sang anak telah mencapai usia tertenfu yang mana dia bisa
mengeluarkan apa yang menjadi keinginannya, kemudian dia condong
kepada salah seorang diantara kedua orang tuanlra, ini menunjukkan
bahwa sang anak merasa bahwa orang yang dipilih memiliki kasih
sayang lebih terhadapnya. oleh karena ifu, orang yang dipilih si anak
Iebih didahulukan dibandingkan dengan ynng lain.

Dalam kasus ini, kami memberikan batasan usia anak, 5nifu saat

dia berusia 7 tahun, karena di usia tersebuflah seorang anak mulai
diarahkan unfuk mengerjakan shalat. Didahulukannya seoftmg ibu dalam
memberikan pengasuhan dan pemelihaman saat si anak masih balita,
karena kemashalatan sang anak di usia dernikian ada bersama sang ibu.
Sang ibu lebih mengetahui kebufuhan sang m*, Iebih bisa
mengurusnya. Jika sang anak sudah tidak lagi membufuhkan hal yang
dernikian, maka ayah dan ibunya memiliki posisi dan peluang yang sama
dalam memberikan pemeliharaan dan pengasuhan. oleh karena dalam
kasus ini, kami merajihkan pendapat bahwa sang anak diberikan
kebebasan untuk memilih.

PasaL Jika sang anak telah menenfukan pilihan, maka
dia diserahkan kepada orang !/ang dipilihnya. Jika setelah
ifu, sang anak berbalik memilih yang satunya, maka dia
kembali diserahkan kepada oftmg lpng dipilihnya- Demikian
seterusnya, karena pilihan sang anak sesuai dengan keinginannya.
Setiap kali dia memilih, maka pilihannya diberikan. sebagaimana pilihan
sang anak dalam memilih makanan dan minuman. Bisa saja sang anak
dalam satu wakfu lebih memilih tinggalbersama ibunya, narnun di waktu
yang lain dia mernilih tinggal bersama aSnhnya. Dan terkadang
berkeinginan untuk tinggal bersama kedtnnya sama-sarna. Dalam
kondisi yang demikian, hubungan dengan kedua oftmg fuarya tidak
boleh diputus.
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Jika seorang anak memilih kedua orang fuanya secara

bersamaan atau dia malah diam dan tidak menenfukan pilihan, dalam

kasus yang demikian, jalan keluamya adalah dengan melakukan undian.

Dalam kondisi yang demikian, satu pihak tidak lebih baik dalam

pandangan sang anak dibandingkan dengan yang lain dan tidak

mungkin sang anak dipeliham dan diasuh oleh kedua orang tuanya

secah bersamaan. Oleh karena itu, unfuk menentukannya dilakukan

dengan cara undian. Jika setelah diundi, temyata yang keluar adalah si

(A), namun sang anak mernilih si (B), maka sang anak diserahkan

kepada si (B), karena iika dia melakukan dua kali pilihan dan kami

merajihkan pilihannya yang kedua, maka pilihan keduanya tentu lebih

utama dibandingkan ketentuan perhama yang dihasilkan dari undian-

Pasal: Jika sang al/ah sedang tidak ada di tempat atau

ada di tempat, namun sang afnh tidak memenuhi sSnrat

unfuk melakukan pemeliharaan dan pengasuhan terhadap

sang anak, namun ada orang lain 5nng hadir dari pihak

ashabah, seperti saudara, p.unan atau anak paman, maka

mereka menempati posisi sang ayah. Dalam kondisi yang

demikian, sang anak diberikan pilihan, ikut ibunya atau

oftmg yang stafusnln sebagai ashabah, l<arena Imam Ali *
telah memberikan pilihan kepada Imarah Al Jirmi untuk ikut

ibunya atau pamannlra, karena posisi mereka dalam waris

adalah ashabah. Dengan demikian, posisi mereka sama dengan

posisi sang ayah.

Dernikian pula dalam lGsus jika ibunSra tidak ada di tempat, atau

sang ibu tidak memenuhi qpmt unfuk melakukan pemeliharaan dan

pengasuhan terhadap sang anak, kemudian sang anak disemhkan

;.;. neneknya, maka sang anak diberikan pilihan, ikut aSphnya atau

Al Mughni - @



-l

ikut neneknya atau antara ayahnya dengan orang-orang yang stafusnya
sebagai ashabah-

Jika kedua orang hra sang anak tidak ada di tempat, atau kedua
orang .fuanya tidak memenuhi syarat unfuk melakukan pemeliharaan
dan pengasuhan terhadap sang anak, kernudian sang anak diserahkan
kepada seorang wanita, seperti saudari perempuannya, bibinya dari
pihak ibu, bibinya dari pihak ayah, maka mereka menempati posisi lang
ibu dalam hal penentuan pilihan. Maka sang anak diberikan pilihan
antara memilih salah seorang diantam mereka (yang menempati posisi
sang ibu) atau memihh ashabalrnya.

Jika kedua orang fua sang anak berstafus budak, dan sang anak
tidak memiliki kerabat yang lain selain kdua orang fuanya, dalam kasus
yang demikian, menurut Al Qadhir Keduanya tidak berhak melakukan
perneliharaan dan pengasuhan, dan tidak wajib memberikan nafkah.
Nafkah anak tersebut diberikan dari baiful maal dan anak tersebut diasuh
oleh siapa saja dari kaum muslimin lrang mencukupi syarat-syarat
dibolehkannya pemelihaman dan pengasuhan.

Pasal: Seorang anak diberikan pilihan, jika memenuhi
2 syarat:

1. Kedua orang fuanya mernenuhi syarat dalam melakukan
pemeliharaan dan pengasuhan. Jika salah seorang diantara
kedua orang fuan5n tidak mernenuhi syarat, maka kebemdaan
orang tersebut dianggap tidak ada. Dan si anak diserahkan
secara pasti kepada ofttng yang fuanya 5nng mernenuhi s5nrat.

2. Anak yang diberikan pilihan kondisinya tidak cacat mental. Jika
mengalami cacat mental, maka dapat dipastikan bahwa dia
harus ada dibawah penreliharaan dan pengasuhan ibun5n,
karena anak yang cacat mental, selamanya disamakan dengan
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anak kecil,. meski secara usia dia sudah dewasa. Oleh karena itu,

jika sang ernak kondisinya demikian, makg setelah sang anak

memasuki usia baligh, sang ibulah yang tetap lebih berhak

melakukan pemeliharaan dan pengasuhan'

Jika seorang anak diberikan pilihan dan dia memilih untuk ikut

dengan ayahnya, kemudian sang anak mengalami gangguan mental,

maka sang anak dikembalikan kepada ibunya. Pilihan yang telah

dilakukan sang anak dianggap batal, karena sang anak diberikan pilihan

disaat dia memiliki kemandirian dalam melakukan pilihan. Jika

kemandirian tersebut hilang, maka sang ibu lebih berhak memelihara

dan mengasuhnya, karena sang ibu lebih lembut dan sayang kepada

sang anak dan lebih mernahami kebutuhan sang anak, sama dengan

k€fika sang anak masih kecil.

1401. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,

"Jika seoftrng anak wanita telah bemsia 7 tahun, maka sang

aSnh lebih berhak mengasuhnya-"

Imam Asy-Syaf i berpendapat bahwa anak wanita yang usianya

sudah mencapai 7 tahun diberikan pilihan, karena setiap batasan usia

tertentu png berlaku bagi anak laki-laki dalam melakukan pilihan,

batasan usia tersebut juga berlaku bagi anak wanita.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sang ibu lebih berhak

mengasuhnya hingga anak wanita tersebut menikah atau mengalami

haid.

Imam Malik berpendapat bahua sang ibu lebih berhak

mengasuhnya hingga sang anak uranita menikah atau hingga sang anak

wurita melakukan hrrbungan badan dengan suaminya. sebab, anak

wanita tidak diberikan pilihan dan dia tdak boleh tinggal sqrdirian. Oleh
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karena itu, sang ibu lebih berhak mengasuhnya sebagaimana usianya

belum 7 tahun.

Dalil kami dalam masalah ini adalah bahwa fujuan dari
pernelihaman dan pengasuhan adalah mendapatkan pernelihaman yang

baik. Dan perneliharaan anak wanita kefika r.rsianya 7 tahun lebih lalrak di
tangan sang a1nh, karena sang anak mernbufuhkan pernelihaman dan
peniagaan. Dan sang ayah lebih layak melakukan hal yang dernikian. Di sisi

lain, sang ibu malah membutuhkan penjagaan. selain itu, jika anak wanita
tdah bemsia 7 tahun, maka dia sudah dekat dengan masa pernikahan.
Rasulullah $ menikahi Aistah disaat dia benrsia 7 tahrx'r.u8

Di sisi lain, seorang wanita akan dilamar dan yang menerima
lamamn adalah sang ayah, karena ayah adalah wali dan yang memiliki
hak unfuk menikahkannya. Sang ayah lebih mengetahui sosok yang

kufu untuk putrinya dan lebih memiliki keleluasaan dalam melakukan
penilaian terhadap lakilaki yang ingin menikah dengan putoinya. Oleh
karena itu, sang ayah lebih didahulukan dalam hal pemeliharaan dan
pengasuhan dibandingkan dengan yang lain. Dengan demikian, sang

anak wanita tidak diberikan pilihan, karena ketentuan bahwa sang anak

wanita diberikan pilihan tidak tertera dalam nash. Dan tidak sah

mengqiyaskannya dengan anak laki-laki, karena anak lakFlaki tidak
mernbutuhkan penjagaan lebih sebagaimana yang dibutuhkan oleh anak

wanita. Di sisi lain, anak laki-laki tidak mernbufuhkan wali dalam
pernikahannya. Di sisi lain, kondisi sang anak yang berusia 7 tahun tidak

bisa diqiyaskan dengan wanita yang sudah baligh. Sebab, pemyataan

wanita yang sudah baligh dapat dijadikan sebagai patokan; dalam hal
izin pemikahan, mer.rakilkan, ikrar dan melakukan pilihan. Ini berbeda

u8 HR. Al Bukhari (Pembahasan: Manaqib kaum Anshar, T/3896/Fail7ut Bari,
pernbahasan: Nikah, 9/5133, 5134, 5158/Fathul Barl. Dengan lafazh "Usia 6
tahun." Dan Muslim (Pembahasan: Nikah, 2nVrc39l dengan lafazh !,ang sarna dari
hadits Aiq/ah 4&.
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dengan wanita yang sedang kita bahas. Dan tidak sah mengqiyaskan

kondisi setelah berusia 7 tahun dengan kondisi sebelum 7 tahun,

sebagaimana !/ang telah kami jelaskan dalam dalil kami.

Pasal: Jika sang anak wanita ikut bersama ayah atau

bersama ibunya, maka dia harus berada bersamanya, baik

siang ataupun malam, karena proses pembelajaran yang dilakukan

terjadi di dalam rumah, seperti menenun, memasak dan yang lainnya.

Oleh karena ifu, tidak ada alasan bagi anak wanita unfuk mempelajari

hal yang dernikian di luar rumah. Jika dia menetap bersama salah

seorang dari orang fuanya, maka dia tidak boleh dilarang bertemu atau

mengunjungi oremg fuanya png lain, dengan syarat, antara ayah dan

ibunya udak boleh berada dalam kondisi khalunh fterduaan tanpa ada

orang lain), karena status antam keduanya sudah bukan suami'istri lagi.

Tidak boleh seoftmg suami berleha-leha di rumah mantan istin5n, atau

.sebaliknya. Jika anak wanita tersebut sakit, maka sang ibu lebih berhak

merawatrgaa di rumahn3n.

Jika setelah usia 7 tahun, anak laki-laki atas pilihannya sendiri

memilih menehp bersama ibunln, mal<a dia harus berada di runah

ibunp pada malam hari, karena di siang hari, sang aph bisa

mendidikrya bekerja atau mernb€rikan keterampilan unfuk usaha atau

unfuk bekerja, karena salah satu fujmn pengasuhan adalah

membiasakan anak melakukan pekerjaan yang kelak dia geluti. Dan

itulah png meniadi lahan aktifitasn5n setelah derpasa. Jika anak laki-laki

tersebut mernilihunfuk menetap bersarna a5nhnya, maka dia hartrs ada

di rumah sang alnh, siang dan rnalam. Meski demikian, dia tidak boleh

dilamng jika hendak mengunjur.rgi ibunp, karena melarang perbuatan

5nng dernikian, sama saja dengan mernutuskan silafumhmi. Jika anak

laki-laki tersebut sakit, maka sang ibu lebih berhak merawatrya di

rumahnya, karena dengan kondisinya SBng sakit, stafusnya disamakan
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dengan anak kecil yang bufuh pemeliharaan. Dalam kondisi yang

demihan, sang ibu tenfu lebih memahami dan mengetahui apa yang

dibutuhkan sang anak.

Jika salah satu orang fuanya sakit dan si anak menetap bersama

salah seorang diantara kedua orang fuanya, maka dia tidak boleh

dilarang untuk menjenguk orang fuanya yang sakit dan tidak boleh

dilarang menghadiri proses pengurusan jenazah orang fuanya jika

meninggal dunia, karena dengan kondisinya yang sedang sakit, orang

tua tidak bisa berjalan unfuk mengunjungi anaknya. Dalam kondisi yang

demikian, sang anaklah lnng harus mengunjungi orang tuanya.

Jika dalam kondisi sehat, maka anak laki-laki lebih utama

mengunjungi ibunya dibandingkan dengan sang ibu yang mengunjungi

anaknya, karena kondisi seorang wanita sebaiknya lebih tertutup. Meski

danikian, sang ibulah yang mengunjungi anak wanitanya. Sebab, ibu

dan anak masing-masing adalah aurat. Menufupi anak wanita lebih
qtama, karena sang ibu terkadang keluar rumah unfuk satu keperluan,

berbeda dengan anak wanita.

Pasal: Jika salah seorang diantam kedua orang tua hendak

melakukan perjalanan yang agak jauh dan berniat. kembali lagi,

sementara orang tua yang safunya lagi tidak sedang bepergian, maka

orang tua yang tidak sedang bepergian lebih berhak memberikan

pemeliharaan dan pengasuhan terhadap sang anak. Sebab, membawa

anak dalam perjalanan memilfi resiko lebih dibandingkan sang anak

tidak bepergian.

Jika orang tua hendak pindah ke daemh lain dan perjalanan

yang akan ditempuhnya atau daerah yang menjadi fuluan pindah

mengandung resiko terhadap anak, dalam kasus yang demikian, orang

tua yang mukim (menetap dan tidak pindah) lebih berhak mengasuh
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sang anak, karena perjalanan yang akan dilakukan membahayakan jiwa

sang anak. Jika dengan kondisi yang demikian (perjalanan dan daerah

tujtrannya berbahaya) sang anak memilih unfuk dalam perjalanan, maka

keinginannya tersebut tidak wajib diterima.

Jika perjaianannya aman dan daerah fujuannya juga aman, maka

sang ayah lebih berhak mengasuhnya; baik sang ayah mukim atau yang

melakukan perjalanan. Kecuali jika jarak dua kota tersebut dekat dan

sang ayah bisa melihakrya setiap'hari. Dalam kondisi yang demikian,

sang ibulah yang lebih berhak mengasuhnya.

Al Qadhi berpendapat bahwa jika jamk perjalanannya kurang

dari jarak perjalanan dimana seseoftmg dibolehkan melakukan shalat

dengan cara qashar, maka orang png melakukan perjalanan tersebut

stafusnya tidak dianggap sebagai musafir, namun mukim. Ini merupakan

pendapat para sahabat AsySyafi'i, karena dalam kasus yang lainnya

stafusnya dianggap sebagai mukim, maka demikian pula dalam kasus

ini, karena dalam jarak yang demikian, sang ayah masih bisa

mengontrol kondisi anakn5n.

Pendapat yang ditetapkan oleh Imam Ahmad sebagaimana yang

telah kami sebutkan lebih utama untuk diikuti, karena dengan

melakukan perjalanan, meski kurang dari perjalanan qashar, sang ayah

tidak bisa melakukan pengawasan kepada sang anak. Dan kondisi yang

demikian disamakan dengan kondisi sang a5nh melakukan perjalanan

yang mana dia bisa melakukan shalat dengan cara qashar. Pendapat

yang telah kami sebutkan juga dianut oleh Imam Syumih, Imam Asy

Syafi'i dan Imam Malik.

Ularna dari kalangan para ularna ahli m'yi berpendapat bahwa

jika sang ayah yang pindah ke daerah lain, maka sang ibu 5rang lebih

berhak mengasuhnya. Jika yang pindah adalah sang ibu, namun

pindahnya ke tempat dilakukanqn akad nikah dahulu, maka sang ibu
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lebih berhak mengasuhnya. Jika sang ibu pindah ke daerah yang lain,

maka sang ayah lebih berhak mengasuh sang anak.

Diceritakan dari Imam Abu Hanifah bahwa jika sang ibu pindah

dari daerah perkotaan ke daerah pedesaan, maka sang ayah lebih

berhak mengasuhnya. Jika sang ibu pindah ke kota lain, maka sang ibu

lebih berhak mengasuhnya, karena daerah perkotaan memiliki ragam

sekolah dan lebih banyak memiliki lernbaga pendidikan.

Dalil kami dalam masalah ini'adalah jika daerah tempat tinggal

orang tuanya berbeda, maka sang aSnh lebih berhak mengasuhnya.

Sebagaimana dalam kasus, jika sang ibu pindah dari daerah perkotaan

menuju pedesaan atau ke perkotaan yang bukan tempat terjadinya

pemikahan. Klaim yang mereka sebutkan juga tidak sah, karena dalam

kebiasaan yang 'ada, ayahlah yang mernberikan pendidikan dan

pengajaran. Jika sang anak tidak berada di daerah tempat tinggal

ayahnya, maka sang anak akan terlantar pendidikannya. Kasusnya sama

dengan jika dia tinggal di pedesaan.

Jika kedua orang fuanya pindah, natnun pindahnya ke kota yang

sarna, maka sang ibu lebih berhak mengasuhnya. Demikian pula jika

sang ayah membawa sang anak karena kota tempat tinggal kedua orang

tua sang anak berbeda kemudian sang ayah kembali lagi ke daerah

dimana sang ibu tinggal, dalam kasus png dernikian, sang ibu kembali

lebih berhak mengasuhn5n. Pam wanita selain ibu yang memiliki hak

pengasuhan terhadap anak menempati posisi sang ibu dalam penentuan

hak pengasuhan. Demikian dengan sang ayah. Selain ayah yang masih

termasuk ashababnya sang anak menernpati posisi sang ayah dalam

hak pengasuhan. Ketentuan ini berlaku jika kedua orang tersebut tidak

ada atau ketika keduanSn Udak memenuhi syarat-syarat unfuk

melakukan pemeliharaan dan pengasuhan.
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]..402. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata'

"Jika s.urg suami fidak ada atau sang ibu surdah menikah lagi

dengan lah-lald lain, dalam kondisi yang demikian, ibunSn

*"n asnh lebih berhak mengasrh dibandingkan dengan bibi

aJpit "k 
aph (malsrrdnr nenek sang anak dari garis a,.h

lebih berhak mengazuh dibandingkan bibi sang anak dari

garis ayah nenetil-"

Masalah ini mengandung dua pasal'

Pasal Pertama: Jikg seorang ibu sudah menikah lagi hak

pengasuhannya menjadi gugur. Imam hnu Al Mundzir berkata'

"Sepengetahr.ranku, ini mempakan ijma' pam U1utou."179 Imam Sluraih

memberikan keputusan png dernikian dalam kasqs tersebut' Pendapat

ini juga dikernukakan oleh Imam Malik, Imam AsfSyaf i dan ulama atrli

ra,yi. Diceritakan dari Imam Al Hasan bahwa jika sang ibu menikah lagi,

maka hak pengasuhan sang ibu tidak gugur'

Mahnan menukil dari Imam Ahmad bahwa jika sang ibu

menikah laE dan anaknya masih kecil, maka sang ayah boleh

mengambilnya. Kemudian ada 5nng bertaryn kepadanya, "Apakah anak

perernpuan juga disamakan dengan anak laki-laki dalam kasus ini?"

Imam Ahmad menjawab, "Tidak. Anak perernptnn tetap bersama

ibunp hingga berusia 7 tahun." s€can zhahir pern5ptaan Imam Ahmad

mengnjukkan bahwa hak pengasuhan sang ibu png menikah lagi atas

anak wanitanya Udak gugur,.IlEtrnun pemikahan sang ibu menjadikan

hak pengasuhanqn terhadap anak laki-laki menjadi gugur'

Ketenfuan Snng dernikian didasari oleh sebuah riwayat bahwa

Imam Ali &, Ja'far {&, dan Tjtid bin Haritsah pemah saling

17e IJ'r. At hna' karya Imam hnu Al Munddr (85)'

Al Mughni - lTsd



mengklaim bahun rraasing-masing merasa rebih berhak daram mengasuhanak wanitanya Hamzah 4g. Dalam f.fui_l^, l_u* i, * berkata,"Dia adalah anak pamanku dan akurah ,.ng akan mengasuhn,a ., zaidberkata' "Da anak u/anita saudaraku, karena *u"r-rut a ,ffi
mempersaudarakan antara Hamzah dan Zaid.,, sernentara ifu, Ja,farberkata, "Dia adalah anak pamanku dan aku menikah dengan bibi anakwanita tersebut dari garis ibunya." Kernudian Rasururah $ bersabda,"Bibi posisinin sama dengan ibu., Mal<a anak ,*"* tersebutdiserahkan kepada Ja'far 165- Imam Abu Daudle meriwaSatkan haditsini dengan isi yang satna. Rasurulah & menjadit<an pengasuhan

tersebut di tangan sang bibi Snng wakfu ifu sudah menikah.
Riwayat yang pertama rehth shahih. rbnu Abi Musa mengatakanbahwa riwayat pertama inirah yang diamarkan, sebab Rasuruilah *fpernah bersabda k"pudu seorang ibu, 'Karnu rebih bqhak mangasuhnja

selama l<anu bdum mqnkah.4st Sebab ;ika ibu sang anak telahmenikah, maka dia akan sibuk menjarankan keua;ibannya:kepada sangsuami. Kondisi 5nng dernikian mernbuat perneliharaan dan pensasuhan
sang anak menjadi fidak mar*imar. Dengan dernirrian, sang agrah rebihberhak mengasuhnga- uain ifu, dengan menikah rnanhat sang ibuunfuk selain anak Mal<a posisinya seperti budak u,anita 57ang menladimilik ttnnnya

Mengenai permasalahan puti Hamzah, Rasutullah Cmernufuskan bahua sang bibi yang berhak mengasuhqra ku,;
:ffi,r_:TT.T sans b]bi tersebut (Ja,far) adatah orans yang lagak

:]1!]<1r:1*T-T d1.no,su"ur,un. Datam trasrls lor.", oaur.stsJ, lruallfada 3nng menyamai posisi Ja'hr kcuari Imaln Ari rg. Meski dernikian,

180 HR. Al Bukhari Fn6g9/Fadrut hrtti AbuDaud dalam &.awtrya lz/2ngtd*.fl Baihaqi dalan Surnn Al Kubn(g/6L-" 
'

r8r Hadits ini tdah dital&rii. '-' -''
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Ja'far rg lebih didahulukan karena posisi istrinya yang memang layak

melakukan pengasuhan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka jika wanita tersebut

menikah dengan laki-lak yang juga memiliki hak pengasuhan terhadap

serftrng anak, seperti nenek sang anak lnng menikah dengan sang

kakek, hak pengasuhan wanita tersebut tidak guggr, karena laki-laki

yang menjadi suaminya memiliki posisi yang sama terhadap sang anak

dalam hal kasih sayang. Kasusnya sama dengan ibu sang anak yang

menikah dengan aSnh sang anak.

Jika ada dua orang paman yang meperebutkan hak pengasuhan

terhadap keponakannya, salah seorang diantara paman tersebut

menikah dengan ibu sang anak atau dengan bibi sang anak, maka

parnan yang stahrsya demikian lebih berhak melakukan pemelihaman

dan pengasuhan terhadap anak. Dasamya adalah hadits tentang puki

Hamzah $.
Dernikian pula ketenfuan Snng berlaku, jika ada dua orang yang

stafusnya sebagai ashafuh sang anak, nalnun lnng safunya menikah

dengan wanita yang mexniliki hak pengasuhan terhadap sang anak,

rnalG dia lebih berhak melakukan pemeliharaan dan pengasuhan

terhadap sang anak.

Zhahir pernyataan Imam Al Kharqi menunjukkan bahwa

menikahnya sang wanita dengan laki-laki lain menggugurkan hak

pengasuhan wanita tersebut. Dengan terjadinya akad nikah, maka

gugwlah hak pengasuhann3n, mesh belum teriadi hubungan badan. Ini

mempakan pendapat Imam Aqrsyafi'i. Meski demikian, bisa saja

dianggap tidak gugur kecuali iilo telah teriadi hubungan badan. Ini

mempakan pendapat png dianut oleh Imam Malik, karena dengan

hubungan badan tersebut, dia al<an sibuk dan menjadikan

pengasuhanqa tidak maksimal.
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Dasar pendapat yang pertama adalah hadits Rasulullah Saw,

"Kamu lebih berhak mengasuhn5n selama kamu belum menil<ah,"

Pemikahan telah terjadi sebelum terjadinya hubungan badan. Dengan

sebab akad nikah tersebut, sang suami memiliki hak terhadap sang

wanita dan sang suami berhak melarang istrinya melakukan

pemeliharaan dan pengasuhan terhadap sang anak. Kasusnya sama

dengan jika sang suami telah melakukan hubungan badan dengannln.

Pasal Kedua: Jika sang ibu tidak ada, atau tidak mernenuhi

syarat untuk melakukan pemeliharaan dan pengasuhan atau sang ibu

sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, kemudian ada beberapa orang

wanita yang memiliki hak pengasuhan terhadap sang anak, yaifu ibunya

ayah (nenek sang anak dari garis ayahnya) dan bibi sang anak dari garis

ibu, dalam kasus yang demikian, sang nenek dari garis ayah lebih berhak

melakukan pemeliharaan dan pengasuhan terhadap sang anak.

Pendapat yang demikian dikernukakan oleh Imam Abu Hanifah dan

Imam Asy-Syafi'i dalam Qaul Jadidnya. Pendapat 5nng dernikian juga

diceritakan dari Imam Malik dan Imam Abu Tsaur.

Diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa saudam perempuan sang

anak dan bibi sang anak dari garis ibu lebih berhak dibandingkan dengan

sang'ayah. Dengan dasar ini, ada kernungkinan sang bibi dari garis ibu

lebih berhak melakukan pengasuhan dibandingkan nenek dari garis

ayah. Ini merupakan pendapat Imam AsySyafi'i dalam Qaul Qadim

nya, karena garis sang bibi menuju sang anak melalui ibu sang anak dan

garis sang nenek menuju anak melalui aSah sang anak. Dalam kasus

yang demikian, orcrng yang garisn5n menuju anak melalui ibu sang anak

lebih didahulukan. Kasusn5n sama dengan mendahulukan nenek dari

pihak ibu dibandingkan nenek dari pihak ayah, karena Nabi *
menetapkan bahwa putri Hamzah dipeliham oleh bibiryn dari garis ibu.
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Dalam haditsnSn, Rasulullah $ bersabda, "Bibi dari pihak ibu adalah ibu

bagi ang anak.'

Dalil kami dalam masalah ini adalah ibu sang a5ph adalah nenek

yang stafusnya sebagai ahli unris. Stafusnya sama dengan ibu sang ibu

(nenek dari garis ibu). Nenek dari pihak alph adalah yang melahirkan

sang a5nh dan termasuk ke dalam basian ahli waris. Posisinln sama

dengan nenek dari Pihak ibu.

Memrang benar, hadits tersebut menunjukkan bahwa seoftmg

bibi diri pihak ibu memiliki hak pengasuhan terhadap

Hanln sebatas itulah makna 5nng dikandung dalam hadits. Dan hadits

tersebut tidak menyinggung masalarh; jika ada dua oftmg wanita yang

sarna€orna merniliki hak pengasuhan, siapakah diantara keduaqla yang

lebih berhak melakukan pemeliharaan dan pengasuhan?!

Jika mereka berpendapat bahwa sang bibi dari pihak ibu menuju

sang arnk melalui garis ibu, rnaka kami jawab bahr,rn sang bibi tidak

melahirkan ibu sang anak. Oleh karena ifu, omng Snng melahirkan garis

5nng menlnmbungkan lebih utarna unfuk didahululGn. Sama halnp

dalam kasus mendahulukan nenek dari pihak ibu dibandingkan bibi dari

pihak ibu.

Dengan demikian, jika ada nenek Snng juga terrnasuk ahli waris,

maka uranita tersebut lebih berhak dari u/anita lain Snng tidak termasuk

tiang nasab (garis nasab hgr:s). Meskipun posisi dalarn hal garis nasab

urutanny,a menuju sang anak lebih jauh, karena wanita SBng dernihan

merniliki kelebihan dali sisi melahirkan garis yang menSnmbung kepada

sang anak dan juga termasuk ahli watis-

Mengenai masalah ibunya lGkek dari garis ibu, dia tidak merniliki

hak pengasuhan, karena dia bersambung ke anak png hendak diasuh

melalui garis alpharya ibu. Agnhn5n ibu tidak merniliki hak perneliharaan
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dan pengasuhan. Dernikian pula dengan wanita 5nng sampai ke anak

melalui jalur ayahnya ibu.

PasaL Jika 1nng ada adalah ibunSn ayah (nenek dari
garis afiah) ddngan ibury7a ibu (nenek dari garis ibu), maka'

nenek dari garis ibu lebih berhak dibandingkan nenek dari
garis ayrah, meskipun urutan menuju sang anak lebih jauh,

karena dia bersambung ke sang anak 3nng hendak diasuh melalui jalur

kelahimn. Sang nenek bersambung ke sang anak yang hendak diasuh

melalui jalur melahirkan dan sang nenek bersambung ke sang anak

melalui jalur sang ibu. Posisi sang ibu dalam melakukan pengasuhan

lebih didahulukan dari bapak.'Oleh karena itu, sang nenek dari garis ibu

lebih berhak melakukan pemelihaman dan pengasuhan dibandingkan

dengan nenek dari garis ayah. Sebagaimana ibu sang anak lebih berhak

dibandingkan dengan ayah sang anak dalam melakukan pemeliharaan

dan pengasutran

Diriwagntkan dari Imam Ahmad bahwa nenek dari garis alnh

lebih berhak melakukan pemelihaman dan pengasuhan. Ini mempakan

qiyas pendipat Imam Al Kharqi, karena dia mendahulukan bibi sang

ayah dari garis ibu dibandingkan bibi sang ibu dari garis ibu. I{halatul Abi
(bibi sang aSnh dari garis ibu) adalah saudam perernpuan ibunln sang

ayah dan l<halatul.umm bibi sang ibu dari garis ibu) adalah saudam

perernpuan ibunya sang ibu . Jika saudara perernpuan ibunp sang ayah

didahululon, ini menr.rnjukkan bahwa dia lebih didahulukan. Sebabnyra

adalah, dia menuju sang anak melalui iahr ashabah selain dia merniliki

kesamaan dengan yang lain berdasarkan kelahiran. Oleh karena ifu, dia

uajib didahulukan, sebagaimana saudara perernpuan dari aph lebih

didahulukan dibandingkan saudam per€rnpuan dari ibu. Ddahulukanqn

sang ibu dibandingkan ayah, karena sang ibulah !,ang langsung

arnk yang masih kecil. Demikian pula didahulukannya ibu
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sang ayah, karena ibu sang ayah adalah wanita dimana dia akan

mengasuhnya secara langsung. Oleh karena ifu, dia didahulukan.

1403. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
.saudara perempuan sealnh lebih berhak melakukan

pemeliharaan .dan pengasuhan dibandingkan dengan

sudara perempuan seibu dan bibi dari garis ibu-"

Jika tidak ada orang png berhak memelihara dari garis ayah

dan garis ibu dan garis lurus ke atas seperti kakek dan nenek, maka hak

pengasuhan berpindah ke saudara perexnpuan. Saudara perempuan

sang anak yang akan diasuh lebih didahulukan dari seluruh kerabat yang

ada, seperti bibi dan parnan dan lebih didahulukan dari kerabat-kerabat

yang lain, karena saudara perempuan berserikat dalam nasab sang anak

dan lebih didahulukan dalam hal pendapatan waris. Sementara itu, bibi

sang anak yang akan diasuh, baik bibi dari garis ayah atau dari garis ibu;

mereka menuju ke sang anak dalam garis nasab berdasarkan

persaudaman mereka dengan sang aSnh atau ibu. Dan mereka (para

bibi) tdak mendapatkan waris jika terdapat dzawil furudh dan ashabah.

Orang yang langsung bersambung dengan sang anak dan mendapatkan

waris statusnya lebih dekat dan memiliki kasih sayang lebih kepada sang

anak yang akan diasuh.

Saudara perernpuan yang stafusnya saudara kandung lebih

berhak dibandingkan dengan saudam perernpuan seayah atau saudara

perernpuan seibu. Setelah ifu adalah saudara perempuan sea5nh,

kemudian saudam perempuanseibu. Hal Fng demikian ditetapkan oleh

Imarn Ahmad dan merupakan zhahir pendapat madzhab Asy-S5nfi'i.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa saudam perempuan

seibu lebih berhak dibandingkan dengan saudara perempuan seayah.

Pendapat yang demikian juga dikernukakan oleh Imam Al Muzni dan
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hnu Sumij, karena saudam perempuan tersebut bersambung dengan

sang anak yang akan diasuh melalui jalur sang ibu. Dengan demikian dia

lebih didahulukan dibandingkan saudara perempuan 5rang bersambung

dengan sang anak melalui bapak. Kasusnya sama dengan nenek dari ibu

lebih didahulukan dibandingkan dengan nenek dari sang ayah. Imam

Ibnu Suraij berpendapat bahwa didahulukannya bibi dari garis ibu

dibandingkan saudara perempuan seayah dikarenakan alasan yang

dernikian (bibi bersambung ke anak melalui jalur sang ibu). Ada dua

riwayat tentang pendapat Imam dalam masalah ini.

Dalil kami dalam masalah ini adalah dalam masalah waris,

kedudukan saudara perempuan seayah lebih kuat dibandingkan dengan

saudara perempuan seibu. Oleh karena ifu, dia didahulukan, seperti

saudara perempuan sekandung. Dalam kasus ini, kekuatan

kedudukannya tidak diragukan lagi, karena posisinya menempati posisi

saudara perempuan sekandung, ketika tidak ada saudara-saudara

perempuan sekandung. Kedudukannya menjadi ashabah bersama

dengan anak perempuan, berbagi dengan sang kakek. Apa yang telah

mereka sebutkan tidak terjadi di sini, karena saudam perempuan

langsung bersambung dengan dirinSn sendiri, karqra mereka terlahir

benih yang sarna dan menerima bbhib (ashafuhl. Oleh karena itu,

saudara perernpuan lebih berhak melakukan perneliharaan dan

pengasuhan

L4O4- Masalah: Abu Al Qasim Al I(harqi berkata,
'Bibi sang a11ah lebih berhak dibandingkan bibi sang ibu.'

Jika oftmg-oftmg yang menrilih hak pernelihaman dan

pengasuhan dari garis a5rah, ibu dan saudam perernpuan tidak ada,

rnaka hak perneliharaan dan pengasuhan berpindah ke garis bibi. Pam

bibi dari pihak ibu lebih didahululmn dibandingkan dengan'bibi dari

pihak aph. Ketentuan 5nng demikian ditetapkan oleh lmam Ahmad.
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Pemlntaan Imam Al Kharqi memiliki kemungkinan difahami

bahwa paman bibi dari pihak ayah lebih didahulukan, karena dia (lmam

Al Kharqi) mendahulul<an khatatul a6i (saudara perempuan iburyn ayah)

dibandingkan khataful unri (saudara perempuan ibunya ibu)- Ini

menunjukkan lebih didahulukannya kekerabatan dari pihak ayah

dibandingkan kekerabatan dari pihak ibu, karena mereka (bibi sang

aSnh) sampai kepada anak melalui jalur ashabah. oleh karena ifu,

mereka lebih didahulukan, seperti kedudukan saudara perempuan

sea5rah dibandingkan saudara perempuan seibu'

Al Qadhi berpendapat bahwa 5nng dimaksud oleh Imam Al

Kharqr dengan pemyataannya "I{halaful a6r" adalah, bibi dari saris ayah

lebih didahulukan dibandingkan bibi dari garis ibu, seperti

didahulukannSn saudara, perempuan seayah dibandingkan saudam

perernpuan seibu, karena bibi adalah saudara ibu. Oleh karena ifu, maka

dia didahulukan seperti dalam masalah saudara perempuan'

Jika kita beranggapan bahwa bibi dari pihak ibu didahulukan,

jika mereka tidak ada, maka unrtan setelahnya dalam hak pengasuhan

jatuh ke para bibi dari pihak aph. Jika kita beranggapan bahwa bibi

dari pihak ayah didahulukan, maka bibi dari pihak ibu menempati urutan

setelahnSn. Jika bibi tersebut tidak ada, maka sesuai dengan pemSntaan

Imam Al Kharqi, hak pengasuhan dan pemeliharaan berpindah ke bibi

sang aSnh dari garis ibu. Berdasa*an pada pendapat Snng lain, hak

pengasuhannln berpindah ke bibi sang ibu dari garis ibu'

Ada satu pertanynan, apakah bibinSn ayah dari garis ibunya

(saudam perernpuan ibunya a5nh,/saudam perernpuan nenek dari alnh)

didahulukan dari bibinya ayah dari garis aphryn a5nh?

Dalam masalah ini ada dua pendapat, sesuai dengan

perrnasalahan keberhakan bibi dari pihak aSBh dengan bibi dari garis

mng ibu.
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Mengenai bibinya ibu dari garis ayah (saudara perempuan kakek

dari ibu), dia tidak memiliki hak dalam pemeliharaan dan pengasuhan,

karena dia bersambung dengan anak yang hendak diasuh melalui

ayahnya ibu dan dia termasuk laki-laki dalam kelompok dawmil arham

yang mana dia tidak memiliki hak unfuk melakukan pemeliharaan dan

pengasuhan. Oleh karena itu, orang yang bersambung melalui jalumya

juga tidak memiliki hak dalam pengasuhan.

Pasal: Kelompok laki{aki yang masuk dalam kategori
ashabah memiliki hak dalam melakukan pemeliharaan dan
pengasuhan. Yang paling utama diantara mereka adalah ayah sang

anak, kakek (ayahnya ayah) meski terus ke garis atas, kemudian saudara

laki-laki sekandung, kemudian saudara lakilaki seayah, kemudian anak-

anak mereka, meskipun jauh ke garis bawah. Sesuai dengan ketenfuan

yang berlaku dalam masalah waris. Kemudian paman, kemudian anak

mereka, kemudian pamannya ayah, kemudian anak-anak mereka. Ini

merupakan pendapat Imam Asy-Syaf i.

Sebagian para sahabat Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa

tidak ada hak pengasuhan selain dari ayah dan kakek (ayahnya ayah),

karena mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup dalam bidang

pengasuhan anak yang masih kecil dan mereka tidak memiliki

kekuasaan atas diri sang anak. Oleh karena itu, posisi mereka dalam

hak pengasuhan sama dengan orang lain yang tidak memiliki hubungan

keluarga dengan si anak.

Dalil kami dalam masalah ini adalah bahwa Imam Ali & dan

Ja'far rS pemah merebutkan hak pengasuhan putrinya Hamzah rg.
Rasulullah *& tidak mengingkari hak pengasuhan keduanya.l8z Sebab

mereka memiliki wilayah (kuasa) atas anak perempuan tersebut dan juga

182 gu611r ini telah dital'*rrij
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mendapatkan waris dengan cam bbhib (pembagian ashabahl. Oleh

karena ifu, sebagai paman keduanya merniliki hak unfuk melakukan

pemeliharaan dan pengasuhan, sebagaimana posisi sang ayah dan

kakek si anak. Ini berbeda dengan aianib (orang asing) yang mana

mereka sama sekali tidak memiliki kekerabatan dengan-si

anak dan tidak memiliki kasih sayang yang diikat oleh pertalian

kekerabatan. Ajanib (omng asing) mernilih kesamaan dalam hal fidak

adanya hubungan kekerabatan dengan sang anak dan aianib ndak

memiliki tingkatan kedekatan dengan sang anak. Oleh karena ifu,

diantam mereka (ajanibl tidak ada 5nng berhak didahulukan.

taki-laki yang hubungannya dengan sang anak berstafus

ashabah, mereka menriliki kekerabatan dengan sang anak dan memiliki

keistimevr,raan yang mana sebagian diantam mereka lebih berhak dari

sebagian yang lain. Yang paling berhak diantam mereka dalam hal

pengasuhan adalah yang paling berhak mendapatkan waris dari sang

anak Snng hendak diasuh, setelah sang ayah dan kakek. Mereka

menempati posisi ayah sang anak png hendak diasuh, jika sang anak

diberikan pilihan; antara ikut pamannSn atau dengan ibun5n atau antara

paman dengan wanita selain ibuqn png memiliki hak pengasuhan.

Mereka lebih berhak dalam melalsrkan pengasuhan terhadap seorang

anak wanita yang sudah mencapai usia 7 tahun. Kecmli anak sang

panum. Anak wanita yang sudah berusia 7 tahun tidak boleh diserahkan

kepada anak pamannya, karena anak sang panran bukan mahramn5n si

anak wanita (keduanya boleh menikah).

PasaL Mengenai lald-lah lpng statusrrya dzawil
arham, seperti paman si anak dari pihak ibu (mudara ibu
yang laki-laki), sudara lald-lah seibu, a5yahnya ibu, anak
laH-laki dari saudara peremprxrn, mereka semua fidak
memiliki hak pemeliharaan dan pengasuhan, iika ada orang
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lain yang mem.rng memiliki hak pengasuhan terhadap sang

anak, karena mereka bukan wanita yang memiliki hak pengasuhan

terhadap sang anak dan tidak merniliki kekerabatan yang kuat seperti

ashabah. Tidak ada hak pengasuhan bagi wanita yang berhubungan

dengan si anak melalui jalur mereka, seperti ibunya kakek dari garis ibu,

ibnatul khal (putri .saudara laki-laki sang ibu), karena yang

menghubungkan mereka dengan si anak juga tidak memiliki hak

pengasuhan. Jika penghubungnya saja tidak memiliki hak pengasuhan

terlebih lagi mereka.

Jika tidak ada kekerabatan selain mereka, maka ada dua

kemungkinan:

1. Mereka lebih berhak melakukan pengasuhan, karena mereka

masih memiliki hubungan keluarga dan kekerabatan dan berhak

mendapatkan waris jika orang yang lebih utama dari mereka

tidak ada. Demikian pula dalam masalah pengasuhan, jika orang

5nng lebih utama dibanding mereka tidak ada.

2. Mereka tidak merniliki hak penganrhan dan hak pengasuhannya

berpindah ke hakim.

Pendapat yang pertama lebih utama unfuk d$adikan pegangan.

Pasal Penjelasan mengenai siapakah lpng . lebih
berhak ketika berkumpul laki-laki dan perempuan !/ang
sarna-siuro memiliki hak pengasuhan.

Diantara sernua orang yang merniliki hak pengasuhan, Spng

paling berhak melakukan pemelihaman dan pengasuhan adalah ibu

kandung sang anak, kernudian ibtrrya ibu (nenek), ibunya ibunya ibu

(buyut), iburya ibun5ra ibunya ibu. Demihan seten:sn1a. Dalam kasus

sernuiu-rya ada, maka png paling dekat urutannya dengan sang anak

yang paling berhak melalukan pengasuhan. (Misalkan, ada ibu kandung
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dan ibunya ibu, maka sang ibu kandung lebih berhak), karena mereka

semua adalah wanita dan bersambung dengan sang anak melalui

kelahiran. Mereka semua merniliki posisi yang sama dengan sang ibu

kandung.

Diriwa5ntkan dari Imam Ahmad bahwa ibunya aph dan ibunya

nenek dari ayah, lebih berhak dibandingkan dengan ibunya ibu. Dengan

dasar riwayat ini, maka ayah lebih berhak melakukan pengasuhan

dibandingkan sang ibunln ibu. Dengan demikian, unrtan sang ayah

setelah ibu, kemudian banrlah ibunya bapak.

Pendapat pertama lebih masyhur menumt para sahabat kami

(madzhab Hanbali). Perinciannya; yang paling berhak adalah ibu

kandung, kernudian para ibunya ibu, kernudian ayah dan setelah ifu para

ibunya ayah. setelah ifu, unrtan berikutrya adalah sang kakek, kernudian

ibunp kakek, keirudian kakeknya ayah, kemudian ibunya kakeknya

ayah, meskipun mereka tidak termasuk ahli waris, karena mereka

bersambung dengan sang anak melalui orang-orang yang berstafus

ashabah png merniliki hak pengasuhan, ini berbda dengan ummu abil

um (ibunya kak€k dari garis ibu).

Diceritakan dari Imam Ahmad adanya riwayat lain bahwa

saudam perernpuan seibu dan bibi dari garis ibu lebih berhak

dibandingkan ayah. Dengan demikian saudari perempuan sekandung

lebih berhak melakukan pemeliharaan dan pengasuhan dibandingkan

dengan aph, dan lebih berhak dari saudara seibu serta bibi dari pihak

ibu. Meski dernikian, pendapat lBng pertama lebih masyhur dalam

rrndzhab.

Jika omng-orang 5nng berhak melakukan pengasuhan dari garis

agnh dan dari garis ibu tidak ada, maka hak pengasuhan berpindah ke

saudam perernpuan sang anak. Urutann5n adalah, saudara perempuan

sekandung didahulukan, kemudian saudara perernpuan seagah,

kemudian saudam perernpuan seibu. Saudam perempuan didahulukan
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dari saudara laki-laki, karena dia wanita yang memiliki hak pengasuhan.

.Oleh karena itu, dia didahulukan dari saudara laki-laki yang sederajat

dengannya, seperti ibu didahulukan dari ayah, ibunya ayah didahulukan
dari ayahnya ayah. Setiap nenek didahulukan dari kakek jika urutannya
sama, karena seorang wanita akan melaksanakan pengasuhannya

sendiri, sementara laki-laki tidak langsung mengurusi pengasuhan.

Ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa saudara laki-

laki lebih didahulukan dari saudara perempuan. sebab, stafus saudara

laki-laki adalah ashabah binafsihi. Meski demikian, pendapat yang

pertama lebih utama dijadikan sebagai pqlangan.

Mengenai didahulukannya saudara perempuan sekandung dan

saudara perempuan sea5nh, dibandingkan kakek; ada dua pendapat.

Jika tidak ada saudara perempuan, maka saudara lakilaki sekandung

lebih utama, kemudian saudara laki-laki .*yuhl kemudian anak
keduanya (anak saudara sekandung dan anak saudara seayah). Saudara

Iaki-laki seibu tidak merniliki hak melakukan pemeliharaan dan
pengasuhan, sebagaimana yang telah kami jelaskan.

Jika saudara si anak tidak ada sama sekali, maka berdasarkan
pendapat yang shahih, hak pengasuhan berpindah ke para bibi dari
pihak ibu. Urutannya seperti urutan saudara perernpuan. Paman dari
pihak ibu tidak memiliki hak pengasuhan. Jika pam bibi dari pihak ibu
tidak ada, maka hak pengasuhan berafth ke para bibi dari pihak ayah.

Mereka (para bibi dari pihak ayah) didahulukan dari parnan dari pihak
ayah, sama dengan didahulukannya saudam perempuan dari'saudara
laki-laki. setelah itu urutannya adalah parnan dari kedua omng tua,
kemudian paman dari pihak a5nh. Paman dari pihak ibu tidak memiliki
hak pengasuhan. Kemudian anak-anak paman. Setelah ifu urutannSra

adalah para khalatul a6i (bibinyra ayah dari garis ibu), kemudian
berdasarkan pernyataan Imam Al Kharqi dan ulama yang lain, urutan
setelahnya adalah khalahtl umm (para bibinya ibu dari garis ibu). Setelah

I
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itu urutannya adalah, bibinya ayah dari garis aph. Bibinya ibu dari garis

ayah tidak memiliki hak pengasuhan, karena mereka (bibinya ibu dari

garis aSnh) bersambung ke sang anak melalui jalur ayahnya ibu dan

ayahnln ibu tidak memiliki hak pengasuhan.

Jika ada dua orang atau lebih yang masing-masing memiliki hak

pemeliharaan dan pengasuhan dan mereka memiliki kedudukan yang

sederajat, maka jalan keluamya adalah dengan cara diundi'

PasaL Jika seorang ibu 5nng memiliki hak paling kuat dalam

pengasuhan tidak mau melakukanryn, maka dalam masalah ini adalah

dua pendapat:

1. Hak pengasuhannya berpindah ke a5nh sang anak, karena

ibunya ibu bersambung ke anak melalui garis sang ibu. Jika sang

ibu membatalkan haknya, maka ibunya ibu dan seterusnya juga

mengalami pernbatalan hak.

2. Hak pengasuhannyia berpindah ke ibunya sang ibu. Inilah

pendapat yang lebih shahih, karena posisi ayah lebih jauh' Hak

pengasuhan tidak berpindah ke yang jauh jika masih ada 5nng

dekat. Sebagaimana hak tersebut tidak berpindah ke saudam

perernpwm. Keberadaan ibunSra sang ibu yang menjadi cabang

dari sang ibu tidak menyebabkan hak mereka menjadi gugur

dengan sebab gugumya hak sang ibu, seperti gugumya hak sang

ibu yang tidak mernenuhi syamt pengasuhan atau sang ibu

menikah lagi dengan laki-laki lain.

Demikian pula kaentuan png berlaku bagi sang a5ah'

Jika sang ayah gugur hakn5n dalam pengasuhan; apakah ibunya

sang aSnh juga ikut gugur halmya dalam pengasuhan? Dalam

rnasalah ini juga ada dua pendapat.
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Jika yang ada hanya saudara perempuan sekandung dan

saudara perempuan seayah, kemudian saudara perempuan sekandung

tersebut menggugurkan haknya. Dalam kasus yang dernikian, hak

saudara perempuan seayah tidak menjadi gugur, karena keberhakan

saudara perempuan seayah bukan dari garis saudara perempuan

sekandung, namun dari ayah.

1405. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
*Jika anak tersebut diambil oleh ayahnya dari sang ibu,

karena sang ibu menikah lagi, kemudian setelah ifu, sang

ibu dithalak oleh suaminya, dalam kondisi yang demikian,

sang ibu kembali menjadi orang yang paling berhak

melakukan pemeliharaan dan pengasuhan.'

Pendapat ini dikernukakan oleh Imam Asy-Syaf i, Imam Abu

Tsaur dan ulama ahli ra'yi, kecuali Imam Abu Hanifah dan Imam Al

Muzani yang berpendapat bahwa jika thalaknya thalak mj'i, maka hak

pengasuhan sang ibu tidak kernbali, karena ikatan perrrikahan sang ibu

dengan suami yang menthalaknya masih ada. Kondisi sang ibu sama

dengan sebelum terjadiqn thalak tersebut.

Dalil kami dalam masalah ini adalah sang ibu merupakan wanita

yang sudah dithalak. Oleh karena itu, haknln dalam mengasuh kembali

lagi, seperti wanita yang berstafus b'in (hubungannSn dengan sang

suami putus total).

Mengenai pemyataan mereka bahwa sang ibu masih berstahrs

sebagai istri suami yang menthalaknlp, maka kami jawab bahwa sang

suami telah mendepak wanita tersebut dari kasumSn. Sang suami tidak

memiliki bagian menernani wanita tersebut. Di sisi lain, sang ibu juga

tidak repot memenuhi kewajibannya terhadap suami yang

menthalaknya. Akad yang menjadi sebab hilangnya tali pemikahan telah
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terwujud. Dengan demikian, statr.rsnSn sama dengan wanita yar$ b'in
yang sedang menjalani masa iddah.

Kamipun memiliki pendapat png agak mirip dengan pendapat

mereka; karena keberadaan nikah sebelum dukhul telah menggugurkan

hak pengasuhan, meski tidak ada penrbagian menetap dan kesibukan

mengurusi sang suami.

Pasal: Setiap orang lrang memiliki hak pengasuhan

karena kekerabatan, kemurdian ada penghalang lpng
membuat mereka fidak dapat melakulmn pengasuhan,

seperti kondisi mereka sebagai budak, kafir, fasik, gila atau

masih kecil; dalam kasus lnng demikian, iika penghalang

tersebut hiliang, misalkan lpng berstatus sebagai budak

dimerdekakan, yang kafir masuk Islam, yang fasik bertobat,

yang gita sembuh dari penyakit grlanya, dan yang masih

kecil memasuki usia dewasa; rnaka hak pengasuhan kembali

lagi kepada mereka. Karena sebab png membuat mereka memiliki

hak pengasuhan kembali ada. Mereka dilamng menggunakan haknya

dalam mengasuh karena adanya penghalang. Jika penghalangnya

hil#g, maka hak tersebut kernbali lagi be,rdasarkan sebab lnng memang

telah ada sebelum timbuln5n penghalang. I(asusnya seperti seorang ist"i

5nng dithalak

1406- Masalah: Abu At Qasim Al Kharqi berkata,

"Jil6 seotiang ibu menikah lagi dengan laki-laki lain, maka

zuamiqn lnng baru tersebut berhak melarang sang ibu

mengrusui anaknya. Kecuali iika kondisinya mengharuskan

sang ibu menlrusui anakrya, lrang mana iika tidak dilakukan,

maka sang anak akan meninggal.'
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Jika seorang laki-laki menikah dengan seorang ianda grang

memiliki m*, maka laki-laki tersebut berhak melarang istrinya

menlrusui anaknya dari suami sebelumnya dan berhak melarang sang

istri menyrsui anak orang lain. Kecuali jika kondisinya mengharuskan

ibu tersebut menSrusui sang anak, karena akad nikah menjadikan suami

memiliki hak seufuhnya unfuk menikmati sang ishi, kapanpun dan

dimanapun, kecuali pada wakfu-waktu dimana sang isti melakmnakan

shalat wajib. Menyusui anak menjadikan hak suami terbengkalai di
sebagian wakfu. Oleh karena itu, laki-laki Spng menjdi suamiq;a yang

baru tersebut berhak melamng isbinp men3psui anak hasil dari

pemikahan sang iski dengan suami sebelumnyra, seperti hak sang strami

melarang istriya keluar dari rumah sang suami.

Jika anak tersebut lcitis dan fidak ada uranita lain yang

menlnrsuinya atau ada wanita lain namun si anak tidak mau, dalam

kondisi yang demikian, maka sang ibu harus mengrusuin5n, karena

kondisi yang demikian adalah kondisi darurat dan sang ibu tranrs

menyelamatkan nyawa anakn5n. Oleh karena itu, hak sang anak han s

didahulukan dari hak sang suami

Pasal: Jika seorang ibu hendak merryusui anakryra
hasil pemikahannya dengan onang lrang saat ifu meniadi
suaminya, pemyat ran Imam Al l(harqi bisa memiliki dua
kemungkinan:

1. Sang suami berhak melarang sang isfui merryusui sang anak.

Dasamln adalah keumuman lafazh. Ini menrpakan

yang dikemukakan oleh Imam Aq$lafi'i, karena menyusui anak

menjadikan hak suami terbengkalai di sebagian wakfu. Kasusnya

disamakan dengan wanita tersebut menyusui anak hasil

pemikahannya dengan suami sebelumn5n
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2. Suarni fidak boleh melarang isfoinya menyusui anakryn yang

merupakan hasil pemikahanryra dengan sang istri.

Sebab, Imam Al Kharqi dalam pemyataannya berpendapat

bahwa jika seorang ibu hendak menlrusui anaknya dengan syamt dia

menerima pembayaran, maka dia lebih berhak menerimanya

dibandingkan dengan unnita lain. Tidak ada perbedaan dalam masalah

ini, apakah si wanita masih terikat pernikahan dengan ayah sang anak
atau sudah bercerai. Dasamy"a adalah firman Allah & di dalam Al

,1,'fu( 6;-'bffij'c;;l;,:Is
"Pati ibu hendalmga manytsul<an anak-anaknya selama dua

tahun panuh.... "(Qs. Al Baqarah I2l. 2331.

Ayat ini redaksinp berbenfuk khabari (berita), namun yang

dirrnlsud adalah amr (sebmh perintah). Ketenfuan ini berlaku umum
bagi setiap ibu. Tidak sah, jil<a para sahabat Asy-Syaf i memahami ayat
ini dituiukan kepada wanita 1nng dithalak, karena Allah & menjadikan

mereka b€rhak menerinn nafkah dan pakaian. Dan mereka tidak
membolehkan perrnberian nafloh suami sebagai imbalan bagi sang ibu
dalam menlnrsui bayrnSn.

Pem3ntaan kami tentang pendapat lnng pertama bahwa hak
suami menjadi tidak terpanuhi, maka kami jawab bahwa apa yang

dihlnrkan oleh sang ishi adalah melaksanakan apa llang menjadi

karafiban suami. Sebagairnana seorang suami wajib membayar
utangnya dengan memberikan trartaryn adalah wajib, terlebih lagi dalam
karajiban png masih berhubungan dengan hak anak yang ada bersama

iburyn. Pendapat ini rnempakan zhahir pendapat Ibnu Abi Musa dan

zhahir perkataan Al Qadhi Abu Ya'la.
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Pasal: Jika seorang wanita menyewakan dirin5Ta unfuk
menyusui bayr, kemudian wanita tersebut menikah dalam
kondisi masih terikat dengan akad ijanh (sewa) menyrusui,
maka hukum pemikahannya sah. Dalam kondisi yang demikian,
sang suami tidak berhak membatalkan perjanjian ijamh tersebut dan

tidak berhak melarang ishinln melakukan pekerjaan menSrusui hingga

masa perjanjian menyusui tersebut selesai, karena akad perjanjian

kontrak men5rusui tersebut telah lebih dulu ada dibandingkan akad

nikah. Kasusnya sama dengan seseoftmg yang membeli seomng budak
yang stafusnya sedang terikat kontrak ker;a dengan orang tain atau dia

membeli rumah yang sedang digunakan.

Jika sang anak ynng disusui sedang tidur atau sedang sibuk

bermain dengan yang lain, maka suami boleh melakukan hubungan

seksual dengan sang isfui png terikat konbak men5rusui. Dalam kasus

yang demikian, wali si arnk grang disusui fidak berhak melamng sang

suami bemesraan dengan isfuinya. Pendapat yang demikian dinyatakan
oleh Imam AsSrSyafi'i.

Menurut Imam Malik Sang suami tidak boleh menyetubuhi
ishinya kecuali atas izin wali si anak, karena hubungan badan akan

menguangi produksi air susu seoftmg wanita.

Dalil kami dalam masalah ini adalah seomng suami berhak
melakukan hubungan badan dengan istuinya berdasarkan alod niloh
yang telah dijalani. Dan hak yang dernikian tidak bisa dibatalkan
berdasarkan sesuafu lnng keberadaannla masih diragulon
(berkumngnya air susu akibat hubungan badan). Kondisin5n disamakan

hubungan badan Snng dilakul{an atas izin sang wali anak. Jika suami

boleh melakukan hubungan badan atas izin sang wali, maka drup*
boleh melakukan hubungan badan tanpa izin sang wali, karena wali si

anak fidak boleh mernberikan izin dilakukannya sesuafu jika berakibat

menimbulkan madharat kepada sang anak atau menggugurkan haL-ln.

@ - Al Mughni



Pasal: Jika seorang wanita yang sedang terikat oleh
tali pemikahan melakukan kontrak kerja unfuk fugas

men1rusui, dan itu dilakukan atas izin sang suami, maka

hukum akad penyewaan diri tersebut sah dan isi perianiian

kontrak wajib dipenuhi, karena hak tersebut milik keduanya dan

tidak keluar dari keduanya.

Jika sang istri dengan status diatas melakukan akad perjanjian

kontrak tersebut tanpa izin sang suami, maka hukum perjanjian konhak

tersebut tidak sah, karena perianjian kontrak tersebut menyebabkan

terbengkalainya pemenuhan hak suami oleh istri. Ini merupakan safu

diantara dua pendapat yang dianut oleh para sahabat Asy-Syafi'i.

Menurut pendapat yang satunya lagi, akad perjanjian kontrak kerja

tersebut hukumnya sah, karena perjanjian kontrak tersebut bukan pada

tempat yang menjadi objek hubungan badan (farji). Meski demikian,

sang suami boleh dan berhak membatalkannya, karena perjanjian

konbak tersebut bisa mengakibatkan sang suami tidak bisa

mendapatkan haknya secara maksimal.

Dalil kami dalam masalah ini adalah perjanjian konkak tersebut

menyebabkan terbengkalainya pernenuhan hak suami yang ada

berdasarkan akad nikah yang terjadi sebelum tqrjadinya akad kontrak

tersebut. Oleh karena itu, hukum perianjian kontrak kerja tersebut tidak

sah, sama dengan menyotakan tempat yang sudah diserpakan kepada

omng lain.

1407 - Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
'seorang a3nh wajib memenuhi kebufuhan susu anakn3p

dengan menyeura wanita lain 'Fng mau menSrusui sang

anak, kecuali iika sang ibu mau menyusuinya dengan

bayaran yang layak. Jika sang ibu mau menlrusuinya dengan

bayaran yang layak, maka sang ibu lebih berhik
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mendapatkannya dibandingkan wanita lain. Tidak ada

perbedaan, apakah sang ibu masih terikat tali pemikahan

dengan ayah sang bayi atau sudah dithalak."

Pemyataan Imam Al Kharqi dalam masalah ini dapat dibagi

menjadi dua pasal:

Pasal Pertama: Kalajiban memenuhi kebufuhan bayi dalam

hal menyusu dibebankan kepada sang a5nh. Sebagai seorang suami, dia

tidak berhak memaksa sang isfui ufuk menyusui bayrnya. Tidak ada

perbedaan; apakah sang istri memiliki 6tatus sosial yang rendah atau

terhormat di masyarakat. Tidak ada perbedaan, apakah ibu sang bayi

masih terikat oleh tali pemikahan atau sudah dithalak oleh suaminya

yang juga ayah dari bayr 5nng dilahirkannya.

Kami tidak mengetahui adanln perbedaan pendapat diantara

ulama bahwa sang ayah tidak boleh menraksa ibu sang bayi unfuk

men5rususi anaknya. Ketenfuan 5nng demikian berlaku jika status si

wanita sudah dithalak oleh suaminSn.

Jika ibu sang bayi masih terikat tali pernikahan dengan ayah

sang bayi (masih sebagai isti), maka menunrt pendapat madzhab kami

Madzhab Hanbali), sang suami tidak berhak memaksa istinya menyusui

sang bayi. Pendapat yang demikian juga dianut oleh Imam Tsauri, Imam

furSyafi'i dan para ulama ahli ra'yi.

Menurut Ibnu Abu l-aila dan Imam Al Hasan bin Shalih: Sang

suami berhak memaksa istrinya unfuk menyusui sang bayi. Pendapat ini

juga dianut oleh Imam Abu Tsaur dan satu riwayat dari Imam Malik.

Dasar pendapat ini adalah firman Allah &,
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6 ;6 Jl' it( 6;'bf:$'#i 3,a:;S
e.-

,;t:8\ i.
"Para ibu hendakryn menyusukan selama dua

tahun pqtuh, yaifu bagi Sang ingin menyempumakan penJrusuan " (Qs.

Al Baqarah 121 233). Riwayat yang masyhur dari Imam Malik

menyatakan bahwa lika sang ishi termasuk wanita terhormat dan

kebiasaan wanita seperti ifu tidak menyusui anaknya, maka sang suami

tidak berhak memaksa sang istri unfuk menyusui anaknya. Jika tidak

demikian, maka sang suami berhak memaksa sang istri untuk menyusui

anakryn.

Dalil kami dalam masalah ini adalah firman Allah @,

6AtfrUi3$6o
"Dan jil<a l<amu menqnui kesulitan maka perempuan lain boleh

mengrusukan (anak itu) untulm5n..."(Qs. At-thalaq t65]: 6). Jika terjadi

perselisihan antara keduanya Guami-isti) mengenai hal penyusuan anak,

b€rar6 terjadi kesulitan;

Sesungguhryra, pemaksaan sang suami kepada istri unfuk

men5rusui tidak lepas dari; apakah meny:sui anak adalah hak anak atau

hak suami atau hak keduanSra secara bersamaan. Tidak mungkin

diqntakan sebagai hak suami, karena sang suami tidak berhak

memaksa isfuinya unfuk menyusui anak sang suami dari isfuinya yang

Iain. Tidak mungkin juga dinptakan sebagai hak sang anak, karena jika

dianggap sebagai hak anak, maka setelah dithalak suamipun sang ibu

masih wajib menyusui sang anak. Oleh karena ifu, memenuhi kebutuhan

susu sang anal' adalah kewajiban yang dibebankan kepada ayah sang

bayi. Karajiban memenuhi kebufuhan susu sang anak sama dengan
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kalajiban sang ayah dalam mernberikan nafkah. Artinya, setelah

terjadinya perceraianpun sang ayah masih berkeurajiban memenuhi

kebufuhan susu sang bayi.

Di sisi lain, menyusui sang anak tidak bisa sebagai hak

seorang bayi dan ayah secam bersamaan. Sebab, jika dinyatakan

sebagai hak keduanya, setelah terjadi perceraian, sang bayi wajib disusui

oleh ibunya. Sementara itu apt diatas dipahami sebagai kewajiban

menafkahi bayi dalam kondisi tidak sulit.

Pasal Kcdua: Jika seorang ibu meminta agar dia saia

lnng men!,usui dengan imbalan, maka dia lebih berhak
dibandingkan dengan wanita lain. Tidak ada perbedaan apakah

sang ibu masih menjadi ishi dari aSnhnya sang anak atau sudah dithalak.

Juga tidak ada perbedaan, apakah sang aph menemukan wanita png
fiuru men!rusui anaknya secam curnEl-cufiItt atau tidak menernukan.

Para sahabat As5r$nfi'i berpendapat bahwa Jika dia masih

terikat pemikahan dengan a5nh sang anak, rnaka sang suami boleh

menyrsui sang anak. Sebab, menSnrsui sang anak

menjadikan sang istri tidak dapat melqlani suami secaftr maksitmal. Jika

sang suami menyetJ/a sang isfui unfuk menyusui anaknln, rnalo

hukumnya tidak boleh, karena man&at dari diri wanita adalah hak milik

sang suami. Oleh karena ifu, dia tidak boleh menyeu/a sesuafu lnng
sebagian atau seluruhnya meniadi miliknln.

Jika sang ibu menyrsui gaknSn, apaleh dia berhak

mendapatkan upah mitsil (upah hargu pasaran). Dalam mdsalah ini ada

dua pendapat.

' Jik sang ibu telah dithalak oleh aph sang anak, kernudian sang

ibu merninta upah mibil, ruunun sang aph hendak mengambil anakn5n

unfuk disr.rsui oleh wanita lain dengan bafran upah mitsil atau bahkan
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dengan bayaran lebih dari harga pasaran, maka sang ayah tidak boleh

melakukan hal yang demikian. Jika sang suami menemukan wanita lain

yang mau men5nrsui anaknya dengan cuma-Cuma, atau menemukan

wanita yang menyusui anaknya dengan bayaran upah dibawah upah

harga mitsil (dibawah upah minimum yang biasa berlaku), maka dalam

pandangan zhahir madzhab, sang ayah boleh melakukan hal yang

demikian, karena sang ayah tidak wajib mengeluarkan biaya menyrsui

unfuk anaknya, disaat dia bisa memenuhi kebufuhan anaknya tanpa

mengeluarkan biaya.

Menurut Imam Abu Hanifah r$: Jika sang ibu meminta bayaran

atas pekerjaan menlrusui anaknya, maka sang ayah tidak wajib

memberikan bayaran upah menyusui kepada sang ibu. Hak sang ibu

menyrsui tidak menjadi gugur. Jika datang wanita lain untuk menyusui

sang anak, hal yang.demikian tidak menjadi masalah. Wanita tersebut

dapat menyusui sang anak disamping sang ibu juga melakukannya,

karerra dua hak tersebut bisa dikumpulkan dan salah satunya tidak boleh

dibatalkan.

Dalil kami dalam masalah ini adalah sesuai dengan pendapat

gnng pertama, yaifu bolehnya menye\r/a sang ibu. Jika orang lain -selain

suami- boleh menyeu/a sang ibu unfuk pekerjaan men5rusui seorang

anak, maka sang suami juga boleh melakukan hal yang demikian, sama

seperti sang istri dikontrak unfuk mengerjakan pekerjaan menjahit dan

mernbanfu pekerjaan rumah.

Pemyataan mereka bahwa manfaat yang timbul dari peran istri

adalah milik suami, klaim derrikian ndak shahih. Sebab, jika sang suami

merniliki manfaat hadhanah (pengasuhan), maka sang suami berhak

menulsa isbinSn unfuk menynrsui sang anak, sang ishi tidak boleh

dirinya tanpa izin sang suami, dan hasil atau upah

pekerjaan men5rusui tersebut menjadi milik suami. Tidak bolehnya sang

ishi melakukan kontrak kerja menyusui tanpa izin sang suami
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dikarenakan pekerjaan tersebut bisa membuat terbengkalainya hak

suami disebagian wakfu. Oleh karena ifu, sang istri boleh melakukan

pekerjaan menlrusui dengan imbalan atas izin sarlg suami. Jika sang

suami menyev/a sang istri unfuk menyusui, berarti dia telah mengizinkan

sang istri melakukan pekerjaan tersebut. Dengan demikian, hukum

rnenyeu/anya sah, sebagaimana yang menyeu/a adalah orang lain.

' Mengenai hukum wajib didahulukannya sang ibu jika dia

meminta upah atas pekerjaan menyusuinya, dasamya adalah firman

Allah &,

I
.Jl '"6 C'fu? ;{;'Ll:if'#i L{'Y;6

"Pam ibu hendalmSa menyusulan anak-anaknya selama dua

tahun perluh, 5nifu bagi 5nng ingin menyempumal<an pen5rusuan. Dan

keornjiban a5nh memberi mat<an dan pkaian kepda pam ibu dengan

cara yang makntf.... " (Qs. Al Baqarah 12h 233). Dan firman Allah &
dalam surah yang lain,

'Kemudlan jika mereka menytsul<an mu unfukmu,

maka berikanlah kepada merel<a uphryn. "(Qs. At-Thalaaq [65]: 6).

Ddahulukannya sang ibu, karena dia memiliki peftrsaan sayang

yang lahir dari hati, sebab sang bayi adalah bagran dari dirinya. Dan air

susunlra unfuk sang anak lebih baik dari air susu wanita lain. Oleh

karena ifu, sang ibu lebih berhak dibandingkan wanita lain dalam

men5rusui anakn5n. Sebab, jika sang anak disusui oleh wanita lain, hal

yang demikian sama dengan menyingkirkan hak sang ibu unfuk

+:rrt, i4'4",fr' fr, rj3\i6't;C8\ i

,A'$iGKj;d"1eE
j2t't) z

i*r-
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mengasuh anaknya dan hal yang demikian menimbulkan madharat

kepada diri sang anak. Tidak boleh menggugurkan hak pengasuhan

yang bersifat wajib dan tidak boleh memberikan madharat kepada anak

dengan tujuan untuk menggugurkan apa yang menjadi kewajiban suami

sebagaimana yang diperintahkan Allah &.

Pemyataan Imam Abu Hanifah akan menyebabkan

terbengkalainya hak seorang anak hingga dia tidak mendapatkan asi dari

sang ibu dan menyebabkan sang ibu tidak dapat men}rusui anaknya.

Kebijakan yang demikian hukumnya tidak boleh. Jika sang ibu meminta

bayaran lebih dari upah standar men!rusui dan sang ayah menemukan

wanita yang mau menyusui anaknya tanpa bayaran atau dengan bayaran

dibawah upah minimum men5rusui, maka sang ayah boleh mengambil

sang anak dari ibunya, karena sang ibu telah menggugurkan haknya

sendiri dengan meminta sesuatu diluar batas kewajaran. Kasus ini masuk

dalam masalah yang dijelaskan dalam Al Qur'an,

.r-.4 )1 .t .clzl z.ltz(1 .'t/Utl rd AJ^.,.e frwctls
'Dan jika kamu menemui ksulitan maka perempuan lain boleh

menyusukan (anak itu) untuknya."(Qs. At-Thalaaq [65]: 6).

Jika sang ayah tidak menemukan wanita lain kecuali dengan

bayaran yang sama dengan bayaran yang diminta ibu sang anak, maka

sang ibu lebih berhak, karena menyerJJa orang lain dengan membayar

sang ibu biayanya sama. Qleh karena ifu, sang ibu lebih berhak.

Kasusnya sama dengan jika kedua wanita tersebut meminta bayaran

dengan upah mitsil (upah yang sesuai dengan harga pasaran).

Pasal: Jika seorang wanita yang memiliki anak dari

suaminya yang lain, meminta izin kepada suaminya yang

baru unfuk menyusui anaknya dengan bayarah upah mitsil,
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kemudian suami yang baru mengizinkan, maka sang ibu
lebih berhak dibandingkan wanita yang lain, karena status

wanita tersebut adalah ibu bagi sang anak. Dia tdak boleh
melakukannya tanpa izin sang suami karena dikhawatirkan pekerjaan

tersebut menyebabkan terbengkalaiqn hak zuami disebagian unkfu.
Jika suami yang baru mengizinkan, maka hilanglah penghalangnya dan

stafusnya seperti wanita tanpa suami 5nng boleh menerima upah dari
pekerjaan menyr-rsui. Jika stnmi Spng baru tidak mengizinkan, maka
gugurlah hakn5n unfuk menyusui.

PasaL Jika seorang ibu menSrusui anaknya dan sang
anak ada di rurnah a3nhnya, kemudian sang ibu
mrjmbutuhkan biap lebih, malo sang ayah wajib memenuhi
kelebihan bia3p tersebut. Dasam5ra adalah firman Allah &,

"*s;rt, "#1:.8"ib,{, r}gl&j
"Dan keumfiban a5ah mantban- nnlen dan pal<aian kepda pam

ibu dengan an yang malmtf.'(Qs. AI Baqarah l2l:2331, karena sang

ibu berhak mendapatkan baSnmn png cukup. Jika kebutuhannya lebih,
maka bertambah pula bia5ra yang harus dikeluarkan. Wallahu a'lam.

@I - Al Mughni



Bab

Penjelasan Tentang NaJkah Budak

L408. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata'

'Para fuan lnng memiliki budak, mereka waiib menafkahi

budaknya, memberi makan dan pakaian, dengan cara yang

baik-"

Kawajibanbagiseomnghranunfukmenafkahibudakmiliknya
ditetapkan berdasarkan sunnah Rasul & du" ijma' ulama. Mengenai

dasar Sunnah, Abu Dzar meriwaptkan dari Nabi $, bahwa beliau

O/ tur ;ic C;8'?t
/ o, tot( 

t.r'-

U; o el dt>
o r7P

G "i'rfi<i r) i4 q ;:-,.$t

oJ,r

'bp o l),oz
,f+..Jlu"

oloh('.ol ,to.'r2
't'fr1'r^.:^:s

,*udam kalian adalah pehyan katian. Mereka diiadikan mqel<a

dibaurah tangan kalian. kmngskp Sang audamn5a ada dibava;ah

bnga1n5a, maka hendalmg dia manbairya malan dengan makanan

Snngema dengan gng dia makan' Dan hendalmg dia memberilanniTa

pkaian tang sama dangan Fng dia kaatan' Janganlah lalian

mqnbebani mqel<a kqia pn7 fidak nnmpu mqeka Pikul' Jika kalian
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memberinya beban pel<erjaan,

m elal<sanakannya.'L83

maka banfulah mereka

Abu Hurairah rg meriwayatkan bahwa Nabi $ bersabda,

Jk"'t: *":-r U trE')lw ):]A),
.U+;.v u pt u

*seomng budak berhak mandaptkan makanan'd* pukuiun

yang layak. Dan janganlah sang budak dibebani pel<erjaan jnng tidak
mampu dia pikul. '{.84 1*urn Asy-S5nfi'i meriwayatkan hadits ini dalam

Musnadnya.

Para ulama telah berijma (sepakat) bahwa nafkah seomng budak

menjadi tanggung jawab fuannya, karena seorang budak pasti

mernbutuhkan nafkah dan manfaat png dihasilkan oleh dirinya adalah

milik tuannya. Dia memiliki hubungan 5nng khusus dengan sang fuan.

Oleh karena ifu, sang fuan wajib mernberinya nafkah, sebagaimana sang

tuan wajib mernberi makan heuran temak peliharaannya.

Kadar ka,r,rajiban nafkah yang harus diberikan oleh sang tuan

adalah seukuran sang budak kenyang, yaifu makanan dari jenis

makanan pokok yang biasa dimakan di daerah ternpat mereka tinggal.

Tidak masalah, apakah sang fuan memberi makan dengan kualitas yang

sama dengan makanan yang dimakan dia makan atau dengan kualitas

lebih rendah atau lebih bagus. Demikian pula dengan kebutuhan lauk-
pauk teman makanan pokok. Dasam5n adalah hadits Nabi $,

18il HR. Al Bukhari (Pernbahasan: Sumpah, L/3}/Fathul furl; Muslim
(Pembahasan: Sumpah, 3/40/1283); Abu Daud (Pembahasan: Adab, 4/5158); hnu
Malrh dalam Sunatnya (2/3691dan Ahmad dahm Musmdnya (5/767).

184 HR. Muslim (Pembatrasan: Sumpah, 3/4L/728gii Matik At Muonththa'
(2/9&l dan Ahmad dalam Muwdnya(2/247,Y2)-
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.)"):;rLx$);xtlb $A,/
*seomng budak berhak mandapatkan makanan dan palaian

yang lagnk." Bagusnya, disunahkan unfuk memberikan makanan dari

kualitas yang sama dengan makanan yang dimakan sang fuan. Dasamya

adalah hadits Nabi $, YU- q *;rlt "Hendalmg sang tuan memberi

budaknSn mal<an dai ienis makanan 5nng dia makan. "

Dua hadits di atas kami gabungkan dan kami fahami dengan

pemahaman sebaga berikut; hadits Abu Hurairah menjelaskan tentang

kadar gugumya kewajiban sang tuan dalam memberikan nafkah,

sernentam hadits Abu Dzar menjelaskan tentang cara yang afdhal dalam

memberikan nafkah kepada budak.

Dalam praktek pemberian nafkah, sang tuan bebas

melakukannya dengan aneka cam, dia bisa menjadikan penghasilan

yang didapat oleh sang budak sebagai nafkah, atau sang tuan memberi

nafkah dari harta miliknya dan penghasilan sang budak dia ambil,

karena seluruhnya adalah harta milik sang fuan, termasuk uang lrang

dihasilkan oleh sang budak dari bekerja. Jika penghasilan sang budak

setam dengan kebufuhan nafkah sang budak, maka seluruh penghasilan

sang budak digunakan untuk menafkahinya. Jika penghasilan sang

budak lebih dari kebutuhan nafkahnln, rnaka kelebihannSn tersebut

menjadi milik sang tuan. Jika penghasilan sang budak tidak mencukupi

kebufuhan nafkahnya, maka sang tuan wajib menambahkan dari harta

milik sang ttnn.

Mengenai kebufuhan pakaian, sang fuan hendaknya

memberikan budaknya pakaian 3nng lalnk, lnitu pakaian yrang biasa

oleh omng dengan status yang sama (budak) di daerah

tersebut. Afdhalnyra, sang tuan mernberikan pakaian unfuk budaknSn

dengan pakaian yang merniliki kualitas yang sama dengan pakaian png
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dikenakan sang fuan. Dasamp adalah perrlataan Rasulullah $ dalam

haditsnya, ',4 q '$t 'Hendalm5a sng hnn metnbqil<an

budakn5n baju dari kualias tang enn dangan plaian png dia

kenakan."

Disunnahkan untuk budak laki-laki dan budak

wanita dalam hal nafkah dan pakaian. I(husus unfuk budak wanita, sang

tuan disunahkan unfuk berlaku adil dalam mernberikan fugas pekerjaan,

demikian pula dalam hal menjadikan mereka sebagai objek seksual ynng

halal. Jika sang tuan membagi-bagi hrgas para budak wanitan5a,

sebagian mereka difugasi membereskan pekerjaan rumah dan

sebagiannya unfuk fugas menemani sang tuan, kebijakan yang demikian

tidak masalah. Jika dernihan, tidak masalah jika sang fuan mernbelikan

baju yang lebih bagus unfuk budak unnita.yang bertugas menemaninya,

karena batasannya adalah adat dan kebhsaan. Terlebih lagi kepada

budak wanita yang disenangi sang fuan dan sering diajak melakukan

hubungan badan.

PasaL Jika salah seoftrng budak milik sang tmn diberi
fugas menyediakan makanan dan minurnan, disunatrkan
agar sang fuan mengajakqTa duduk bersama unfuk makan.
Jika tdak demikian, maka disunatrlran agar sang fuan mqnberikan

sebagian makanan tersebut unfuk sang budak, meskipun dengan kadar

sekedamya. Hal Snng demikian didasari oleh sebtnh hadits png
diriwayatkan oleh Abu Huraimh 4g bahura Nabi $ bersaMa,
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"Jika salah seo,z,ng diantam kalian dibawakan makanan,

panasnw fuanl<an) dan aap ftinnsi masalan) oleh pela5mnnya,

hendaknga dia memanggiln5n dan mendudukannya bersamanya- Jika

sang pelayan tidak mau, hendakn5n dia membaginya, sesuap atau dua

suap."Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari.l8s 5"6u6 dengan

memasak dan menghidangkann5ra, tentu sang pelayan iuga mempunyai

keinginan unfuk menciciPi.

Di dalam Al Qur'an, Allah & berfirman,

"Dan apabila sa,nkfu pembagian ifu hadir kerabat, anak gtim

dan omng miskin, mal<a berilah mereka dart harta ifu (sekdamya)'"(Qs'

An-Nisaa [4]: 8), karena keinginan orang yang menyaksikan tentu lebih

tertarik dibandingkan keinginan oftmg png hanya mendapatkan kabar

PasaL Sang tuan fidak boleh memberikan tugas

pekerjaan lnng sangat memberatkan lnng fidak mampu

lss HR. AtsTirmtdzi dalam Sunarnla l4/l853li Abu Daud'dalam (Pernbahasan:

Makanan, 3/3W) dan Ibnu Malah l2/3?ll9l.

) tr ) 2l.t'
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sang budak pikul. Dasamya adalah hadits yang diriwayatkan oleh

Abu Dzar, karena tugas yang denrikian akan memberikan madharat

kepada sang budak dan membuahrya menderita. Perilaku yang demikian

dilarang oleh agama

Pasal: Sang fuan fidak boleh memberikan target
tertenfu kepada sang budak dalam mencari penghasilan

dengan perjanjian, jika melebihi target maka kelebihan
tersebut diberikan unfuk sang budak, karena kebijakan yang

demikian adalah transaksi antara keduanya, maka sang budak tidak

boleh dipaksa, sebagaimana sang tuan Udak boleh melakukan hal yang

demikian kepada budaknya yang berstatus mukatab (budak yang sedang

mencicil kemerdekaan dirinya). Jika sang budak yang memaksa dan

sang fuan menolak, maka sang fuan juga tidak boleh memaksa sang

budak melakukannya.

Jika perjanjian png denrikian merupakan hasil kesepakatan

keduanp (sang tuan dan budaknya), maka hukumnya boleh. Hal yang

dernikian didasari oleh sebuah riwaSnt bahwa Abu Zhaibah pemah

melakukan pengobatan bekam untuk Nabi $, kemudian Nabi $
mernberikannya upah dari pekerjaann5n tersebut. Kemudian Nabi $
memerintahkan mereka (para fuan) agar meringankan sang budak dalam

melakukan setoran. Dahulu, pam sahabat png merniliki budak, burynk

diantam mereka yang memberikan target pendapatan kepada budak-

budak milik mereka.

Diriwaptkan bahwa Zubair 6, pernah memiliki 1000 orang

budak. Setiap hari setiap budak diunlibkan menyetor sebangnk 1

dirharn.186 Suafu hari, Abu Ll'lu'ah datang menernui Umar .1ft dan

ls Rlwalrat ini dikeluarkan oleh Abu tluaim dalam kitab Hi&ntut Aulia(7/90l:
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memohon agar Umar r& mau berticara kepada Al Mughimh agar

meringankan setoran yang harus dia lakukan setrap 1",uti.187

Dalam memberikan beban setoran harian, hendaknya dilihat

dahulu, jika sang budak termasuk omng yang bisa menghasilkan uang

dari pekerjaannya, jika dia dibebankan setoran dengan afuran, jika

setelah digunakan unfuk nafkah dan setoran, kelebihannya diberikan

untuk sang budak, maka kebUakan yang demikian hukumnya boleh,

karena kebijakan yang demikian bisa saling menguntungkan. Dengan

afuran yang demikian, sang budak bisa menjadi lebih giat dalam mencari

uang. Jika sang budak dibebankan setomn yang jumlahnya lebih besar

dari sisa penghasilannya setelah digunakan unfuk nafkah, maka

kebijakan yang denrikian hukumnya tidak boleh.

Sang tuan juga tidak boleh mewajibkan sang budak menyetor

sejumlah uang setiap hari jika sang budak termasuk orang tidak memiliki

penghasilan. Ketentuan png demikian didasari oleh sebuah riwayat dari

Utsman rtg bahwa dia pemah berkata, "Jangan kalian memerintahkan

budak kcil milik kalian untuk mencari nafkah, karena jika fidak mampu

dikhawatirkan mereka akan mencuri. Jangan kalian memerintahkan

budak wanita kalian yang tidak merniliki keterampilan untuk bekerja

mencari nafkah, karena jika dipalrsakan dikhawatirkan mereka akan

menjul kernaluannya. " 188

Jika sang tuan memaksa budaknya yang fidak memiliki

keterampilan unfuk mencari nafkah, ini sama saja dengan menyiksa

sang budak. Dalam satu haditsnya, Rasulullah $ bersabd a, C $'$Kt li

ifittt 'Janganlah kalian memal<sa mqe!<a metakut<an sauafu 5ang

mqel<a tidak marnpu melald<anrya."Sebab bisa saja, jika dipaksakan,

187 Lih. Tlnbqat Al Kubm karya hnu Sa'ad (3/345).
ls HR. Malik .4/ Muwaththa' (2/9871dan Al Baihaqi da]pim Sunan N Kubm

(8/el.
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mereka akan melakukan sesuafu yang tidak seharusnp dia lakukan dan

sang tmn tidak boleh mengambil hasil4n'

PasaL Jika sang budak sakit, usianya $!dah tua'

meniadi buta, atau pekerjaannSla sudah tidak mampu dia

Ll-rl-" (terputus), maka sang fuan wajib melakukan

pekeriaan yang biasa dilakulGn oleh budakn}n dan sang

tuan wajib memberin3,a naflrah, karena nafkah seorang budak

menjadi tanggung jawab fuann1n. Oleh karena ifu, sang tuan wajib

memberi nafkah kepada budakryn png masih kecil. Dan kepemilikan

sang tuan atas budaknya yang sudah fua dan buta juga tidak hilang'

oleh karena itu, sang tuan waiib memberinya nafkah, sesuai dengan

ketenfuan yang bersifat umum dalam nash png telah disebutkan di awal

bab.

L4og.Masalah:AbuAlQasimAlKharqiberkata,
*sang tuan waiib menikahkan budakqla, iika sang budak

membutuhkan Pemikahan.'

Seorangfuanwajibmerrjagabudaknyaagartidakterjafuhke
dalam perbuatan yang tidak terpuji dalam pandangan agalna. Terrnasuk

di dalamnya, jika sang [udak minta untuk dinikahkan. Pendapat yang

dernikian merupakan salah sahr pendapat yang dikenrukakan oleh Imam

AslrSyaf i.

Imam Abu Hanifah dan lrnam Malik berpendapat bahr'rn jika

sangbudakmemintaunfukdinikahlGn,makasangtuantidakbisa
dipaksa untuk menikahkan budaknya, karena pemaksaan al<an

menimbulkan madhamt bagi sang tuan. Terlebih lagi, kebutuhan yang

demikian bukan mempakan kebutuhan pokok, seperti jika sang budak

meminta dibelikan manisan.
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Dalil kami dalam masalah ini adalah firrnan Allah & di dalam Al

Qur'an,

"Dan tawinkantah omng.omng 5ang sandirian di anbn kamu,

danomngorang'langla'nk(bqkawin)darilnmb-hambahagmu
5ang letaki dan hamba-tnmba ahaSamu tDITg Perempuan...."(Qs. An-

Nuur [24]: 32). Sebuah perintah menunjukkan rnakna wajib. Dan hal

yang denrikian tidak menpdi wajib kannliiika tdah diminta.

Diriwayatkan dari lkrimah, dari hnu Abbas $' bahrm dia

b€rkata, "Jika seorang tun merniliki budak wanita, jika sang tuan udak

menikatrkann5a dengan lak-lak hin dan tidak juga menggaulinSn, atau

budak laki-lak dan sang tLran fidak menikahkannya dengan seorang

wanita; dalam kondisi gnng dernikian, iilG kedua budak tersebut

melakukan perbuatan maksiat, rnaka sang tllan juga ikut menanggung

dosanln." Jika fldak wajib, rnaka tidak mungkin lbnu Abbas menlntakan

bahwa sang tuan ikut m€nanggung dosa yang dilakukan sang budak-

seorang budak adalah mantrsia normal dan merniliki keinginan

yang sama dengan manusia lain. Dia menrbufutrkan pemikahan, namun

kondisin5n terkukung. Oleh karena itu, disaat dia meminta untuk

dinikahkan, maka sang tuan waiib menikahkannya. setiap orang

menrbufutrlran pasangan dalam kfidupannya dan perlu melampiaskan

nafsu seksuatnya kepada lawan jenisnya. Jika sang budak meminta

dinilrahkan, kernudian sang tmn tidak mau, maka kondisi Snng demikian

akan mernbsilon madharat kepada sang budak'

Jika seomng fuan wajib m€nikahkan budaknya jika dia meminta,

maka sang tmn memiliki beberapa pilihan, sang tuan bisa menikahkan

sang budak dengan omng lain, mernberi.hadiah unfuknya seoralrg budak

wanita atau menikahkan budak laki-laki miliknSn dengan budak wanita
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yqrlg juga milik sang hran, karena seomng budak laki-laki boleh menikah

dengan budak wanita tanpa syarat. Sang fuan tidak wajib menikahkan

budaknya dengan orang lain kecuali setelah sang budak meminta untuk

dinikahkan, karena keinginan untuk menikah tidak memiliki batasan

wakfu dan usia yang pasti. Artinya, berbeda antara safu orang dengan

yang lainnya. Oleh karena ifu, keinginan tersebut hanya dapat

dipastikan jika setelah ada permintaan dari sang budak. Sang tuan tidak

boleh menikahkan sang budak kecuali berdasarkan pilihan sang budak,

karena memaksa seoftmg budak yang sudah dewasa unfuk menikah

dengan seorang wanita pilihan sang fuan hukumryn tidak boleh.

Mengenai budak wanita, jika budak tersebut meminta unfuk

dinikahkan, maka sang tuan boleh melakukan dua pilihan; sang fuan

menikahkan budak wanita tersebut dengan laki-laki lain atau sang fuan

menggaulinya. Dengan digauli oleh sang fuan, maka kebufuhan biologis

sang budak wanita bisa terpenuhi, karena salah safu fujuan dari

pemikahan adalah pemenuhan kebufuhan seksual yang bahaya jika

tidak tersalurkan. Dan ifu bisa dilakukan dengan salah safu diantara dua'

cara dan sang fuan bebas unfuk menenfukan cam lnng dia pilih.

Pasal: Jika seorang budak laki-laki memiliki istri,'
maka sang fuan wajib memberikan sang budak kesempatan
unfuk melakukan hubungan sekzual dengan isilrinya di
malam hari, karena ketika sang tuan mengizinkan budak laki-lakin5;a

menikah, berarti sang fuan mengizinkan sang budak melakukan akfifitas

seksual. Izin tersebut diberikan rnalam hari, karena biasanya, aktifitas

seksual terjadi di malam hari. Selain ifu, sang tuan juga wajib

menaqgung nafkah isti budaknya
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1410. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
'Jika sang tuan tidak mau melaksanakan kewajibannya
terhadap sang budak, maka sang fuan dipaksa unfuk
menjual budaknya, iika memang dituntut oleh sang budak."

Jika seorang tuan tidak memberi makan kepada budaknya, tidak

memberikan pakaian unfuk sang budak atau tidak mau menikahkan

sang budak dengan orang lain, kernudian sang budak minta untuk dijual,

dalam kasus yang dernikian, sang fuan hanrs dipaksa menjual budaknya.

Tidak ada perbedaan dalam kasus ini, apakah sang fuan memang tidak

mau mdaksanakan kewajibannya atau tidak mampu. Sebab kepemilikan

sang fuan telah menimbulkan madharat kepada budaknya. Dalam

kaidah hukum Islam, kondisi yang menimbulkan madharat harus dan

wajib disingkirkan. Oleh karena itu, kami membolehkan seomng istri

untuk mernbatalkan akad nikah yang telah terjadi, jika temyata sang

suami tidak mampu menrberikannya nafkah.

Diriunlntkan dalam sebagian hadits dari Nabi S bahwa beliau

bersabda,

'afrrr, ,,# \{s &f ,i'A ?):#

"Hamba milikmu lerkata, 'Bedlah aku makan, jika tidaki maka

jmnah aku'. Istimu berkata, 'Berilah aku makan, jika tidak thalaklah

diik '.489

Hadits ini dipahami dengan pemahaman sebagai berikuL Jika

seorang tuan memberi makan kepada budaknya dengan makanan y,ang

layak dan memenuhi hak-hak budaknya yang lain, kemudian sang budak

18e HR. Al Bukhari (Pembahasan: Thalak, 9 /5355/Fathul Bari dan Ahmad dalam
Musnadnya(2/2521. Dari hadits Abu Hurairah m.

.;L'rf 4t1r,i'y
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meminta untuk dijual, maka sang fuan tidak wajib menjualnya dan tidak

boleh dipaksa untuk menjualnya. Ketenfuan yang demikian telah

ditetapkan oleh Imam Ahmad.

Imam Abu Daud berkata: Ada yang bertanya kepada Abu

Abdillah (lmam Ahmad) tentang seoftrng budak wanita yang meminta

kepada fuannya unfuk dijual, padahal sang fuan memberikannya baju

dengan kualitas yang sama dengan baju yang dikenakan sang fuan,

memberi makan budaknp dengan kualitas makanan yang sama dengan

*utunu., yang dimakan sang fuan. Dia menjawab, "Jangan dijual, meski

sang budak wanita sering meminta. Kecuali jika sang budak meminta

untuk dinikahkan."

Menurut Imam Atha dan Imam Ishaq tentang seorang budak

laki-laki yang diperlakukan dengan baik oleh fuannya, namun sang

budak meminta kepada sang fuan unfuk menjualnya, maka sang fuan

tidak wajib menjualnya. Sebab hak kepemilikan sang budak ada di
tangan sang tuan. Sang fuan bebas unfuk menggunakan haknSn. Dan

sang tuan tidak boleh dipaksa unfuk menjual budaknya, jika sang tuan

tidak melakukan hal-hal yang menrberikan madharat kepada sang

budak. Kasusnya sama dengan seoftrng suami ylang tidak boleh dipaksa

untuk menthalak isfuiryn, jika sang suami telah melaksanakan

ka,vajibannya dengan baik. Sama halnp dangan pernilik ha{an }tang
tidak boleh dipaksa menjual heuran pelitraraannSn jika sang pernilik

memperlakukannya dengan baik.

1411. Masalah: Abu Al Qasim Al l(harqi berkata,
'Seorang tuan fidak uraiib memberilon nafkah kepada
budak mukatabryn +r.tdak lrang sedang mencicil
kemerrdekaan diring6 kecuali iilta budah tersebut fidak
mampu."
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Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama bahwa seorang

tuan tidak wajib memberikan nafkah kepada budak mukatabnln. Sebab

al-kitabah adalah sebuah akad bansaksi yang mana sang pemilik

perjanjian (sang budak) meurajibkan dirin5n unfuk mencari nafkah sendiri

dan memanfaatkan potensi dirinya untuk kepentingan dirin5n. Selain ifu

akad tersebut menjadikan sang tuan fidak memiliki hak untuk

menggunakan sang budak; misalkan mempekeriakann5n,

menyalakannSp, meminjamkannya, mengambil penghasilannln, dan

tidak wajib mernbayar denda atas tindak perdata sang budak. Dengan

demikian, maka kalajiban sang fuan unfuk mernberikan nafkah kepada

sang budak menjadi gugur, sarna seperti jika sang fuan menjual

budaknya atau mernerdekakannt a.

Jika sang budak tidak rnampu melakukan cicilan peh-rnasan

dirinya unfuk merdeka, rnaka sang budak kernbali menjadi budak hrlen.

Dan hak dan kavajiban sang hran gang semula telah Sugur kernbali lagi.

Kasusn5n sama dengan sang tmn menjual budak miliknya, kembali

budak tersebut dibeli lagi oleh sang tuan.

1412. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata;
(seorang tuan tidak boleh meminta kepada budak wanitanln
unfuk meny,rsui bayi orang lain, kecuali iika sang budak

memiliki kelebihan air susu.).

Jika sang fuan meminta budak wanitanya untuk menyusui bayi

orang lain dalam kondisi air susungn hanya cukup unfuk bayinya, maka

hukumnya tidak boleh. Sebab perintah yang demikian menimbulkan

madharat untuk bayi sang budak. Kebutuhan fubuh sang bayi menjadi

terpenuhi dan sang ibu mernberikan susu yang tercipta unfuk bayiqn

kepada orcmg lain, padahal bayi miliknyra juga sangat memerlu!4n.

Kasusnya sama dengan; jika sang fuan mengurangi jatah nafkah

budaknya yang sudah detvasa.
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Jika air susu yang dimiliki sang budak wanita melimpah dan

kebufuhan asi bayinya tercukupi, maka sang fuan boleh melakukannya.

sebab budak tersebut adalah milikqn dan kebutuhan sang bayi sudah

tercukupi. Kasusnya sama dengan budak 57ang memiliki penghasilan dan

setelah dikeluarkan untuk nafkah dirinln, masih ada lebihnya. Dalam
kasus yang demikian, sang fuan boleh mengambil kelebihan penghasilan

sang budak. Kasusnya sama dengan anak si budak wanita meninggal
dunia, sementara air susu sang budak wanita masih burUnk.

1413. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkafa,
'Jika seorang budak digadaikan oleh fuannya, .maka nalkah
sang budak menjadi tanggung jawab fuannya.'

Ketentuan yang demikian didasari oleh sabda Rasul *t,

'Manfaat dan kerugian dari bmng gadaian manj.adi milik omng

Snng mengadail<anrya dan nall<ahn5a menladi bngang jawab penzilik

bamng gadaian." sebab barang gadaian adalah si pernilik dan manfaat
yang lahir dari barang gadaian tersebut juga menjadi miliknya. Oleh
karena ifu, nafkahnya menjadi tanggung iauab perniliknp, sarra seperti

bamng tersebut tidak digadaikan. Pemasalahan ini telah ltami ielasl<an
dalam bab bamng gadaian.

1414. Masalah: Abu Al Qasim At Ktrarqi berkata,
"Jika seorang budak melarikan diri dari tuannyra, maka
orang yang mengembalilon budak tersebut kepada tuannya

to. o-y-f u
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berhak menerima apa lrang telah dia keluarkan unfuk

menafkahi sang budak."

Ketentuan yang demikian didasari oleh kaidah bahwa nafkah

sang budak menjadi tanggung jawab tuannya' Orang yang

mengembalikan budak yang kabur kepada fuannya telah melakukan apa

yang sebenamya menjadi kalajiban sang tuan; yaitu menafkahi sang

budak. oleh karena itu, orang tersebut berhak meminta ganti kepada

sang fuan. IGsusnya satna dengan jika sang tuan mengizinkan

seseomng untuk menafkahi budak milikryn.

Menurut Imam AsySyafi'i: Omng yang mengemtalikan budak

yang kabur tersebut kepada fuann1n, tidak berhak merninta ganti atas

apa lrang telah dia keluarkan untuk menafkahi sang budak. sebab apa

yang dia berikan dilakulmn dengan sukarela. Dia telah mengeluarkan

sesuafu yang bukan menrpakan kamjibannp.

Dalil kami dalam masalah ini adalah orang yang mengembalikan

budak tersebut telah melakukan karcjiban yang tidak dilakukan sang

ttnn, karena adan5m udag. Oleh karena ifu, dia berhak meminta ganti.

Kasusnya. sama dengan hakim !,ang memberikan nafkah kepada

seomng wanita karena suamin5a tidak mau menafkahi. Berdasarkan

riwayat yang lain, bisa saja dia fidak berhak meminta ganti, disamakan

dengan orang yang menafkahi barang gadaian 5nng ada padanSaa,

menafkahi titipan atau unta 5nng kabur.

PasaL Seorang tuan berhak memberilon pendidikan

kepada bdak laki-lah atau brdak perempuan miliknya, iika
budak tersebut melalnrkan lresatahan dengan cat'ia mencela

sikap sang budak atau dengan memukul sang budak dengan

pulnrlan yang ringan, sebagaimana sang fuan wajib

memberikan pendidikan kepada anaknya, memberilon

pendidikan kepada istriqn lnng bersikap nustn z-

rl

li
I
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I

_l

AI Mughni - @I



Sang tuan tidak boleh mernukul budaknya jika sang budak tidak
bersalah, tidak boleh memukulnSra dengan pukulan yang keras yang

bersifat melukai, meskipun karena sang budak bersalah. Sang fuan tidak
boleh menampar sang budak pada bagian u,'ajah.

Diriwayatkan dari Ibnu Muqrin AI Muzani, dia berkata, "Aku
melihat diriku yang kehrjuh dari tujuh omng. Kami tidak menriliki
pembanfu kecuali hanya safu orbng. Kernudian salah seomng diantam
kami menampar uaiah pernbantu unnita. Kemudian Rasulullah St
mernerintahkan kami unfuk mernerrdelrakannla, maka kamipun

menrerdekakan perernpuan tersebut. "1$

Diriwa5atkan dari Abu Mas'ud S, dia berkata: Ketrka alil
mernukul budak laki-laki milikku, uba-tba di belakangku ada seorang

laki-laki yang berkata, "Ketahuilah urahai Abu Mas'ud, ketahuilah wahai

Abu Mas'ud." Kernudian aku menoleh dan temyata orang ifu adalah
Rasulullah $. Kernudian beliau bersabda,

e|*:flLiiif .hr Lf )y6 pt
.p>r.ir r.i;

"Kebhuilah wahai Abu mas'ud, saungguhnjm *r* n ,r*
mernberikan kekuaaan kepdarnu abs dirimu budak Sqs"gu|.49l

Pasal: Barangsiapa yang memiliki hewan piaraan,
maka dia wajib men[Jurltlm]ra, memberinya makan dan
menyediakan makanan serta menyediakan oftmg lrang
mengurrrsnya.

ls HR. Muslim (Pernbahasan: Sumpah, 3/31/12791; Abu Daud datam SunarrUra
(4/ 5167} At-Tirmidd (4/ 1il21 dan Ahrnad dalan Musnadrva ls / 4471.

rer gp. Muslim dalam (Pernbahasan: Sumpah, 3/35/1881'); Abu Daud @/51591;
At-firmidzi (4/ 1948il dan Ahmad dahm Mtsndnn $/ l2ol.
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Hal yang demikian didasari oleh sebuah riwayat dari Ibnu

umar rg bahwa Rasulullah $ pemah bersabda,

C; ",.;;t1 & ti+ ;? e il ;t "u 
^;

;W Li ;fU v61-,,\t \) $ruf e i,i

'*'\r
"sesungguhnya pada Hari Kiamat nanti ada seorang wanita

yang disiksa karena menyekap kucing 5ang dimilikinya. Kucing tercebut

mati kargta kelapamn. &ng onnita tidak mernbeinSn makan dan juga

tidak melepaskan kucing tercebut unfuk mencai makan sendiri dari sisa-

sisa mal<anan atau binatang kail gng dapat dia makan " Hadits ini

diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.le2

Jika pemilik her,van peliharaan tidak mau memberi makan

herr,ran peliharaannya, maka dia dipaksa unfuk memberinya makan. Jika

dia tetap tidak mau, atau tidak mampu memberinya makan, maka

her,rnn tersebut harus d$ual atau disembelih jika harran tersebut

termasuk heunn 5nng boleh dimakan dagingnya.

Menurut Imam Abu Hanifah: Sang penguasa (perrnerintah) tidak

boleh memaksanya. Kewajiban pernerintah hanya memerintahkan,

sebagaimana kewajibanqla melakukan amr ma'ruf nahi munl<ar. Sebab

seekor heuran tidak memiliki hak dalam kacamata hukum. Bukankah

seekor her,rnn fidak dapat memperkamkan ketidakadilan yang

aiaUn*Un. OIeh karend fu, statusqa sarna dengan pepohonan dan

tanarnan.

192 HR. Al Bukhari (Pembahasan: Para nabi, 6/3318/Fathul.&n, pembahasan:

Berbaku dan menlnmbung silaturrahmi, 4/733/20221.
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Dalil kami dalam masalah ini adalah bahwa sang pemilik hewan

perneliharaan memiliki kewajiban unfuk memberi makan hewan

miliknya. Jika dia tidak mau, maka pemerintah boleh memaksa sang

pemilik hewan tersebut melaksanakan kewajibannya. Kasusnya sama

dengan kewajiban menafkahi budak yang dimilikinya. Jika pemilik

he',rran peliharaan tidak mau mernberi makan ho,llan peliharaannyra dan

tidak mau menjualnya, maka pemerintah boleh memaksa menjual

herr,ran tersebut. Kasusnya sama dengan budak yang minta dijual ketika

sang fuan tidak mampu menafkahin5n. Kasusnya sama dengan sermng

hakim yang berhak menjafutrkan thalak unh.rk seorang wanita jika

suaminya tidak mampu menafkahin5n. Meskipun he',r,ran tersebut

bersifat merusak dan tidak bisa diambil manfaakrya.

Jika hetvan peliharaan tersebut termasuk hevuan png boleh

dimakan, maka sang pernilik diberikan dtn pilihan, yaifu hevrnn tersebut

disernbelih atau dijual. Jika her,rnn tersebut (termasuk jenis hou,ran yang)

tidak boleh dimakan, maka sang pernilik dipaksa unfuk mernberi makan

hewan peliharaannya, sarna seperti budak yang sedang sakit

sebagaimana yang telah kami ielaskan.

Seekor he',r.ran pelihaman fidak boleh dipekerjakan melebihi

batas kemampuannya, misalkan ditaruh diatas badannya bamng-bamng

yang sangat berat. Sebab perlakuan terhadap hetwan sama dengan

perlakuan terhadap sang budak milik sang hran. Rasulullah $ melar:mg

mempekerjakan seorang budak melebihi batas kemampuannya.lg3

Perlakuan yang demikian, -mernpekerjakan haann diluar batas

kemampuannya- sama dengan menyiksa heunn dan memberikan

madharat kepada hev.ran tersebut. Perilaku yang demikian dilarang

dalam Islam.

Jika herr,ran peliharaan milik sang fuan dari jenis ha;.ran yang

diambil susunya, maka jika haran tersebut memiliki anak, susu heqnn

1e3 gu6iL ini telah ditakhrij.
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tersebut hanya boleh diambilsetelah kebufuhan susu anaknya terpenuhi.

Sebab memenuhi kebufuhan anak hewan tersebut adalah keunjiban

sang tuan dan susu sang ibu diciptakan unfuk sang anak, sama dengan

anak seorang budak wanita yang kebufuhannya menjadi tanggung iawab

sang tuan.
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